
28 Kasım Salı günü Gebze Tavşanlı 
mevkiinde Kuzey Marmara Otoyo-

lu projesi kapsamında yapılan 7 nolu vi-
yadük inşaatında bir iş cinayeti yaşandı. 
Viyadük başlık ayağı montajının yapıldı-
ğı sırada, yaklaşık 30 metre yükseklikte 
bulunan viyadükte çalışan 4 işçi beton 
blokla birlikte aşağı düşerek enkazın 
altında kaldı. 3 işçi kardeşimiz hayatını 
kaybetti. Bir işçi de yaralandı.

AKP’giller’den olan ve son on altı yılda 
kamu mallarının büyük çoğunluğunun 

peşkeş çekildiği Cengiz Holding’e son ola-
rak da “Diyarbakır-Mazıdağı (Mardin) 
Demiryolu İltisak Hattı Yapım İşi” verildi.

Verilen bu iş, Aralık 2015’de; İnebolu 
Limanı ve Hopa Termik Santrali’ne İstanbul 
Ortaköy ve Göktürk’teki iki değerli arsa ile 
Mardin’deki bin dönümü bulan araziden olu-
şan üç ayrı değerli gayrimenkul de eklenerek 
peşkeş çekilen ihalenin devamıdır.

Diyanet İşleri Başkanı 
Ali Erbaş 9 Kasım 

günü; Mustafa Kemal ve 
Antiemperyalist Ulusal 

Kurtuluş Savaşımız’a 
düşmanlığı ile ün yapan 
Fesli Kadir Mısıroğlu’nu 
ziyaret etmiş, bu ziyaret 

10 Kasım günü 
basına servis 
edilmişti bildi-
ğimiz gibi.

Bu ziyaret 
basit bir hasta 
ziyareti değildir 
elbette!

Gezi Şehitlerinden Ab-
dullah Cömert’i kat-

leden polisin yargılandığı 
davanın Yargıtay bozma-
sından sonraki duruşması 
bugün sonuçlandı.

Katliam Hatay’da ol-
masına karşın, dava 1300 
km. uzaklıktaki Balıke-
sir’e kaçırıldı.

Amaçları, davaya sa-
hip çıkılmasına engel ol-
maktı. Aynı zamanda Ab-
docan’ın ailesine de eziyet 
etmek, bıktırmak, sindir-
mekti...

Yargılama tam beş bu-
çuk yıl sürdü.

ABD Emperyalist Haydutlarının 
devşirip Türkiye Halklarının başı-

na bela ettiği AKP’giller’in emri altına 
giren mahkemelerde bugün tarihi bir 
dava daha sonuçlandı.

Bilindiği gibi, Genel Başkan’ımız 
Nurullah Ankut’un kaleme aldığı 
“Kaçak Saraylı Caligula Din Dev-
letine Giderken” adlı kitaptan dolayı 
“Cumhurbaşkanına haka-
ret” suçu işlendiği ge-
rekçesiyle açılan dava, 
İstanbul Adliyesi 2’nci 
Asliye Ceza Mahke-
mesinde görülmek-
teydi.

Davanın ön-
ceki duruşma-
larında olduğu 
gibi bugünkü 
karar duruş-
masında da HKP 
Genel Başkanı 
Nurullah Ankut sa-
vunma yapan taraf değil; yargılayan, 
mahkûm eden taraf oldu. 

Genel Başkan’ımız mahkemede 

yaptığı tarihi konuşmasına, AKP’gil-
ler’in hukuk bürosuna dönüşen mahke-
melerin kendisini yargılayamayacağını 
söyleyerek başladı. Türkiye’de bütün 
kurumlar gibi yargının da Amerikan 
uşağı ve işbirlikçisi AKP’giller eliyle 

çökertildiğini ifade 
eden Ankut, bu da-

vadan kesinlikle 
ceza çıkacağını 
bildiğini, aksi 
bir karar verilme 

ihtimalinin olma-
dığını ifade etti.
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Bu adamlar
(Tayyip ve adamları) 
bizimle-halkımızla

kafa buluyor…

Olmayan bir makama
hakaret mi olur? Yerel tohumlar Öğretmen niteliği

diye diye!
Toplu ulaşımda

belediye otobüsleri…

Gebze viyadük çalışmasındaki
İş Cinayetinin nedeni Parababaları ve AKP’giller’in 

doymak bilmez kâr hırslarıdır

HKP; millete küfreden alçaklara yapılan
peşkeşlerin peşini bırakmıyor

Kadir Mısıroğlu ziyaretine suç 
duyurusunda bulunduk!

Abdocan’ın Katiline ödül gibi ceza!
Adaletiniz batsın!

“Kaçak Saraylı Reis ve avanesini 
yargılamak için buradayım!”

2’de 2’de
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HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Kaçak Saraylı Reis’i ve avanesini bir kez daha mahkûm etti!

ABD Emperyalist Çakalı, BOP’unu 
adım adım uygulamaya devam 

ediyor.
Bizdeki Kaçak Saraylı BOP Eşbaş-

kanı da, adıyla eşdeğer görevini aksat-
madan sürdürüyor…

Türkiye’nin emekli Washington 
Büyükelçisi Şükrü Elekdağ’ın şu söy-
lediklerine bir bakın:

“Türkiye ile 500 kilometrelik or-
tak sınırı olan Fırat’ın doğusundaki 
bölge, ABD’nin ve onun vesayetinde-
ki PYD/PKK’nın kontrolü altında… 
Bu uzun sınır boyunca ABD’nin 12 
askeri karargâhı bulunuyor. Burada-

ki ABD askerleri bir dış müdahaleye 
karşı canlı kalkan görevi yapıyorlar. 
Daha önce de vurguladığımız gibi, 
ABD, burada Irak Bölgesel Kürt Yö-
netimi’ne benzer bir devlet kurmayı 
planlıyor, Türkiye’yi de uyararak 
‘Buraya giremezsin’ diyor. Bu itibar-
la TSK, ABD ile savaşı göze almadan 
Fırat’ın doğusuna PYD ve PKK terö-
ristlerini temizlemek için giremez!..

“‘Girer’ diyenler, Türkiye’nin, 
Cerablus/Fırat Kalkanı harekâtını 
ABD’nin mutabakatı ile yaptığını 
unutuyorlar.

“Ayrıca ABD ile yaşanacak yeni 
gerginlikler, yerel seçimler öncesinde 
rahip Brunson krizinde olduğu gibi, 
ekonomide ağır tahribatlara yol açar.

“Bu bakımdan, bir gece ansızın 
Fırat’ın doğusuna gireceğiz nakaratı 
iç kamuoyuna dönük bir seçim pro-
pagandasından öte geçemez!..”(Söz-
cü Gazetesi, 30 Kasım 2018)

Başyazı
Çözüm Süreci’nin Patronu ve Taşeronları
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Hayatını kaybeden Mehmet Sıddık 
Canpolat, Öztürk Yılmaz ve Bay-
ram Kılıç’ın yakınlarına başsağlığı, 
yaralı işçi kardeşimize acil şifalar di-
liyoruz.

Olaydan hemen sonra, Gebze 1. 
Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla 
“toplum sağlığının ve ahlâkının ze-
delenmemesi, kamuoyunun yanlış 
bilgilendirilmemesi ve çalışmaların 
sekteye uğramaması için, kamunun 
menfaati olduğu” gerekçesiyle yayın 
yasağı getirildi.

Kamuoyunda infial yaratacak bir iş 
kazasının kamuoyundan gizlenmesinin 
“toplum sağlını ve ahlâkını zedele-
yeceği” gerekçesini, inşaatın yüklenici 
firması Cengiz-Limak grubunun zaten 
ayaklar altındaki imajının daha fazla 
zedelenmemesi olarak okuyoruz.

Bildiğimiz gibi, Kuzey Marmara 
Otoyolu ihalesinin Kurtköy-Akyazı 
kesimi işini AKP’giller’in yandaşı Li-

mak-Cengiz Ortak Girişim Grubu 
almıştı. Bu grubu, 3’üncü Havalimanı 
İnşaatındaki vukuatlarından tanıyo-
ruz. İGA yatırımcılarının oluşturduğu 
Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kal-
yon Ortak Girişim Grubu tarafından 
yapılan 3’üncü Havalimanı İnşaatında 
400 işçinin iş cinayetlerinde katle-
dildiği iddiaları Meclis gündemine de 
taşınmıştı. Güvensiz çalışma koşulları, 
sağlıksız çalışma ortamı ve barınaklar, 
ödenmeyen ücretler nedeniyle 3’üncü 
Havalimanı işçileri eylemler yapmış, 
çalıştığı sırada hayatta kalabilmek ve 
sağlıklı, güvenli bir ortamda çalışa-
bilmek için can havliyle eylem yapan 
işçilere AKP’giller’in Polisi sert bir 
şekilde saldırmıştı. İşçiler yaka paça 
gözaltına alınmış ve tutuklamalar ol-
muştu.

3’üncü Havalimanı inşaatında ay-
rıca, Uluslararası İşgücü Kanunu’na 
aykırı olarak yabancı kaçak işçilerin 
niteliksiz işlerde çalıştırıldığı, doğaya 
ciddi zararlar verildiği, hafriyatların 
yüklenmesi, taşınması ve dökülmesi 
esnasında mevzuata aykırı bir biçimde 
doğal yaşamı da tahrip eden bir yön-
tem uygulandığı ve gerekli teftişlerin 
yapılmadığı da sık sık kamuoyunda 
gündem olmuştu.

İşte aynı gruptan Cengiz-Limak 28 
Kasım Salı günü, yine devlete yaptık-
ları inşaatta 3 işçi kardeşimizi katlet-
miştir. Şu ana kadar da bu gruptan ola-
ya ilişkin hiçbir açıklama gelmemiştir.

TMMOB Kocaeli İl Koordinas-
yon Kurulu Sekreteri Murat Kürek-
çi, yaptığı açıklamada, olay yerinde 
incelemeler yaptıklarını ve işçilerle 
konuştuklarını söyledi. Kürekçi, “İş-
çilerle yaptığımız görüşmeler sonu-
cunda gece saat 03.00’e kadar çalış-
tırılıp sabah 08.00’da tekrar mesa-
iye başlatıldıklarını öğrendik. İşin 
hızlandırılmasına dair bir talimat 
olduğundan bahsettiler.” dedi.

Yani AKP’giller’in seçim malze-
mesi olarak kullanılmak üzere bitiril-
mek istenen inşaatta işçiler, bir sonraki 
günün çalışması için dinlenemiyor. 
Her türlü iş güvenliği tedbiri “hızlı” 
olmak gerekçesiyle yok sayılıyor.

Kamu inşaat ihalelerinde adı sık sık 
duyulan Cengiz-Limak-Kolin ortaklı-
ğına gelecek olursak. Cengiz İnşaatı, 
sahibi Mehmet Cengiz’in AKP’gil-
ler’in yolsuzluklarını ortaya çıkaran 
25 Aralık yolsuzluk soruşturmasından 
sızdırılan bir tapeyle tanırız. Kendisi 
gibi yandaş işadamlarından olan Cen-
giz Koloğlu ile konuşmasında, dev-
let ihalesini almış olmanın sevinciyle 
“milletin a… koyacağız” diyerek 
halkımıza hakaret eden, halk düşmanı, 
insanlıktan nasibini almamış dördüncü 
bir tür yaratıktır.

Yandaşı olduğu AKP’giller tarafın-
dan 2002 yılında “Kamu İhale Kanu-
nu”nda yapılan değişikliğin ardından, 
devlet ihalelerinde bu grup öne çıkma-
ya başlamıştır.

Makyol, Cengiz, Kalyon ve Kolin 
Dünya Bankası’nın 1990-2017 yılla-
rı arasında tüm dünyada devletten en 
çok ihale alan şirketler sıralamasın-
da ilk ona girmiştir. Limak, Cengiz ve 
Kolin’in devletten aldıkları ihalelerin 
toplamı 150 milyar dolara yaklaş-
mıştır. Makyol, Cengiz, Kalyon, Ko-
lin’in 20 bin 851 şirketin bölüştüğü 
97 milyar 800 milyon liralık kamu 
ihalelerinden aldığı pay ise yüzde 30’a 
ulaşmıştır.

Dünya Bankası’nın hazırladığı 
listede ilk on sıraya giren Makyol, 
Cengiz, Kalyon ve Kolin’in sadece 
2017’de kamudan aldıkları inşaat iş-
lerinin toplam bedeli 30 milyar liraya 
yaklaşmıştır.

Beş farklı kıtada faaliyet gösteren 
Fransız şirketi SUEZ’in kazancı 60 
milyar dolarken, Limak’ın Türki-
ye’deki faaliyetlerinden kazancı 50 
milyar doları bulmuştur. Kazanılan 
milyar dolarlar işçinin işgücünden-a-

lın terinden çalınmıştır. Ve aynı işçi-
nin can güvenliğini sağlamak, onlara 
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı 
yaratmak çok görülmüş, dünkü vahim 
olayda olduğu gibi işçiler göz göre 
göre ölüme gönderilmiştir.

Kazançları milyar dolarları bulur-
ken, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı bünyesindeki Merkezi Uz-
laşma Komisyonu, Cengiz İnşaat’ın 
2005-2009 yıllarına ait 424.4 milyon 
TL’lik vergi cezasını “sıfırlamıştır”. 
Yani halkımızın alın terinin üstüne 
oturulmuştur, çalınmıştır. Asgari Üc-
retliden vergi alınmasın, tasarısına hep 
bir elden “hayır” oyu veren AKP’gil-
ler, iş Mehmet Cengiz’in vergi borcu-
na gelince hiç ikiletmeden sanki kendi 
paralarıymış gibi 424 milyon Lira’yı 
sıfırlayıvermiştir. Böylece kendilerinin 
de ne menem halk düşmanı oldukları-
nı; tek dertlerinin, kendileriyle birlik-
te yandaşlarının ceplerini, küplerini, 
“ayakkabı kutu”larını doldurmak oldu-
ğunu bir kez daha göstermişlerdir.

Daha birkaç gün önce AKP yandaşı 
Cengiz Holding’in bir başka vurgunu 
daha ortaya çıktı. Diyarbakır-Mazıdağı 
Demiryolu İltisak hattı için, en düşük 
tekliften 109 milyon TL daha pahalı 
teklif vermesine rağmen AKP’giller 
gidip yine Cengiz İnşaat’la anlaşma 
yaptı. Devleti 109 milyon TL zarara 
soktular, bu kriz döneminde üstelik.

HKP olarak, Mehmet Cengiz ve 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Meh-
met Cahit Turhan, TCDD Genel 
Müdürü İsa Apaydın ve Özelleş-
tirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu 
hakkında kamu malını vurgun etmek, 
“Görevi kötüye kullanma, görevin-
den kaynaklı kişi ve kurum kayır-
ma, bilerek ve isteyerek kamu zara-
rına sebep olmak, Kamu kurum ve 
kuruluşlarının zararına olarak ni-
telikli dolandırıcılığa neden olmak” 
sebebiyle suç duyurusunda bulunduk.

Gebze’de 3 işçi kardeşimizin ölü-
müne sebep olanlar, ülkemizin ve 
halkımızın maddi-manevi tüm değer-
lerini, kamu mallarını AKP’giller’le 
birlikte yağmalamaktadırlar. Onlar bu 
vatana da, bu halka da ihanet etmekte, 
düşmanlık etmekte ve bu yüzden suç 
işlemektedirler. İş cinayetlerinde yüz-
lerce işçimizin katledilmesi karşısında 
kılları kıpırdamaz, aynı cinayeti, aynı 
soğukkanlılıkla defalarca işlemişlerdir, 
işlemektedirler.

Gün gelecek, bağımsız ve gücünü 
sadece aklından ve vicdanından alan 
mahkemeler önünde, başta sebep ol-
dukları iş cinayetleri olmak üzere, iş-
ledikleri tüm suçlardan ötürü yargı-
lanacaklardır. Bundan kaçışları yok.

Hayatını kaybeden işçi kardeşleri-
mizin yakınlarına başsağlığı ve sabır-
lar dileriz. 29.11.2018

HKP
Gebze İlçe Örgütü

Bu son ihalede ise, artık devlet me-
muru olmaktan çıkıp birer AKP militanı 
olarak davranan kamu görevlileri, hiç-
bir hukuk kuralı tanımadan, en düşük 
teklif veren firmadan 109 milyon daha 
pahalı teklif veren Cengiz İnşaat’la söz-
leşme imzalamaktan çekinmemişlerdir.

Üç yıl önceki ve bu yılki ihaleyi ya-
pan da alan da aynı sanıklardır.

Bunlar; Ulaştırma Bakanı, TCDD 
Genel Müdürü ve üst düzey yetkililerle 
Özelleştirme İdaresi Başkanı ve diğer 
yetkililerdir. 

Bu memurlar, AKP iktidarından 
aldıkları güçle ve içine girdikleri kirli 
ilişkilerle; devlet nüfuzundan da yarar-
lanarak kamu varlıklarını sürekli zarara 
uğratmaktadırlar. Bu arada yandaş iş 
adamlarını zengin etmektedirler.

Başta Ulaştırma Bakanı olmak üze-
re Özelleştirme İdaresi Başkanı ve yö-
neticileri ile TCDD Genel Müdürü ve 
ilgili yöneticilerin 109 milyon TL daha 
fazla maliyet getirecek olan teklifi ka-
bul etmekte tüyü bitmemiş yetimin hak-
kını yemişler ve millete alçakça küfre-
den bir Parababasına yedirmişlerdir. 

Bu yapılan, hakkaniyete, ahlâka, 
vicdana açıkça aykırı olduğu gibi, yü-
rürlükte olan Ceza Yasasına göre de;  
Görevi kötüye kullanma, görevinden 
kaynaklı kişi ve kurum kayırma, bi-
lerek ve isteyerek kamu zararına se-
bep olmak (İrtikap), kamu kurum ve 
kuruluşlarının zararına olarak nitelikli 
dolandırıcılığa neden olmak suçlarını 
oluşturmaktadır.

Halkın Kurtuluş Partisi; bugüne 
kadar Kuvayimilliye değerlerimizin, 

Kamu Mallarımızın böylesine peşkeş 
çekilmesine, yağmalanmasına vurgun 
edilmesine sessiz kalmamıştır, göz 
yummamıştır. Bundan sonra da sessiz 
kalmayacak ve göz yummayacaktır. 

Bu nedenle Partimiz Avukatları 
Halkçı Hukukçular tarafından ilgi-
liler hakkında suç duyurusunda bulu-
nulmuştur. Ancak bundan önceki suç 
duyurularımız gibi bu suç duyurumu-
zun da takipsizlikle sonuçlandırılacağı 
hakkında ciddi kuşku duymaktayız. 

Unvanları Cumhuriyet Savcısı 
olan Adalet Bakanlığı görevlilerinin 
Cumhuriyet’in kazanımlarını, devle-
tin ve milletin çıkarını korumak için, 
somut bilgi ve belgelere dayalı olan 
bu suç duyurumuzla ilgili işlem yap-
malarını ummak istiyoruz.

Bugün için belki dosyayı kapatabi-
lirler, ancak Demokratik Halk İktida-
rında sanık sandalyesine oturmaktan 
kurtulamazlar. 19.01.2018

HKP Genel Merkezi

Bu ziyaretlerle halkımıza mesajlar 
verilmektedir Ortaçağcı gericiler ta-

rafından. “Bakın böyle adamlar bizim 
duygu ve düşüncelerimize tercüman 
oluyorlar, biz de tam böyle düşünüyo-
ruz” demiş oluyorlar.

Tabiî ki böyle bir ziyarete; yani 
özünde Mustafa Kemal ve Kurtuluş 
Savaşı düşmanlığına sessiz kalmadı 
HKP. Bu konu ile ilgili bugün İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyu-
rusunda bulunduk ve bir kez daha tari-
he not düştük.13.11.2018

Halkçı Hukukçular

İlk duruşmada verilen 13 yıl 4 ay hapis ce-
zası, Yargıtay tarafından sanık polis lehine 
bozuldu ve bugün (19 Kasım 2018) verilen 
ikinci kararla ceza; 6 yıl 10 ay 15 güne in-
dirildi. 

Tamamen barışçıl bir gösteriye katılan, 
gençliğinin baharındaki bir can ortadan 
kaldırılıyor, katliamdan sorumlu polis bir 
gün bile tutuklu kalmıyor. İki kez ceza ve-
riliyor, cezalandırıldıktan sonra bile tutuk-
lama kararı verilmiyor. Ayrıca her yargıla-
mada cezalar yarı yarıya düşürülüyor. 

Şimdi buna ceza denir mi?
Ödül gibi ceza...
Yargıtayın, ilk bozma kararında, “Gezi 

parkı eylemleri olarak bilinen şiddet 
eylemleri” diyerek, Gezi İsyanı’nı “şid-
det eylemi” olarak nitelemesi, tamamen 
AKP’nin Hukuk Bürolarına dönüştürülen 
yargının içler acısı halini gösteriyor.

Yargıtay böyle bir değerlendirme ya-
pınca Balıkesir’deki yerel mahkemenin 
eski kararında direnmesinin mümkün ola-
mayacağı açıktı. Öyle de oldu...

Aslında dava dosyası içinde polisin, 
Abdullah Cömert’i kasten öldürdüğüne 
dair onlarca bilgi ve belge var. Dağılmakta 
olan kitleye hedef gözeterek arkadan ateş 
edilince, Abdullah, arkadan kafatasına isa-
bet alarak katledilmiştir. 

Bu açık delillere rağmen, mahkemeler 
siyasi iktidarın tercihleri doğrultusunda ka-
rarlar vermekteler. 

Son karar da bu yönde olmuştur.
Duruşmayı baştan itibaren takip eden 

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. 
Tacettin Çolak; yapılan adaletsiz yargı-
lamaları duruşma salonunda teşhir ederek, 
“bir keşif bile yapmadan verilecek kararın 
adaletli olmasının mümkün olmayacağı-
nı, tamamen meşru talepler uğruna barış-
çıl gösteri hakkını kullanan milyonların 
ortaya koyduğu Gezi Direnişi’nin şiddet 
eylemi olarak nitelenemeyeceğini, siyasi 
ortama göre mahkemelerin kararlarının 

değiştiğini, ama bu kararların eninde so-
nunda AİHM yargısından döneceğini” 
vurgulayarak, “bizlere Avrupa kapılarında 
adalet aratmayın” diye mahkeme heyetine 
eleştirilerini iletti. 

Abdullah Cömert’in ailesi, duruşma 
salonunda karara çok sert tepki gösterdi. 
Tepkilerini haykırdılar Mahkeme Heyeti-
ne. Ve yaşadıkları acı yüzünden de anne ve 
abla baygınlık geçirdi. 

Duruşma sonrasında aile ve avukatlar 
tarafından adliye önünde yapılan basın 
açıklamasında, bu tür katliamların sorum-
lusu olan polislerin davalarının genelde 
cezasızlıkla sonuçlandığı, kararın temyiz 
edileceği vurgulandı. 

Balıkesir’deki davayı ilk günden bu-
günkü son gününe kadar aralıksız takip 
eden biz HKP’liler ise sabahtan itibaren 
Adliye önündeydik. Pankart ve bayrakları-
mızla, sloganlarımızla duruşmanın sonuç-
lanmasını bekledik.

Karar sonrasındaki basın açıklama-
sında; “Abdocan’ın Hesabı Sorulacak”, 
“Gezi Şehitleri Ölümsüzdür”, “Gün 
Gelecek Devran Dönecek Katiller Halka 
Hesap Verecek” sloganlarını haykırdık bir 
kez daha.

Son duruşmada biz HKP’lilerden baş-
ka, CHP Balıkesir Milletvekili ve Balıkesir 
CHP örgütünden sınırlı sayıdaki katılım-
dan başka destekçi yoktu. İlk duruşmalarda 
bayrak gösterenlerin yerinde yeller esmek-
teydi. Çünkü onlar reklam ve gösteriş pe-
şinde olduklarından bir atımlık barutlarını 
tüketince arkası gelmedi, gelemezdi. 

Aynı kayıtsızlık Soma Davalarında da 
görülmüştü.

Zira onlar; cesaret vatanlarını yitirdi-
ler. Bir kısmı, “Gezi’den darbe çıkartanlara 
destek olamazdık” diyenlere biat etmeyi 
kendilerine yedirdiler. 

Bir de kendilerine “Haziran” ismi ve-
rerek Gezi’yi sömürenler yok mu? Onların 
da maskeleri düştü… 

Çünkü onlar da “Haziran” ismi ile 
Gezi sömürüsü yapmak istediler. Onların 
da barutları tükendiğinden, (kendi deyim-
leriyle söylersek), bir “Haziran Şehidi”nin 
davasına bile sahip çıkmaktan acizler.

Kimin ne yaptığı, nasıl davrandığı biz 
HKP’lileri ilgilendirmiyor. İşimize bakıyo-
ruz, bakacağız. 

Bundan sonra da nerede bir haksızlık, 
hukuksuzluk varsa orada HKP’liler ola-
cak!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

Kurtuluş Partililer
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Gebze viyadük çalışmasındaki
İş Cinayetinin nedeni Parababaları ve 

AKP’giller’in doymak bilmez kâr hırslarıdır

HKP; millete küfreden alçaklara yapılan
peşkeşlerin peşini bırakmıyor

Kadir Mısıroğlu ziyaretine
suç duyurusunda bulunduk!

Abdocan’ın Katiline ödül gibi ceza!
Adaletiniz batsın!

Baştarafı sayfa 1’de

Baştarafı sayfa 1’de

Baştarafı sayfa 1’de

Baştarafı sayfa 1’de

Doğan Terlemez Kemal Gencer

Selam Olsun Bizden Önce Geçene! 
Selam Olsun Savaşırken Düşene!
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Ama gerçekten kafa buluyorlar. 
Yaptıkları değerlendirmeler 
başka anlama gelmiyor, Türk-

çe anlamı bakımından. Nereden, nasıl, 
hangi açıdan, hangi yönden, hangi 
noktadan bakarsanız bakın, sözcüğün 
tam anlamıyla kafa buluyorlar.

Enflasyon rakamları,
Damadın

yalanları ve gerçekler…
5 Kasım tarihli Hürriyet Gazete-

si’nde muhabir Şebnem Turhan’ın, 
1’inci sayfada Ekim ayı enflasyon 
rakamlarıyla ilgili haberi var. Bu ra-
kamlar karşısında, Maliye ve Hazine 
Bakanı Damat Berat Albayrak aynen 
şöyle diyor:

 “Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. 
Sonrasında yolunu bulacaktı demiş-
tik zaten. Eylül’de fahiş bir fiyatla-
ma algısı ortaya çıktı ve bunun enf-
lasyona yansıdığını gördük. Makro 
datalar gayet doğru bir istikamette 
olduğumuzu gösteriyor. Kur ve ma-
liyetlerde düşüşü görmeye başladık, 
Ekim’de enflasyonun ciddi olarak 
yavaşladığını gösteriyor.”

Bu sözlerden ne anlaşılıyor doğal 
olarak?

Ekim ayında enflasyon rakamları-
nın “ciddi olarak yavaşladığı”.

Oysa gerçek ne?
Enflasyon rakamlarının yükselişe 

devam ettiği…
Haberin1’inci sayfadaki ana başlı-

ğı da zaten bunu söylüyor: 
“Enflasyonun zirve koşusu sürü-

yor”
“Enflasyondaki yükseliş ekim 

ayında da devam etti. Aylık yüzde 
2.67 artan tüketici enflasyonu yıllık 
yüzde 25.24’e ulaştı.

“ALBAYRAK: TREND OLUM-
LU

“Üretici enflasyonu ise yıllık yüz-
de 40.01’e çıktı. Enflasyonla Müca-
dele Programı’nın etkisi ekimde gö-
rülmezken, Hazine ve Maliye Baka-
nı Berat Albayrak artışı şöyle değer-
lendirdi: “2018’in ekim ayı 2017’nin 
ekim ayına yakın. Kasım ve aralık 
ayında fiyatlama davranışları nor-
malleşecek. Trend gayet olumlu.” 
(http://www.hurriyet.com.tr/ekono-
mi/yillik-enflasyon-yuzde-25-24-ol-
du-41008695)

Rakamlar net. Açık. Üretici ve 
Tüketici Enflasyonundaki yükseliş, 
artarak devam ediyor. Bu gerçekler 
karşısında, somut rakamlar karşısında 
Hazine ve Maliye Bakanı Damat Berat 
Albayrak ne diyor, görüyorsunuz:

“Trend gayet olumlu.”
Aynen böyle diyor. Hiç utanma-

dan, sıkılmadan…
Ve devam ediyor somut gerçekleri 

tersyüz etmeye. 
“Ekim’de enflasyonun ciddi olarak 

yavaşladığını gösteriyor”muş rakam-
lar.

Bu nasıl bir yalandır göz göre 
göre… Gördük. Okuduk. Rakamlar 
artışı gösteriyor; “ciddi olarak yavaş-
ladığını”, değil. Biliyoruz. Yaşıyoruz 
her gün.

Peki öyleyse, “Ekim’de enflasyon 
ciddi olarak yavaşladı” idiyse Tüketici 
Enflasyonu (TÜFE) Ekim ayında niye 
2.67’yle beklentilerin üstüne çıktı? 
TÜFE niye 2003 yılından bu yana en 
yüksek orana, yüzde 25.24’e fırladı? 
Üretici Enflasyonu (ÜFE) niye yüzde 
40.01’e çıktı? Niye “rekor” kırdı?.. 
Niye?.. Niye?..

“Enflasyondaki yükseliş sürüyor. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre ekimde aylık tüketi-
ci enflasyonu (TÜFE) yüzde 2 sevi-
yelerinde olan beklentilerin aksine 
yüzde 2.67 arttı. Yıllık enflasyon ise 
yüzde 25.24’e çıktı. Yıllık enflasyon 
verisi Ağustos 2003’ten beri görülen 
en yüksek seviye. Yani yine 15 yılın 
zirvesine yükseldi. 9 Ekim’de baş-
layan ‘Enflasyonla Topyekün Mü-

cadele Programı’ ile hızlanan yüzde 
10 indirim kampanyaları ekim ayı 
enflasyonunda etkisiz kaldı. Ekim-
de enflasyon artışını gıda, giyim ve 
ayakkabı, konut ile ev eşyası gru-
bundaki zamlar hızlandırdı. Gıdada 
domates, giyim ve ayakkabıda yeni 
sezon fiyatları, konutta elektrik ve 
doğalgaz zamları ile ev eşyası gru-
bunda beyaz eşya fiyatlarındaki 
yükseliş enflasyona rekoru getirdi.” 
(http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/
gozler-kasimda-41009720)

Nedir bu rakamlar? Kimin rakam-
larıdır?

Sizin TÜİK’inizin. Resmi rakamlar 
üstelik bunlar. Her türlü oynama yapıl-
mış rakamlar. Asla gerçeği ifade etme-
yen rakamlar. Çık çarşıya pazara, gör 
rakamların gerçekte yüzde 2.67 mi, 
yoksa çok daha yüksek olduğunu mu...

Üstelik; “Enflasyonda en kötüsü 
geride kaldı mı?”, diye başlık atan 
Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Erdal 
Sağlam şöyle devam ediyor:

 “Kurlardaki düşüşün etkisiy-
le geçen ay sonunda yüzde 46.15’e 
kadar çıkan yıllık üretici fiyat en-
deksi artışı ise ekim sonunda yüzde 
45.01’e düştü. Hala üretici ile tüketi-
ci fiyat artışları arasında 20 puanlık 
fark olduğu, bunun tüketici fiyatla-
rına yansımasının eninde sonunda 
gerçekleşeceğini de unutmamak ge-
rekiyor.” 

(http://www.hurriyet.com.tr/yazar-
lar/erdal-saglam/enflasyonda-en-kotu-
su-geride-kaldi-mi-41009715)

Merkez Bankası da, yıl başında 
yüzde 7.9 olarak belirlediği 2018 enf-
lasyon oranını 1 Kasım tarihi itibarıyla 
23.5’e yükseltti.

Ve bilim insanları, enflasyonun yıl-
sonunda resmi rakamlarla yüzde 30’u 
bulacağını düşünüyorlar bu rakamlar 
karşısında…

“Hayvan varlığımız”
arttı mı, azaldı mı?

 Damat böyle konuşuyor, Kayınba-
bası Reis ise aklımızla dalga geçiyor 
bir kez daha:

“Ucuz ette kararlıyız
“Et fiyatlarına değinen Erdoğan, 

“Büyükbaş hayvan varlığımız 9,9 
milyon adetten 16 milyon, küçük-
baş hayvan varlığımız ise 32 milyon 
adetten 44 milyon adedin üzerine 
çıktı. İnşallah kısa bir zamanda ar-
tık hayvan ithaline de ihtiyacımız 
olmayacak. Bütün bunlara rağmen, 
halen ülkemizde et fiyatlarının yük-
sek seyretmesinin genel refah sevi-
yemizin artması sebebiyle talepte 
yaşanan yükselişle ilgili olduğunu 
düşünüyorum. Ama biz bu fiyatları 
bir defa şöyle rantabl seviyeye dü-
şürmek için gerekirse cari açığı bile 
düşünmeden ithale gider ve piyasayı 
biz balans ederiz. Çünkü vatanda-
şımıza ucuz et, kıyma, kuşbaşı ye-
dirmekte kararlıyız” dedi.” (https://
www.yenisafak.com/gundem/emper-
yal-dunyaistemiyoruz-3407049)

Yahu arkadaş, bunlarda hiç doğru-
yu söyleme diye bir şey yok mu? İlla 
yalan söylemek zorunda mısınız be 
birader!

Et fiyatlarının yükselişinin nede-
ni; “genel refah seviyemizin artması 
sebebiyle talepte yaşanan yükselişle 
ilgili”ymiş(!)

Yani halkımız bol bol et yediği için 
et fiyatları yükseliyormuş(!)

Allah’ım aklımıza mukayyet ol! 
Sen bizi yalancının şerrinden koru!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Yıllık Kişi Başı Et Tüke-
timimizin 15 kg olduğunu söylüyor, 8 
Kasım tarihinde.

Bu rakamın içinde aylık on binler-
ce lira geliri olanla, asgari ücretin bile 
altında rakamlarla yaşamaya çalışan 
halkımız var. Yani en alttaki on mil-
yonlarca insanımız, bırakalım Yıllık 
Kişi Başı 15 kg et tüketmeyi, Hane 
Halkı olarak bile bu kadar eti tükete-
miyor bir yıl boyunca. Et yiyemeyen 

çok insanımız var ülkemizde.
Öbür yanda bir avuç Modern ve 

Antika Parababası ve onların adamları 
Allah bilsin Kişi Başı Yıllık kaç 15 kg 
et tüketiyorlardır…

Düşünün bir, Koç’ları, Sabancı’la-
rı, Doğuş’ları, Boyner’leri, Karameh-
met’leri, Zorlu’ları, Cengiz’leri, Ko-
lin’leri, Kalyon’ları, Limak’ları Alw-
bayrak’ları, Nurol’ları vb.lerini…

Dünyada Kişi Başı Et Tüketimi 
ne kadardır derseniz, ABD’de 125 kg, 
Avustralya 110 kg, Fransa 101 kg, İn-
giltere 80 kg.

Bir yalan daha var bu haberin 
içinde. O da hayvan varlığımızla ilgi-
li olanı. Evet, 2002 yılından bu yana 
olan hayvan varlığımızı göz önüne 
alırsak rakam doğru. Artmış. Ama ya 
2002’den önceki hayvan varlığımız ne 
kadar?

İşte hayvan varlığımızla ilgili 
gerçekler ve gerçek rakamlar bunlar. 

Tablo 1 ve 2’den de gördüğümüz gibi, 
1935-1965 hatta 1965-1980 arası bile 
hayvan varlığımızda artış var. Üstelik 
de Kurtuluş Savaşı’ndan çıkılmış, ar-
dından İkinci Emperyalist Evren Pay-
laşım Savaşı yaşanmış ama buna rağ-
men hayvan varlığımız artmış.

Oysa özellikle 1980’den sonra, 
12 Eylül Faşist Darbesiyle ve Özal’lı 
yıllar boyunca önce hızla düşürmüşler 
hayvan varlığımızı, sonra yükseltmiş 
görünüyorlar. Ama buna rağmen, hay-
van varlığımız eski rakamı bile bula-
mamış.

O zaman nüfusumuz 44 küsur mil-
yon. Yıl olmuş 2018. Nüfus olmuş 81 
milyon, sen üstelik de manda sayısı 
dahil 16 milyon büyükbaş hayvan var-
lığına sahipsin. Artış bunun neresinde? 
Nerede burada başarı? Nerede burada 
hayvancılığı geliştirme?..

“Önce 1935-1965 döneminin 
hakkını teslim edelim (Tablo 1). 
Eğer herhangi bir dönem için “Hay-
van varlığımızda ciddi artışlar ya-
şanmıştır.” cümlesi kurulacaksa o 
dönem, işte bu dönemdir.

“1961-1980 dönemi de fena sayıl-
maz (Tablo 2). Sığır sayısı, yavaş da 
olsa artmaya devam etmiş. Koyun 
sayısındaki artış çok belirgin. Keçi 
sayımız ise belirgin şekilde düşmüş. 
Genele baktığımda dönemi şöyle de-
ğerlendiriyorum: Duraklama döne-
minin ayak sesleri duyuluyor.

“1980-1990 ve 1990-2000 dönem-
lerinin rakamlarına baktığımda yü-
reğim sızladı. Sığır, manda, koyun ve 
keçi varlığımız çok hızlı bir şekilde 
azalmış. Toplam hayvan varlığımız 
önce 64.801.000’den 55.589.000’e, 
sonra da 38.030.000’a düşmüş. Yir-
mi yıl içindeki düşüş oranı yüzde 
41,31.

“1980-2000 döneminde hay-
van sayımızdaki düşüş hızla devam 
ederken nüfusumuz hızla artmış: 
44.736.957’den 67.803.927’e çıkmış. 
Artış oranı yüzde 51,56.

“Düşüş 2001 ve 2002 yıllarında 
da devam etmiş.” 

(Ali Osman Mola, http://bilimdili.
com/toplum/yasam/hayvan-varli-
gimizda-ciddi-artislar-yasandi-mi/)

Üstelik bilim ve teknolojideki ola-
ğanüstü gelişmelere rağmen sen hay-
van varlığını büyütmek, geliştirmek 
yerine gerçekte geriletmişsin. Tablolar 
ortada. Rakamları tek tek yorumlama-
yalım zaman kaybetmemek için. Oku-
yan herkesin gördüğü gerçekler bunlar. 
Sen ondan sonra kalkıyorsun, hayvan 
varlığımızı artırdık, buna rağmen hal-
kımız bol bol et yediği için etlerimiz 
yetişmiyor, et fiyatları o yüzden artıyor 
yalanını söyleyebiliyorsun…

Ne diyelim size? Allah ıslah eder 
mi sizi?

Sanmayız…
İkinci yalan da “hayvan varlığı-

mız” sözcüklerinde. 2000 ve öncesi 
dönemde hayvanlar bizim ülkemizde 
yetişenlermiş. Oysa şimdikiler yaban-
cı. İthal hayvan. Yerli ırklar yok edil-
miş. Yok edilme noktasına gelinmiş. 
Habire ithalat yaparak, bir yandan dö-
viz varlığımızı azaltıyoruz, bir yandan 
yabancı hayvan tekellerinin kârlarına 
kâr katıyoruz. Bunun neresi gerçek 
tüccarlık? Böyle tüccarlık olur mu hiç?

Yerli ırkların et ve süt verimini 
artırmak için, üstün verimli ırklardan 

getirerek döllenme yapılabilir, melez 
ırklar yetiştirilebilir. Bu amaçla ithalat 
da yapılabilir. Olabilir. Ama bu, yerli 
hayvancılığı öldürerek, tamamen dışa 
bağımlı bir hayvancılık politikası iz-
leyerek olmaz. Yapılacak ithalat, yerli 
üretimi çoğaltmak amacıyla olmalı…

“Meralarımız, hayvan varlığımı-
zın kaba yem ihtiyacını karşılayacak 
düzeyde değildir. Hayvancılığı geliş-
miş ülkelerde kaba yem ihtiyacının 
% 80-90’ı çayır meralardan karşı-
lanırken, ülkemizde bu oran nadas 
alanları dahil % 38’dir. Ülkemizde 
mera alanlarının azalmasının baş-
lıca nedenleri, bu alanların işlemeli 
tarıma açılmasının yanı sıra erken 
ve aşırı, başka bir deyişle kontrol-
süz ve bilinçsiz otlatmadır.” (http://
www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=29946&tipi=17&sube=0 ad-
resinden aldık)

Çayır ve Meraları azalt. 40 milyon 
hektardan 12 milyon hektara düşür. 
Aşırı ve düzensiz otlatma sonucu mera 
arazilerini ağır tahribata uğratarak fa-
kirleştir, verimliliğini kaybettir ve bü-
yük ölçüde erozyona maruz bırak. 

Tarım da yok edildi bildiğimiz gibi. 
Buğday, arpa vb. ekilmeyince saman 
da olmuyor tabiî ki. Sonra ihtiyacı kar-
şılamak için samanı bile ithal et.

Ondan sonra da çık; “İnşallah kısa 
bir zamanda artık hayvan ithaline de 
ihtiyacımız olmayacak.”, de!

Her şeyimiz ithal be!
Binlercesini en sağlıksız ortamlar-

da, kendi dışkılarını yedirerek gemiler-
le ithal etmiyor muyuz?

Sadece canlı hayvan mı ithal edi-
yoruz?

Hayır!
“Karkas et” yani kesilmiş hayvan-

ların etlerini ithal etmiyor muyuz? Bu 
etler şarbonlu çıkmadı mı? Veteriner-
lerimizin görevlerini yapmasını sen 
engellemedin mi? Bu ithal karkas etler 
ve canlı hayvanlar kontrol edilmeden 
ithal edilmedi mi senin hükümetin ta-
rafından?..

Kayınbaba-Damat
yalanlara devam…

Damat diyor ki:
“Araba çalışıyor yola devam!
“(…)
“(…) Enflasyon ile mücadeleye 

destek sağlamak amacıyla hükümet 
olarak biz de bir dizi ÖTV ve KDV 
indirimi ile ilgili adımlar açıkla-
dık. Güçlü bütçe disiplini kararlılı-
ğımızı aynen koruduğumuzun altını 
bir kez daha çiziyorum. Popülizm 
yok. Araba çalışıyor, devam edecek” 
açıklamasını yaptı.” (http://www.
hurriyet.com.tr/ekonomi/araba-calisi-
yor-yola-devam-41013332)

Hatırlayacağımız gibi, Reis de 
güya “araba” muhabbeti(!) yapmıştı 
Mecliste gazetecilere geçen ay. “Mer-
habalar. Nasıl gidiyor arabalar?” 
diyerek…

Biz de gazetemizin geçen 129’uncu 
sayısında bu durumu eleştirmiş ve Tay-
yip’in halkımızla nasıl kafa bulduğunu, 
mecazi anlamda değil, gerçek anlamda 
arabaların gitmediğini, otomotiv sek-
töründe büyük bir kayıp olduğunu ra-
kamlarla ortaya koymuştuk.

İşte damat da Kayınbabasına öykü-
nerek aynı şakayı yapıyor güya; “Ara-
ba çalışıyor, devam edecek”, diyerek…

Biz, geçen söylediğimizi şimdi de 
söyleyelim.

Arabalar gitmiyor Bay Damat! 
Arabalar gitmiyor!

Otomotiv satışında
kriz rakamları…

Sana/Size de bir kez daha göste-
relim ki, “araba çalış”mıyor. Bak, ra-
kamlar ortada. Ve gerçekler bunlar. 
Yine Reis’inizin ekonomik kriz için 
söylediği gibi, “Manipülasyon” falan 
da değil ha, somut rakamlar!

Hürriyet Gazetesi yazarı Emre Öz-
peynirci’nin 2 Kasım tarihli haberine 
göre:

“Otomobil ve hafif ticari araç sa-
tışlarında eylülde yaşanan yüzde

Bu adamlar (Tayyip ve adamları) 
bizimle-halkımızla kafa buluyor…M. Gürdal Çıngı
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68’lik düşüşün ardından ekimde da-
ralma artarak yüzde 77’ye ulaştı.” 
(http://www.hurriyet.com.tr/ekono-
mi/iste-otv-ve-kdv-desteginin-sebe-
bi-41007076)

Yine Emre Özpeynirci’nin 12 Ka-
sım tarihli haberine göre de:

“Haziran ayından itibaren bü-
yük kayıplar yaşayan, eylül ve ekim 
aylarında ise tamamen dibe vu-
ran otomotiv sektörü”, şimdi ÖTV 
ve KDV indirimi ile canlanıyormuş. 
“Otomobile Hücum” varmış…

Bunu önümüzdeki ayların raka-
mıyla göreceğiz. Ama şimdi gördüğü-
müz ne?

“Dibe vuran otomotiv sektörü” 
yani gitmeyen arabalar… Satılmayan 
arabalar…

(Ayrıntılı rakamlar için şu internet 
adresine bakabilirsin Damat: 

(http://www.hurriyet.com.tr/eko-
nomi/otomobile-hucum-41016027)

Otomotiv üretiminde
kriz rakamları…

Ya tüketim yani satışlar böyle de 
acaba üretimde durum ne derseniz ora-
sı da kötü tabiî ki kaçınılmaz olarak. 
Satış olmayınca elbette üretimde de 
daralma yaşanacaktır. Öyle olduğu da 
görülüyor nihayetinde...

13 Kasım tarihli Emre Özpeynir-
ci’nin haberinden görelim bu durumu:

“Tedbirler olmasa üretim de zor-
daydı

“Ekim ayında toplam pazarda 
yaşanan yüzde 76’lık daralma, ih-
racattaki yüzde 7’lik artışa rağmen 
otomotiv üretimini de vurdu. Ekim 
ayında toplam otomotiv üretimi 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 16 düşerek 131 bin 231 ade-
de gerilerken, ocak-ekim döneminde 
yaşanan toplam kayıp ise yüzde 6’ya 
ulaştı. Bu da 1 Kasım’dan itibaren 
devreye giren tedbirlerin önemini 
bir kez daha ortaya koydu.

“OTOMOTİV Sanayii Derneği 
(OSD), 2018 yılı ocak-ekim döne-
mine ait üretim, ihracat adetleri ile 
pazar verilerini açıkladı. OSD’nin 
raporu son dönemde devreye giren 
tedbirlerin (matrah artışı, vergi in-
dirimi) önemini üretim cephesinde 
de ortaya koydu. (…) Ekim ayında 
ağır ticari araçlar da dahil edildiğin-
de toplam pazar yüzde 76 düşerek 
22 bin 315 adede gerilerken, paza-
rın 10 aylık kaybı ise yüzde 32’lik 
gerilemeyle 502 bin 156 adede indi. 
Yetkililer, tedbirler alınmasa iç pa-
zardaki daralmaya bağlı otomotiv 
üretimindeki kaybın yüzde 30’lara 
ulaşabileceğini belirtiyor.” 

(http://www.hurriyet.com.tr/eko-
nomi/tedbirler-olmasa-uretim-de-zor-
daydi-41017178)

İşte durumlar böyle. Üretilmiyor 
arabalar, satılmıyor arabalar,  trafiğe 
çıkmıyor arabalar yani kısacası gitmi-
yor arabalar…

Vurgun ve talan 
ekonomisinin batakları: 
Köprüler ve Tüneller…
“Geçmeyen araçlar için 3.7 mil-

yar TL’lik kaynak”
İşte bir somut gerçek daha!
Köprülerden ve Tünelden “geç-

meyen araçlar için” devlet yani biz, 
yani halkımız habire dolar üzerinden 
yerli-yabancı Parababalarına kaynak 
aktarıyoruz. Aktarmaya da devam ede-
ceğiz.

Geçmeyen aracın parasını niye mi 
ödüyoruz?

E, çünkü yerli yabancı Parababa-
larına garanti verdi Tayyipgiller, köp-
rülerden ve tünelden şu kadar araç ge-
çecek. Eğer geçmezse üstünü ben size 
vereceğim, dedi. Sözleşmeler böyle 
yapıldı. Dolayısıyla eli mahkum… 
Başka türlü davranamaz. Ki kendileri 
de komisyonlarını aldılar tabiî ki… 

Okuyalım Hürriyet Gazetesi’nden 
Eray Görgülü’nün,  7 Kasım tarihli 
haberinden:

“Yap-işlet-devret (YİD) mode-
liyle inşa edilen köprü ve otoyollar 
için geçen yıl işletmeci firmalara, 2 
milyar TL’nin üzerinde ödeme yapı-
lırken, bu yıl iki otoyol ve bir tünelin 
garantili geçiş ödemesi için 3.7 mil-
yar TL kaynak ayrıldı.

“ULAŞTIRMA ve Altyapı Ba-
kanı Cahit Turhan, TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 
2019 yılı bütçe görüşmeleri sırasında 
milletvekillerinin sorularını yanıtla-
dı. YİD modeliyle inşa edilen köprü, 
otoyol ve tünellerde hazine garantili 
ödemelere ilişkin bilgi veren Turhan, 
2019 yılı bütçesinden Kuzey Marma-
ra Otoyolu ile Gebze-Orhangazi-İz-
mir Otoyolu için ödenecek toplam 
Hazine garantisi ödenek teklifinin 
3 milyar 550 milyon lira olduğunu 
açıkladı.

“Avrasya Tüneli için de 2019 yılı 
bütçesinde 167 milyon TL hazine 
garantisi ödenek öngörüldüğünü be-
lirten Turhan’ın verdiği bilgiye göre, 
bakanlığın 2019 yılı bütçesinden iki 
otoyol ve bir tünel için ayırdığı ha-
zine garantisinin toplamı 3 milyar 
717 milyon TL’yi buldu. Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü’ne ilişkin de bilgi 
veren Turhan, köprü için 2017 yılın-
da garanti edilen gelirin KDV hariç 
2.4 milyar TL olduğunu belirterek, 
“Elde edilen gelir, 733 milyon 80 bin 
391 liradır. Ödenen garanti gelir 1.7 
milyar TL’dir” dedi.

“HEDEFLER TUTMAMIŞTI
“15 yılda Kamu-Özel İşbirliği 

kapsamında yapılan yatırımların 
toplam tutarı 131 milyar TL’yi bu-
lurken, bu kapsamda inşa edilen 
Osmangazi Köprüsü’nde yıllık 14.6 
milyon araç geçişi garanti edilmiş, 
geçiş yapmayan 6 milyon araç için 
hazineden 1.4 milyar TL ödeme ya-
pılmıştı. Avrasya Tüneli için de 2017 

yılında 25.6 milyon araç geçişi ga-
ranti edilirken, geçmeyen 15.6 mil-
yon araç için 123 milyon TL öden-
mişti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
için de, yıllık 49 milyon araç geçi-
şi garanti edilmişti. Bu rakam 15 
milyonda kalırken, hazineden 1.7 
milyar TL ödeme yapıldı.” (http://
www.hurriyet.com.tr/ekonomi/gecme-
yen-araclar-icin-3-7-milyar-tllik-kay-
nak-41010947)

Alıntımız uzun oldu ama vurgunun 
boyutunu netçe, somutça görebilme-
miz için gerekliydi.

Dünyanın başka hiçbir ülkesinde 
böyle bir anlaşma yapılmaz. Yapıla-
maz!

Halkın gelirlerinden elde edilen 
devlet bütçesi, böylesine vurgun amaç-
lı kullanılamaz.  Böylesine “yağma 
Hasan’ın böreği” hiçbir devlette bu-
lunmaz.

Hiçbir iktidar, böylesine büyük 
kara delikler yaratmayı göze alamaz 
ekonomisinde.

Sonuç olarak:
İşte Tayyipgiller! İşte Türkiye eko-

nomisi!

Kaşıkçı cinayeti ve
Tayyip’in adamının

söyledikleri…
Yazımızın başlangıcında dedik ya, 

Tayyip ve adamları bizimle kafa bulu-
yor, diye. Gerçekten öyle. Bakın size 
geçen ayın en güncel olayından, Ka-
şıkçı cinayetinden bir örnek vermek 
istiyoruz.

Okuyunca Tayyip’in adamının 
söylediklerini, insan neye uğradığını 
şaşırıyor. Bir yandan öfkeden kan bey-
nine sıçrıyor, diğer yandan bu kadar da 
nasıl yalan söyleyebilir bir insan diye 
acıma ve üzüntü duyuyor, insanlığın 
düşürüldüğü duruma…

‘Asitle yok edildi’ konuşmaları 
var

“CUMHURBAŞKANI Yardım-
cısı Fuat Oktay, Cemal Kaşıkçı ci-
nayetiyle ilgili “Emri kim vermiştir? 
Bunun cevabını arıyoruz” dedi.

“AA Editör Masası’nda günde-
me ilişkin soruları yanıtlayan Ok-

tay, Suudi Arabistanlı gazeteci Ce-
mal Kaşıkçı’nın 2 Ekim günü Suudi 
Arabistan İstanbul Başkonsoloslu-
ğu’nda öldürülmesine ilişkin şunla-
rı kaydetti: “Türkiye sınırları içe-
risinde hiç kimsenin hiçbir şekilde 
böyle bir cinayete veya buna benzer 
herhangi bir şeye kalkışamayacağı, 
kalkıştığı zaman da bunun bir bede-
li olacağı, bu bedeli ödeyeceği, kim 
olursa olsun... Türkiye, bu mesajı 

vermiştir. Türkiye, sınırları içinde 
hiç kimsenin hiçbir şekilde operas-
yon çekemeyeceği mesajını vermiş-
tir. Topraklarımızda işlenen cina-
yetin emrini kim vermiştir? Bunun 
cevabını arıyoruz. Asitle yok edildi 
konuşmaları var, tüm bunların ay-
dınlatılması gerekiyor.” (http://www.
hurriyet.com.tr/gundem/asitle-yok-e-
dildi-konusmalari-var-41009713)

Haber, 6 Kasım tarihli Hürriyet 
Gazetesi’nden.

Kanımız beynimize sıçradı bu ha-
beri okuyunca. Öfkeden tir tir titredik. 
Adamın söylediklerine bakın yahu:

“Türkiye sınırları içerisinde hiç 
kimsenin hiçbir şekilde böyle bir ci-
nayete veya buna benzer herhangi bir 
şeye kalkışamayacağı, kalkıştığı za-
man da bunun bir bedeli olacağı, bu 
bedeli ödeyeceği, kim olursa olsun... 
Türkiye, bu mesajı vermiştir. Türkiye, 
sınırları içinde hiç kimsenin hiçbir şe-
kilde operasyon çekemeyeceği mesajı-
nı vermiştir.”

Kime, ne bedel ödeteceksiniz? 
Kime, neyin “mesajını” verdiniz, siz… 

Adamlar bal gibi ya da zehir gibi; 
“Türkiye sınırları içinde”, alçakça, 
canice, canavarca, insanın aklının al-
mayacağı bir şekilde, üstelik de senin 
de söylediğin gibi, “Asitle yok ed”erek 
katlettiler bir insanı. Göstere göstere 
özel uçaklarla geldiler, hem de bir de-
ğil, iki değil, 15 kişi birden geldi. Giz-
lenme gereği duymadılar. Kameralar 
var, ne yapalım, endişesi taşımadılar. 
Otellerde kaldılar. Katlettiler ve elle-
rini kollarını sallayarak geçip gittiler 
ülkelerine.

Sizse; Hukuk dediniz, guguk dedi-
niz, Viyana Sözleşmesi dediniz… 

Şimdi sözde tutuklular kendi ülke-

lerinde. Güya da 5’i için idam cezası 
istemiş Suudi Savcı. Ama gazete ha-
berlerine göre, Şeriat yasalarına göre 
“Kan Parası” ödenecekmiş ailesine ve 
olay kapatılacakmış…

Gerçek bu! Bunun ötesinde bir ger-
çek yok!

Daha neyi konuşuyorsun sen? Han-
gi yüzle konuşuyorsun?..

İnsanda,
insanlık olacak…
Vicdan olacak…
Ahlâk olacak…

Namus olacak…
Sınıf temelleri bozuk bunların… 

Karakterleri bozuk… Alma-satma üze-
rine inşa edilmiştir kişilikleri. Başka 
bir şey bilmezler. Başka bir değer ta-
şımazlar. Ahlâkmış, vicdanmış, insan-
lıkmış, gerçeklermiş… geçin bir kalem 
bunları, bu insan denilemeyecek dör-
düncü tür varlıklardan.

Bunlar; Antika Tefeci-Bezirgân 
Sınıfın siyasi plandaki temsilcileri. 
Yedi bin yıldır bu topraklarda hüküm 
sürüyorlar. Ve bildikleri tek bir değer 
var: Vurgun. Talan. Mal küpleme… 
Alma-satma. Aracılık yapma…

Ve bunları yapabilmek için de; in-
sanları Allah’la aldatma...

Bunlar, artık iflah olmazlar. Bun-
lar için elden hiçbir şey gelmez. De-
ğişmez bunlar.  Değişemezler. Çünkü 
genlerine kodlanmış bu halk düşmanı 
nitelikler.

Bunları ancak toprak ıslah eder. O 
da kabul ederse…

Yazık! Acı!
Değer mi dünya malı için! Değer 

mi makam için, koltuk için!..
Ama Kur’an’da Hz. Muhammed 

boşuna söylemiyor: “Şüphesiz ki in-
san çok zalimdir” diye.

İşte Kur’an’ın söylediği o çok za-
limler, bunlardır!

Bunlar,
Engerekler ve çıyanlardır,
Bunlar,
Aşımıza, ekmeğimize
Göz koyanlardır,
Tanı bunları,
Tanı da büyü...

Böyle söylüyor Ozan’ımız Ahmed 
Arif!

Ve diyor ki bizlere;
Bu, namustur
Künyemize kazınmış,
Bu da sabır,
Ağulardan süzülmüş.
Sarıl bunlara
Sarıl da büyü...

Ve biz; sabırlıca mücadele ederek, 
bu zalimlerin dünyasını, bu sınıflı top-
lum dünyasını yok edeceğiz.

İnsanın insana kulluk etmediği, in-
sanın insanı ezmediği, zulmetmediği 
ve gerçek bir aile gibi yaşadığı De-
mokratik Halk İktidarını kuracağız.q

Dünyanın gündemini teşkil eden 
bir olay var bildiğimiz gibi: 
Kaşıkçı Olayı.

Suudi Yönetimine muhalif ga-
zeteci Cemal Kaşıkçı, Türk Kadınla 
evlenmek istiyor ve ABD’deki Suudi 
Arabistan Büyükelçiliğine başvuruyor. 
Ancak onlar, evleneceği kadın Türk ol-
duğu için Türkiye’ye yönlendiriyorlar. 
Ve Camal Kaşıkçı da bunun üzerine 
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonso-
losluğuna müracaat ediyor. Başkonso-
losluk, randevu veriyor 2 Ekim için.

Cinayeti gerçekleştirmek için Suu-
di Arabistan’dan 15 kişilik bir ekip 2 
uçakla Türkiye’ye geliyor ve kamera 
kayıtlarıyla, ses kayıtlarıyla da sabit-
leniyor ki, cinayeti gerçekleştirdikten 
sonra ellerini kollarını sallayarak Tür-
kiye’den ayrılıyorlar.

2 Ekim’de Başkonsolosluğa giren 
Cemal Kaşıkçı bir daha çıkmadı. Ni-
şanlısının haber vermesi üzerine olay 
ortaya çıktı ve o günden bu yana da C. 
Kaşıkçı’nın cesedinin ne olduğu ko-
nusunda bir bilgi yok. Cesedin asitle 
eritildiğinden, parçalara ayrılıp gömül-
düğüne ilişkin “söylentiler” var…

Ama gerçek şu ki: Cemal Kaşıkçı 
Başkonsoloslukta öldürüldü ve Suudi 
Yönetimi, başta Veliaht Prens Selman 
olmak üzere, bu olayın tam içinde. Ve 
Veliaht Prens Selman’ın ölüm emrini 
verdiği kesin bütün bulgulara göre. Ki, 
CIA’nın raporu da bu yönde bildiğimiz 
gibi…

Nihayetinde de Suudi Arabistan 
Savcılığı, cinayeti işleyen/katliamı 
gerçekleştiren 15 Suudi görevli için 
dava açtı ve bunlardan 5’inin de ida-
mını istedi. Ama suçlular arasında tabiî 
ki Veliaht Prens Selman yok!

Yani olay tam anlamıyla; taammü-
den cinayet. Yani tasarlayarak, planla-
yarak işlenen bir cinayet söz konusu.

Bu işin, cinayetin adli yanı…
Ya siyasi-ekonomik yanı ne?
Bu taammüden cinayet karşısında 

devletlerin takındığı durum ne?
Cinayetin gerçekleştiği ülke Türki-

ye’de AKP’giller, olayın ilk anından, 
ilk saatlerinden itibaren haberdar ol-
malarına rağmen, 15 gün beklediler gi-
rişimde bulunmak için. Birkaç söz dı-
şında somut bir davranış göstermediler 
olayı aydınlatmak için. Ne zaman ki 

katiller kaçtı, olayın izleri Başkonso-
losluktan temizlendi ve olay dünya ba-
sınında yankı buldu; ondan sonra gün-
deme geldi; o zaman Suudi Yönetimini 
“uyarmaya” başladılar. “Eleştirdiler” 
ya da “suçladılar” bile diyemiyoruz 
çünkü böyle bir şey yapmadılar…

Yani katilleri korudular ve kaçırdı-
lar. Buna göz yumdular göz göre göre. 
Cinayeti işleten/katliamı gerçekleşti-
ren Suudi Yönetimini aklamak için de 
ellerinden geleni yaptılar.

Bakın Tayyip, 2 Kasım günü, yani 
cinayetten tam bir ay sonra ne dedi 
bunlarla ilgili olarak:

“Erdoğan: Kaşıkçı’nın cinayet em-
rinin Suudi hükümetinin en üst ma-
kamlarından geldiğini iyi biliyoruz.

“(…) Recep Tayyip Erdoğan, 
Amerikan Washington Post gazete-
si için kaleme aldığı Cemal Kaşıkçı 
hakkındaki makalesin”in başlangı-
cında böyle söze giriyor.

O söz ettiği “en üst makamlar”  ne-
resi acaba? Ya da neresi olabilir man-
tıken?

Kral Selman! “En üst makam” o şu 
anda.

Ama Tayyip yazısının ilerleyen 
bölümünde, Kral Selman’ı şöyle aklar 
paklar:

‘EMRİ, KRAL SELMAN’IN 
VERDİĞİNE İNANMAM MÜM-
KÜN DEĞİL’

“(…)
“Dünyanın aynı soruları sorma-

ya devam etmesi amacıyla elimizde 
bulunan kanıtları, Amerika Birleşik 
Devletleri başta olmak üzere tüm 
dost ve müttefik ülkelerle paylaş-
tık. Sorularımızın cevaplarını arar-
ken, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın 
dostça ilişkiler içinde olduğunu 

vurgulamak isterim. Cemal Kaşık-
çı’nın öldürülmesi emrini Hadim 
ül-Haremeyn Kral Selman’ın ver-
diğine inanmam kesinlikle mümkün 
değildir. Dolayısıyla bu cinayetin, 
Suudi Arabistan’ın resmi politika-
sını yansıttığına inanmak için de 
herhangi bir sebep bulunmamak-
tadır. Bu itibarla Kaşıkçı cinayeti-
ni iki ülke arasında bir ‘problem’ 
olarak görmek yanlış olacaktır.” 
(https://tr.sputniknews.com/turki-
ye/201811021035974558-erdogan-ka-
sikci-cinayeti-suudi-arabistan/)

Kaşıkçı Cinayeti’nin gösterdiği gerçekler…
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Madem “Kaşıkçı cinayetini iki 

ülke arasında bir ‘problem’ olarak gör-
mek yanlış olacak”, sen ne diyorsun 
o zaman? Ne demiş oluyorsun şimdi 
Tayyip?

Anlayan beri gelsin…
Sözü uzatmayalım. Tayyip’in iler 

tutar yeri olamayan yazısını daha fazla 
okumayalım. Sinirlerimizi de daha faz-
la bozmayalım. Bu anlamsız, birbiriyle 
çelişen, birbirini reddeden açıklamanın 
tamamını okumak isteyenler, yukarı-
daki linke tıkladıklarında bu söyledik-
lerimizi somutça göreceklerdir…

Bir de ne diyor Tayyip?
“Hadim ül-Haremeyn Kral Sel-

man”.
Yani; “Mekke ve Medine’nin hiz-

metkârı Kral Selman” öyle mi Tay-
yip?

Biz ve Dünya Halkları Kral Sel-
man’ı ABD’nin hizmetkârı olarak bi-
lir, tanırız! Başkaca da bir özelliğini 
bilmeyiz.

Ülkesinin, halkının yeraltı servetle-
rini başta ABD olmak üzere emperya-
list devletlere peşkeş çeken biri olarak 
bilir ve tanırız!

İslam Dünyası mı dediniz...
Ya diğer Müslüman ülkeler ne yap-

tılar bu cinayet karşısında?
Suudilere, Kral Selman ve Veliaht 

Prens Selman’a sonsuz bağlılık!
“Filistin Devlet Başkanı Mah-

mud Abbas: “Kral Selman’a ve Veli-
aht Prens Muhammed bin Selman’a 
tam güven duyuyoruz. Filistin, Su-
udi Arabistan’ın yanındaydı ve bu 
duruşunu sürdürecek.”

“(…)
“Ortadoğu’daki pek çok krizin 

arkasındaki ülke olan Birleşik Arap 
Emirlikleri ise, Riyad için dünyayı 
tehdit etti: “Suudi Arabistan’ı aşağı-
lama çabaları, kışkırtıcılar için kor-
kunç sonuçlar doğuracaktır.”

“Lübnan Başbakanı Saad Hari-
ri: “Suudi Arabistan’ı hedef alanlar 
bölgenin istikrarına tehdit oluştur-
maktadır ve bölgeyi daha kötü bir 
noktaya sürüklemektedir.”

“Mısır: “Davanın Suudi Arabis-
tan’a karşı politik amaçlarla kulla-
nılmasına karşıyız. Suudi Arabis-
tan’ın yanındayız. Şeffaf bir incele-
meden yanayız.”

“Ürdün: “Suudi Arabistan, böl-
gede ve dünyada güvenlik, istikrar 
ve barışı sağlama ve ekonomik iş-
birliğini artırma konusunda liderlik 
rolü üstlenmiştir. Lübnan, dediko-
dulara karşı Suud’un yanında du-
ruyor.”

“Kuveyt: “Kuveyt, Kaşıkçı me-
selesiyle alakalı olarak Suudi Ara-
bistan’a yönelik tüm suçlamalar 
ve tüm gayrimeşru hamlelere karşı 
durmaktadır.”

“Bahreyn: “Amaç gerçeği ortaya 
çıkarmak değil Suudi Arabistan’a 
çamur atmak. Bedenimiz ve ruhu-
muzla Suud’un yanındayız.” (https://
www.yenisafak.com/dunya/arap-dun-
yasindan-cemal-kasikci-yorumla-
ri-3403377)

İşte onlar bu alçakça cinayet kar-
şısında böyle tutum sergilediler. Ne 
ilgisi var bunların Hz. Muhammed’le, 
Kur’an İslamı’yla!

“Müslümanım” demekle Müslü-
man olunmuyor. Onun insancıl, ada-
letli, şefkatli, merhametli, mazlumdan 
yana olan yanını görmeyip, Muavi-
ye-Yezid İslamı’nı savunmak, gerçek 
Müslümanlıkla asla bağdaşmaz.

AB, Emperyalist
bir Birliktir ve

kendi çıkarlarını savunur
“Bizim” “İnsan Hakları Derneği 

(İHD)”lilerin söylemiyle; “Demokra-
si ve Hukuk normlarının esas alındı-
ğı” AB ülkeleri ne yaptılar, nasıl dav-
randılar katliam karşısında?

15 Ekim tarihli aşağıdaki haber ne 
yaptıklarını çok açık bir biçimde gös-
teriyor:

“Almanya, Fransa ve İngilte-
re’den ortak Kaşıkçı açıklaması

“(…)

“İngiltere Dışişleri Bakanı Je-
remy Hunt, Fransız mevkidaşı Je-
an-Yves Le Drian ve Alman mev-
kidaşı Heiko Maas, Suudi gazeteci 
Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili ortak 
yazılı açıklama yayımladı.

“İfade ve basın özgürlüğü ile ga-
zetecilerin korunmasının İngiltere, 
Fransa ve Almanya için kilit önemde 
öncelikler olduğu belirtilen açıkla-
mada, “2 Ekim’den bu yana ailesi-
nin irtibatı kaybettiği Suudi gazeteci 
Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması olayı 
aydınlatılmalıdır.” denildi.

“İngiltere, Almanya ve Fran-
sa’nın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Temsilcisi Federi-
ca Mogherini ile Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 
olayla ilgili dile getirdikleri kaygıları 
paylaştıklarına işaret edilen açıkla-
mada, şunlar kaydedildi:

“Bu olayı son derece ciddiyetle ele 
alıyoruz. Gerçekte ne olup bittiğinin 
ortaya çıkarılması ve -varsa- Cemal 
Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasının 
sorumlularının teşhis edilmesi ve 
bunlardan hesap sorulmasını temin 
için inanılır bir soruşturmaya ihti-
yaç var. Suudi Arabistan ve Türki-
ye’nin bu konuda ortak gayretlerini 
teşvik ediyoruz ve Suudi hüküme-
tinin tam ve ayrıntılı bir cevap ver-
mesini bekliyoruz. Bu mesajı doğru-
dan Suudi makamlarına da ilettik.” 
(http://www.internationaljournalist.
org/almanya-fransa-ve-ingiltere-
den-ortak-kasikci-aciklamasi/)

Eee?.. Ne oldu?
Ne olacak: “Suudi Arabistan ve 

Türkiye’nin bu konuda ortak gayret-
lerini teşvik” ettiler, Suudi Arabistan’ı 
“tam ve ayrıntılı bir cevap” vermeye 
çağırdılar ya. Daha ne olsun, değil 
mi…

Zaten, “Gerçekte ne olup bittiği” 
belirsizmiş de; eğer “-varsa- Cemal 
Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasının 
sorumlularının teşhis edilmesi” gere-
kirmiş…

Ne büyük bir talep(!)
“Ve bunlardan hesap sorulmasını 

temin için inanılır bir soruşturmaya ih-
tiyaç var”mış…

Bu bize sevimli Nasrettin Ho-
ca’mızın fıkrasındaki; “Ölme eşeğim 
ölme (yaza yonca bitecek)” deyimini 
hatırlattı niyeyse!..

Haa, bir de ne yaptılar?
19 Kasım’da: “Kaşıkçı cinayetiyle 

ilişkili 18 kişiye 27 ülkeye giriş yasa-
ğı” getirdiler.

Ne büyük yaptırım değil mi?..
“Almanya, gazeteci Cemal Ka-

şıkçı cinayetine karışan 18 Suudi 
Arabistan vatandaşına ülkeye giriş 
yasağı koydu. Almanya, Fransa, İn-
giltere ve diğer AB üyesi ülkelerin 
işbirliği halinde aldığı kararla 18 
kişiye 27 ülkeye giriş yasağı geldi.” 
(https://tr.euronews.com/2018/11/19/
almanya-dan-kasikci-cinayetiyle-ilis-
kili-18-kisiye-27-ulkeye-giris-yasagi)

Peki bu 18 kişi içinde Veliaht Prens 
Selman var mı?

Yok elbette!
Almanya bir de silah satış yasağı 

getirdi Suudi Arabistan’a.
Ne zamana kadar?
“Kaşıkçı cinayeti tüm detaylarıy-

la aydınlatılıncaya kadar.”
Ondan sonra?
Satışa devam. Kâra, vurguna de-

vam…
AB ülkelerinden Hollanda da, 

22 Kasım tarihli habere göre; “Ye-
men’deki iç savaşın yol açtığı in-
sani kriz ve Suudi gazeteci Cemal 
Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi 
Arabistan’a silah satışını askıya al”-
mış… (https://tr.sputniknews.com/av-
rupa/201811221036268949-danimar-
ka-suudi-arabistan-kasikci/)

Yani o da, Kaşıkçı cinayeti nede-
niyle değil, Suudilerin Yemen’de artık 
ayyuka çıkan saldırısı ve insani sonuç-
larından ötürü bu kararı almış.

AB ülkelerinden, Danimarka, 
Finlandiya ve Fransa da yine Hollan-
da’nın gerekçesiyle, yani Yemen’deki 
“insani kriz ve Kaşıkçı cinayeti”nde 
Suudilerin olumsuz rolü dolayısıyla 

silah ihracatını durdurmuşlar.
İngiltere ise; “silah satışına devam” 

diyen ülkelerden.
Peki kim, ne kadar silah satıyor Su-

udilere?
“Stockholm Uluslararası Barış 

Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI)”nın 
son 5 yıllık rakamlarına göre, Suudi-
lerin aldığı silahlarda ABD’nin payı; 
yüzde 61; İngiltere’nin payı; yüzde 23! 
Fransa’nın ise sadece yüzde 4.

Ya yukarıda adını zikrettiğimiz AB 
ülkelerinin payı nedir?

Yüzde 88’ini bu üç ülke sattığına 
göre, kalan yüzde 12’yi kimin sattığı-
nın bir önemi kalır mı?

Yani bunların yaptığı, kendi kamu-
oylarına ve dünya kamuoyuna yönelik 
şirin gözükme çabasıdır. 

Ya Birleşmiş Milletler?..
O da Genel Sekreteri Antonio Gu-

terres aracılığıyla “olayla ilgili dile ge-
tirdikleri kaygıları paylaş”mış.

Vay be! Ne büyük bir şey yapmış(!)

ABD; “İnsan Hakları, 
Demokrasi ve Özgürlüğün 

beşiği” değil,
Emperyalist çıkarların 

Kâbe’sidir!
Ya “İnsan Haklarının”, “Demok-

rasinin”, “Özgürlüklerin Beşiği” 
ABD’nin tutumu ne oldu? Nasıl bir 

tavır takındı?
Modern “Batı”nın bütün cilasının 

döküldüğü ve iğrenç içyüzünün bir kez 
daha ortaya çıktığı bir tavır sergiledi 
Manyak Başkanları Trump sayesinde…

İlk andan itibaren korudu ve kolla-
dı Suudi Yönetimini ve Veliaht Prens 
Selman’ı. CIA’nın net raporuna rağ-
men, katliam emrini Veliaht Prens 
Selman’ın vermediğini de savundu 
Trump. Başlangıçta, aşağıdaki sözleri 
sarf etse de sonradan daha net bir tu-
tum takınarak savundu Suudileri.

9 Ekim’de: “Cemal Kaşıkçı’nın 
kaybolduğuna dair haberlerden en-
dişe duyuyorum.”

11 Ekim’de: “Bu durumdan hiç 
hoşlanmadım, sonuna kadar gidece-
ğiz. Türkiye ve Suudi Arabistan’la 
çalışıyoruz. Ne olduğunu çözeceğiz, 
o içeri girmiş ve çıkmamış.”

13 Ekim’de: “Suudilerse cezası 
ağır olur.”

18 Kasım’da: “Kaşıkçı’nın acı 
çekmesini dinlemek istemiyorum. 
Bu çok vahşi, çok kirli ve iğrençti.”

20 Kasım’da: “Veliaht prens 
pekâlâ bu trajik olay hakkında ön-
ceden bilgi sahibi olmuş olabilir, bel-
ki oldu, belki olmadı.”

Görüyorsunuz Trump’ın geldiği 
nokta, belirsizlik:

“Veliaht prens pekâlâ bu trajik olay 
hakkında önceden bilgi sahibi olmuş 
olabilir, belki oldu, belki olmadı.”

Kim bilebilir değil mi?..
Oysa bakın AKP’giller’den Nu-

man Kurtulmuş ne diyor bu konuda?
“Kaşıkçı cinayeti: ‘CIA konso-

losluktaki kedinin renginden haber-
dar, ABD her şeyi biliyor’

 “(…)
“Numan Kurtulmuş, “(Kaşıkçı 

cinayetinin) faili belli, ABD’nin bu 
olayı görmezden gelme gibi bir ola-
yı var. CIA, bırakın emrin kimin 
tarafından verildiğini, Suudi Ara-
bistan Başkonsolosluğu’nda dolaşan 
kedinin tüylerinin rengini bile bilen 
bir örgüt. Bu emri kimin verdiğini 
ABD’nin bilmemesi mümkün değil.” 
şeklinde konuştu.” (https://tr.euro-

news.com/2018/11/21/kasikci-cinaye-
ti-cia-konsolosluktaki-kedinin-rengin-
den-haberdar-abd-herseyi-biliyor)

Bak dönek (hem de ne dönek…) 
Numan Kurtulmuş bile biliyor CIA’nın 
bildiğini. Trump’ın bilmemesi müm-
kün mü?

Değil elbette!
Bunların birçoğu her şeyi bilir, bi-

lir de bilmezlikten gelir. İşlerine öyle 
gelir… Bazen de böyle itiraf ederler 
ama…

Bu konuyla ilgili Hürriyet Gazete-
si’nden Cansu Çamlıbel’in, 21 Kasım 
tarihli haberi şöyle:

“Riyad’dan yana net tavır
“(…)
‘DEĞERLENDİRME SÜRÜ-

YOR’
“Cemal Kaşıkçı cinayetini 

“korkunç” olarak nitelendiren ve 
ABD’nin buna göz yummayacağı-
nı belirten ABD lideri, Suudi Ara-
bistan temsilcilerinin Kaşıkçı’nın 
“devlet düşmanı” ve “Müslüman 
Kardeşler” üyesi olduğunu söyle-
diklerini aktararak, “Fakat kararım 
asla buna dayanmıyor. Bu kabul edi-
lemez ve korkunç bir suç” ifadesini 
kullandı.

“Kral Selman ve Veliaht Prens 
Muhammed Bin Selman’ın Kaşıkçı 
cinayetinin planlanması ve gerçek-

leştirilmesine ilişkin bilgi sahibi ol-
duklarını şiddetle yalanladıklarının 
altını çizen Başkan Trump, “İstihba-
rat birimlerimiz tüm bilgileri değer-
lendirmeye devam ediyor. Veliaht 
Prens, bu trajik olay hakkında bil-
gi sahibi olabilir, belki bilgisi vardı, 
belki de yoktu” ifadelerini kullandı.

‘TÜM GERÇEKLERİ BİLE-
MEYİZ’

“ABD Başkanı Trump, “Suudi 
Arabistan yönetimi ve Veliaht Prens 
Selman’a sahip çıktı” yorumlarına 
yol açan açıklamalarını şöyle sür-
dürdü: “Bununla birlikte, belki de 
Sayın Cemal Kaşıkçı’nın öldürül-
mesini çevreleyen tüm gerçekleri 
bilemeyeceğiz. (…)” (http://www.
hurriyet.com.tr/dunya/riyaddan-ya-
na-net-tavir-41025644)

Bu konuda 23 Kasım’da da şöyle 
diyor Trump:

“ABD Başkanı Donald Trump, 
Amerikan Merkezi Haberalma Teş-
kilatı’nın (CIA) Cemal Kaşıkçı ci-
nayetinin emrini Suudi Arabistan 
Veliaht Prensi Muhammed bin Sel-
man’ın verdiği sonucuna kesin ola-
rak varmadığını söyledi.

“Florida eyaletinde gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan Trump, Suudi 
Arabistan Veliaht Prensi Muham-
med bin Selman’a verdiği desteği de 
yineledi.

“Trump gazetecilere yaptığı 
açıklamada şunları söyledi:

“Veliaht Prens’in bunu yaptığı 
sonucuna herhangi biri varabilecek 
mi bilmiyorum. Sadece şunu söyle-
yebilirim: Bilmiyorum. Bilmiyorum. 
Yaptıysa da, yapmadıysa da, kesin 
bir dille bunu reddediyor. Babası, 
Kral (Selman bin Abdülaziz) redde-
diyor.

“CIA onların yaptığını söylemi-
yor. Bazı şeylere işaret ediyor. Ve işa-
ret ettiği şeylere baktığınızda, belki 
yaptığı belki de yapmadığı sonucuna 
varabilirsiniz, ama bu da sahte ha-
berciliğin bir diğer yönü.” Veliaht 
Prens Muhammed’in cinayetin ar-
kasında olduğu iddiasını “kesinlikle 

reddettiğini” söyleyen Trump şöyle 
konuştu:

“İşlenen suçtan tiksiniyorum, 
üstünün örtülmeye çalışılmasından 
tiksiniyorum. Size şu kadarını söy-
leyebilirim: Veliaht Prens benden 
daha fazla tiksiniyor ve bunu kesin 
bir dille reddettiler.”

“Cemal Kaşıkçı cinayetinden ki-
min sorumlu olduğu sorulduğunda, 
kesin bir suçlama yöneltmekten ka-
çındı.

“Trump, “Belki de dünya suçlan-
malı, çünkü dünya çok, çok vahşi bir 
yer” dedi.” (https://www.bbc.com/
turkce/haberler-dunya-46311906)

Bildiğimiz gibi, İsrailliler bir yıl 
boyunca işledikleri günahlarından 
arınmak için bir tören düzenlerler ve 
bütün günahlarını bir tekeye yükle-
yerek tekeyi çöle atarlar. Böylece de 
kendilerini güya günahlarından arındı-
rırlar...

Bu manyak, insanlık düşmanı, has-
ta ruhlu Trump da aynısını yapıyor.

Ne diyor?
“Belki de dünya suçlanmalı”ymış, 

“çünkü dünya çok, çok vahşi bir yer”-
miş…

Tıpkı İsraillilerin “günah tekesi”ne 
yaptıkları gibi, suçu “dünya”ya yükle-
yerek geçip gidiyor…

Bunlar aynı! Aynı bokun soyu bun-
lar!

Bir de, gördüğümüz gibi Trump, 
Agnostisizm yapıyor burada. Bilin-
mezliğe yatıyor… Ve olayı mistikleş-
tiriyor, ruhani bir hava veriyor.

Ar değil kâr dünyasında 
yaşayanlar

Peki bütün bunları niye yapıyor 
ABD Emperyalist haydudunun Baş-
kanı?

Allah için burada çok açık davranı-
yor Trump. Açık sözlü oluyor. Düşün-
celerini gizlemiyor. Pervasızca düşün-
celerini söylüyor.

Ne diyor?
Bir cinayet için yüz milyarlarca 

dolarlık anlaşmalardan vazgeçeme-
yiz, diyor. İnsan Hakları, Demokrasi, 
Özgürlük, Hak Hukuk dediysek de, o 
kadar demedik, diyor. Tekelci Paraba-
balarımızın çıkarları, her şeyin üstün-
dedir, diyor.

Suudilerle bir cinayet yüzünden 
ilişkimizi kesmeyiz, diyor. “Babalar 
gibi de satarız” silahları, diyor.

 “Riyad’la yapılan anlaşmaların 
iptal edilmesinin akıllıca olmayaca-
ğını da kaydeden Trump, geçen yıl 
Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği 
gezi sırasında Washgington ile Ri-
yad arasında 450 milyar dolarlık 
rekor düzeyde bir anlaşma imzalan-
dığına değindi.

“Bu anlaşmaların ABD’de yüz 
binlerce kişiye iş imkânı yarattığını 
ve ülkenin ekonomik kalkınmasına 
katkıda bulunacağını salık verdi.

“Bu 450 milyar dolar paranın 
110 milyarı Boeing, Lockheed Mar-
tin ve Ratheon gibi diğer dev ABD 
savunma şirketlerinden yapılacak 
olan askeri alımlar. Bu sözleşmeleri 
aptalca iptal ederseniz, Rusya ve Çin 
muazzam bir şekilde bu işten fay-
dalanır.” diyen Trump, “ABD’den 
onlara doğrudan bir hediye sunul-
muş olur.” açıklamasında bulundu.” 
(https://tr.euronews.com/2018/11/21/
abd-baskan-trump-kas-kc-cinayeti-bu-
yuk-ihtimalle-prens-selman-n-bilgi-
si-dahilinde-oldu)

Suudiler Ortadoğu’daki en büyük 
müttefikimiz, diyor. İsrail onun saye-
sinde ayakta duruyor, diyor. Ve pekiş-
tiriyor sözlerini Trump:

“Her halükârda, Suudi Arabis-
tan Krallığı ile ilişkilerimiz sürecek. 
İran’a karşı verdiğimiz çok önemli 
savaşta Suudi Arabistan büyük müt-
tefikimiz. ABD, ülkemizin, İsrail ve 
bölgedeki diğer tüm partnerlerimi-
zin çıkarlarını korumak adına Su-
udi Arabistan’la sağlam bir partner 
olarak kalma niyetindedir.” (http://
www.hurriyet.com.tr/dunya/riyad-
dan-yana-net-tavir-41025644)
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ABD’nin, Suudilere bu büyük 
desteğinin sonucu olarak, Suudiler de 
ABD’ye çok büyük bir mali kaynak 
daha aktarıyorlar. Trump, sevincinden 
zıp zıp zıplıyor:

“Petrol fiyatları düşüyor. Muh-
teşem! Amerika ve Dünya için sanki 
büyük bir vergi indirimi gibi. Key-
fini sürün! Daha demin 82 dolardı, 
şimdi 54 dolar. Suudi Arabistan’a 
teşekkürler, ama hadi gelin, daha da 
insin!” (https://tr.sputniknews.com/
avrupa/201811221036268949-dani-
marka-suudi-arabistan-kasikci/)

Suudilerden petrolün en büyük alı-
cısı kim?

ABD!
Dolayısıyla petrol fiyatlarının düş-

mesi demek, tekelci ABD şirketlerinin 
maliyetlerinin azalarak kârlarına kâr 
katmaları demek…

Yani “al gülüm, ver gülüm” dünya-
sı…

Bir de hangi gerçek ortaya çıkıyor 
bir kez daha Trump’ın açıklamaların-
da?

“ABD, ülkemizin, İsrail ve bölge-
deki diğer tüm partnerlerimizin çıkar-
larını korumak adına Suudi Arabis-
tan’la sağlam bir partner olarak kalma 
niyetindedir.”

Yani?
Yani, başta mazlum Filistin Halkı 

olmak üzere, Müslümanlara kan kustu-
ran, sürekli toplu katliamlar gerçekleş-
tiren Siyonist İsrail’in çıkarlarını kim 
koruyormuş bölgede?

Suudi Arabistan!
İşte bu! İşte bu kadar!
Bunun bir kanıtı daha ne derseniz, 

26 Ekim tarihli Hürriyet Gazetesi ya-
zıyor bunu da. O da şudur:

“Yine para konuştu
“Gazeteci Kaşıkçı cinayeti sonra-

sı ‘sert yaptırım’dan söz eden başta 
ABD, birçok ülke, ‘Çöl Davos’unda 
Suudi Arabistan’dan ihale kapabil-
mek için birbirleriyle yarıştı

“3 GÜNDE 56 MİLYAR $’LIK 
ANLAŞMA

“Suudi Arabistan’ın başkenti Ri-
yad’da düzenlenen Geleceğe Yatırım 
Girişimi Konferansı’na, Kaşıkçı ci-
nayetine sert tepki veren birçok ül-
kenin dev şirketleri akın etti. S. Ara-
bistan, sadece 3 günde ABD, Rusya, 
Fransa, Çin ve Güney Kore’den 
dünya devi şirketlerle 56 milyar do-
larlık anlaşmalara imza attı.

“Tamamen duygusal!
“Suudi Arabistan’ın başkenti Ri-

yad’da düzenlenen ve Veliaht Prens 

Muhammed bin Selman önderliğin-
de gerçekleştirilen ‘Çöl Davosu’ ola-
rak adlandırılan ‘Geleceğe Yatırım 
Girişimi Konferansı’nda (FII) Ba-
tı’nın sözde protestosuna rağmen 56 
milyar dolarlık iş anlaşması yapıl-
dı.” (http://www.hurriyet.com.tr/eko-
nomi/tamamen-duygusal-40998750)

Ve bu emperyalist devletlerin lider-
leri; Trump, Putin vd.leri Arjantin’in 
başkenti Buenos Aires’de 30 Kasım’da 
yapılacak olan “G-20 Liderler Top-
lantısı”na Suudi Arabistan adına ka-
tılacak olan, Kaşıkçı’nın katledilme-
sinin birincil sorumlusu, emir vericisi, 
uygulatıcısı Veliaht Prens Selman’la 
görüşeceklerini açıkladılar.

Bir de kim açıkladı bunu?
“Büyük Reis” Tayyip!
Sözün bittiği yer burası olsa gerek, 

değil mi?..
(AKP’giller’in bu olaydan nema-

lanmak istemelerini ayrıntılıca oku-
mak isteyenler; HKP Genel Başkanı 
Nurullah Ankut’un özellikle 22, 23, 26 
Ekim tarihli yazılarını, hkp.org.tr inter-
net adresinden okuyabilirler.)

Emperyalistler, İnsanlıktan nasip 
almamışlardır…

ABD, AB ve diğer emperyalist 

devletler; insan haklarından, hukuktan, 
özgürlükten, demokrasiden dem vur-
mayı çok severler. Onlar Batılıdırlar. 
Medenidirler. Onlar “Beyaz”, “asil” 
ırktandırlar. Onların düzenleri en iyi 
düzendir. 

Asya’nın, Afrika’nın, Latin Ame-
rika’nın ve diğer bölgelerin halkları 
ise vahşidirler. Sarı, siyah gibi “aşağı” 
ırktandırlar. Yukarıdaki değerlerden 
bihaberdirler.

Dolayısıyla dünyanın geri kalanına 
bu değerleri onlar götürecektir. Dünya 
Halklarına bunları vaaz ederler durup 
dinlenmeksizin. Bunun propagandası-
nı yaparlar.

Oysa onlar, soykırımcıdır, katliam-
cıdır. İnsan, doğa ve hayvan düşmanı-
dırlar. Durup dinlenmeksizin yok eder-
ler bunları.

Haramiler, soyguncular, haydutlar 
konu para ve çıkar olunca hiçbir insa-
ni, ahlâki, vicdani değeri tanımıyorlar. 
Anında yok sayıyorlar bunları. Çünkü 
onların dünyası ar değil kâr dünyası-
dır…

Yağmadan, talandan, vurgundan en 
çok payı alma savaşıdır; pastadan en 
büyük payı kapma yarışıdır aralarında-
ki. Yoksa aralarında hiçbir fark yoktur.

İşte böylesine bir zalimlikler, al-

çaklıklar, insanlıkdışılıklar dünyasında 
yaşıyoruz.

Bu emperyalist devletler, insan-
lıktan nasibini almamışlardır. Onların 
emperyalist dünyası, insanın insanı ez-
mesine, sömürmesine, zulmetmesine 
dayanan düzenleri; ar değil kâr dünya-
sıdır. Onlar bir tek Tanrı’ya inanırlar: 
Para Tanrısı!

Onun dışında hiçbir Tanrı da, de-
ğer de, hukuk da, ahlâk da, insanlık da, 
merhamet de, acıma da bilmezler. Ta-
nımazlar bu tür insani değerleri. Çünkü 
onların gözünü para hırsı bürümüştür.

Dünyadaki bütün kötülüklerin kay-
nağı bu haydut emperyalist devletler-
dir. Onların sömürü ve soygun düzeni 
olan emperyalist sistemdir. Bu sistem, 
bu düzen yıkılıp yerine insanın insanı 
ezmediği, soymadığı, sömürmediği, 
zulmetmediği bir düzen olan Sosya-
lizmi kurmadıkça, Dünya Halkları bu 
tarifsiz acıları, anaların gözyaşlarını 
daha çok görecektir.

O yüzden ülkemizde de bir an önce 
Demokratik Halk Devrimi’ni gerçek-
leştirip; “Hür, Güçlü, Mutlu Türki-
ye”yi kurmalıyız. Çektiğimiz acılara 
son vermenin biricik yolu budur!q

6

Geçtiğimiz günlerde (29 Kasım 
2018 günü) HKP Genel Baş-
kanı Sayın Nurullah Ankut’a 

“Kaçak Saraylı Caligula Din Devle-
tine Giderken” adlı kitabında, “Cum-
hurbaşkanına Hakaret” edildiği gerek-
çesiyle 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Baştan sona siyasal eleştiri içeren 
kitapta Tayyip Erdoğan’ın kişiliğine 
en küçük bir hakaret olmamasına kar-
şın, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkeme-
since; cezanın bir yıl olan alt sınırın-
dan ayrılanarak “takdiren ve teşdiden” 
verilen 1 yıl 6 ay verilen hapis cezası; 
“eylemin alenen gerçekleştirildiği”n-
den bahisle 1/6 oranında artırılıp 1 yıl 
9 ay hapse çevrildi. 

Mahkemece, TCK 51/1 a ve b 
madde uyarınca; “sanığın iyi hali”ne, 
yaşına ve üç aydan fazla mahkûmiye-
tinin olmaması gerekçesiyle ceza er-
telenmesine karşın, aynı gerekçelerle 
TCK 62. maddede düzenlenen 1/6 ora-
nındaki iyi hal indirimi yapılmayarak 
açıkça çelişkili davranılmıştır. 

Yani yargılamanın bir tarafı Tayyip 
Erdoğan olunca mahkeme, takdir hak-
kını objektiflikten uzaklaşarak, keyfi 
bir biçimde kullanmıştır.

Bu kararın hiçbir hukuki dayanağı 
olmadığı gibi, yasal dayanağı da yok-
tur. Çünkü TCK 299’uncu madde; ba-
ğımsız, tarafsız bir Cumhurbaşkanlığı 
makamını korumak için düzenlenmiş-
tir. Oysa günümüzde yasanın tanımla-
dığı partilerüstü ve tarafsız bir Cum-
hurbaşkanı yoktur. AKP’li bir devlet 
başkanı vardır. 

Eleştiriyi kaleme alan da bir Siyasi 
Parti Genel Başkanıdır.

AKP Genel Başkanı’nı yasa ile 
koruyup HKP Genel Başkanı’na ceza 
yağdırılması ancak bizdeki “ileri de-
mokrasi”de oluyor, anlayacağınız...

Bildiğimiz gibi, son yıllarda 
TCK’nin 299’uncu maddesinde dü-
zenlenen “Cumhurbaşkanına Ha-
karet” suçu nedeniyle binlerce insan 
yargılanmakta, tutuklanmakta ve hü-
küm giymekte.

Bu maddenin düzenlendiği dönem-
de, yasa koyucunun partiler üstü, ta-
rafsız bir Cumhurbaşkanlığı makamını 
korumayı amaçladığı açıktır. 

Böyle olsa bile, TCK 125’inci 
maddedeki “Hakaret suçu”nun yürür-
lükte olduğu bir sistemde, ayrıca dev-
let yöneticilerini (hem de bir ile dört 
yıl arasında daha ağır bir ceza öngö-
rerek) koruyan bir kuralın varlığı son 
derece antidemokratiktir.

Bakın AKP’giller, içeride kendile-
rini koruyan bu yasaların arkasına sı-
ğınır ve tüm yargı mekanizmasını da 
kendi bürolarına çevirirken, Avrupalı-

lara şirin görünmek için nelerin altına 
imza atıyorlar...

Biliyorsunuz, Batılı Emperyalistler 
Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne almaz-
ken, Avrupa Konseyine kabul ettiler.

Dışişleri Bakanlığı’nın resmi inter-
net sitesinde Avrupa Konseyi’nin ama-
cı şöyle tanımlanmaktadır:

“Avrupa Konseyi (AK)’nin 
amaçları, insan hakları, hukukun 
üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi il-
kelerini korumak ve güçlendirmek; 
azınlıklar, ırkçılık, hoşgörüsüzlük 
ve yabancı düşmanlığı, sosyal dış-
lanma, uyuşturucu madde ve çev-
re konularındaki sorunlara çözüm 
aramak; Avrupa kültürel benliğinin 
oluşmasına ve gelişmesine katkıda 
bulunmak olarak özetlenebilir.”

Avrupa Konseyi’nin sitesinde ise 
aynı amaç: “Avrupa Konseyi ifade 
özgürlüğünü ve medya özgürlüğü-
nü, toplanma özgürlüğünü, eşitliği 
ve azınlıkların korunmasını savu-
nur.” şeklinde özetlenmiştir. 

Yani yukarıdaki her iki tanım bir-
likte değerlendirildiğinde, Dışişleri 
Bakanlığı; “ifade özgürlüğünden, 
medya özgürlüğünden ve toplanma 
özgürlüğünden” hiç bahsetmemekte. 

Belki, “insan hakları, hukukun 
üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi il-
kelerini korumak ve güçlendirmek” 
ifadelerinin AK’nin tanımlamasını da 
kapsadığı düşünülebilir. Ancak burada 
bile genel geçer ifadelerle temel hak 
ve özgürlükleri yoruma muhtaç hale 
getirdikleri açık. 

Tipik bir Tefeci-Bezirgân taktiği 
anlaşılan… 

İşte bu taktikle, 12 Şubat 2004 ta-
rihinde yapılan Avrupa Konseyi’nin 
872’nci Bakanlar Komitesi’nde kabul 
edilen “Medyada Siyasi Tartışma 
Özgürlüğü Bildirisi”nin altına imza 
attılar. 

Bu bildirinin girişinde; “Siyasi 
şahsiyetler ve kamu görevlileri hak-
kındaki bilgi ve görüşlerin yayım-
lanması konusunda aşağıdaki ilke-
lere özellikle dikkat çeker” denilerek 
sekiz maddelik bir deklarasyon kabul 
edilmiştir. 

Bunlardan özellikle 2’inci ve 
3’üncü maddeler konumuz bakımın-
dan önemlidir.

“Devlet ve kamu kuruluşlarını 
eleştirme özgürlüğü”nü düzenleyen 
ikinci maddede; “Devlet, hükümet, 
genel olarak yürütme, yasama veya 
yargının herhangi bir organı medya 
kuruluşlarında eleştiri konusu ya-
pılabilir. Güçlü konumlarına bağlı 
olarak bu kurumlar, ceza hukuku 
tarafından itibar zedeleyici veya 
hakaret niteliği taşıyan beyanlara 
karşı kurum olarak koruma altı-

na alınmamalıdırlar. Söz konusu 
kurumların böyle bir korumadan 
yararlanabildikleri hallerde ise bu 
koruma çok sınırlı bir şekilde ve 
her halükarda eleştiri özgürlüğünü 
kısıtlamak amacıyla kullanılmasına 
mahal vermeden uygulanmalıdır. 
Bu kurumları temsil eden kimseler 
birey olarak zaten koruma altında 
bulunmaktadırlar.” denilerek, devle-
tin (yargı dahil) tüm organlarının eleş-
tirilebilineceği, bu kurumların güçlü 
konumları itibariyle “hakaret niteliği 
taşıyan beyanlara karşı” bile “ku-
rum olarak koruma altına alınma-
ması” gerektiği kabul edilmiştir. 

Dahası devlet kurumlarını koruyan 
düzenlemelerin bulunması halinde bile 
hiçbir şekilde “eleştiri özgürlüğünün 
kısıtlanamayacağı” öngörülmüştür.  

Bildirgenin “Siyasi şahsiyetler 
hakkında kamuoyunda tartışma ve 
bunların kamuoyunca denetimi”-
ni öngören üçüncü maddesinde ise; 
“Siyasi şahsiyetler kamuoyundan 
güven talep etmişler, kamuoyu bün-
yesinde açık tartışma konusu olma-
yı, kamuoyunun titiz bir denetimine 
tabi tutulmayı, buna bağlı olarak 
da görevlerini yerine getiriş tarzla-
rı konusunda kendilerine gereğinde 
şiddetli eleştiriler yöneltilebileceğini 
peşinen kabul etmişlerdir.” denil-
mektedir. 

Bu düzenlemeyle de siyasal kişi-
liklerin bu görevleri nedeniyle “ka-
muoyunun titiz bir denetimini” ka-
bul ettiklerinden, gerektiğinde ken-
dilerine yapılan “şiddetli eleştirileri 
de peşinen kabul ettikleri” öngörül-
mektedir.

Anayasanın 26’ncı maddesi ve 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
10’uncu maddesindeki düzenleme-
ler bir yana, bizzat AKP iktidarının 
temsilcileri tarafından imzalanan bu 
Bildirgedeki sadece bu iki maddede 
öngörülen düzenlemelere göre bile 
TCK’nin “Cumhurbaşkanına Hakaret” 
suçunu düzenleyen 299’uncu maddesi-
nin uygulanamaz bir suç tipi ya da ölü 
yasa maddesi olduğu çok açıktır.

Üstüne üstlük bir de Anayasa’nın 
101. maddesinde öngörülen “Cum-
hurbaşkanı seçilenin, varsa partisi 
ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeliği sona erer.” 
hükmü yürürlükten kaldırılarak, 16 
Nisan 2017 Referandumu ile birlikte, 
TCK madde 299’un koruduğu Cum-
hurbaşkanlığı makamından Devlet 
Başkanlığı sistemine geçilmiştir. 

Artık Cumhurbaşkanlığı makamını 
bir siyasi partinin genel başkanı işgal 
etmektedir. 

Dolayısıyla partiler üstü ve tarafsız 
olan/olması gereken Cumhurbaşkanlı-

ğı makamı yoktur.
Kaldı ki, bu makamı işgal eden kişi 

de çeşitli zamanlarda ve yerlerde sarf 
ettiği;

“Gün tarafsız olma günü değil-
dir. Şunu açık söylüyorum, bitaraf 
olan bertaraf olur.” 

 ”Bana tarafsızlık diyorlar, hayır 
tarafsız olmayacağım dedim. Ben 
milletimin tarafında olacağım de-
dim. Biliyorsunuz biz mevcut ana-
yasayı değiştirmek için hükümete 
geldiğimiz günden beri mücadele 
ediyoruz.”

 “Hedefimiz dindar nesil.
“Cezayir gibi olmayız. Biz haz-

mettire hazmettire geliyoruz. Alla-
hın izniyle.”

“Ben İstanbul’un imamıyım.”
“Elhamdülillah şeriatçıyım.”
“Ben “dindar bir nesil yetiştir-

mek hedefimiz” dedim. Bu sözleri-
min arkasındayım”

“Bizim tek derdimiz var: İslam, 
İslam, İslam”

“Tutturmuşlar laiklik elden gidi-
yor diye. Yahu millet istedikten son-
ra laiklik tabii elden gidecek,”

“Hem laik, hem Müslüman olun-
maz. Ya Müslüman olacaksın, ya 
laik. İkisi bir arada olunca ters mık-
natıslanma yapar. Mümkün değil, 
ikisi bir arada olamaz”

“Dininin, dilinin, beyninin, ilmi-
nin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin 
davacısı bir gençlik istiyorum.”

“Artık parlamenter demokrasi 
yok!” vb. şeklindeki sözleriyle kendi-
sinin tarafsız olmadığını, tam tersine 
belli bir projeyi topluma kabul ettirme 
görevini yürüttüğünü ifade etmektedir. 

Aynı kişinin günlük politikada da 
“öfke bir hitabet sanatıdır” diyerek, 
ağır, sert, tepki çekici, öfkeli, hakareta-
miz bir üslup sahibi olduğu da bilinen 
bir gerçektir.

Hal böyle olunca Cumhurbaşkanlı-
ğı makamından bağımsız olarak kendi-
sine yapılan eleştirilere de katlanması 
gerekir. 

Ama öyle olmuyor. 
Kendisine yönelik en küçük bir 

eleştiri (HKP Genel Başkanı’nın kita-

bında olduğu gibi) hemen yargılama 
konusu yapılarak, TCK’nin 299’uncu 
maddesi toplumu sindirmenin bir aracı 
olarak kullanılıyor.

Maalesef yargı da aynı teslimiyetin 
içinde...

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 
2014/2-889 E., 2015/2011 K. Sayılı ka-
rarında ifade ettiği “başta yargı mer-
cileri olmak üzere, birbiriyle çatışan 
temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir 
uluslararası antlaşma hükmü ile bir 
kanun hükmünü önlerindeki olaya 
uygulamak durumunda olan uygu-
layıcıların, kanunu göz ardı ederek 
uluslararası antlaşmayı uygulama 
yükümlülükleri vardır” şeklindeki 
içtihadında geliştirdiği “kanunu göz 
ardı etme yükümlülüğü” bile yerel 
mahkemelerce onca uyarıya rağmen 
görmezden gelinmektedir.

Yargının içine düşürüldüğü bu du-
rum nedeniyle, evrensel hukuk ilkeleri 
ve hatta iç hukuk kurallarına göre yap-
tığımız savunmalarımız mahkemelerce 
görmezden gelinmekte.

Uygulamada, Tayyip Erdoğan’ın 
avukatlarının kitabı bütünlüğünden 
koparıp cımbızla çektiği kelimeler-
den oluşturulan suç duyurusu dilek-
çeleri iddianameye, iddianame de 
gerekçeli karara dönüştürülüyor.

İşte bu nedenle, HKP Genel Baş-
kanı Sayın Ankut da mahkemedeki sa-
vunmasına;

“Ben savunma yapmıyorum çün-
kü suçum yok. Kimseye hakaret ede-
cek kadar küçülmem. Sadece siyasi 
literatür çerçevesinde eleştiri yapa-
rım.

“Siz beni cezalandıracaksınız 
aksi ihtimal yok. Şu anda Kaçak 
Saraylı’nın şikâyetçi olduğu, beraat 
verilen tek bir dosya bile yok. Bütün 
mahkemeler onun emri altındadır. 
Tayyip ve avanesine oy verenlerin 
bile yargıya güveni yoktur. Siz yar-
gılayıp ceza vermezseniz mesleği-
nizden olursunuz. Siz burada yargı 
sopasını kullanarak Kaçak Saraylı 
Caligula’nın savunmasını yapıyor-
sunuz.” diyerek başlamıştı.

Doğru söze ne denir...q

Olmayan bir makama
hakaret mi olur?Av. Tacettin Çolak
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Tarım ve Ormancılık Bakanlığı 
tarafından 19.10.2018 tarihinde 
Resmi Gazetede, “Yerel Çeşit-

lerin Kayıt Altına Alınması, Üretil-
mesi ve Pazarlamasına Dair Yönet-
melik” yayımlandı.

Yönetmelik; ülkemizdeki tarla bit-
kileri, bağ-bahçe bitkileri ve diğer bitki 
türlerine ait yerel çeşitlerinin genetik 
olarak erozyonunu engellemek ama-
cıyla bunların tohumluklarının çoğal-
tılması, pazarlanması ile ilgili kural-
lar getiriyor. Ticareti yapılacak yerel 
çeşitlerin kayıt altına alınmasını şart 
koşuyor. Yerel çeşit tohumluklarının 
çoğaltımı ve ticaretinin ancak “Yerel 
Çeşit Kayıt Listesi”ne kaydedilme-
siyle mümkün olacağını belirtiyor. Yö-
netmelikte, “Yerel Çeşit Kayıt Listesi” 
de, kayıt altına alınan ve ticareti yapı-
lan yerel çeşitlerin yayımlandığı liste 
olarak tanımlanmış.

Yönetmelik yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girdi.

Hibritli tohumlar haraca bağlamaz-
dan evvel köylümüz bin yıllardır kendi 
tohumunu da kendisi üretiyordu. Yetiş-
tirdiği bitkilerin tohumlarını bir sonra-
ki yıl için saklıyordu-ayırıyordu. Bir-
biriyle takas ederek tohum çeşitlerinin 
adaptasyon yeteneğini geliştiriyordu. 
Ancak bu yönetmelikle yerel çeşitle-
rin tohumluklarının üretilmesi ve pa-
zarlanması ticarileştiriliyor. Köylünün 
ektiği tüm tohumların sertifikalandırıl-
ması zorunlu kılınıyor.

Bu yüzden yerel tohum çeşitleri 
tohumculuk alanında tekelleşmiş fir-
maların boyunduruğu altına girecek. 
Köylünün kendi tohumunu ekme ve 

birbiriyle değişim yapma imkânı git-
tikçe azalıp yok edilecek. Yönetmelik-
te Yerel Çeşit Kayıt Listesi’ne alınacak 
tohumların listeye alınabilmesi için 
belirlenen şartları sağlaması gerekti-
ği belirtiliyor. Dolayısıyla belirlenen 
şartlara uymayan ama bin yıllardır ya-
şayan bir tohumun üretilmesi ve sürdü-
rülmesi engellenmiş olacak.

Zaten sertifikasyon için başvuru 
yapabilecekler arasında köylü bulun-
muyor. Meslek kuruluşları, sivil top-
lum örgütleri, kamu araştırma kuru-
luşları, yerel idareler ve üniversiteler, 
yerel çeşitlerin kayıt altına alınması 
amacıyla başvurabilir, diyor Yönetme-
lik. Yani işin asıl öznesi olan binlerce 
yıldır tohumu saklayan, ekip biçen 
köylü dışındaki kurumlara sertifikas-
yon için başvuru hakkı verilmiş.

Velev ki, köylünün de başvuru 
hakkı olsaydı, köylümüzün mevcut 
durumunu, içinde bulunduğu şartları 
düşündüğümüzde, böyle bir sertifi-
kasyon başvurusu için gereken maddi 
olanakları bulması da, bürokrasiyle 
uğraşması da zor.

Asıl sorun başvuru hakkının olup 
olmamasından ziyade yerel tohumların 
çeşitliliğinin azaltılacak olması. Şart-
lara uyup da listeye alınan ve üretimi-
ne izin verilen yerel tohumların para 
verip satın alınır hale gelecek olması. 
Uluslararası tohumculuk şirketlerinin 
tekeline girecek olması. Her yıl kendi 
mahsulünden yeniden üretilemeyerek 
hibrit tohumlarda olduğu gibi, yeni to-
hum alınacak ve köylümüzün tohum-
culuk tekellerine bağımlı hale getirile-
cek olması.

2006 yılında o zamanki adıyla 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
“Tohumculuk Yasası”nı çıkardı. Bu 
yasayla, sertifikasız tohumların satışı 
yasaklandı. Ancak köylünün-çiftçi-
nin-üreticinin kendi arasında tohum 
takas etmesine bir engel getirilmedi. 
Hatta, sertifikasız tohum kullanımını 
engellemek için Bakanlık, sertifikalı 
tohum kullanmayan çiftçilere tarımsal 
destek verilmeyeceğini açıkladı. Yeni 
Yönetmelikle artık yerel tohumlar da 
sertifikalandırılıyor ve köylülere ara-
sında tohumların değişimi de engel-
lenmiş oluyor. 

Kayıt için başvuru-
lan yerel çeşitleri “Yerel 
Çeşit Kayıt Komitesi” 
değerlendirecek. Komite-
nin bileşenlerinden biri de 
“Türkiye Tohumcular 
Birliği”dir.

Tohumcular Birliği 
Başkanı Kamil Yılmaz, 
Türkiye’de 1980’lerde 3 
olan tohumculuk şirket 
sayısının 2017 yılı sonun-
da 832’ye yükseldiğini 
açıklıyor. Bu şirketlerin 
22 tanesinin yerli-yabancı 
ortaklık yapısına sahip olduğunu, 32 
adet şirketin yabancı sermayeli oldu-
ğunu belirtiyor. İlk bakışta iyi bir tab-
lo gibi görünse de, tohum şirketlerinin 
yüzde 2,6’sını oluşturan yabancı ser-
mayeli şirketlerin ülkemizdeki tohum 
piyasasının yüzde 30’una hâkim ol-
duklarını görüyoruz. Buna bir de yer-
li-yabancı ortaklı şirketleri katarsak bu 
oran yüzde 50’lere çıkıyor. Demek olu-
yor ki, yeni Yönetmelik de tohumculuk 
piyasasının yüzde 50’sini elinde tutan 
yüzde 2,6’lık bir azınlığa yarayacak.

Buğday, pirinç, mısır, arpa, çavdar 
başta olmak üzere pek çok tohumlu 
bitkinin insan hayatının devamlılığın-
daki rolleri tartışılmaz. Uygarlık tarihi 
bu bitkiler üzerinden de okunabilir. 
Tarım en temelde, tohumlu bitkilerin 
çoğaltılmasının ve tohumların saklan-
masının tarihidir. Elde edilen mahsu-
lün bir kısmının bir sonraki yıl tohum 
olarak kullanılmak üzere saklanması 
ve eldeki tohumların başka çiftçilerin 
tohumlarıyla takas edilmesi, çiftçilik-
te hemen her zaman egemen tutum 
olmuştur. Farklı tohum çeşitlerinin 
farklı koşullara adaptasyonunda insan 
önemli bir rol oynamıştır. Tohum de-

ğiş tokuşu ya da takası bitkilerin farklı 
koşullara adaptasyonlarını sağlamada 
kullanılan önemli bir yöntemdir.

Köylümüzün-çiftçinin İnsanlık Ta-
rihinden gelen hakkı, kendi yerel to-
humuna sahip olmak, ekmek-dikmek, 
ürün yetiştirmek ve yeniden üretebil-
mek elinden alınacak. Yerel tohumları-
mız dahi bir avuç Parababasının tahak-
kümü altına girecek. Köylümüz, köylü 
kooperatifleri bu şirketlere mahkûm 
edilecek. Ülkemizin kendine özgü 
ürün çeşitliliği yabancı Parababalarına 

teslim edilecek. Bitki çeşitliliği, yuka-
rıda da belirttiğimiz gibi azaltılacak. 
Yani ülkemizin gıda üretim ve kontro-
lü, neyi üretip neyi üretemeyeceğimiz 
ya da neyi yiyip neyi yiyemeyeceğimiz 
yabancı Parababalarının kontrolünde 
olacak.

Konuyla ilgili TMMOB’a bağlı 
Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri 
Odalarının yaptığı açıklamaya göre, 
Anayasamızın 168’inci maddesine 
göre tabiî servetler ve kaynaklar dev-
letin hüküm ve tasarrufu altındadır. 
Yönetmelikte tanımlanan “yerel çe-
şit” kavramı Anayasamızda 168’inci 
maddede tanımlandığı biçimiyle tabiî 
servet niteliğindedir. Tabiî servetlerin 
özel mülkiyete konu edilmesi mümkün 
değildir. Sadece kanunla nasıl kulla-
nılacağı düzenlenebilir. Bu yönetme-
lik, yerel çeşitleri ticaret yoluyla özel 
mülkiyete konu etmiştir. Bu anlamıyla 
Anayasanın 168’inci maddesine açık-
ça aykırıdır.

AKP’nin iktidara geldiği günden 
bugüne Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
politikalarında dışa bağımlılığı had 
safhaya getirdiğini gördük. Buğdaydan 
samana, ete, baklagillere kadar birçok 
tarım ürününde dışa bağımlı hale geti-
rildik. Yerel tohumların sertifikalandı-
rılması zorunluluğunu getiren bu yeni 
Yönetmelik de dışa bağımlılık politi-
kasının devamı niteliğinde.

AKP’giller iktidarı sürdüğü sürece 
de ABD-AB Emperyalistlerine bağım-
lılığımızı arttıracak politikaların de-
vam edeceği gün gibi aşikâr. Onlardan 
halka, köylümüze, çiftçimize fayda 
beklemek nafile…q

“Asgari ücret (minimum ücret), 
işçilere ödenmek zorunda olunan en 
düşük ücrettir. İşçilere çalışmaları 
karşılığında ödenen ve işçinin gıda, 
konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. 
temel gereksinimleri günün üzerinden 
en az düzeyde karşılanmasına yetecek 
kadar ücrettir.” Böyle tanımlanıyor 
Asgari Ücreti. 2002 yılında ABD ve 
AB Emperyalistleri tarafından iktidar 
koltuğuna oturtulan ve 16 yılda yer-
li ve milli hiçbir değer bırakmayan 
AKP’giller’in Türkiye’sinde, işçiye 
ödenen asgari ücret, tanıma uygun as-
gari ücret midir?

Olmadığını gösteriyor, neredeyse 
her gün yaşanan ve medyaya yansıyan 
örnekler:

“Devrek’in Eğerci köyünde yaşa-
yan lise öğrencisi Dilara Kılıçoğlu, bir 
süredir diyabet rahatsızlığı nedeniyle 
Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi’nde tedavi görüyor-
du. Önceki gün gece evinde rahatsız-
lanan ve şeker komasına girdiği tespit 
edilen Dilara Kılıçoğlu, kaldırıldığı 
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi’nde ha-
yatını kaybetti.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur 
Arslanoğlu da sosyal medya hesabın-
dan yaptığı paylaşımda Dilara Kılıçoğ-
lu’nun kendi hastası olduğunu söyledi. 
Dilara Kılıçoğlu’nun ölüm haberini 
üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Prof. 
Dr. Arslanoğlu, genç kızın maddi im-
kânsızlık nedeniyle kontrollerine gele-
mediğini belirterek, şu açıklamada bu-
lundu: “İçim acıyarak paylaşıyorum. 
Evet, bizim hastamızdı. Ama evet, 
bir yıldan fazladır görmüyorduk. 
Ama altın kalpli bir babacığı vardı ve 
anneciği. İster miydi onlar kontrolleri 
aksatmayı. Ama kolay mıydı iki kızı 
(ikisi de diyabet) okutmak, büyütmek, 
evermek, üretken bir vatandaş yapmak. 
O babanın ve annenin çocuk gözleri, 
çökmüş omuzları. Ablanın gölge dü-
şen gelinlik hayalleri. İnanamıyorum, 
inanmak zorundayım. Türkiye›nin 
gerçeği. İsveç›te yüzde 95 sensör kul-
lanırken, bizde yüzde kaç yol parasın-
dan kontrole gidemiyor? Ben yazdım, 

yazdım, yazdım. Daha öğreneli 15 
dakika oldu. Bilmiyorum iyi mi ettim? 
Doğru mu dedim? Şimdi gidip ağla-
mak istiyorum.”(23 Ekim 2018, Cum-
huriyet Gazetesi)

“Türkiye, Kocaeli’nden gelen 
bir intihar haberiyle sarsıldı. Oğlu-
na, okulun istediği pantolonu alama-
yan İsmail Devrim, çocuğu okuldan 
gönderilince kendisini banyoda iple 
asarak yaşamına son verdi. Çaresiz 
babanın eşine söylediği son sözleri 
ise, ‘Çocuklarıma bakamıyorsam, 
çocuğuma bir pantolon alamıyorsam 
niye yaşıyorum ki’ oldu.”(21.09.2018 
Sözcü gazetesi)

“Adana’da çocuğunun okulundan 
istendiği öne sürülen 55 lirayı ödeye-
mediği ve eşiyle sorun yaşadığı iddia 
edilen Emrah E. (33), eski baraj ka-
paklarına çıkarak, intihara kalkıştı. 
(https://www.olayneyseo.com/cocu-
gunun-okul-parasini-veremeyen-ba-
ba-intihara-kalkisti.html)

“Evsiz iki arkadaş, 7 Temmuz günü 
sahilde oturuyordu. Atilla Kılıç den-
gesini kaybederek, denize düştü. Aziz 
Mertcan Aytaç durumu polise haber 
verdi. Aytaç arkadaşı için başlatılan 
çalışmalarda ekiplerin yanından ayrıl-
madı. Çalışmalar sürerken polise olayı 
anlatan Aziz Mertcan Aytaç kamerala-
ra yansıdı.

AYNI YERDE KAYBOLDU
Bu olaydan iki hafta sonra Aziz 

Mertcan Aytaç da arkadaşının kaybol-
duğu noktaya yakın bir yer olan Moda 
sahilinden denize girerken gözden 
kayboldu. Dalgıçlar kıyıya çıkardığı 
Aytaç’ın cesedi Adlı Tıp Kurumu mor-
guna kaldırıldı.

Kadıköy’de 2 hafta önce denize 
düşüp kaybolan Atilla Kılıç’ın cesedi 
de dün olay yerine yakın bir yerde bu-
lundu. Evsiz oldukları ve sokakta ya-
şadıkları öğrenilen iki arkadaşın cena-
zesi sahip çıkan olmadığı için Adlı Tıp 
Kurumu morgunda bekliyor.”(https://
www.olayneyseo.com/sokakta-ya-
sayan-2-arkadas-2-hafta-arayla-ay-
ni-yerde-oldu.html)

***
Neredeyse her gün sıkça rastladı-

ğımız örnekler Emekçi Halkımıza, bu 

cennet vatanda cehennemin yaşattı-
rıldığının somut delilleri. Ve aynı za-
manda şu anda asgari ücretin “gıda, 
konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. 
temel gereksinimleri günün üzerinden 
en az düzeyde karşılanmasına yetecek 
kadar ücret” olmaktan ne kadar uzak 
olduğunu ve Emekçi Halkımızınaçlık 
sınırının bile altında olan asgari ücretle 
yaşamını sürdürmeye çalıştığını göste-
riyor.

Adı aslında sefalet ücreti olması 
gereken 1.603 TL tutarındaki asgari 
ücretin belirleyicilerinden Sarı Gangs-
ter Türk-İş bile insanca yaşanacak bir 
ücretin nasıl olması gerektiğini ortaya 
koymamazlık edemiyor.

“Araştırmaya göre, bu ay dört 
kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve ye-
terli beslenebilmesi için yapması ge-
reken gıda harcaması tutarını ifade 
eden “açlık sınırı” bin 943 lira ola-
rak belirlendi. Gıda ile giyim, konut, 
ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ih-
tiyaçlar için yapılması zorunlu diğer 
harcamaların toplam tutarına denk 
gelen “yoksulluk sınırı” ise 6 bin 328 
lira oldu.

Ankara’da yaşayan dört kişi-
lik bir ailenin “gıda için” yapması 
gereken asgari harcama tutarı, bir 
önceki aya göre yüzde 1,22 oranında 
arttı. Yılın 11 ayında fiyatlardaki ar-
tış yüzde 20,81 oranına ulaştı. Gıda 
enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış 
yüzde 23,94 hesaplandı.

Araştırmada, fiyat artışları kar-
şısında başta asgari ücret olmak 
üzere çalışanların gelirlerinin yeter-
siz olduğu ve mevcut asgari ücretin, 
dört kişilik bir ailenin asgari aylık 
gıda harcaması olan açlık sınırı-
nı bile karşılamaktan uzak kaldığı 
tespitlerine de yer verildi.”(https://
www.olayneyseo.com/aclik-ve-yok-
sulluk-siniri-aciklandi.html)

Kaldı ki bizdeki asgari ücret 4 kişi-
lik bir ailenin geçinebilmesi için gerek-
li olan ücretin bile altına düşmektedir. 
Yani bir kişinin yaşaması için gerekli 
olan ücretle 4 kişilik bir aile yaşamaya 
çalışmaktadır. Dört kişilik bir aile için 
Türk-İş’in her yıl düzenli olarak açık-
ladığı açlık sınırı rakamları da bunu 
doğrulamaktadır.

AB-D Emperyalistleri ve yerli or-
takları Ortaçağcı AKP’giller tarafın-
dan bütün ekonomik kaynakları taru-
mar edilen ülkemizde, hayat pahalılı-

ğının gün geçtikçe daha 
da artması, paranın bir 
pula dönmesi, asgari üc-
retle yaşamını sürdüren 
milyonları, yine açlığın, 
yine yoksulluğun bekle-
diğini ve medyaya yan-
sıyan trajedilerin daha da 
artacağını gösteriyor.

Çünkü Parababaları-
na “işçilere grev yaptır-
mıyorum” diye övünen, 
İşçi Sınıfının bileğinin 
hakkına kazandığı, İşçi 
Sınıfımız açısından bir iş güvencesi 
olan kıdem tazminatını kaldırmaya 
çalışan, asgari ücretin vergiden muaf 
tutulmasına yönelik önergeleri ret eden 
bir anlayışa sahip olan emekçi düşma-
nı bir iktidar, emekçiler için yaşamı 
cennete değil cehenneme çevirir.

Sefalet ücretini tespit etmekle gö-
revlendirilen Asgari ücret Tespit Ko-
misyonunun bir bileşeni olan sarı Türk-
İş’te, kendi açıkladığı istatistiğe göre 
her şey ortada iken bu ortaoyununa da 
katılmaktan geri durmuyor. İşçi Sınıfı-
nın devrimci yönünü budamak, Para-
babalarının kanser düzeninin devamını 
sağlamak, emekçileri Parababalarına 
kurban etmek. Türk-İş, CIA tarafın-
dan işte bu görevleri yerine getirsin 
diye kurduruldu. Bu amaçları olan Sarı 
Gangster bir Konfederasyondan emek-
çilerin çıkarı için bir şey beklemek 
“ölü gözünden yaş beklemeye” benzer.

Yine Mecliste bulunan Emekçi 
Halkımızın düşmanı, Amerikancılık 
ortak paydasında buluşan, parababa-
larının kanser düzeninin savunucuları 
ve sürdürücüleri burjuva partilerinden, 
emekçilerin insanca yaşayacağı bir 
ücreti sağlamaları beklenemez. Gele-
ceklerini AB-D Emperyalistlerine ve 
Parababalarına bağlayan burjuva parti-
lerinin, Emekçilerin çıkarına bir ortam 
sağlamaları eşyanın doğasına aykırıdır.

Ne zaman kurtulacak İşçi 
Sınıfımız ve Emekçi Halkımız bu 
kanser düzeninden?

Halkın İktidarında son verilecek 
sefalet ücretine, Halkın İktidarından 
sona erecek çekilen acılar, Halkın İkti-
darında yaşanmayacak trajediler.

HKP Programında: “Asgari 
Ücret; normal geçim endeksinden 
aşağı düşmeyecek. Normal geçim en-
deksi de üretimimizin verimindeki 
artışa paralel olarak yükseltilecek”-

tir. Bu rakam, “Gıda ile giyim, konut, 
ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ih-
tiyaçlar için yapılması zorunlu diğer 
harcamaların toplam tutarına denk 
gelen ‘yoksulluk sınırı’dır”. Yani 6 
bin 328 liradır.

İnsanca yaşanacak ücret budur. 
Emekçi Halkımıza yakışan da bu 
ücrettir. İşte böyle bir düzeni ancak 
ve ancak biz sağlarız. İnsanın insanca 
yaşayacağı bir ülke; Devrimci Sınıf 
Sendikacılığını rehber edinen, Türkiye 
işçi sınıfı tarihine işgal grev direnişler 
hediye eden gerçek işçi önderleriyle 
gerçekleşir. Bu önderler ilk Genel 
Başkanımız Hikmet Kıvılcımlı-
nın öğrencileridir. Bu öğrenciler 
HKP’lilerdir. 

Sefalet ücretini, işsizlik ve pahalı-
lık cehennemini Halkımıza dayatan-
lardan hesap soracak olan da Halkın 
Kurtuluş Partililerdir.

HKP önderliğinde kurulacak Hal-
kın İktidarında gerçekleşecek, temel 
insan haklarından olan eğitimin, sağlı-
ğın parasız olması.

Halkın İktidarında, ne intihar eden 
baba nede sokakta yatan insan olacak. 

Halkın İktidarında, herkes verdiği 
emek gücü oranında insanca ücret ala-
cak. 

Halkın İktidarında, milyarlarca do-
ları olan parababaları denen bir sınıf 
kalmayacak.

Halkın İktidarında, ülkenin geliri 
eşit bir şekilde dağıtılacak. 

Bu yüzden gün Halkın Kurtuluş 
Partisi saflarında, gerçek İşçi Sınıfı 
devrimcileriyle birlikte mücadele gü-
nüdür. 28.11.2018

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
                                                                                                                             

HKP Merkezi
İşçi Örgütleri Komitesi

Yerel tohumlar

Asgari Ücret, Halkın İktidarında
insanca yaşanacak bir ücret olacak
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Genel Başkan’ımız konuşmasında 
şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda Kaçak Saraylı’nın 
şikâyetçi olup da beraat verilen tek 
bir dosya bile bulunmamaktadır 
çünkü bütün mahkemeler Kaçak 
Saraylı Reis’in emri altındadır. Tay-
yip ve avanesine oy verenlerin bile 
yargıya güveni kalmamıştır. Allah’la 
aldattıkları ve birlikte kamu mal-
larını aşırdıkları kitle bile yargıya 
güvenmemektedir, zira Türkiye’de 
yargıya güvenenlerin oranı yüzde 30 
civarındadır. Tahminimce Allah’la 
aldatarak aldıkları oy oranı da yüz-
de 38 civarındadır. Yani kendi kitle-
sinin bir bölümü bile güvenmemek-
tedir yargıya.”

Genel Başkan’ımız böylesine tes-
limiyet içindeki bir yargı sisteminde 

kendisinin asla yargılanan taraf olama-
yacağını ifade ederek konuşmasını şu 
sözlerle sürdürdü:

“Ben savunma yapmıyorum çün-
kü suçum yok. Ben delikanlıyım. 
Delikanlılık mertliktir, fedakârlıktır, 
efendiliktir. Delikanlı kimseye haka-
ret etmez. Kimseye hakaret edecek 
kadar küçülmem ben. Sadece siyasi 
literatür çerçevesinde eleştiri yapa-
rım. Ben burada ABD’nin devşirdiği 
Tayyip ve avanesini yargılamak için 
bulunuyorum.”

HKP Genel Başkanı Nurullah An-
kut konuşmasının ilerleyen bölümle-
rinde Tayyip Erdoğan’ın ve AKP’gil-
ler’in halk düşmanı icraatlarını bir bir 
kanıtlarıyla ortaya koymaya devam 
etti. Tayyip Erdoğan’ın, sömürüsünü 
yaptığı İslam’ın önderi Hz. Muham-
med’le hiçbir benzerliğinin bulunma-
dığını ifade eden Ankut, “Söz konusu 

adam saraya doymuyor. Kaynakla-
ra göre Kaçak Saray’ın maliyeti 1 
milyon 300 bin TL ancak AKP’giller 
temsilcileri bu maliyetin 5 milyon 
TL’yi bulduğunu söylüyorlar.”, dedi.

Genel Başkan’ımız konuşmasına 
şu sözlerle devam etti:

“Biz insansak bunlar ne, bunlar 
insansa biz neyiz?.. Bunlar din alıp 
satıyorlar, Allah’la aldatıyorlar in-
sanları. Hz. Peygamber’in yaşayışı-
na bakıyoruz; hiçbir şeyi yok. Üm-
metine sadece Kur’an’ı ve sünneti 
bırakıyor. Bu insanlar Kur’an ve 
Peygamber’in temsilcileri olamaz. 
Bunlar Firavun’ların, Muaviye’nin, 
Yezid’in temsilcileridir. Sahte İslam-
dır bunların savunduğu.”

 Genel Başkan’ımız Nurullah An-
kut ortada meşru bir Cumhurbaşkanı 
olmadığını bir kez daha dile getirdi.

“Şu anda Türkiye’de Cumhur-
başkanı yok. Buna Cumhurbaşkanı 
demek suçu ve suçluyu övmektir. 
Diploması yok. Piyasaya iki diploma 
sürdü, ikisi de sahte. Sizden bunun 
araştırılmasını istedim reddettiniz. 
Sadece Fatih İmam Hatip Okulu’n-
dan mezun olmuş, başka diploma 
yok. Bu bakımdan 81 milyonu ev-
rakta sahtecilik yaparak aldatıyor. 
Ortada meşru bir Cumhurbaşkanı 
yok. Bana ceza verin, ceza vermez-
seniz görevden alınırsınız. Ceza ve-
rin, ama kitabı da okuyun.” Diyerek, 
mahkeme hâkiminin bu davadan dola-

yı içine düşürüldüğü acınası durumun 
kendisini üzdüğünü ifade etti.

Tayyipgiller’in işlediği suçları ka-
nıtlarıyla bir bir ortaya koyan HKP 
Genel Başkanı Nurullah Ankut konuş-
masının sonunda bu zulüm düzeninin, 
bu hırsızlar imparatorluğunun eninde 
sonunda yıkılacağını vurguladı. 

Nurullah Ankut’un AKP’giller’i 
yargıladığı ve mahkûm ettiği tarihi ko-
nuşmasının ardından söz alan HKP’li 
avukatlar, davanın biçim olarak da 
kabul edilemez olduğunu ifade ettiler. 
TCK’nin 299’uncu maddesinin taraf-
sız bir Cumhurbaşkanını koruduğunu 
ifade eden HKP’li avukatlar, ortada ta-
rafsız bir Cumhurbaşkanı bulunmadı-
ğını, türlü hilelerle partili cumhurbaş-
kanlığı sistemine geçildiğini, bundan 
dolayı da bu davanın hiç kabul edilme-
miş olması gerektiğini ifade ettiler. 

HKP Genel Başkanı Nurullah An-
kut’un Türkiye’deki en birikimli, en 
bilgili siyasetçi olduğunu ifade eden 
avukatlar, söz konusu davaya konu 
olan kitapta herhangi bir hakaret iba-
resi bulunmadığını, olguların somut 
kanıtlarıyla ortaya konduğunu, yazı-
lanların sert eleştiri kapsamında değer-
lendirilmesi gerektiğini, dolayısıyla da 
Ankut hakkında beraat kararı verilmesi 
gerektiğini dile getirdiler.

Genel Başkan’ımız Nurullah An-
kut’un AKP’giller’i mahkûm ettiği 
davada Ankut’a 1 yıl 9 ay hapis cezası 
verildi, ceza ertelendi.

Duruşmanın sona ermesinin ardın-
dan adliye önünde bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi.

Genel Başkan’ımızın basın açıkla-
masında yaptığı konuşmayı aynen ya-

yımlıyoruz:
“Sevgi ve saygıdeğer arkadaşlar;
“Kaçak Saraylı Reis’in önderli-

ğindeki AKP’giller sanıyorlar ki bizi 
korkutabilecekler, sindirebilecekler.

“Hayır!
“Bizi hiçbir gün korkutamaz. 

Kararlılığımızı, inancımızı, cesareti-
mizi örseleyemez. Biz Babek’in, Şeyh 
Bedreddin’in, Torlak Kemal’in, Kı-
vılcımlı’nın, Mahirler’in, Hüseyin-
ler’in ve Fidel’in devamcılarıyız. 
Onların haklı davasını savunuyoruz. 
Bizim davamız dünyanın en haklı, 
en meşru davasıdır. Cenneti bu dün-
yada kurma davasıdır. O yüzden hiç 
kimse bizi yargılayamaz. Her sefe-
rinde biz onları yargılarız. Ve kesin 
biçimde insanlık vicdanı karşısında 
ve Tarih önünde mahkûm ederiz.

“Bu davada da böyle yaptık. 
Bundan sonraki duruşmalarımızda 
da böyle yapacağız. Bizi hiçbir şey 
korkutamaz, davamızı zafere ulaş-
tırmaktan alıkoyamaz!

“Eninde sonunda davamız zafer 
kazanacak, insanlık onuru kurtula-
cak. İnsanlık kurtulacak, hayvanlar 
kurtulacak, doğa kurtulacak. İnsan-
ca, insana yaraşır bir düzen kuraca-
ğız. Bundan asla kuşkumuz yoktur!

“Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!”

29 Kasım 2018

HKP Genel Merkezi
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Demek ki neymiş, arkadaşlar?
Kaçak Saraylı Hafız Suriye’de 

Amerika’nın onayı ve denetimi içinde, 
iç kamuoyuna dönük gövde gösterisi 
yapıyormuş. 

Hani bir de övünüyorlar değil mi, 
“Menbiç’te Türk Ordusu ABD Ordu-
su’yla birlikte yan yana devriye gezi-
yor”, diye.

ABD bu oyunu oynatmakla Türki-
ye’yle dalgasını geçmiş oluyor. “Affe-
rin oğlum Mehmet, sen bu yolda de-
vam et”, diyor Kaçak Saraylı’ya. “Bak 
burada ne güzel devriye geziyoruz kar-
deş kardeş”, diyor. “ama sakın Fırat’ın 
doğusuna geçmeyi aklına bile getir-
me. Orası cıss… Yakar elini. Orada 
biz stratejik yerel ortağımızla birlik-
te, yani PKK, PYD/YPG’yle birlikte 
BOP’un Suriye ayağını inşa ediyoruz. 
Orası sadece bizden sorulur…

“Sen, cahil-bilinçsiz “hülooğğ”-
cularına yönelik gak guk et ülkende, 
biz terör örgütünü şöyle asarız böyle 
keseriz filan, diye. Bak, ona bir şey 
demeyiz.”

Kaçak Saraylı da zaten görevinin 
bilincinde. O da Eşbaşkanlığın getir-
diği sorumluluğun gereğini yapıyor. 
24 Haziran Seçimleri öncesinde bir 
kez daha okeyleştiler bu konuda ABD 
Hayduduyla. Zaten o sayede seçim-
lerde kendisini kazanmış gösterebildi, 
Kaçak Saraylı Hafız. 

“Ben eskiden olduğu gibi hizmette 
kusur etmem”, dedi efendilerine. On-
lar da; “Hadi bakalım Hafız, göster 
kendini.”, dediler. 

Bakın ne yaptı Hafız?
Amerikan vatandaşı Merve Kavak-

çı’nın kız kardeşi, AKP Milletvekili 
Ravza Kavakçı’nın da dahil olduğu bir 
AKP heyetini, Almanya’ya göndermiş, 
oradaki federal sistem hakkında bilgi 
alışverişinde bulunmalarını sağlamış. 
Konuya ilişkin haber şöyle:

“İstanbul Milletvekili Kavakçı, 
sosyal medyadan duyurdu. Parla-
mentolararası Birlik Türk Grubu 
Başkanı AKP İstanbul Milletveki-
li Ravza Kavakçı başkanlığındaki 
AKP heyeti, Almanya temaslarında 
‘federal yapı’yı inceledi.

“Federal Konseyi ziyaret eden 
Ravza Kavakçı bu teması “Federal 
sistem hakkında bilgi alışverişinde 
bulunduk” diyerek sosyal medya 
hesabından paylaştı. Federasyonla 
yönetilen Almanya’da, 16 ayrı eyalet 
bulunuyor.

“SİSTEM HAKKINDA GÖ-
RÜŞTÜK

“Ravza Kavakçı, Twitter hesa-
bında Almanya ziyaretini “AK Parti 
Genel Merkez heyetimizle gerçek-
leştirdiğimiz Almanya temasları 
kapsamında Alman Federal Konseyi 
Bundesrat’ı ziyaret ettik ve ayrıca 
Federal Sistem hakkında bilgi alış-
verişinde bulunduk” ifadeleriyle 
paylaştı. Heyette yer alan AKP Ge-
nel Merkez İnsan Hakları Başkan 
Yardımcısı Yasemin Atasever de 
“AK Parti Genel Merkezi Heyeti 
olarak Alman Parlamentosunu ve 

Federal Konseyi ziyaret ettik” diye 
paylaşımda bulundu. AKP MKYK 
Yedek Üyesi Esme Özbağ da “Mil-
letvekilimiz ve Parlamentolararası 
Birlik Başkanımız ile Alman Parla-
mentosu, Federal Konseyi ve Berlin 
Büyükelçiliğimize ziyaretler ger-
çekleştirdik” diye yazdı.” (https://
www.sozcu.com.tr/2018/gundem/akp-
liler-almanyaya-gidip-eyalet-sistemi-
ni-inceledi-2752075/)

Demek ki BOP Eşbaşkanı Tayyip 
ve avanesi, ilkin eyaletlere bölecek 
Türkiye’yi. Artık gerisi sonrasında 
kendiliğinden gelecek. Tabiî ABD’nin 
planlaması ve yönetmesi dahilinde…

Yoksa böyle bir geziyi niye tertip-
letsin?

Burada bir cinlik gizli aslında:
Almanya 16 eyaletten oluşan bir 

federal yapıya sahip olabilir. Bunun 
da Alman Milleti için hiçbir sakıncası 
olmaz. Çünkü orada aynı dili konuşan, 
aynı Tarihe ve aynı ekonomik yapıya 
sahip tek bir millet var. 

Fakat Türkiye farklı…
Türkiye’de iki ayrı millet, iki ayrı 

halk var, Türk ve Kürt olmak üzere. 
Zaten Türkiye’deki sorun da buradan 

kaynaklanmaktadır. Amerika bu so-
runu kendi emperyalist çıkarları doğ-
rultusunda Ortadoğu’da yeni bir petrol 
bekçisi ya da yeni bir İsrail yaratma 
amacı çerçevesinde çözüme kavuştur-
mak istiyor. 

Biz Gerçek Devrimcilerse, bu so-
runun eşitlik, özgürlük ve kardeşlik 
temelinde antiemperyalist, antifeo-
dalist ve antişovenist çerçevede Dev-
rimci Çözümünü savunuyoruz. 

Bu iki çözüm birbirinden akla kara 
kadar, geceyle gündüz kadar farklıdır. 
Ve birbirinin tam karşıtıdır.

ABD Haydudu, BOP’uyla önce-
likli olarak bu meseleyi halletmek is-
temiştir aslında, tabiî kendi emperya-
list anlayışına uygun biçimde. Tayyip 
de bu ihanet projesinde görev almayı 
kabul etmek şartıyla avanesiyle birlik-
te Türkiye’nin başına bela edilmiştir 
ABD tarafından. 16 yıldan bu yana da 
kesintisiz biçimde ihanetlerini de, vur-
gunlarını da, BOP görevini de sürdür-

mektedir. 
Tayyip’in Başdanış-

manlarından, Amerikanofil 
İlnur Çevik de ne demişti 
24 Haziran Seçimleri önce-
sinde?

“Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanı İlnur Çe-
vik, seçimlerden sonra 
yeniden bir çözüm süreci 
olabileceğini söyledi.” (ht-
tps://www.bbc.com/turkce/
haberler-turkiye-44157505)

İşte şu anda da Kaçak 
Saraylı ve avanesi bu süreci 
başlatmış bulunmaktadır. 

Zaten yukarıda da de-
diğimiz gibi seçimlerden 
önce de bu konuda ABD’y-
le anlaşmış durumdaydı. 

Fakat iç kamuoyuna dönük milliyet-
çiyi oynuyordu. Şimdiyse artık somut 
eylemlere girişmiş bulunmaktadır bu 
alanda.

Kaçak Saraylı’nın bu tutumunun 
yine ABD yapımı Burjuva Kürt Ha-
reketi’nin temsilcileri de kesin olarak 
bilmektedirler. Bakın onlar da Tay-
yip’in İstanbul Belediye Başkanlığı 
döneminden bu yana AKP’giller için-
deki en sadık ve en güvendiği adamı 
olan eski bakanı, başbakanı ve şimdi-

nin Meclis Başkanı Binali Yıldırım’la 
nasıl bir al gülüm ver gülüm kaynaş-
mışlığı içindedirler.

Her dönemin adamı Fatih Altay-
lı’nın yazısında aktardığı şu olaya bir 
bakar mısınız?

“Buenos Aires’te Büyükelçilik 
rezidansında Yıldırım ve milletvekil-
leri ile sohbet ediyorduk. Bu sohbet 
sırasında Binali Bey’e yerel seçimler 
ve HDP ile ilgili bir soru sordum. 
Binali Bey, kırıp dökmeden, kimse-
yi kırmayacak ve Anayasal Hukuk 
Devleti kavramının zedelenmesini 
önleyecek türde bir yanıt verdi. Bu 
sırada TBMM Başkanvekili ve HDP 
Mardin Milletvekili Prof. Mithat 
Sancar lafa girdi ve “Fatih Bey, bu 
konuyu kapatalım” dedi.

“Daha sonra rezidansın bahçe-
sinde Mithat Bey ile sohbet eder-
ken, “Yanlış anlamayın. Konuyu 
kapatmak istememin nedeni Binali 
Bey’e olan saygımız ve muhabbeti-
miz. Kendisi gerçekten son derece 
pozitif, konulara çok yapıcı yakla-
şan bir Meclis Başkanı. Kendisine 
çok saygı duyuyoruz. Bu yüzden bu 
tartışmayla Binali Bey’i sıkıntıya 
sokmak istemedik” dedi.” (http://
t24.com.tr/haber/hdpli-sancar-bina-
li-yildirim-son-derece-pozitif-kendisi-
ne-cok-saygi-duyuyoruz,741013)

Daha önce de hep söyleyegeldi-
ğimiz gibi, bunların devşiricileri de, 
yapımcıları da ABD’dir. Tamamının; 
siyasetçisinin de, gazetecisinin de, te-
levizyoncusunun da…

Demek ki bu hainler güruhunun 
ortak paydası ya da belirleyici karakte-
ristiği, ABD işbirlikçiliğidir.

Bu sebepten, bunların aralarındaki 
her türden anlaşmazlıklar aslında birer 
kandırmacadan ya da kayıkçı kavga-
sından ibarettir. Bunların efendileri de, 
yolları da aynıdır ya da birdir: Hainane 
amaçları, Türkiye’yi BOP çerçevesin-
de üç parçaya bölmektir. ABD’li efen-
dileri o görevi vermiştir bunlara.

Bugün devran bunların. Oynasınlar 
bakalım ihanet oyunlarını…

Fakat unutmasınlar ki her türden 
ihanetlerin de sonu gelir bir gün…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

2 Aralık 2018

“Kaçak Saraylı Reis ve avanesini
yargılamak için buradayım!”

Başyazı
Nurullah Ankut

Baştarafı sayfa 1’de
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Biz, ortaya çıktıkları ilk gün-
den itibaren dedik ki; Tay-
yipgiller İslamı, aslında 

Sahte İslam’dır, tersyüz edilmiş İs-
lam’dır; başka bir söyleyişle Muavi-
ye-Yezid İslamı’dır. 

Modern deyişiyle CIA-Penta-
gon-Washington İslamı’dır. 

Bu İslam’ın belirleyici karakte-
ristiği, her türden kriminal işin ve 
ihanetin suç olmak bir yana, büyük 
erdemlerden sayılmasıdır. 

Yani bir anlamıyla bu, Hırsızlar 
Dini’dir, Hainler Dini’dir, ağızların-
dan, patlamış gerizler gibi sağa sola 
küfürler, hakaretler yağdıranlar dini-
dir, içleri insancıl olan her şeye karşı 
kin ve nefretle dolu olanların dinidir...

Bu Sahte Din insanları çürütür. 
İnsanları insanlıktan çıkarır. Do-
layısıyla da toplumu çürütür, mah-
veder, kırk parçaya böler, insanları 
birbirlerine karşı düşmanlaştırır, 
saldırganlaştırır, canavarlaştırır. 

Yani özetçe; toplumun tüm so-
luk borularını tıkar. Öylesine ağır, 
zehirli bir havayla doldurur ki top-
lumu, artık namuslular için, insan-
cıllar için, yurtseverler için, antiem-
peryalistler için ve Laik Cumhuri-
yet’i savunanlar için yaşanmaz hale 
getirir ülkeyi. 

Yani fiilen; madden ve manen ce-
henneme döndürür memleketi...

Bu Sahte Din’in sahte peygam-
berleri, yalancı peygamberleri ise, 

binlerce odalı Kaçak Saray’larda, ya-
rım milyar dolarlık Uçan Saray’lar-
da, halkın alınterinden, göznurundan 
gasp ettikleri milyarlarca lira değe-
rindeki parayı, malı ve akla gelen 
geçim araçlarını har vurup harman 
savurarak günlerini gün ederler. 

Vatan topraklarında nerede bir ye-
şil alan buldularsa, gözleri dönmüş bir 
şekilde rant hırsıyla saldırırlar oralara. 
Yağmalarlar, yeşilin kökünü kazıyıp 
kuruturlar. 

Yandaşlarıyla birlikte yağmaya gi-
riştikleri dağlarımızı, ovalarımızı, ne-
hirlerimizi, göllerimizi; maden arama-
ları, HES projeleriyle tarumar ederler, 
zehirlerler. Oralarda yaşayan canlıların 
köklerini kuruturlar. 

Şehirlerimiziyse, taşa, betona keser-
ler yağma hırsıyla, rant hırsıyla. Kuvayi-
milliye yadigârı ne kadar kamu kurulu-
şu, işletmesi varsa; hepsini ballı komis-
yonlar karşılığında peşkeş çekerler, yan-
daş, müteahhit lakaplı Parababalarına. 

Bilindiği gibi; en son elde kalmış 
olan 14 şeker fabrikasından 13’ünü 
peşkeş çektiler, bu yandaş vurguncu-
lara. Bu peşkeşleriyle kamuyu milyar-
larca liralık zararlara uğrattılar. 11 bin 
işçiyi işinden ettiler. 10 binlerce köylü 
ailesini şeker pancarı üretemez hale 
getirerek açlığa mahkûm ettiler.

Bunlarda vicdan, merhamet, acıma 
hissi ve hiçbir vicdani ve ahlâki değer 
bulamazsınız.

Bunlarda bu insancıl durumlar ve 
değerler ya hiç oluşmamıştır, ya da 
vurgun hırsıyla, yağma hırsıyla, kol-

tuk, mal mülk, saray hırsıyla çöküntü-
ye uğrayıp, yok olup gitmiştir. 

Bunlar, sureta insandırlar. İçle-
ri ise, değerler yönünden bomboştur 
bunların. 

Emir ve komutayı ABD Emperya-
list Haydudundan alan robotlardır bun-
lar. Zaten bunların devşiricisi de, ya-
pımcısı da, iktidara taşıyıcısı da, orada 
tutucusu da, insan soyunun baş belası 
bu ABD Emperyalist Çakallarıdır.

Bakın; bizim bu tespitlerimizi bir 
zamanların Diyanet İşleri Başkanlığı 
Başdanışmanı, namuslu ilahiyatçı Ali 
Akın nasıl açık ve kesin bir anlatımla 
ortaya koyuyor.

Şu videoyu izleyelim lütfen dikkat-
lice.Ya da tapesini okuyalım:

Videonun Tapesi:

Ali Akın: Şimdi günümüzde bir 
Diyanet İşleri Başkanlığı vardır. Bu 
kurumun 85 bin camisi vardır. Ve bu 
camilerin hepsinde İslam anlatılıyor.

Ve bir de dini eğitim veren kurum-
larımız var, okullarımız var. Türkiye’de 
şu anda 853 tane İmam Hatip Okulu 
vardır. Bunlar dini eğitim veriyor. Bu 
okullarda şu anda 1 milyon öğrenci 
vardır. 86 tane de Türkiye’de İlahiyat 
Fakülteleri ve İslami İlimler Fakültesi... 
Bütün bu kurumlar İslamı anlatıyor. 

İlave olarak birtakım dini dernek-
ler, dini vakıflar; bunlar da üyelerine 
İslam’ı anlatıyor. Ve bir de ayrıca ce-
maatler vardır, bunlar da müntesipleri-
ne İslam’ı anlatıyor.

Yani irşad çok büyük bir yoğun-

lukla icra ediliyor gibi anlatılıyor. Bu 
hizmetler yapılıyor, İslam anlatılıyor.

 Dışarıdan bencileyin bazı insanla-
rın bir şey anlatmasına gerek var mı?

Olmaması gerekiyor.
Hiçbir devirde olmadığı kadar bü-

tün televizyon kanalları dini program-
lara yer veriyor. Ben bu yaşa geldim hiç 
bu yoğunlukta İslami Neşriyatın rad-
yolarda ve televizyonlarda yapıldığına 
şahit olmadım. 

İslam’ın amacı nedir?
İnsanları ıslah etmek. 
Ve İslam’da, Kur’an-ı Kerim’in 

ayetiyle sabittir ki, İslam anlatıldığı 
takdirde mutlaka insanları islah eder. 
Sure Zariyat, Ayet 55...

Ne buyurur Cenab-ı Allah? 
“Ve zekkir fe innez zikrâ tenfeul 

mu’minîn.”
“Siz öğüt verin, İslam’ı anlatın 

çünkü bu öğüt mutlaka Müslümanlara 
fayda verir.”

Bu kadar yoğunlukta İslam anlatıl-

dığı halde, bu insanlara bir şey veriyor 
mu? Şimdi ona bakalım:

10 sene içinde suç olayları yüzde 
434 artmıştır. Yani yerinde saymamış-
tır, geri gitmemiştir. Bu toplum islah 
olmamıştır.

Bu suç olayları ne kadar artmıştır? 
Yüzde 10 değil, yüzde 100 de de-

ğil, yüzde 434 artmıştır.
Bütün bunlar neyi anlatıyor?
Bütün uyuşturucu maddeler kulla-

nımı yasaktır. Cenab-ı Allah onları ya-
saklamıştır. Bunlar anlatılıyor.

Peki sonuç ne oluyor? 
Uyuşturucuya bağımlılık yüzde 

678 artmış. On sene içinde İslam’ın 
bu kadar anlatıldığı bir ülkede, bir top-
lumda bu bağımlılık yüzde 678 artmış-
tır.

Fuhuşun ne denli çirkin bir günah 
olduğunu anlatmıyorlar mı herkese?
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Eee Tayyip?..
Sırf vurgun hırsı uğruna 

İstanbul Kuzey Ormanla-
rı’nın 76,5 milyon metrekaresi üze-
rinde yaşamakta olan 2 milyon 3 yüz 
bin ağacını katlettirdin.

Ayrıca da, yandaşın olan Havuz 
Patronlarına yaptırtarak büyük bir 
talan alanına çevirdin, “Üçüncü Ha-
valimanı” dediğin işi...

Buradaki ekosistemi tahrip ettin, 
ağaçlarıyla birlikte. Orada yaşayan, 
ayaklarıyla gezinen, kanatlarıyla 
uçan milyonlarca canlının da önemli 
bir bölümünü yok ettin, geri kalan-
larınınsa yaşam alanını ortadan kal-
dırdın. 

Bir de gelecek, gidecek yolcu ga-
rantisi vererek, o vurguncu Para-
babalarına halkın sırtından milyar-
larca lira daha aktarmayı taahhüt 
ettin. 

Bir de kalkmışsın, bunu “zafer” 
diye sunuyorsun be...

Zafer filan değil bu. Vatanımıza, 
İstanbul’a ve halkına yapılmış kal-
lavi bir ihanettir bu. Bir cinayettir. 
Bir soygundur, vurgundur, talandır.

Bakın, konuya ilişkin Sözcü Yazarı 
Çiğdem Toker ne diyor köşesinde:

***
İstanbul Havalimanı’nın bede-

li…
İstanbul Havalimanı açıldı. Tören-

de, havalimanını yapıp işletecek İGA 
AŞ’nin millete daha önce küfretmiş 
ortağı Mehmet Cengiz de konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 
hitaben “Sayenizde engelleri aştık” 
dedi. Engellerin ne olduğunu söyle-
medi.

Erdoğan “Bu sadece bir havalima-
nı değil bir zafer anıtıdır” dediği proje-
de Hazine garantisi olmadığını, “Sade-
ce dış hatlar yolcu başına 20 Euro’dan 
olmak üzere toplam 342 milyon Euro” 
garanti verildiğini söyledi.

Bu bilgiyi, belgelerle biraz geniş-
letmeliyiz

19 Nisan 2014’te Resmi Gazete’de 
bir yönetmelik yayımlandı.

Bu yönetmelik ile devlet Yap-İş-
let-Devret (örneğin İstanbul Havali-

manı) ve Yap-Kirala-Devret (örneğin 
Bilkent Şehir Hastanesi) modeliyle 
yaptırdığı projeler için çok önemli bir 
taahhüt verdi. Teknik detaylarla sıkma-
yayım. Kısaca devlet diyor ki:

HAZİNE DAHA NE YAPSIN?
“Ey müteahhit; DHMİ olarak, Sağ-

lık Bakanlığı olarak, TCDD olarak se-
ninle imzaladığım 25 yıllık sözleşme-
yi, sen zamanından önce feshedersen, 
kusurun olsa bile aldığın ana kredi tu-
tarının yüzde 85’ini ben Hazine olarak 
üstleniyorum. Eğer sözleşme feshinde 
kusurun yoksa, aldığın kredinin tama-
mını üstleniyorum.”

Peki, İstanbul Havalimanı’nın fi-
nansmanı nereden sağlandı?

Ezberlenmiş klişelere göre, yurtdı-
şından.

Ama İstanbul Havalimanı’nda 4.5 
milyar Euro kredi sağlanan 6 banka şu 
isimlerden oluşuyor: Ziraat Bankası, 
Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, Ga-
ranti Bankası ve Finansbank. Yani, bu-
rada iktidarın Türk bankacılık sektörü-
nü havalimanına finansman sağlaması 
için “motive ettiğini” söylemek, yanlış 
görünmüyor.

Dolayısıyla bu yönetmeliğin yürür-
lükte olması, bizim Hazine’nin, Cen-
giz-Limak-Kolin-Kalyon-Mapa beşli-
siden oluşan İGA’ya bankacılık siste-
minden sağlanmış krediye -erken fesih 
halinde- kefil olduğu anlamına geliyor.

Bu birinci fasıl…
İkinci fasıl garantiler Uygulama 

Sözleşmesi’nde.
12 YILDA 6.3 MİLYAR EURO
“Millete hediye” diye sunulan İs-

tanbul Havalimanı Yap-İşlet Devret 
(YİD) modeliyle yaptırılıyor.

Bunun için DHMİ ile İGA bundan 
beş yıl önce bir Uygulama Sözleşme-
si imzaladı. “Hediye” havalimanının 
sözleşmesi 65 sayfa. Bütün ısrarlara 
rağmen bu millete açıklanmıyor. Ama 
bu içindeki bilgilerin sonsuza dek sak-
lı kalacağı anlamına gelmiyor. Misal 
Cumhurbaşkanı dış hat giden yolcu 
başına devletin verdiği garantinin 20 
Euro olduğunu açıkladı. (Biz geçen yıl 
açıklamıştık.) 20 Euro’nun yanı sıra, 
sözleşmeye dış hatlardan gelip dış hat-
lara giden yolcu servis ücreti de 5 Euro 
olarak belirlendi.

DHMİ’nin verdiği bu iki ücret ga-

rantisi, işletmenin ilk 12 yılıyla sınırlı 
(İşletme süresi boyunca iç hat yolcu 
sayıları üzerinden gelir garantisi veril-
medi. Bunun için de 3 Euro belirlendi).

GARANTİNİN DAĞILIMI
Sözleşmeye göre, DHMİ’nin 12 yıl 

boyunca İGA’ya garanti ettiği gelirin 
yıllar itibarıyla dağılımı:

1. Yıl: 316.351.370
2. Yıl: 333.847.140
3. Yıl: 350.793.880
4. Yıl: 367.279.855
5. Yıl: 540.582.936
6. Yıl: 563.060.583
7. Yıl: 585.105.273
8. Yıl: 606.750.008
9. Yıl: 628.020.180
10. Yıl: 648.935.580
11. Yıl: 669.761.373
12. Yıl: 689.761.373
Toplam: 6.300.000.001
Gelir, bu tutarların altında kalırsa, 

DHMİ şirkete, üzerine çıkarsa İGA, 
DHMİ’ye farkı ödeyecek. İGA devle-
tin sağladığı talep garantisi ve krediye 
borç üstlenimi güvencelerine karşılık, 
devlete toplamda 26 milyar Euro kira 
ödeyecek. Ancak ilk yıllar için kira 
tutarlarının 350 milyon Euro olarak 
belirlendiğini geçenlerde Fatih Altaylı 
röportajından öğrendik.

İGA, devletin verdiği bu talep 
garantisinin dışında asıl geliri, söz-
leşmede tek tek listelenmiş 23 kalem 
hizmetten elde edecek. Bu koşullar 
altında kira tutarının neden düşük tu-
tulduğunu devlet dert etmese bile biz 
buradan soru olarak kayıt düşelim. Ya-
zının sonundaki ikinci soru ise adı bile 
anılmayan ölü ve tutuklu işçilere için 
olsun.

Eğer bu havaalanı bir zafer anı-
tıysa, inşaatında yaşamını yitiren ve 
“köle değiliz” dedikleri için tutuklanan 
işçileri hangi sıfatla anıyorsunuz?” (ht-
tps://kuzeyormanlari.org/2018/11/03/
istanbul-havalimaninin-bedeli/)

***

Bu vurguncu Parababaları, 25 yıl 
bu havaalanının, uçuş ve yer hizmetle-
ri olmak üzere tüm işletme bölümlerini 
de kendileri işleteceklermiş. 

Yerli vurguncu Havuz Parababala-
rına, burayı yapmaları için gereken pa-
ranını önemli bölümünü, Ziraat Ban-

kası’nın da dahil olduğu, yukarıda adı 
geçen bankalar vermiş kredi olarak. Bu 
kredilere de hazine garantisi verilmiş, 
herhangi bir batma-çıkma durumunda.

Kuzey Ormanları’nı yedin, mah-
vettin, İstanbul Halkının oksijensiz bı-
raktın, Tayyip!

Nefes borusunu tıkadın halkımızın, 
vurgun uğruna, rant uğruna.

Sadece Kuzey Ormanları’nı değil, 
tarihi İstanbul şehrimizi de taşa, betona 
kestirerek, yine aynı yağma hırsın için 
mahvettin be!..

Geçen medyada çıkan bir haberde 
ortaya konduğu gibi, 240 milyar TL’lik 
rant elde etmişsiniz, hırsız Parababa-
larınla birlikte, İstanbul’un yağmasın-
dan.

Yine benzer bir haberde ortaya 
konduğu gibi, İstanbul’un doğal rüzgâr 
sirkülasyonunu keserek, şehri kirli-pis 
havaya mahkûm eden 35 gökdelenin 
29 tanesi senin iktidarın döneminde 
dikilmiş...

Sanki İstanbul’u ve Türkiye’yi ba-
bandan miras kalmış çiftlik pervasız-
lığıyla yöneten sen değilmişsin gibi, 
bir de kalkıp diyorsun ki; “İstanbul’a 
ihanet ettik.”

Yapma be! Bari bunu söyleme!..
Halkımızı da ahmak yerine koy-

ma...
Yahu sen değil misin, 2014’te za-

manın TOKİ Başkanı Haluk Kara-
bel’le yaptığın telefon görüşmesinde; 
“Kupon arsalar benden habersiz el de-
ğiştirmesin.”, diyen? Yani onların kay-

mağından aslan payı bana aittir, diyen?
17 yıldan bu yana durup dinlen-

meden vatanımıza, milletimize ve hal-
kımıza etmedik ihanet bırakmadın be 
Tayyip!

Ama sonunuz gelecek!
Ve bu vurgunların, bu ihanetlerin 

hesabı sorulacak bir gün!
Biz ki bu yaşımıza kadar, bırakalım 

bir ağaca zarar vermeyi, bir yaprağını 
bile koparmaya kıyamamışız. Onu bir 
canlı beden olarak görmüşüz, elden 
geldiğince, gücümüz yettiğince koru-
maya çalışmışız. 

Bir karıncanın bile üzerine basma-
mak için dikkat göstermişiz, evimizin 
köşe bucağındaki küçük böceklerin, 

örümceklerin bile ölmemeleri, yaşa-
maya devam etmeleri için yine aynı 
dikkati göstermişiz. Onları özenle tu-
tup bahçeye bırakmışız.

Bu sebepten, Tayyipgiller’in yap-
tığı bu katliamlar, bu zulümler, bu kı-
yımlar, bu ihanetler büyük acı veriyor 
bize. Öfkeden tir tir titrememize yol 
açıyor.

Kaçak Saraylı Hafız ve onun 
AKP’giller’i bütün bu zulüm ve talan-
ları, ihanetleri, halkımızın bir bölümü-
nü Allah’la aldatarak ve insan soyunun 
başdüşmanı ABD Emperyalist Çaka-
lı’nı arkalarına alarak yapabiliyorlar.

Ama halkımız yük hayvanlarından 
oluşan bir sürü değil. Yavaş da olsa gi-
derek anlamaya başladı bunların kirli 
içyüzlerini. Bunların suretlerinin, kö-
tülüğün simgeleşmiş halinden başka 
hiçbir şey olmadığını...

Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!
9 Kasım 2018

Bu katliam karşısında yüreği sızlamayan
insanlığını sorgulamalıdırNurullah Ankut

Nurullah Ankut
Sahte İslam’ın Şeyhleri ve onların

“Dırâr Mescitleri”
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Ramazan Koyuncu: Anlatıyorlar.
Ali Akın: Sonuç ne? 
Ramazan Koyuncu: Fuhuş tabiî.
Ali Akın: Bu son on sene içinde 

fuhuş yüzde 734 artmıştır... Resmi ku-
rumların verdikleri rakamlardır.

Ramazan Koyuncu: Bu istatistik-
ler...

Ali Akın: Tabiî. Hepsi devletin res-
mi kurumlarının rakamlarıdır.

Şu anda icralık kaç dosya vardır?
15 milyon.
Yani Türkiye’nin tamamı, hane sa-

yısı 19 milyondur ve 15 milyon icra-
lık dosya vardır. Mümine, Müslümana 
ne vermiştir bu nasihat? (Ali Akın ve 
Ramazan Koyuncu’nun 19 Mart 2016 
tarihinde yaptığı, Hilal TV’de yayın-
lanan programdan. Tamamı: https://
www.youtube.com/watch?v=tiNShz-
7sehk)

***

Gördüğümüz gibi, arkadaşlar; 
AKP’giller’in savunduğu dinin insan-
ları ıslah eden, yükselten, değerli kılan, 

ahlâklı, vicdanlı ve namuslu kılan, in-
sana, hayvana ve doğaya karşı yürek-
lerini merhametle dolduran, sevgiyle 
dolduran Hz. Muhammed ve Kur’an 
İslamı’yla zerre miktarda olsun ilgisi 
bulunmamaktadır.

Hatta Gerçek İslam’ın tam tersidir 
bunların savunduğu İslam. 

Gerçek İslam’da ne emrediliyorsa, 
ne öğütleniyorsa, bunların Sahte İs-
lam’ında onun tam tersi emredilir ve 
öğütlenir. 

Bunların yaptıkları camilere Hz. 

Muhammed; “Dırâr Mescitleri – 
Mecsid-i Dırâr”, der. Münafıklar 
Mescitleri, Fitneciler Mescitleri, der, 
Türkçesiyle. 

Ve bunları yaktırarak yok ettirir 
Gerçek Müslümanlara...

Bu AKP’giller Mescitlerinin ama-
cı, halkı “Allah’la Aldatma”da onlara 
araç olarak yardımda bulunmaktır. 

İşte bu sebepten AKP’giller, hırsız-
lığa, vurguna, yağmaya, vatana millete 
ve halka ihanete, ABD Haydutlarına 
hizmetkârlığa hız verdikçe; aynı oran-

da camiler, mescitler yapmaya da hız 
vermektedirler, din alıp satmaya da hız 
vermektedirler. 

Bununla tek amaçları, cahil, yok-
sul ve bilinçsiz insanlarımızı kandır-
maktır, Allah’la Aldatmaktır, onların 
oylarını almaktır ve onları peşlerine 
takmaktır. 

Hep söyleyegeldiğimiz gibi, sonu 
gelecek elbette bu hilelerin de, düzen-
lerin de, dolapların da...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Kasım 2018

Demek ABD Emperyalist 
Haydudu’nun korkusun-
dan, Kore Demokratik Halk 

Cumhuriyeti’yle diplomatik ilişki 
kuramıyorsunuz, öyle mi Kaçak Sa-
raylı Hafız?

Ondan sonra da sen kalk, “İti-
bardan tasarruf olmaz”, yaveleriyle 
itibardan söz et, onurdan söz et, din-
den söz et, imandan söz et...

Bırak ya...
Senin itibarın ancak 1165 odalı 

Kaçak Saray’ının içinde ve yarım 
milyar dolarlık Uçan Saray’ının 
içinde söker.

Ve de yalnızca yoğun bir biçimde 
din alıp satarak Allah’la aldattığın 
bilinçsiz, zavallı, yoksul insanların 
nazarında söker. 

Kaçak Saraylı Hafız;
Sizin gibi Amerikancı, işbirlikçi ve 

halk düşmanı Güney Kore’deki Türki-
ye Büyükelçisi, kafiyeli ada sahip Er-
sin Erçin bak, ne demiş bu utanç verici 
konuya dair. Daha açığı, sizin tutumu-
nuza dair:

“Türkiye’nin Seul büyükelçisi 
Ersin Erçin, Güney Kore medyasına 
yaptığı açıklamada Kuzey Kore’nin, 
Ankara’da bir elçilik açma ve Tür-
kiye’den insani yardım alma konu-
sunda talepte bulunduğunu açık-
ladı. Erçin ayrıca, Kuzey Kore’nin 
bu talebini “Yaptırımlar kalkmadan 
hiçbir şey yapamayız” ifadeleriyle 
cevapladığını açıkladı.

“Türkiye’nin Güney Kore bü-
yükelçisi Ersin Erçin, geçen mayıs 
ayında Çin üzerinden trenle Kuzey 
Kore’ye geçerek Kuzey Kore Yük-
sek Halk Meclisi başkanı ve ülkenin 
‘De Facto başkanı’ olarak da bilinen 
Kim Yong-nam ile görüştü.

“Görüşmeyi Yonhap’a anlatan 
Erçin, görüşmede Kim’in Kuzey 
Kore’nin Türkiye’yi Güney Kore’y-
le birlikte kendilerine karşı savaş-
masına rağmen artık düşman olarak 
görmediğini açıkladığını aktardı. 
Erçin’e göre Kim ayrıca, Kuzey Ko-
re’nin Türkiye’de bir elçilik açması 
ve ekonomik işbirliğinin canlandırıl-
ması konusunda talepte bulundu. 

‘KOŞULLAR NORMALLEŞTİ-
RİLİNCE GEÇ KALACAĞINIZ-
DAN…’

“Ancak büyükelçi, Türkiye hü-
kümetinin ABD’nin Kuzey Kore 
yaptırımları devam ettiği sürece hiç-
bir şey yapamayacağını söyledi. 

“Kim’in Ersin’e cevabı ise, ‘ör-
tülü bir tehdit’ olarak da algılandı: 
“Koşullar normalleştirildikten son-
ra geç kalmış olacağınızdan, daha 
fazla fırsat için daha önce gelmelisi-
niz.”

“(...)
“Türkiye ayrıca, birkaç yıl önce 

Kuzey Kore’ye seralar için pirinç 
ve teknik ekipman sağlamıştı ancak 
bu yardım, ABD ve Güney Kore’nin 
‘yardımlar ihtiyacı olanlara değil, 
orduya gidiyor’ uyarısından sonra 
durdurulmuştu.

‘ÖNCESİNDE GÜNEY KORE 
İLE GÖRÜŞECEĞİZ’

“Türkiye’nin hem nükleer silah-
lardan arındırma programını, hem 
de devam eden barış sürecini tama-
men desteklediğini belirten Erçin, 
yaptırımların kaldırılması duru-
munda Kuzey Kore’yle ekonomik 
işbirliğine ve yardıma hazır oldukla-
rını belirtti.

“Erçin ayrıca, “Eğer bunu yapa-
caksak, öncesinde Güney Kore’yle 
görüşeceğiz” dedi.

“Türkiye ve Kuzey Kore, 2011 

yılından bu yana Seul’daki Türkiye 
büyükelçiliği ve Bulgaristan’ın baş-
kenti Sofya üzerinden diplomatik 
ilişkiler geliştirdi. Türkiye’de bü-
yükelçilik açılmasına ilişkin daha 
önce yine benzer bir talep, Kuzey 
Kore’nin Sofya büyükelçisi Cha 
Kon-il tarafından da dile getirilmiş-
ti.” (https://tr.sputniknews.com/politi-
ka/201811011035944168-kuzey-kore-
den-turkiyeye-elcilik-acma-talebi/)

Demek yapımcınız ve efendiniz, 
Emperyalist ABD Çakalı ne derse o, 
öyle mi Tayyip?

Ondan izinsiz neredeyse parmağı-
nızı bile kıpırdatamayacaksınız. Türki-
ye’yi düşürdüğünüz şu içler acısı duru-
ma bir bakın be!

Yazıklar olsun...
Sizin, Birinci Antiemperyalist Kur-

tuluş Savaşı’mıza ve onun lideri Mus-
tafa Kemal’e, onun can yoldaşı İsmet 
İnönü’ye ve Mustafa Kemal’in ideolo-
jisinin ve kişiliğinin belirleyici karak-
teristiği “Bağımsızlık Benim Karak-
terimdir!”, sözüne düşmanlığınızın 
bir sebebi de budur, Hafız.

Ruh dünyanız karanlık ve rahat-
sız...

Biliyorsunuz, ABD devşirmesi ve 
işbirlikçisi ve hizmetkârı olduğunuzu. 
Hem de adınız gibi...

Aynalara bakamıyorsunuz, bize ka-
lırsa. Kaçıyorsunuz aynalardan.

“Yahu biz durduk yerde kendimizi 
bu hallere düşürmüşüz, Mustafa Ke-
mal’ler, İnönü’ler ve silah arkadaşları, 
Yedi Düvelin işgali altındaki ülkeyi, 
hepsine karşı savaşarak kurtarmışlar, 
ve işgalci emperyalistleri vatandan 
kovmuşlar, Türkiye’yi tam bağımsız 
hale getirmişler. Bu adamlar nasıl ya-
pabilmişler bu büyük ve zor işleri?”, 
diye hayretler içinde kalıyorsun, değil 
mi Hafız?

Eğer ABD devşirmesi olmasaydı-
nız, ABD piyonu olmasaydınız saygı 
duyardınız o kahramanlara. Ama öyle 
olmadığınız için düşman kesiliyorsu-
nuz, en azılısından.

Onların adları, suretleri, ölmüş bile 
olsalar, size ruhunuzu yansıtan birer 
ayna oluyor...

Ve siz, öfkeyle, hınçla kaçıp uzak-

laşıyorsunuz oralardan. Bu tür trajik 
durumlar yaşamamak için de izini 
tozunu silmeye çalışıyorsunuz o kah-
ramanların. Adlarını kaldırıyorsunuz, 
resimlerini kaldırıyorsunuz, anıtlarını 
kaldırıyorsunuz, el altından kışkırtarak 
planlı saldırılar düzenletiyorsunuz, ye-
tiştirdiğiniz meczuplarınıza. 

Saraydan beslemeli yandaş yazar-
larınıza, o kahramanlara hakaretler-
le dolu yazılar yazdırıyorsunuz, yine 
“yandaş medya” diye adlandırılan bes-
leme gazetelerinizde.

“Keşke Yunan galip gelseydi!”, 
diyerek hain kere hain olduğunu açık 
eden Fesli Kadir gibi kaşar Mustafa 
Kemal düşmanlarını el üstünde tutu-
yorsunuz, onları “Hoca”nız sayıyorsu-
nuz, Diyanet İşleri Başkanı’nla birlikte 
saygılarınızı ve sevgilerinizi sunmaya 
yönelik ev ziyaretleri yapıyorsunuz.

Fakat şimdilik kanunsuz bir biçim-
de, mafyatik bir suç örgütü olarak ikti-
darı gasp etmiş olmanız, sizi sevindir-
mesin ve rahatlatmasın!

Sonunda yenileceksiniz, kaybede-
ceksiniz ve hesaba çekileceksiniz!

Mustafa Kemal 
ve silah arkadaşla-
rını Tarih; “Emper-
yalizmi yeryüzünde 
ilk defa hezimete 
uğratarak yenen ve 
bağımsız bir ülke 
kuran kahraman-
lar”, olarak yazmış-
tır ve de hep öyle 
yazacaktır.

Sizleri ise; 
“ABD devşirmesi, 
ABD yapımı, ABD 
işbirlikçisi, vatan 
satıcı halk düşman-
ları”, olarak yaza-
caktır!

Bu durum sizler 
için kaderdir artık. 
Bunu değiştirmeniz 
mümkün değil, hiç-
bir surette. 

Ne acıklı bir du-
rum sizinki be Hafız!

Koltuk, makam, ün, poz, saray ve 
küp doldurma hırsınız yüzünden ne 
hallere düşürdünüz kendinizi...

Eee, halkımız boşuna dememiş; 
“Kendi düşen ağlamaz.”

Bilerek bu hallere geldiniz ve bi-
lerek Tarihin lanetli sayfaları arasında 
yer seçtiniz...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
11 Kasım 2018 

Son aylarda özellikle sınır illerin-
de olan Suriyelilerin barındığı 
kampların kapanacağı haberleri 

yapılmaya başlandı.  Bu haberler ne 
kadar doğru, araştırmak gerekiyor.

Ülkemizde neredeyse bütün illeri-
mize yayılmış olarak yaşayan 4 mil-
yonun üzerinde Suriyeli var.  Kilis 
ilimizde kamplarda yaşayanları sayar-
sak yerli nüfusa yakın bir sayıda Suri-
yeli bu ilimizde yaşıyor.

Suriye’de savaşın büyük ölçüde 
bitmesi, Suriye Devletinin ülke üze-
rinde kontrolü büyük ölçüde sağlama-
sı üzerine Devlet Başkanı BeşşarEsad, 
ülkesinden ayrılan vatandaşlarını ül-
kesine çağırdı. Bu gelişmeler üzerine, 
ülkemizde yaşayan Suriyelilerin ne 

kadarının ülkesine dönmek istediği so-
rulmaya başlandı. Konuya ilgili olarak 
GaziantepÜniversitesinde bazı öğre-
tim üyelerinin önderliğinde hazırlanan 
bir kitapta bunun cevapları var. Gazi-
antep’te yaşayan Suriyelilerin yüzde 
56’5 gibi büyük çoğunluğu ülkesine 
dönmek istiyor. (Gaziantep’teki Suri-
yeliler, M. Gültekin ve ark., Gaziantep 
Üniversitesi Yayınları 2018)

Geçen aylarda Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu da ülkemizdeki Su-
riyeliler için devletin şu ana kadar 34 
milyar dolar harcama yaptığı söyledi. 
Suriyelilere sağlanan olanaklar ülke-
miz vatandaşları arasında sık konu-
şulan konular arasında. Suriyelilerin 
işyeri açtıklarında vergi vermemesi, 

öğrencilerin üniversitelere sınavsız gir-
mesi, burs olanaklarının olması gibi… 

Aslına bakılırsa Suriyeliler çok zor 
koşullarda yaşıyorlar. Bir işte çalışan 
Suriyelilerin % 88,4’ü sigortasız işçi 
olarak çalışıyor. Suriyelilerin yüzde 
5’i ambar, depo gibi yerlerde kalıyor-
lar. Gaziantep şehrinde 400 bin Suri-
yeli yaşıyor. Sokaktaki her beş kişiden 
biri Suriyeli. Bu nesnel gerçeklik Ga-
ziantep’te ekonomik ve sosyal hayatı 
doğrudan etkiliyor.

Esad, halkını Suriye’ye çağırıyor. 
Buradaki Suriyeliler, ülkelerine git-
mek istiyor.  AKP hükümeti bu isteği 
görmezden geliyor.  Hâlâ açık, şeffaf 
politikalar yerine, kâh AB-D Em-
peryalistlerinin dümen suyunda, kâh 
Rusya’nın yanında görünüp işi idare 
etmeye çalışıyor. Ama olan Suriye ve 
Türkiye Halkına oluyor.

İçinde yaşadığımız ekonomik kriz 
nedeniyle vatandaşlarımız, Suriyeli-
ler olmasaydı ne güzel işimiz olurdu, 
diyebiliyor.  Özelikle komşu ilimiz 
Şanlıurfa’da geçen aylarda Suriyeli 
göçmenler ile vatandaşlarımız arasın-
da çıkan olaylarda üç kişinin öldüğü 
medyada yayınlandı. Sonra bu haber-
lere sansür konuldu.  Haberlerin engel-
lenmesi, fısıltılar halinde yalan yanlış 
pek çok bilginin vatandaşlar arasında 
oluşmasına yol açar. Bazen fısıltı ha-
berler üzerine büyük olaylar oluşabilir. 
Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur.

Suriye’ye “Büyük Ortadoğu Pro-
jesi” kapsamında, AB-D Emperya-
listlerinin saldırısıyla Mart 2011’de 
başlayan savaşta, Ortaçağcı çeteler 
kullanıldı.  Epey bir kısmı ülkemiz 
üzerinden Suriye’ye geçti.  Daha sonra 
IŞİD, El Nusra gibi adlar alan bu çete-

ler Kilis ilimize yüzlerce roket attılar. 
Otuza yakın sivil vatandaşımız hayatını 
bu yüzden kaybetti.  PKK’nin bir kolu 
olan PYD bu savaştan sonra Suriye’nin 
kuzey bölgesinde ABD’nin kara gücü 
olarak bir egemenlik sahası oluşturdu.  
Halk olarak hiçbir çıkarımız olmayan,  
bu savaşa karşı çıkamadık. AKP hükü-
metinin savaşın başlangıcından itibaren 
Suriyelileri ülkemize çağırması, Su-
riyelerin ülkemize akın akın gelmesi, 
savaşın daha da uzamasına neden oldu.

Bu noktadan sonra Suriyeli göç-
menlerin, güven içinde ülkelerine dö-
nüşlerinin sağlanması gereklidir. İki 
ülke halkı da bunu istiyor. 

Gaziantep’ten
Kurtuluş Partililer

Antiemperyalist Kurtuluş Sa-
vaşı’mızın Önderi Mustafa 
Kemal’i bedence aramızdan 

ayrılışının 80’inci yılında anmak için 
Tandoğan Meydanı’ndan Anıtkabir’e 
yürüyüş gerçekleştirdik.

Yürüyüşümüz boyunca “Mustafa 
Kemal Ölümsüzdür”, “Bağımsızlık 
Bizim Karakterimizdir”, “Yaşasın 
2.Kurtuluş Savaşımız” ve “Yaşasın 
Tam Bağımsız Türkiye” sloganları 
atıldı. Anıtkabir önüne geldiğimizde, 
Mustafa Kemal’in “Bağımsızlık Be-
nim Karakterimdir” sözü, kalpaklı 
portresi ve imzasının bulunduğu 
pankartımız ve bayraklarımız 
Anıtkabir’e yedinci kez alınmadı.

Emperyalistlere ve onların yerli 

işbirlikçilerine bu ülkede “Bağımsız-
lık Benim Karakterimdir” sözünü 
benimseyenlerin olduğunu yaptığımız 
eylemimizle bir kez daha gösterdik. 
Eylemimizde Anıtkabir önünde bir ba-
sın açıklaması gerçekleştirdik. Basın 
açıklamasını HKP Ankara İl Sekreteri 
Av. Doğan Erkan gerçekleştirdi.

Doğan Erkan Yoldaş’ımız yaptığı 
basın açıklaması:

“Yoldaşlar, bugün Birinci An-
tiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mı-
zın ve Cumhuriyet Devrimimizin 
Önderi Mustafa Kemal’in bedence 
aramızdan ayrılışının 80.yıldönü-
mü. Bu 80 yıl onun “Tam Bağımsız 
Türkiye” mücadelesinin, kendisinin 
karakteri olduğunu ifade ettiği 

ve bu uğurda öldüğü bağımsızlık 
mücadelesinin önemini ve onun 
getirebildiği kadar Laiklik ilkesinin 
önemini 80 yıldır dönüp dönüp an-
lamamızı sağlayan bir gün. Ne yazık 
ki; Mustafa Kemal’in ve Birinci An-
tiemperyalist Kurtuluş Savaşı’nın ön-
derlerinin birlikte ilan ettiği Bağımsız 
Laik Cumhuriyet’in yerlerinde yeller 
esmektedir bugün.

Ve Mustafa Kemal’in kendi 
sözü “Bağımsızlık Benim Karakterim-
dir” uğruna öldüğü ve uğrunda burada 
yattığı sözü Anıtkabir’e alınmıyor bil-
diğiniz gibi. Ancak Biz “Bağımsızlık 
Benim Karakterimdir” sözünün uğruna 
onun gibi idam fermanıyla aranırken 
Kurtuluş Savaşını örgütlüyordu. Bizim 

de boynumuza idam fermanı assalar 
bu sözden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü 
biz onun devamcılarıyız, 2.Kurtuluş 
Savaşçılarıyız.

Sovyet Diplomatı Aralov, Musta-
fa Kemal için “Gözleri çelikten bir 
irade gibi bakardı” demişti. Genel 
Başkanımız Nurullah Ankut’un Che 
Guevara’ya söylediği gibi “Ancak 
kendisini çok büyük bir insanlık 
kavgasına bütün benliğini adamış, 
insanlar ancak güçlü bakabilir”. 
Mustafa Kemal’in bakışları da o yüz-
den çelik’ten bir irade içindeydi. Bu 
çelikten irade yok olmayacak. İşte 
bugün milyonlar geldi buraya. Mus-
tafa Kemal’in kendisinin de söylediği 
gibi, “Beni görmek, behemehâl yü-
zümü görmek değildir”, onu anlamak 
için illa Anıtkabir’den içeri girmek ge-
rekmiyor. Ama “Bağımsızlık Benim 
Karakterimdir” sözü için mücadeleden 

vazgeçmemek gerekiyor. Bizde bu 
mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Her 
ulusal günde, her bayramda, her ba-
ğımsızlık gününde bu sloganı yükselt-
meye devam edeceğiz.”

“Bağımsızlık Bizim Karakte-
rimizdir”, “Yaşasın Tam Bağım-
sız Türkiye” sloganları eşliğinde 
açıklamamız bitti. 10 Kasım 2018

Ankara’dan
Kurtuluş Partililer

Nurullah Ankut
Emperyalist Hayduda meydan okuyan kahramanlar

ve önünde diz çöken işbirlikçiler

Suriyeli Göçmenlerin son durumu…

Boynumuza idam fermanı assalar
“Bağımsızlık Benim Karakterimdir” sözünden vazgeçmeyeceğiz
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Yine bir 24 Kasım. Bu yıl da 
yine ilgili(!) ve yetkili(!) ki-
şiler, öğretmenliğin ne kadar 

kutsal bir meslek olduğunu dile getiren 
hamasi söylemlerini yineleyecekler.  
Ardından Milli ve de Yerli(!) Eğitim-
den, öğretmen niteliğinden, öğretmen 
yetiştiren kurumların niteliğinden dem 
vuracaklar.

Gelin çok fazla uzağa gitmeden 12 
Eylül Faşizminin ürünü olan YÖK ile 
birlikte, öğretmen yetiştirme sürecinde 
neler olupbitti yalnızca önemli nokta-
lara vurgu yaparak anımsayalım.

1982 yılında çıkarılan yasa ile bir-
likte öğretmen yetiştirme işi üniver-
sitelere devredilmiştir. Açıldıkları ta-
rihten itibaren de eğitim fakültelerinin 
yapılanması, programları, tıpkı eğitim 
sistemimizin diğer kademeleri olan 
ilköğretim ve ortaöğretimde olduğu 
gibi yazboz tahtasına çevrilmiştir.  İlk 
açıldıkları yıllarda eğitim fakülteleri-
nin öğretim elemanı ihtiyacı, alanda 
uzmanlaşmış öğretim elemanı olma-
ması gerekçesi ile, fen-edebiyat fa-
kültelerinden giderilmeye çalışılırken, 
öğretmen yetiştirme programlarını da 
her fakülte kendisi hazırlamıştır.

Tabiî tüm bu süreçlerde, eğitim 
fakültelerinin ve yetiştirdikleri öğret-
menlerin niteliği sorunu gündemden 
yine hiç düşmemiştir. Soruna çözüm 
hemen(!) bulunmuş; bu çerçevede 
1994 yılının sonlarında, 1998 yılına 
dek sürecek olan “YÖK/Dünya Ban-
kası Hizmet Öncesi Öğretmen Eği-
timi Projesi” başlatılmış1; nitelikli(!), 
öz be öz Milli ve Yerli(!), öğretmen 
yetiştirme işi Dünya Bankası aracılığı 
ile ABD-AB Emperyalizminin emin 
ellerine bırakılmıştır.

Bu bağlamda yürütülen “Milli Eği-
timi Geliştirme Projesi” de söz konu-
su süreçle bağlantılıdır. Proje kapsa-
mında, TÜRKİYE’DE ÖGRETMEN 
EGİTİMİNDE STANDARTLAR VE 
AKREDİTASYON çalışmaları ekibi 
oluşturulmuş; bu milli eğitim proje-
sinin başına da yerli ve milli(!) ABD 
Rhode Island Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Dekanı Dr. Barbara Britting-
ham ve YÖK MEGP Proje Ekip Baş-
kanı Dr. Margaret Sands getirilmiştir2.

Adı geçen çalışmanın özetlendiği 
raporda;

“Her akreditasyon sistemi belli 
bazı amaçlar ve varsayımlar düşü-
nülerek tasarlanır. Türkiye’de öğ-
retmen eğitiminde akreditasyonun 
amacı, her çocuğun nitelikli bir öğ-
retmen tarafından yetiştirilmesidir. 

“(…)
“(…) Ulusal standartların be-

lirlenerek yürürlüğe konması ve 
eğitim fakülteleri için akreditas-
yon sisteminin oluşturulması ulu-
sal standartların tüm öğretmenler, 
programlar ve öğrenciler tarafından 
karşılanmasının sağlanmasına yar-
dımcı olacaktır. 

“Öğretmen eğitiminde uygulan-
ması öngörülen Türk akreditasyon 
sistemi aşağıdaki konular dikkate 
alınarak tasarlanmıştır:

“(…)
 “Yüksek nitelikli performans ya 

da çıktılar için, yüksek nitelikli girdi 
seviyelerinin ve süreçlerin sağlan-
ması gereklidir. 

“Girdi kalitesinden temelde öğ-
retmen yetiştirmeyle ilgili ilke ve po-
litikaları belirleyenler, süreç kalite-
sinden öğretim elemanları, ürün ka-
litesinden de öğretim elemanları ve 
öğrenciler birlikte sorumludurlar. 

“Türkiye’ de öğretmen eğitimin-
de akreditasyon için gerekli stan-
dartlar, belirlenen eğitim program-
ları ve yeni mezun öğretmenlerde 
aranan öğretmen yeterliklerine da-
yandırılacaktır.” 

ifadeleri yer almaktadır. Ne kadar 
afili anlatımlar değil mi?..

Bu proje çerçevesinde birtakım ça-
lışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar 

içerisinde 1998 yılı Haziran ayında,  
“Proje Yönetim Grubu ve Öğretmen 
Yetiştirme Milli Komitesi” üyelerinin 
ABD ve İngiltere akreditasyon sistem-
lerini inceleme gezisi ile yine 1999 yılı 
Haziran ayında “Akreditasyon Çalış-
ma Grubu” üyelerinin (13 kişi), 10 
günlük ABD ve İngiltere akreditasyon 
sistemlerini inceleme gezileri de yer 
almıştır.3

Tüm bu süreçlerle bağlantılı ola-
rak, 1997-98 eğitim-öğretim yılında 
Eğitim Fakültelerinin programları ye-
niden düzenlenerek standart hale geti-
rilmiş, ilköğretim ve alan öğretmenleri 
yetiştirme işi yeniden düzenlenmiştir.

Yükseköğretim Kurulu, yeni dü-
zenlemenin temel gerekçesi olarak, 
yaklaşık 15 yıllık sürede gelinen nok-
tada, “(…) Eğitim Fakültelerinin 
yanlış yapılanma, temel amaçlardan 
uzaklaşma ve benzeri sorunlarla 
karşı karşıya bulunduğu ve ülke-
nin öğretmen gereksinimini karşı-
lamada gerek nitelik gerekse nicelik 
olarak yetersiz kaldığı”4 saptamasını 
yapmıştır.

Ancak, kılavuzu Dünya Bankası/
ABD-AB Emperyalizmi olan öğret-
men yetiştirme sistemimizin nitelik(!) 
sorunu var olmaya devam etmiştir.

2002 yılında iktidara gelen AKP ile 
birlikte tüm eğitim sisteminde, buna 
bağlı olarak da tüm eğitim kurum ve 
programlarında “Dindar ve Kindar” 
nesiller yetiştirmek üzere hızla Ortaçağ-
cılaştırma gerçekleştirilirken, yüksek 
öğretim kurumları ve dolayısı ile eğitim 
fakülteleri de bundan nasibini almıştır.

2006 yılına gelindiğinde Eğitim 
Fakültelerinin niteliği tekrar gündeme 
gelmiş, bu yıldan başlayarak, 2008, 
2009, 2011 yıllarında programlarda 
“nitelik, kalite, mesleki-milli-manevi 
değerler, akreditasyon, Bologna süre-
ci” diye diye, bu geriye gidişi hızlandı-
ran düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan 
her yeni düzenleme, öğretmenlik mes-
leği için yeni sorunlar oluşturmuş; be-
delleri ağır olan sonuçlara yol açmıştır. 
İşte bazıları:

Bakkal dükkânı açar gibi üniversi-
teler ve bunlara bağlı olarak da Eğitim 
Fakülteleri açılmış, bilimsel yetkinlik-
leri ve uzmanlıkları olmayan devşirme 
personel kullanarak öğretmen eğitimi 
iğdiş edilmiştir.

Buralarda binbir emekle okuyup 
mezun olan genç öğretmenlerimiz, iş-
sizliğe mahkûm edilmiştir. 

Sayıları beş yüz bini bulan ataması 
yapılmayan öğretmenler ordusu yara-
tılmıştır. 

İşsiz kalma, üretim dışı kalma bas-
kısına dayanamayan onlarca genç öğ-
retmenimiz canına kıymıştır.

Esnek-güvencesiz çalıştırma poli-
tikalarıyla öğretmenlerimiz yoksulluk 
sınırında yaşamaya başlamıştır.

Öğretmenlerimizi ve çocuklarımızı 
pedagojik hiçbir ilkeye uymayan düze-
nekler girdabına soktukları yetmiyor-
muş gibi, toplum nezdinde öğretmen-
lik mesleğinin az zaman harcanarak 
kolay para kazanılan bir meslek oldu-
ğu algısını yaratmak için ellerinden ge-
leni yapmışlardır.

Örnekleri hepimiz biliyoruz ama 
bir kez daha anımsayalım:

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer:
“ O zaman siz gidin ücretli öğret-

menlik yapın. Biz de hayvan yetişti-
ricisini öğretmen yapmayalım.” 

“Ben öğretmen olmak isteyenle-
ri, Eminönü’ndeki caminin önünde 
bekleyen güvercinlere benzetiyo-
rum. Bekliyorlar ki biri önlerine 
yem atsın. Allahtan çocuklarım me-
mur olmadılar.” 

(http://www.internethaber.com/
dincer-ogretmenlere-bu-sozu-soyle-
di-mi-465699h.htm)

“Yaz aylarında öğretmenlerimiz 
üç ay boyunca tatil yapmayacaklar. 
Eğer saygınlık kazanacaksak, bu-
nun da böyle olması gerektiğini on-
lar da kabullenmeliler.” 

(http://www.hurriyet.com.tr/gun-
dem/ogretmenler-artik-3-ay-tail-yap-

mayacak-18757390)
“Dünyanın hiçbir yerinde öğret-

menlere kucak dolusu para verilmi-
yor.” “Sürekli açım demeyin, mesle-
ğin saygınlığı zedelenir.”

“Öğretmenler öyle iddia ettiği-
niz gibi yılda 1500 saat çalışmıyor. 
Okullar yılda 186 gün açık, bu da 26 
hafta eder. Günde sekiz saat çalışsa-
lar bile bin saati bulmaz. Oysa öğ-
retmenler haftada 15 saat maaş kar-
şılığı çalışıyor. Bu da iki gün mesai 
demek. Birçok öğretmen müdürüyle 
anlaşıyor, zamanının çoğunu evinde 
geçiriyor. Bu yüzden üst düzey bü-
rokratların çoğu öğretmenlerle evle-
niyor.” 

(http://www.haber7.com/egitim/
haber/123207-bu-soru-ogretmenle-
ri-kizdiracak)

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı:
Canına kıyan ataması yapılmayan 

öğretmenlerle ilgili olarak,
“Teknik tabiri nedir bilmiyorum 

ama bunu bile söyleyip söylememek-
te tereddüt ediyorum, ‘gösterişçi in-
tihar eylemi’ diye bir sendromdan 
bahsediliyor. Aslında niyeti olmadı-

ğı halde etrafında ilgi uyandırmak 
veya ilgi çekmek veya isteklerinin 
yerine gelmesini sağlamak amaçlı” 

(https://www.sozcu.com.tr/2016/
e g i t i m / b a k a n - a v c i - o g r e t m e n -
ler-ilgi-cekmek-icin-intihar-edi-
yor-1087155/)

İşte bunlar Milli Eğitim Bakanı ol-
dular. Neylersiniz!

16 yıl boyunca öğretmenlik mesle-
ğinin nitelik(!) sorunu bir türlü çözü-
me kavuşturulamayınca, en son 2017 
tarihli YÖK Genel Kurul kararı ile 
Eğitim Fakülteleri bölümler ve anabi-
lim dalları bazında yeniden yapılandı-
rılmış ve buna bağlı olarak lisans prog-
ramları da yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenlemelerin yer 
aldığı YÖK belgesinde5, programlar-
da yapılan değişikliklerin gerekçeleri 
arasında aşağıdaki ifadelere de yer ve-
rilmiştir:

“Gerek yükseköğretim alanında 
gerekse eğitim bilimleri ve öğretmen 
yetiştirme alanında, giderek etik, 
moral, ahlaki, kültürel konuların 
önem kazandığı ve bu konularla il-
gili sorunların önemli ölçüde arttı-
ğı görülmektedir. Bu nedenle yeni 
lisans programlarında öğretmen 
adaylarının, alanıyla ilgili mesleki 
bilgi ve beceriler yönünden yeterli 
bir donanıma sahip olmaları yanın-
da sosyal, kültürel, moral, entelek-
tüel yönlerden donanımlı ve gelişmiş 
bir kişiliğe sahip olarak yetiştirilme-
si, daha insani ve erdemli bir ülke-
nin ve dünyanın inşasında aktif rol 
alacak ahlaki ve kültürel liderler 
olarak yetiştirilmesi beklenmekte-
dir.”

Buradaki tek doğru da evet, kendi-
lerinin de itiraf ettiği gibi, uyguladık-
ları politikalar yoluyla toplumumuzda, 
insanımızda, onların ahlâki ve moral 
değerlerinde müthiş bir erozyon yara-
tılmasıdır. Tüm insani ve ahlâki değer-
lerin çürütülmesidir. İnsani değerlerde 
onmaz yaralar açılmasıdır.

Toplumdaki tüm değerleri çürütür-
seniz, öğretmenlik mesleği de çürür, 
değersizleşir doğal olarak. 

Oysa, toplumumuzda öğretmeni 
çok değerli kılan bir öğretmen yetiştir-
me deneyimimiz vardı bizim.

Birinci Antiemperyalist Kurtuluş 
Savaşı’mızın ardından kurulan Cum-
huriyet’te, Cumhuriyet devrimcilerinin 
başlattığı eğitim seferberliğinin ürünü 
olan, 1940 yılında çıkarılan yasayla 
yokluklar içinde var edilen, tüm dün-
yaya örnek oluşturan laik ve bilimsel 
eğitim modeli olan, okula gelen köy 
çocuklarını birer halk şefi olarak yetiş-
tiren,  onları halkın nezdinde güvenilir 
ve saygın insanlar yapan,  bu nedenler-
le öğretmenlik mesleğini yücelten Köy 
Enstitüleri’miz vardı.

Cumhuriyet’in eğitim devrimcileri 
ve enstitülerin mimarları, başta Hasan 
Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç ol-
mak üzere, bu kurumları hayata geçi-
rebilmek için gecelerini gündüzlerine 
katarak çalıştılar. Öyle masa başında 
değil; köy köy, kasaba kasaba Anado-
lu topraklarını dolaştılar. Programları, 
halkın gerçekliklerini göz önünde bu-
lundurarak hazırladılar ve uyguladılar. 
Laf değil, iş ürettiler; laf değil iş yapıl-
masını sağladılar. Tumturaklı söylem-
lere hiç itibar etmediler.

Antiemperyalisttiler, vatanseverdi-
ler, köylümüzün başına musallat olan 

ağalık düzenine karşıydılar.
Yaşam verdikleri okulları, hangi 

dünya görüşü üzerine oturttuklarını 
onlardan aktararak somutlayalım:

Hasan Ali Yücel:
“(…) Bir defa köy enstitüsü okul 

değil, bizim klasik anlamda anladı-
ğımız okul değildir. Yoksa tüm dün-
ya insanlar için okuldur… Geniş an-
lamda elbette orası da bir okuldur; 
yani bir şey öğretilen yerdir. Ama 
öğretmen oturur, öğrenci gelir, öğ-
retim programı vardır, kitap vardır, 
dersin öğretmeni söyler, öbürleri de 
Arif’in keçisi gibi dinlerler, mesele 
biter, diploma alınır, Devlet hazine-
sine eller dalar ve oradan geçinilip 
gidilir. Bu değildir. Nedir? Biz köy-
lere Kurtuluş Savaşından beri sosyal 
hayatımızda yaptığımız büyük dev-
rimleri götürecek adamı yetiştirmek 
isteriz.”

“Köylerde doğan çocuğun kula-
ğına ilk sözü imam söyler. Ölürken 
de son sözü söyleyen yine O’dur. Biz, 
bu iki sözün arasındaki yaşamında, 
insanların kulağına, gerçeği, doğ-
ruyu, iyiyi ve çağdaşlığı söyleyecek 
insanlar, yetiştiriyoruz!.” Biz öğ-
retmen yetiştirmezsek, o imamlar, 
o insanların kulağına “hurafeleri” 
söylemeye devam ederler!”

İsmail Hakkı Tonguç:
“Cumhuriyetin halletmeye mec-

bur olduğu en büyük iş, toprak me-
selesidir. Bu iş düzenlenmedikçe, 
Türk halkını mes’ut bir hale getir-
menin imkânı yoktur.” 

“Elimden gelse, bütün dünya 
okullarının programlarına ’insanın 
insanı sömürmemesi’ adlı bir ders 
koyardım.”

 “Toprağı altın yapanların, step-
lere demirden yollar döşeyenlerin, 
dağları yaranların, çeliği ve demiri 
kalıba dökenlerin, motörle havalar-
da uçabilenlerin, mikropla savaşa-
rak ölümü yenebilenlerin devrinde 
yaşayacak nesiller; sadece kitapta 
yer göstermesini bilen modern sof-
taya realite ile alâkası bulunmayan 
mevzuları tekrarlayan geveze kon-

feransçıya hiçbir sahada güvenme-
melidir.”

“Köy meselesi bazılarının zan-
nettikleri gibi, mihaniki bir surette 
‘köy kalkınması’ değil manalı ve 
şuurlu bir şekilde köyün içten can-
landırılmasıdır. Köyü öylesine can-
landırmalı ve şuurlandırmalı ki, 
hiçbir kuvvet, yalnız kendi hesabına 
ve insafsızca istismar edemesin. Ona 
esir ve uşak muamelesi yapamasın. 
Köylüler şuursuz ve bedava çalışan 
birer iş hayvanı haline gelmesinler. 
Onlar da her vatandaş gibi, her za-
man haklarına kavuşabilsinler… 
Köy meselesi bu demektir.”

“Yeni usul öğretimin mühim vas-
fı, dersi işle öğretmektir. Öğretme-
nin görevi, öğrencide bizzat bir şey 
icad etme merakını uyandırmak, bu 
gayeye hizmet eden yaratıcı araçla-
rın kullanılmasını doğru olarak ço-
cuğa öğretmektir. Yaratıcı araçlara 
kuşkusuz kitaplar da dahildir, fakat 
ezberletilmemek şartıyla! Bizim dü-
şündüğümüz öğretim usulüne göre, 
iş aracılığı ile bütün ders konula-
rının öğretilmesi mümkündür. Şu 
noktanın da açıklıkla anlaşılması 
gerekir: İş okulunun temeli kabul 
edilen eğitsel iş ne demektir? İra-
deyi eğiten, çocuğun değişik organ-
larını ve yetilerini geliştirerek güç 
oluşturan, onu bizzat faaliyete sevk 
eden uğraşlardır. İş aracılığı ile ve-
rilen bir dersin sonucunda mutlaka 
işimize yarayacak bir eserin ortaya 
çıkması şart değildir. İş kavramın-
dan anlaşılması gereken, zihinsel ve 
bedensel çaba harcayarak bir sonuç 
elde etmektir. Sonucun madde ola-
rak somutlaştırılmış olması gerek-
mez. Amaçsız faaliyet göstermek de 
iş yapmak değildir.” (El İşleri Reh-
beri, 1927, s. 16-17, eski harflerle)6

“Biz bildiğini yapan insanlardan 
yeni bir toplum yaratmak için tarla-
ya tohum saçıyoruz. Bu tohumlar ye-
tişince şunlar olacak; Yapamayacağı 
bilgiye güvenenler, onu topluma en 
yüksekten satanlar, çürük bilgilerine 
güvenerek toplumdan her şeyi isteyip 
asla doymayanlar; tüm saygınlıkla-
rını yitirecekler. Yapamayanların, 
yalnızca vaaz edenlerin yerine yapa-
bilenler gelecek! Söylemek, yazmak, 
konferans vermek gibi çalışmaların 
hiçbiri, yapmanın yerine geçemez ve 
onun kadar kuvvetli olamaz.”

“Halka medeni bir insan toplu-
luğu halinde yaşamanın ilk bilgile-
rini öğretme ve bir memlekette halk 
idaresini gerçekleştirme şartlarının 
en önemlisi, geniş anlamlı ilköğre-
nimi parasız ve mecburi kılmaktır. 
Bireyleri bu çarktan tamamen ge-
çirilememiş milletlerde halkın ken-
di kendisini idare etmesi mümkün 
olamamıştır. Bir ulus halk idaresini 
kuramadığı takdirde onun mukad-
deratı tek insanın veya küçük bir 
insan kümesinin eline geçer.”

“Demokrasinin iki çeşidi vardır. 
Biri zor ve gerçek olan, öbürü de 
kolayı, oyun olanı. Topraksızı top-
raklandırmadan, işçinin durumunu 
sağlama bağlamadan, halkı esaslı bir 
eğitimden geçirmeden olmaz birinci-
si, köklü değişiklik ister. Bu zor ama 
gerçek demokrasidir. İkincisi kâğıt 
ve sandık demokrasisidir. Okuma 
yazma bilsin bilmesin; toprağı ve işi 
olsun olmasın, demagojiyle serseme 
çevrilen halk, bir sandığa elindekini 
atar. Böylece kendi kendini yönetmiş 
sayılır. Bu oyundur, kolaydır. Ame-
rika bu demokrasiyi yayıyor işte. 
Biz de demokrasinin kolayını seçtik. 
Çok şeyler göreceğiz daha.”

Onlar, Cumhuriyet Devrimi’nin 
eğitim önderleri olarak, Anadolu 
Halkının üzerine çöreklenmiş Tefe-
ci-Bezirgân Sermayenin elinden köy 
çocuklarını, halk çocuklarını, halkı 
kurtarmaya çabaladılar. Bu çabaların-
da çok önemli başarılar da kaydettiler. 
İşte tam da bu nedenlerle, aktardığımız 
görüşlerinin gerçekleşmesinde başarı-
lı olmaları nedeniyle, Antika-Modern 
Parababalarının hedef tahtası oldular. 

Öğretmen niteliği diye diye!Prof. Dr. Özler Çakır
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Halkımıza çok büyük yararı olan 

bu eğitim kurumları, yerli-yabancı Pa-
rababalarının çıkarına dokundu. Onlar 
hep kendi çıkarlarını düşünür, sömü-
rü düzenlerini sürdürmek isterler. İşte 
tam da bu nedenlerle 1954 yılında çı-
karttıkları yasa ile Köy Enstitülerini 
tamamen kapattılar.

Bundan sonraki yıllar, Birinci 
Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Sa-
vaşı’mızın sonucu kurulan Cumhu-
riyet’in kazanımlarının, değerlerinin 
birer birer kaybedildiği yıllar oldu. 
Türkiye her geçen gün biraz daha em-
peryalizmin kucağına doğru çekildi ve 
sonunda emperyalizmin yarı sömürge-
si haline dönüştürüldü. 

Ekonomik bağımsızlığınız yoksa, 
eğitiminize de ekonominizi yönetenler 
yön verirler. 

Köy Enstitülerinden yetişen bir öğ-
retmen olan ve “Türkiye Öğretmen-
ler Sendikası (TÖS)”ün Başkanlığını 
da yürüten Fakir Baykurt, TÖS’ün 

1968 yılında düzenlediği “Devrimci 
Eğitim Şurası”nın açış konuşmasında 
gelinen noktayı şöyle dile getirmektey-
di:

“Kılavuzu Amerika olan Türk 
eğitimi, gene Amerika’nın kılavuz-
luk ettiği bozuk ve zayıf bir ekono-
mik temel üzerinde, bir türlü belini 
doğrultamamakta ve çıkmazdan 
kurtulamamaktadır. 20 yıldır Ame-
rikalıların Türk eğitimine sokup 
uyguladığı proje sayısı, program 
geliştirmeden Barış Gönüllüsüne ve 
öğretmen yetiştirmeye kadar 20’yi 
bulmuştur. Amerikalı uzmanlar AID 
Türkiye Misyonu yoluyla, eğitimin 
en nazik alanlarına kadar girmişler, 
hattâ onun plânlamasına kadar so-
kulmuşlardır. Millî Eğitim Bütçe ve 
Plânlama Dairesi Başkanlığında her 
ne kadar bir Türk yetkili bulunmak-
taysa da, aslında işlere yön veren 
dört tane Amerikalı uzman vardır… 
Bir eğitimin plânlamasına kadar ya-

bancılar karışırsa, o eğitimin adının 
başındaki “millî” sözünü kaldırmak 
gerekir… Bugün dahi var olan ve 
devamlı çalışan iki uzmanın adlarını 
söylüyorum: Dr. Donald A. Bohn-
horst; Dr. Philip Kenneth Ness…

“Tarihimizin hiçbir döneminde, 
yabancı etkiler, ulusal kültür ve eği-
timimiz üzerine bu kadar çullanma-
mıştır, yabancı etkilere kapılar bu 
kadar açılmamıştır. Kaynakları ulu-
sal olmayan bir eğitim ulusal olamaz. 
Plânlaması, yönü, yöntemi yabancı-
lar tarafından çizilen bir eğitim ulu-
sal değildir. Türk eğitimine Mr. Sim-
pson ya da Dr. Falan ile Filân yön 
veremezler. Türk eğitimine yön ver-
mek herkesten önce Türk eğitimci-
lerinin, Türk aydınlarının görevidir, 
bu yetki onlarındır. Eğitimi; planın-
da, programında ve finansmanında 
ulusal ölçülerle yürütmek, Türk öğ-
retmenlerinde köklü bir bilinçtir.”7

Demek ki 1968’li yıllardan bu yana 

Garp cephesinde değişen bir şey yok. 
Öğretmen yetiştirme sistemimiz de git-
tikçe ve alenen ABD-AB Emperyaliz-
mine ve onların besledikleri CIA-Pen-
tagon İslamı’na teslim olmuş durumda.

Peki ne yapacağız?
Okullarımızda nitelikli öğretmen 

istiyorsak; insan ve vatan sevgisi ile 
dolu, onurlu, halkının öğretmeni olan 
öğretmenler istiyorsak; bilimin aydın-
lığını halkına taşıyan öğretmenler isti-
yorsak; insanın hayvan yerine konul-
masına karşı çıkan öğretmenler istiyor-
sak; hakça paylaşmayı-eşitliği savunan 
ve öğreten öğretmenler istiyorsak; 
böyle öğretmenler yetiştirecek eğitim 
kurumları istiyorsak; görev bellidir! 

Birinci Kurtuluşçuların bıraktığı 
yerden devam edeceğiz!

Antiemperyalist-Antifeodal-An-
tişoven kurtuluş mücadelesi verece-
ğiz!

Ve bu mücadeleyi zaferle sonuç-
landıracağız.

Sömürü düzeninin boyunduruğun-
dan kurtulmadan, öğretmenlik mesle-
ğini kurtarabilmek mümkün değildir.q

1 https://bit.ly/2Qunz6h
2 https://bit.ly/2Qbja9j
3 https://bit.ly/2E6mxrD
4 https://bit.ly/2U7D42Y
5 https://bit.ly/2U6wQAE
6 https://bit.ly/2EbglyD
7 TÖS (1969), Devrimci Eğitim 

Şurası, TÖS Yayınları No:4, TÖYKO 
Matbaası.

25 Kasım toplumsal cinsiyet eşit-
sizliğine, ataerkil toplum düzeni-
ne, ayrımcılığa, aile içi şiddete, 

emperyalist savaşa, ırkçılığa ve mil-
liyetçiliğe karşı dünyanın dört bir ya-
nındaki kadın dayanışmasının onurlu 
ve şanlı yıldönümü.

Tarihe, “Mirabel Kız Kardeşler” 
olarak geçen üç yiğit kadının faşizme 
karşı verdikleri mücadelenin vücut 
bulduğu gündür 25 Kasım. 

Bundan tam 58 yıl önce, 1960 yı-
lında Dominik Cumhuriyeti’nde dik-
tatör Trijillo’nun askerleri tarafından 
önce tecavüz edilip sonra da vahşice 
öldürülen devrimci kadınların yaktık-
ları özgürlük meşalesi, bugün elleri-
mizde yükselmeye devam ediyor.

Bu ateş öyle harlı bir ateş ki, önce 
1981 yılında Dominik’te toplanan 
“Latin Amerika Kadın Kurultayı” 
tarafından 25 Kasım, “Kadına Yöne-
lik Şiddete Karşı Mücadele ve Ulus-
lararası Dayanışma Günü” olarak 
ilan edilir.

1985 yılından bu yana ise BM tüm 
dünyada bugünü “Kadına Yönelik 

Şiddetin Yok Edilmesi İçin Ulusla-
rarası Mücadele Günü” olarak kabul 
eder.

Bu karar, faşist diktatörlerin şidde-
tine karşı, devrimci kadınlar cephesi-
nin kazandığı en önemli kazanımlar-
dan biridir. 

“Mirabel Kardeşler” den birinin 
kod adının “Kelebek” olmasından 
esinlenerek, bugün halkları birbirine 
düşüren, düşmanlaştıran emperya-
list savaşlara karşı, şovenizme karşı 
ve AB-D Emperyalistlerinin Dünya 
Halklarına dayattığı sömürücü dü-
zenin yıkılmasına öncülük eden mil-
yonlarca direnişçi kadının özgürlük 
çığlıkları kelebek etkisinde büyümeye 
devam ediyor. Katledilmelerinden bir 
yıl sonra, Dominik’te verdikleri şanlı 
mücadele sonucunda faşist diktatör-
lüğün devrilmesini sağlayan özgürlük 
savaşçısı üç kadının devrimci mirası, 
bugünkü diktatörlerin korkulu rüya-
sı olmuştur. Kadına yönelik şiddetle 
devlet şiddetinin nasıl iç içe geçtiğinin 
resmi belgesidir 25 Kasım. Bu neden-
le kadınların ulusal, sınıfsal ve cinsel 
sömürüye karşın topyekûn mücadele 
etmelerinden başka şansları yoktur.

Ülkemizde var olan tabloya gelince 
Ortaçağcı AKP’giller’in halkımıza ya-
şattığı baskı ve zulümden biz kadınlar 

fazlaca nasibimizi alıyoruz. Tecavüz, 
istismar ve kadın cinayetleri başta ol-
mak üzere şiddetin her türünün yaşan-
dığı böylesi bir ortamda, biz kadınların 
suskunluğumuzu sona erdirip sokakla-
ra inip kadın kimliğimize ve insanlığı-
mıza sahip çıkma günüdür 25 Kasım.

Biliyoruz ki, kadın ve erkeğin eşit 
haklara sahip olduğu toplumsal bir 
düzende, Mirabel Kardeşler’in uğru-
na can verdiği mücadele hayat bula-
caktır. 16 yıldır uyguladıkları faşizan 
politikalarıyla halkımıza kan kusturan 
AKP’giller, kadınlara yönelik işlenen 
her türlü şiddetten sorumludur ve za-
manı gelince her diktatör gibi, her za-
lim gibi hesap vereceklerdir.

AKP’nin Kadınlara saldırısı
hiç bitmiyor

 Kadın erkek eşitliğine inanmayan-
ların iktidarında yerleşen kadın düş-
manlığı öyle büyük boyutlara ulaştı 
ki artık  “Kadının Adı Yok” durumu-
nu yaşıyoruz. TBMM’nde açıklanan 
“Türkiye’de Kadın Cinayetleri” Ra-

poru’na göre, son 14 yılda ka-
dın cinayetlerinde % 392 artış 
yaşanmış. Resmi verilerin 
dışında tecavüz ve istismara 
uğrayan, intihara zorlanan ka-
dın sayısı bu rakamlara dahil 
değil. 2002 ve 2009 yılları 
arasında da kadınlara yönelik 
şiddetin % 1400 artış göster-
diği gerçeğini unutmazsak, 
AKP’nin Kadın katili olduğu 
çarpıcı bir şekilde ortaya çı-
kıyor. Kadına karşı şiddeti ve 
ayrımcılığı ortadan kaldırma 

gibi bir dertleri olmadığı için her fır-
satta kadın düşmanlığını gözler önüne 
seren açıklama ve uygulamalarıyla 
gerçek niyetlerini göstermekten çekin-
miyorlar.  Bir taraftan şiddete son nu-
tukları atarlarken, hak arayan kadınlar 
polisler tarafından yerlerde sürüklenip 
cop ve gazla ödüllendirilmedi mi? Her 
fırsatta kadını ikinci sınıf vatandaş gö-
rüp aşağılayan Ortaçağ zihniyetine sa-
hip bir iktidardan kadınları korumasını 
bekleyebilir miyiz?

Tabiî ki hayır…
İktidarın eril dilini hâkim kılan 

medyanın da bu konudaki tutumu 
yerleşik durumun devamına hizmet 
ediyor. Cinayet ve tecavüz haberle-
rinin magazinleştirilerek sunulması, 
kadın bedeni ve onuru üzerinden fu-
huş ve mafya temalı dizilerin reyting 
hesapları yapılarak 24 saat ekranlarda 
gösterilmesi, evlilik ve yemek prog-
ramlarındaki artışla kadınları sadece 
evde göstermeye çalışan, kadın kim-
liğini evle sınırlı tutup, kadının iş ve 
sosyal hayatla bağını koparan anlayı-
şını benimseyen ve örgütleyen “gerici 
AKP zihniyetli programlarla” daha 
çok namus ve töre adına kadın cinayeti 
işlenir. Bugün işsizlik ve yoksulluğun 
en acı reçetesini kadınlar öderken, bir 
de kadını cehaletin pençesine mahkûm 

eden bu rezil düzenin savunucularını 
yine biz kadınlar yok edeceğiz.  

 AKP’giller’in kadın karnesi baştan 
beri şiddetle yoğrulmuş aslında. Sarf 
ettikleri sözlerle, kadına bakış açıla-
rının ne denli sakat olduğunu bugüne 
kadar defalarca ortaya koydular. 2016 
yılında % 1400 oranında artış gösteren 
kadın cinayetleri hakkında Kaçak Sa-
raylı “Kadına şiddet abartılıyor” türün-
den cevap vermişti. Kızılay’da Hopa 
olaylarını protesto ederken polislerin 
saldırısı sonucu ağır şekilde yaralanan 
Dilşat Aktaş hakkında ise yine aynı zat 
“Kadın mıdır kız mıdır bilemem” şek-
linde kadını aşağılayan bir dil kullandı. 
Kürtajı bir cinayet olarak görenlerin 
Sağlık Bakanı da “Tecavüze uğrayan 
doğursun, gerekirse devlet bakar” 
açıklamalarıyla tecavüzü normalleştir-
meye çalışmıştı.

“Kadın ahlâklı olsun, kürtaj 
yapmak durumunda kalmasın” di-
yen Melih Gökçek gibi sadece sureti 
insan görünümünde olan Ortaçağcı-
lar, tecavüz edeni masum göstererek 
kadını suçladılar. Konya’da yaptığı 
programla 1 milyon 200 bin lira gibi 
astronomik bir rakamla hırsızlığa imza 
atan kadın düşmanı, sarayın soytarısı 
Uğur Işılak adındaki AKP’li şarlatan 
ise “Kadının fıtratında erkeğe köle 
olmak var”, diyerek kadını köle ola-
rak gösterdi. İsminde kadın kelimesi 
geçmeyen Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı yapmış dört AKP’li bakan-
dan Fatma Şahin, tecavüzleri önlemek 
için “Hadım geri gelmeli” gibi dü-
zeysiz açıklamalarla ne kadar Orta-
çağ özlemcisi olduğunu gösterirken, 
Ayşenur İslam ise çocuk tecavüzlerine 
ilişkin “çocuklarınıza çığlık atmayı 
öğretin”, derken konuya ne denli bi-
limsel(!) yaklaştığını ortaya koymuştu. 
Kadınlar bir tarafta yaşam mücadelesi 
verirken Ayşe Gürcan adındaki bakan 
çıkıp “Kadın börek yapmayı bilmez-
se aile dağılır” diyebiliyor. Kadın ve 
çocuğa bakış açıları tamamen sorunlu 
bu zihniyetteki bir diğer bakan Sema 
Ramazanoğlu ise Ensar Vakfı’nda te-
cavüze uğrayan 45 çocuk için “Bir 
kereden bir şey olmaz” şeklinde açık-
lama yapabiliyorsa;

Biz kadınların “Artık Yeter!” 
deme zamanı gelmiştir.

Hiçbirimiz ne sokakta, ne gözaltın-
da taciz ve tecavüze uğramak istemi-
yoruz.

Fabrikalarda kadının işgücünü sö-
mürenlere,

Savaş kışkırtıcılığı yapıp, toplumu 
militaristleştirenlere,

Din, töre ve gelenek gibi feodal 
kaynakları besleyip erkek şiddetini 
meşrulaştıranlara,

Kan üzerinden siyaset yapıp besle-
nenlere,

Kadınlara türban giydirip köleleş-
tirmek isteyenlere,

Örgütlü kadınlara antidemokratik 
yasa ve uygulamalarıyla saldıranlara 
karşı;

Kurtuluş Partili Kadınlar olarak 
sözümüz var.

 Kadına yönelik şiddete ve ayrım-
cılığa karşı örgütlü gücümüzle kar-
şınızdayız. Yarattığınız cehennemde, 
kadınların kurtuluşu bizim ellerimizle 

yeni baştan tekrar derlenecek. Yok say-
dığınız kadın aklı ve kadın yüreği ile 
25 Kasım’lar barışın, eşitliğin, kardeş-
liğin, özgürlüğün yıldönümü olacak.

Yıkılmaz çelik irademizle nerede 
bir katliam, savaş, şiddet, terör var ise 
karşınızda olacağız.

Kadınlara ve çocuklara yönelik her 
türlü taciz, tecavüz ve cinayet olayının 
takipçisi olup, hesabını soracağız.

Kadınların sokak ortasında tekme 
tokat dövülüp, bıçaklanmasına seyirci 
kalmayacağız.

Açlık, sefalet ve cehaletle köleleş-
tirmek istediğiniz biz kadınlar;

Özümüzü, sözümüzü ve gücümüzü 
birleştirip,

Korku İmparatorluğunuzu yıkma-
ya geliyoruz.

Nasıl ki 10 bin yıl öncesinde ezi-
len-sömürülen cinsiyet değilsek,

Bugün de;
Sınıflı topluma geçen insanlığın 

kurtuluşu yine bizimle mümkün ola-
cak.

Ekonomik, sosyal ve siyasal şidde-
tin temelini derinden sarsacağız.

Kadınların ve insanlığın kurtuluşu-
nun sosyalizmde olduğuna bilincimiz-
le inanıyor,

Kadını erkekle eşit görmeyerek 
Ortaçağ karanlığına mahkûm etmek 
isteyenlere aklımızla karşı koyuyor,

Yüreklerimizin tüm ateşiyle de 
AKP’giller cehennemini söndüreceği-
mizi biliyoruz. 25 Kasım 2018

HKP Merkezi Kadın Komitesi

25 Kasım: Kadına yönelik
şiddete karşı öfkenin bilendiği gün

Tazminatlarının gasp edilmesine 
karşı Makro Market İşçileri 5 aydır 
Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde 
mücadelelerini devam ediyorlar. Yüz-
lerce işçi bugün Mamak Abidinpaşa 
Makro Market şubesinde ‘Kasa Kilit-
leme’ eylemi gerçekleştirdi.

İstanbul’da Makro/Uyum işçileri 
gasp edilen tazminatları için 5 aydır 
Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde 
yürüttükleri mücadeleyi başarıyla ka-
zandılar.

Ankara’daki eylemlerini hızlandı-
ran Makro Market İşçileri, geçtiğimiz 
günlerde Makro Market’in Gölbaşı, 
Gölbaşı Toki, Kızılay şubelerinde kasa 
kilitleme eylemi gerçekleştirdi. Bugün 
de Mamak Abidinpaşa Makro Market 
şubesinde kasa kilitleme eylemi yaptı.

Eyleme yüzlerce Makro Market 
İşçisi ile birlikte Nakliyat-İş Sendika-
sı Ankara Bölge Temsilcisi Bayram 
Karkın ve sendika yöneticileri de ka-
tıldı.

Öncesinde mağazasının yakınında 
hazır bulunan TOMA ve Çevik Kuv-
vet’e rağmen 200 civarında işçi alış-
veriş yapmak üzere mağazaya geldi-
ğinde, markette bulunan alışveriş ara-
balarının önceden kaldırıldığı görüldü.  
İşçiler mağazada buldukları alışveriş 
arabalarına ve poşetlere alışveriş yapa-
rak doldurdu.  İşçiler kasaların önünde 
uzun kuyruklar oluşturdu. Kasalarda 
bulunan kasiyerlerin kasaları terk etti-
ği görüldü. İşçiler, ‘Paramızı almadık, 
ödeyemiyoruz’ diyerek bu duruma tep-
ki gösterdi.

Bayram Karkın, Mağazanın içeri-
sinde bir konuşma yaptı:

“Arkadaşlar Makro Market 6500 
işçinin tazminatını vermediği gibi ar-
kadaşlara da alışveriş yasağı da koydu. 
Şu an kasiyerler kasaları boşalttılar. 
Buradaki alışveriş yapan arkadaşla-
rımız ve Türkiye genelinde 6500 kişi 
tazminatsız bir şekilde sokağa atıldılar. 
Ve bugüne kadar bu arkadaşlarımızın 
tazminatları henüz ödenmedi. Bu ar-
kadaşlarımıza da tazminatları ödene-
ne kadar Nakliyat-İş Sendikası sahip 
çıkıyor. Bizim bu arada kimseye zarar 
vermek gibi bir amacımız yok. Bu bir 
ekmek davasıdır. Arkadaşlarımız yasal 

kıdem tazminatlarını istiyorlar. Bizim 
tek davamız ekmek davasıdır.”

Daha sonrasında işçiler alkış ve 
“Direne Direne Kazanacağız”, “İş-
çiyiz, Haklıyız, Kazanacağız” gibi 
sloganlarla Makro Market işverenini 
protesto ederek dışarı çıktı.

Dışarıda da bir açıklama yapan 
Bayram Karkın, “Arkadaşlar, bugün 
buraya bu arkadaşlarımızın geliş se-
bebi, Türkiye Geneli Makro Market-
lerde 6500 insan işten atıldı. Ve bu 
6500 kişinin bugüne kadar Kıdem 
Tazminatları ödenmedi. Bu yüzden ar-
kadaşlarımız da tepkilerini göstermek 
için buraya alışveriş yapmaya geldiler. 
Arkadaşlarımızın davası sadece ekmek 
davası, başka bir şey yok. Nakliyat-İş 
Sendikası olarak bu arkadaşlarımıza 
sahip çıkıyoruz. Buradan Makro Pat-

ronuna sesleniyoruz. “Bu arkadaşla-
rımızın ana sütü gibi hak, helal olan 
kıdem tazminatlarını öde!”

Bu konuda Genel Başkanımız Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu konkordato 
komiseri Şefik Bey’den randevu talep 
etti. Önümüzdeki günlerde konkor-
dato komiseri ile bir görüşme olacak. 
Makro’daki arkadaşlarımızın alacakla-
rı netleşmiş olacak” dedi.

İşçiler de “Böyle boş yere kapının 
önüne atmakla olmuyor bu işler, insan-
ların haklarını vereceksiniz, 6500 işçi 
mağdur oldu. Hakkımızı alamadığımız 
için ödeyemiyoruz. Hakkımızı istiyo-
ruz.”dedi.

Bir başka işçi “Paramızı istiyoruz, 
emeklerimizi istiyoruz, hakkımızı isti-
yoruz.” dedi.
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Ankara’da ‘kasa kilitleme’ eylemleri
devam ediyor…
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Takvim yaprakları 20 Kasım 
2018 tarihini gösteriyor. Bugün, 
20 Kasım 1989 yılında Birleş-

miş Milletler’in sözleşmesini onay-
layarak yürürlüğe koyduğu “Dünya 
Çocuk Hakları Günü”.

Aslında cennet olan ama kâr ve 
para hırsının gözlerini boyadığı ulusla-
rarası ve yerli Parababalarının cehen-
neme çevirdiği bu güzelim dünyamı-
zın her noktasında acımasız savaşlar, 
çatışmalar, işsizlik, yoksulluk ve yok-
sunluk devam etmektedir. Saydığımız 
bu olumsuzluklar sadece insanlara yö-
nelik, insan haklarını ve onurunu hiçe 
sayan işkenceler, katliamlar ve talanlar 
şeklinde kalmamaktadır. Doğaya, hay-
vanlara ve bitkilere de aynı oranda acı-
masızca saldırılar olmaktadır.

İşte emperyalistlerin, vurguncula-
rın, talancıların ve insanlık düşmanı 
katillerin yarattığı bu cehennemcil ve 
cöngül kanunlarının uygulandığı or-
tamdan en çok etkilenen de ne yazık ki 
çocuklar olmaktadır. Savaş ve çatışma-
lar nedeniyle milyonlarca çocuk hem 
kendi ülkesinde hem de mülteci olarak 
kaçmak zorunda bırakıldığı ülkelerde 
beslenme, sağlık, eğitim ve barınma 
gibi temel haklardan yoksun yaşamaya 
terk edilmektedir.  Çocuklar sokakta 
yaşamakta, istismara uğramakta, za-
man zaman da hayatını kaybetmekle 
yüz yüze kalmaktadır.

Uluslararası Af Örgütü’nün belirt-
tiğine göre; az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde, emek sömürüsü, por-
nografi, şiddet, yasadışılık gibi olum-
suz etkenlerin dahilinde, çocuk hakları 
ihlalleri daha büyük boyutlarda olmak-
tadır.

Dolayısıyla insan hakları kavramı 
içinde “çocuk hakları” kavramı büyük 
bir önem taşımaktadır. Öncelikle ko-
numuz dahilinde bu kavramın ulusla-
rarası metinlerdeki tarihi sürecine kısa-
ca bir bakalım:

Tarihte çocuk haklarının farkında 
olan, önemini kavrayan ve bu konuda 
ilk adımı atan da yine insan ve doğa 
dostu sosyalistler olmuştur. Çocuk 
haklarına dair ilk metin 1917 yılında, 
Ekim Devrimi’nin ardından “Prolet-
kult” isimli Sosyalist Kültür Örgü-
tü’nün Moskova Şubesi tarafından 
“Çocuk Hakları Bildirgesi” ismiyle 
kaleme alınmıştır.

Çocuk hakları deyince; Birinci An-
tiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın 
önderi Mustafa Kemal’i ve O’nun ço-
cuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da bu 
süreçte anmak lazım. 

Çocuk hakları hususunda ilgili lite-
ratürü ve süreci taradığımızda karşımı-
za önemli bir kişi çıkmaktadır: Polon-
yalı çocuk kitabı yazarı, pedagog ve 
doktor Janusz Korczak.

Nazi Faşizminin yaşandığı yıllarda 
doktorluk yapmış ve bugünkü evrensel 
çocuk hakları sözleşmesinin de ortaya 
çıkmasına vesile olmuş bu şahısla ilgili 
biraz daha bilgi verelim. 

Janusz Korczak, Polonya’da dok-
torluk yaptığı zamanlarda sosyal konu-
lara olan ilgisini özellikle yetim-öksüz 
ve İşçi Sınıfının çocuklarının diğer ço-
cuklarla aynı fırsatlardan yararlanabil-
mesi üzerine odaklamıştır. Bahsi geçen 
çocuklar için yaz dönemlerinde kendi 
maddi imkânları ile tatil kampları or-
ganize eder. 1912 yılında bir yetim-
hanenin idaresinin sorumluluğu teklif 
edilince, doktorluk mesleğini bıraka-
rak, kendini 1. Emperyalist Paylaşım 
Savaşı’na kadar tamamen yetimhane 
çocuklarına adar.

Bu süre içerisinde yetimhaneyi 
adeta bir “Çocuk Cumhuriyeti”ne 
çevirir. Çünkü yetimhane sadece adı 
cumhuriyette kalan bir yaşam alanı de-
ğil; çocuklar için, çocukların yarattığı 
çocuk yasaları (“Magna Charta Li-
bertatis”) çerçevesinde yönetilen bir 
yer kimliğini kazanır. Oluşturdukları 
bu yasalar sadece üç maddeden oluşur:

* Çocuğun kendi ölümü üzerindeki 
hakkı.

* Çocuğun kendi günlük yaşantısı-
nı düzenleme hakkı.

* Çocuğun kendi gibi olma hakkı, 
çocuk olma hakkı.

“Janusz Korczak, çocuklar için bir 

temel hak olarak ifade ettiği. “Çocu-
ğun kendi ölümü üzerindeki hakkı” 
konusunda, ölüm üzerindeki hak ile 
risk alma hakkını eşit tutmaktaydı. 
Çünkü her risk, ölüm sonucunu doğu-
rabilirdi. Çocuklar riske girmeden ken-
di deneyimlerini yapamayacaklarından 
ve sonuçta bir şey öğrenemeyecekle-
rinden, terbiye, bütün tehlikeli teşeb-
büsleri (riskleri) engellememeliydi. 

Janusz Korczak, “ölüm bizden 
çocuğumuzu alır” korkusunun, çocu-
ğu yaşamaktan mahrum bırakacağını, 
ölmesini engellemek için onun doğru 
yaşamasına izin vermediğimizi vurgu-
lamaktadır. 

Kendi kaderini tayin etme ve ba-
ğımsızlığını istemek için Janusz Korc-
zak çocuklara keşfetme, kendi istekle-
rini uygulama ve özgürlük verilmesini 
istemekteydi. Kitabının, “Çocuğun 
Bugüne Hakkı” bölümünde Janusz 
Korczak, çocuğun kendini geliştire-
bilmesi için ona deneme olanakları 
verilmesini savunmaktaydı.  Çocuklar, 
anne ve babaları ya da öğretmenlerinin 
vesayeti altında olmadan engelleri aşa-
bilmeliydiler. (Zafer Gören, Janusz 
Korczak’ın İzinde Günümüzde Ço-
cukların Temel Hakları)

Korczak’ın Dom Sierot (Lehçe di-
linde yetimhane) içinde uyguladığı bu 
üç temel kural veya pedagojik yöntem, 
1919 yılında kaleme aldığı “How to 
Love a Child?” “Bir Çocuğu Na-
sıl Sevmeli” kitabı sonraki yıllarda 
Birleşmiş Milletler tarafından kabul 
edilen Çocuk Hakları Bildirgesi’nin 
kaynaklarından birini oluşturmuş di-
yebiliriz.

1942 yılında Hitler rejimi, Korczak 
tarafından yönetilen yetimhanedeki 
200 çocuğu Treblinka imha kampı-
na götürme kararını alır. Bu kararın 
anlamı 200 çocuğun yok edilmesidir. 
Korczak bir pedagog ve çocuk hakları 
savunucusu olarak gönüllülük temelin-
de çocuklarıyla beraber kampa gider.

Çocuk hakları konusundaki Korc-
zak’ın çalışmalarından sonraki tarih 
sürecine devam edelim:

Resmileşen ilk metin ise 1924 yı-
lında Milletler Cemiyeti tarafından ka-
bul edilen “Cenevre Çocuk Hakları 
Bildirisi”dir.

* Bu bildirge Birleşmiş Milletler 
tarafından kuruluşunda kabul edilmiş, 
20 Kasım 1959 tarihinde “Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Bildirisi” 
olarak güncellenmiş ve 20 Kasım 1989 
tarihinde daha geniş olan “Birleşmiş 
Milletler Çocuk Haklarına Dair Söz-
leşme” ile değiştirilmiştir.

Hemen belirtelim ki, bu sözleşme-
yi yürürlüğe koymayan sadece iki BM 
üyesi ülke kalmıştır: ABD ve Somali!

Yukarıda tarihsel sürecini vermeye 
çalıştığımız, 54 maddeden ve bu mad-
delerin fıkralarından oluşan “Birleşmiş 
Milletler Çocuk Haklarına Dair Söz-
leşme”, günümüzde çocukların hak-
larını korumak için en geniş kapsamlı 
hukukî metin durumundadır. Bu söz-
leşme halen, 196 ülke tarafından onay-
lanmasıyla, taraf olan ülke sayısının en 
yüksek olduğu sözleşme özelliğini de 
korumaktadır.

Daha da önemlisi, üye ülkelere 
sözleşme hükümlerini uygulama yü-
kümlülükleri de getirmektedir.

Türkiye ise sözleşmeyi, 1990 yı-
lında imzalamış ancak 1995 yılında 
bazı çekincelerle sözleşmeyi yürürlüğe 
koymuştur. Sözleşme ayrım gözetme-
me (Madde 2), çocuğun yüksek yararı 
(Madde 3), yaşama ve gelişme hakkı 
(Madde 6), katılım hakkı (Madde 12) 
olmak üzere 4 temel hak üzerine inşa 
edilmiştir. Öte yandan Türkiye, çocuk 
hakları içerikli 39 adet uluslararası 
sözleşme ve protokole imza atmıştır.

Türkiye, “Çocuk Hakları Sözleş-
mesi”’ne taraf olduğu gibi, “BM Eko-
nomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Uluslararası Sözleşmesi”ne de taraf-
tır. Sözleşmenin 13. ve 14. maddele-
ri eğitim hakkını içermektedir. Buna 
göre farklı etnik ve inanç gruplarında 
bulunan kesimlerin anadilinde eğitim 
hakkı ile inançlarına uygun dini eğitim 
alma hakları bulunmaktadır. Ayrıca zo-
runlu eğitimin parasız olması ve devlet 
tarafından karşılanmasının zorunlulu-

ğu bulunmaktadır.
Peki ama bu sözleşme kimleri kap-

samaktadır?
Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 

1’de yaptığı tanımla buna da cevap ve-
rir. Buna göre, her birey on sekiz ya-
şına kadar çocuk olarak kabul edi-
lir. Her çocuk vazgeçilmez haklara 
sahiptir.

Nerede doğduklarına, kim olduk-
larına; cinsiyetlerine, dinlerine, etnik 
kökenlerine bakılmaksızın bütün ço-
cukların haklarını tanımlayarak yaşa-
ma hakkı başta olmak üzere şu haklar 
sıralanmıştır.

* Yaşama ve gelişme hakkı;
* Bir isme ve vatandaşlığa sahip 

olma ve bunu koruma hakkı;
* Sağlık hizmetlerine erişim hakkı;
* Eğitime erişim hakkı;
* İnsana yakışır bir yaşam standar-

dına erişim hakkı;
* İstismar ve ihmalden korunma 

hakkı;
* Ekonomik sömürüden korunma 

hakkı;
* Uyuşturucu bağımlılığından ko-

runma hakkı;
* Eğlence, dinlenme ve kültürel et-

kinlikler için zamana sahip olma hak-
kı;

* Düşünce özgürlüğü hakkı;
* İfade özgürlüğü hakkı;
* Çocukların kendileriyle ilgili ko-

nularda görüşlerini dile getirme hakkı;
* Dernek kurma özgürlükleri hak-

kı;
* Özel gereksinimleri olan çocuk-

ların hakları;
* Engelli çocukların hakları.
Kısacası çocukların yaşamaya, eği-

time, sağlıklı olmaya, seslerinin duyul-
masına, kendilerine adilce davranılma-
sına hakları var!

Her şeyden öte, çocukların çocuk 
olmaya ve elma şekeri de yemeye hak-
ları var!

Var evet kâğıt üzerinde bu haklar 
var; yazılanlar çok güzel ama gelin gö-
rün ki aradan geçen 29 yılda çocukla-
rın lehine özellikle de temel haklardan 
yoksunluk ve yoksulluk yaşayan ço-
cukların durumunda iyileşme sağlan-
dığını söylemek çok zor.

Bu kriterler çerçevesinde ülkemiz-
de ve dünyada genel olarak çocuk hak-
larının ne durumda olduğuna baktığı-
mızda vahim bir tablo ile karşı karşıya 
kalmaktayız. Şimdi konuya yakından 
bakalım.

Çocuğun eğitim hakkı
yerine getirilmiyor

En temel insan haklarından olan 
anadilinde eğitim konusunda sıkıntılar 
devam etmektedir.

Türkiye’de farklı inanca men-
sup çocukların zorunlu din dersine 
tabi tutulması sözleşmeye aykırıdır. 
AİHM’in Türkiye aleyhine verdiği çok 
sayıda karara rağmen zorunlu din dersi 
uygulaması devam ettirilmektedir. Bu 
da yetmiyor, çocuklarımızın beyinleri 
CIA-Pentagon, Yezid-Muaviye diniyle 
tahrip edilip bilimsellikten uzak, de-
mokratik, laik olmayan bir eğitim sü-
recinden geçirilmektedir.

Çocuklarımız sınav turnikelerinden 
dışarı çıkamamakta, yarış atları misali 
o sınavdan bu sınava koşturulmakta; 
çocukluklarını dahi yaşayamamak-
tadır. Kısacası sınav mezbahalarında 
çocuklukları kıtır kıtır doğranmaktadır.

Her ne kadar “herkes için eğitim 
hakkı”ndan bahsedilse de, kız öğrenci-
lerin okullaşma oranında sıkıntılar de-
vam etmektedir. AKP’giller’in 4+4+4 
“dindar ve kindar nesil” yetiştirmeyi 
hedefleyen gerici eğitim sistemiyle 
birlikte çocuk gelinler sayısında artış 
devam etmektedir.

Herkes aynı eğitim olanakların-
dan yararlanamamaktadır. Parası olan 
eğitim hakkını en iyi şekilde kullanır-
ken, başta İşçi Sınıfımız olmak üzere 
çalışan, üreten geniş halk yığınlarının 
çocukları iyi okullarda, iyi eğitim gö-
rememektedir.

Kamu kaynaklarından özel okulla-
ra para, arsa vb. teşvikler yapılırken; 
devlet kendi okullarını ya kendi ka-
derine terk etmekte ya da masrafların 
yükünü velinin sırtına bindirmektedir.

AKP’giller’in 4+4+4 “dindar ve 
kindar” eğitim sistemiyle birlikte okul-
larımızın Peşaver Medreselerine dö-
nüşüm süreci büyük bir hız kazanmış, 

“Değerler Eğitimi” adı 
altında okullarımız gerici 
Ortaçağcı dernek, vakıf ve 
kurumların istilasına uğra-
mıştır. 

Türkiye’de 1,5 milyon 
mülteci çocuk geçici koru-
ma altındadır. Bu mülteci 
çocukların 610.000’i okula 
kayıtlı durumdadır. Bunun-
la birlikte, Milli Eğitim Ba-
kanlığı verilerine göre, hâ-
len 350.000’i aşkın mülteci 
çocuk, eğitim sisteminin 
dışında bulunuyor.

Engelli çocuklar yaşamın 
her alanında dışlanıyor
“Eğitim Reformu Girişimi” Ra-

poru’na göre, Türkiye’deki engelli ço-
cukların yarısından fazlası, yani yakla-
şık 300 bini eğitim alamıyor.

TÜİK verilerine göre, 6 yaş ve üze-
ri engellilerin neredeyse yarısı okurya-
zar bile değil.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2015-
2016 eğitim-öğretim yılı istatistikleri-
ne göre engelli çocukların yarısından 
fazlası örgün eğitim hakkına erişemi-
yor.

Toplumsal yaşamın sürdüğü alan-
lara, parklara, açık alanlara, ticari ve 
sosyal merkezlere, eğitim ve kamu ku-
rumlarına engelli çocuklar çoğunlukla 
erişememektedir.

AKP’giller iktidarı, bilinçli şekilde 
bu alanı da kapitalist sömürünün azgın 
kanunlarına terk etmiştir. Özel eğitim 
ve rehabilitasyon adı altında birçok 
özel kuruma kamu olanakları aktarıl-
maktadır.

Çocuklarla ilgili yansıyan
adli İstatistikler

Adalet Bakanlığının verilerine 
göre, 82’si kız çocuğu olmak üzere 3 
bin 85 çocuk cezaevlerindedir.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 
2017 yılında her 100.000 çocuktan 
1.608 çocuk suça sürüklenmiştir.

“Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Top-
lum Derneği”nin Kasım 2017 tarihli 
“Çocuk Mahpuslar” Raporu’na göre, 
2009 yılından Mart 2017’ye kadar 17 
çocuk hapishanede hayatını kaybet-
miştir. Bu çocukların 9’u “intihar” 
ederek yaşamına son vermiştir.

Çocuk işçiliği
devam ediyor

2018 yılının “Çocuk İşçiliğiyle 
Mücadele Yılı” ilan edilmesine karşın 
çocuk işçiliğini denetleme konusunda 
etkili bir politika yürütülmediği açıkça 
görülmektedir.

“Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve İş 
Cinayetleri” Raporu’na göre 2013’ten 
2018’in ilk 5 ayına kadar 29’u mülteci/
göçmen olmak üzere 319 çocuk iş ci-
nayetinde yaşamını yitirmiştir.

Türkiye’de halen yasalara göre, 
çalışması yasak olan çocuklar, tarım 
işçisi çocuklar ve stajyer-çırakların da 
eklenmesiyle 2 milyondan fazla çocuk 
işçi bulunmaktadır.

Yine AKP’giller’in 4+4+4 gerici 
eğitim sistemiyle birlikte çocuk işçili-
ğinde artış görülmüştür.

Çatışma ortamları en çok 
çocukları etkiliyor

UNICEF, dünya genelinde 2018 
yılının ilk dört ayında çatışmalarda 
yüzlerce çocuğun öldürüldüğünü ve 
yaralandığını açıkladı. Ayrıca bu sa-
yının son 10 yılda ikiye katlanarak 28 
milyon çocuğun yerlerinden edildiği 
vurgulandı. Bu 28 milyon çocuğun 10 
milyonunun mülteci statüsünde oldu-
ğuna işaret edilen raporda, 1 milyon 
çocuğun sığınma talebinde bulunduğu 
ancak durumlarının henüz kesinleşme-
diği, kalan 17 milyonun da ülkelerin-
deki çatışmalar nedeniyle evlerini terk 
etmek zorunda kaldığı belirtildi. Ra-
pora göre, yerlerinden edilen çocuk-
lar, boğulma, yetersiz beslenme, kaçı-
rılma, tecavüz ve cinayet dahil birçok 
riskle karşı karşıya bulunuyor.

Diğer acı bir rakam da Yemen’den 
verelim. UNICEF ve diğer kurumlar, 
çocukların korunması ve uluslararası 
insani hukukun korunması için defalar-
ca çağrıda bulunmuştu. Ancak bu çağ-
rıların tamamı hiçe sayıldı ve 2015’ten 

bu yana 2 bin 400’’ün üzerinde çocuk 
öldürüldü ve 3 bin 600’den fazla ço-
cuk da yaralandı. Binlerce masum ha-
yat zarar gördü ya da yok edildi. Has-
tanelere, okullara ve temel altyapıya 
yönelik saldırılar sıradanlaştı. Devam 
eden çatışmalar ve tekrarlanan saldırı-
lar nedeniyle 11 milyon çocuk da dahil 
olmak üzere, insani yardımlara muh-
taç milyonlarca kişiye ulaşılamıyor. 
Bununla da kalınmıyor; bu insanlara 
ulaşma çabaları da engelleniyor. 

( h t t p s : / / t r . e u r o n e w s .
com/2018/08/10/bm-den-yemen-de-
ki-hava-saldirisina-kinama-ve-sorus-
turma-cagrisi)

Çocuklara yönelik
cinsel suç oranları

artarak devam ediyor
2017 yılı genelinde ve 2018 yılının 

ilk 6 ayında, 18 aylık bir süre zarfında 
21.957 çocuk hamile olarak kayıtlara 
geçmiştir.

“Kadın Cinayetlerini Durdu-
racağız Platformu” verilerine göre; 
2017 yılında 387 çocuk, 2018 Ekim 
ayına kadar ise, 1020 çocuk istismara 
uğradı.

2017’de çocukların cinsel istismarı 
hakkında açılan davalarda suç sayısı 
toplam 16.348’i bulmuştur.

Başta yoksulluk nedeniyle ailele-
ri tarafından gerici dernek, vakıf ve 
yurtlara-evlere bırakılan geleceğimiz 
olan çocuklara bu yerlerde uygulanan 
istismar ve tecavüz vakaları devam et-
mektedir. Tefeci-Bezirgân Sermayenin 
siyasi temsilcisi AKP’giller’in gerici 
ideolojik söylemleriyle de bu durum 
toplumda olağan bir durummuş gibi 
algılanmakta ve var olan ilgili cezalar 
da yeterince uygulanmamaktadır. (Ve-
riler www.egitimsen.org.tr’den alın-
mıştır.)

Yukarıdaki veriler ve açıklamalar 
da göstermektedir ki, ülkemizde başta 
çocukların eğitim ve yaşam hakkı ol-
mak üzere; çocukların en temel hakları 
tehlike altındadır. Ama bu sorun nasıl 
çözülecek?

Öncelikle şunu belirtelim ki Çocuk 
Hakları Sorunu da İnsan Hakları So-
runu gibi sınıfsaldır. Toplumumuzda 
sınıflar savaşı, ezen ezilen olduğu sü-
rece de çocuk haklarında ihlaller yo-
ğun bir şekilde devam edecektir. Do-
layısıyla da çocuk hakları ihlallerine 
son verecek, çocukların çocukluklarını 
yaşayabilecekleri biricik sistem de bu 
sınıflı toplumun ortadan kaldırılıp ye-
rine sosyalist bir toplumun inşasından 
geçmektedir.  

İşte o zaman bebeler açlıktan öl-
meyecek ve mezar taşlarına açlıktan 
ölmüştür yazılmayacak.

İşte o zaman AB-D Emperyalistleri 
ve onların yerli işbirlikçileri eliyle ül-
keler savaşa sürüklenip bölünemeye-
cek, halklar birbirine kırdırılamayacak 
ve AYLAN Bebeler’in cansız minik 
bedenleri acımasız insanlığın kıyısına 
vurmayacak.

İşte o zaman milyonlarca çocuk 
emperyalist savaş ve çatışmalar sonu-
cu evlerinden, yurtlarından göç etmek 
zorunda kalmayacak.

İşte o zaman kirli katiller çocukla-
rın masumiyetlerini kirletemeyecek.

İşte o zaman çocuk işçi ve çocuk 
gelinler olmayacak.

Ve işte o zaman Nazım’ın dediği 
gibi:

Çocuklar şeker de yiyebilecek ve;
Güzel günler göreceğiz çocuklar,
güneşli günler göreceğiz…
Motorları maviliklere süreceğiz 

çocuklar,
ışıklı maviliklere süreceğiz…

Bursa’dan 
Bir Eğitim Emekçisi

13
20 Kasım

Dünya Çocuk Hakları Günü
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Gaziantep’te ulaşım büyük so-
run olmaya devam ediyor. 
Halk olarak bu sorunu kanık-

sadığımız için sorun yok diye sayıyo-
ruz.

Hayatımda uzun yıllar, yaklaşık 
25 yıl belediye otobüslerini ulaşım 
için kullandım. Son 11 yıldır arabam 
var. Bazen belediye otobüslerine, halk 
otobüslerine de biniyorum. Bazen de 
tramvayı kullanıyorum.

Gaziantep’te toplu ulaşım sorunu-
nu çözmek için belediye otobüslerinin 
yoğun bir şekilde kullanılması gerekir-
ken bu seçenek hiç kullanılmadı. Va-
tandaş ulaşımını sağlamak için eski de 
olsa bir araba almaya mecbur edildi. 
Eski Şahin ve Broadway marka ara-
baların hâlâ çok kullanıldığı bir şehir 
durumundayız.

Gaziantep’te 2014 yılında, 15 ki-
şilik minibüsler kaldırılarak yerine 27 
kişilik özel halk otobüsü olma hakkı 
verildi. Şimdi Gaziantep’te çok sayı-

da 27 kişilik özel halk otobüsü olmuş 
oldu. Bu otobüslerde ayakta gitmek 
çok zor. Yaşı belli bir yılın üzerinde 
olanlar, herhangi bir sağlık sorunu 
olan vatandaşın bu otobüsler ile bir 
yerden bir yere gitmesi çok zor.

Yıllar önce 1979’da Liseyi bitirip 
Adana’dan İzmir’e geldiğimde bele-
diye otobüslerinin toplu taşımayı çok 
güzel yaptıklarını görmüştüm. O yıl-
larda 1 milyon nüfuslu bir şehir olan 
İzmir’de Bornova’dan, İzmir’in mer-
kezi Konak’a otobüsler 15 dakikada 
gidiyorlardı. Şehrin bütün ulaşım yü-
künü kaldırıyordu otobüsler.

Daha sonra İstanbul’da, metro ula-
şımından önce, en rahat ulaşım bele-
diye otobüsleriyle sağlanıyordu. Mini-
büslerde sıkış tepiş başımı eğerek çok 
gittim geldim. O yıllarda minibüslerin 
yüksekliği daha azdı. İnsanlık dışı olan 

bu ulaşım düzeni “Gırgır” dergisinde 
sürekli konu oluyordu. Bu sıkışıklıkta 
bir de yankesicilere cüzdan kaptırdığı-
mız da oluyordu. Bu nedenle Belediye 
otobüsleri nuru nimet gibiydi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye-
sinde yıllardan beri belediye otobüsü 
korkusu var. 2004 yılından önce de 
“Belediyede taşeron uygulamasını ilk 
ben getirdim” diye Celal Doğan, ulu-
sal basında reklam yapmıştı.

Belediyede taşeron uygulaması 
Gaziantep’te toplu taşımada büyük 
sıkıntılar yarattı. Daha sonra Asım 
Güzelbey zamanında da, belediye oto-
büsleri 10 yıllığına Kevser Taşımacılık 
taşeronuna verildi. Çok sayıda şoför 
işten atıldı, işsiz kaldı. Kevser Taşı-
macılık kısa bir süre sonra, işe aldığı 
şoförlerin maaşlarını ödemedi. Gazi-
antep’in toplu ulaşım işini ortada bıra-
kıp kaçtı. Birkaç hafta toplu taşımada 
ciddi bir kriz yaşandı. Vatandaş beledi-
ye otobüsüne binemedi.

Gaziantep gibi orta ölçekli bir bü-
yükşehir, metrodan önce, belediye 
otobüslerini yoğun bir şekilde toplu 
ulaşım hizmetinde kullanmak zorun-
dadır. Tramvay toplu ulaşımda ciddi 
bir çözüm olamamıştır. Toplu ulaşım 
belediyenin en temel görevlerinden 
biridir. Toplu ulaşım adı üzerine vatan-
daş verilen bir hizmettir. Bu görevden 
kaçınılmaz. Acil olarak otobüs sayısı 
169’dan, 350’ye çıkarılmalıdır. Oto-
büs hatları Şehir planlama uzmanla-
rının önerileri doğrultusunda yeniden 
düzenlenmelidir.

Sonuç olarak vatandaş olarak toplu 
ulaşım haktır. Bu hakkımızı istemek-
ten çekinmeyelim.

(Gaziantep
Yeni Çizgi Gazetesi’nden)

Nedir “Yandaş Gazetecilik”? 
Nasıl yapılır? derseniz, size 
aşağıdaki haberi örnek veririz.

17 Kasım tarihli Milliyet Gazete-
si’nin internet sayfasında yer alıyor bu 
haber. Biz oradan okuduk.

Milliyet kimin? derseniz: Demirö-
ren’lerin.

Demirören’ler kim derseniz?
2014 yılında, Tayyip’in kendisine 

ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yö-
netmenine ve bir muhabirine yönelik 
ağır hakaretleri karşısında; “Üzdüm 
mü seni patron” diyen ve telefonda 
ağlayan kişidir (Erdoğan Demirö-
ren’dir), deriz. (Olayın ayrıntıları in-
ternetten bulunabilir…)

Bildiğimiz gibi, Demirören Hol-
ding, Erdoğan Demirören tarafından 
kurulmuştur. 1956 yılında kurulan ilk 
şirketten başlayarak büyümüş ve son-
raki yıllarda holdingleşmiştir. 

Demirören Holding; enerjiden sa-
nayiye, turizmden inşaata, liman iş-
letmeciliğinden medyaya, e-ticaretten 
eğitime birçok işkolunda faaliyet yü-
rüten bir holding.

Medyaya, 2011 yılında Doğan 
Holding’den Milliyet ve Vatan Gaze-
telerini satın alarak giriş yapmıştır.

2018 yılı Mayısı’nda ise başta 
Hürriyet Gazetesi olmak üzere Doğan 
Grubunun aşağı yukarı bütün medya 
kuruluşlarını (gazeteler, dergiler vb.le-
ri) satın alarak, Türkiye’nin en büyük 
medya grubu olmuştur. Yani Tekeldir 
artık medyada Demirören’ler.

Ve açık, kesin yandaştır. Tayyip’in 
borazanlığını yapmaktadır. Gerçek 
dışı haberlerle mahipülasyonlar yap-
maktadır AKP’giller lehine. Yaptığı 
gazetecilik de budur.

***
“Fiyatı bir anda 2 katını aştı! Lü-

fer ise...
“Çanakkale Balık Hali’nde geçen 

ay tanesi 15 TL’ye kadar düşen pala-
mudun fiyatı, 35 TL’ye çıktı. Geçen 
yıl kilosu 150 TL’den satılan lüfer ise 
bu yıl yaşanan bolluk nedeniyle 75 
TL’den satılıyor.

Çanakkale’de, av sezonunun başla-
dığı geçen Eylül ayındaki bollukla bir-
likte palamudun tane fiyatı 15 TL’ye 
kadar düşmüştü. Lüfer sezonunun 
yaklaştığı bu ay ise akım balığı olan 
palamut balıkçı tezgâhlarında tanesi 
35 TL’den satılıyor. Geçen yıl az ol-
ması nedeniyle kilosu 150 TL’den sa-
tılan lüfer, bu yılki bolluğun etkisiyle 
balıkçı tezgâhlarında kilosu 75 TL’den 
satılmaya başladı.

‘LÜFER BOLLUĞU YAŞIYO-
RUZ’

Eylül ayında yasakların bitmesiyle 
palamut bolluğunun yaşandığını belir-
ten 22 yıllık balıkçı Volkan Kaşıkçı, 
“Kiloluk balıklar 15 ile 20 lira civarın-
da satıldı. Palamut akım balığı olduğu 
için sonlarına gelindi. Palamudun fiya-
tı son turfanda 35 liraya çıktı. Bunun 
yanında geçen yıl 150 liraya sattığımız 
lüferin kilosunu bu yıl 75 liraya satı-
yoruz. Lüferde geçen yıla göre yarı ya-
rıya bir fiyat farkı oluştu. Tezgâhlarda 
lüfer bolluğu yaşıyoruz. Artık palamu-

dun yerini lüfer aldı” dedi.
‘PALAMUTTA UCUZLUK AR-

TIK YAŞANMAZ’
Balıkhanede 30 yıllık balıkçı En-

gin Tunç ise “Palamutta sezon sonuna 
geldik. Palamutta bu yıl bol ve ucuz 
bir sezon yaşadık. Palamut önümüz-
deki günlerde yine tezgâhlardan eksik 
olmaz. Bir kiloya yakın olan palamut 
30 ile 35 lira civarında yıl başına kadar 
tezgâhlarımızda yerini almaya devam 
eder. Palamutta geçtiğimiz günlerde 
ucuzluk artık yaşanmaz. Fakat tez-
gâhlarımızdan da eksik olmaz. Lüfer 
geçen yıl 150 liraydı. Çünkü geçen yıl 
lüfer yoktu, bu sene ise lüferde bolluk 
yaşanıyor. Kasımın ortalarını geçtik. 

Lüferin kilosu 75 liraya tezgâhlarda 
yerini aldı. Bu balık geçen yıl ise 150 
liraydı. Artık denizlerimiz dengeyi 
sağlıyor. İnşallah seneye de böyle bir 
bolluk bekliyoruz” diye konuştu.

Balık halinde diğer balık çeşitlerin-
den istavrit kilosu 20 TL, çinekop 30 
TL, tekir 35 TL, mezgit 45 TL, hamsi 
20 TL, sardalya 15 TL, çipura 35 TL, 
sarıkanat 40 TL ve karides 40 TL’den 
satılıyor.” (http://www.milliyet.com.
tr/fiyati-bir-anda-2-katini-asti--ekono-
mi-2779697/)

 ***

Okuduğumuz gibi haberin başlığı 
“Fiyatı bir anda 2 katını aştı” diyerek 
bir pahalılanmayı söylese de, haberin 
içeriğinde palamudun fiyatının artma-
sının normal olduğunu, lüferin fiyatı-
nın da 150 liradan 75 liraya inmesinin 
ise çok büyük bir ucuzluk olduğunu 
vurguluyor.  Balıkçılardan yaptığı ak-
tarmalarla da bunu pekiştirmeye, ka-
nıtlamaya çalışıyor.

Şimdi;
15 lira olan palamudun tanesi 35 

liraya çıkmış. Yani iki katı aşmış fiya-
tı. Yani yüzde yüzden fazla pahalılan-
mış…

“Lüferde geçen yıla göre yarı ya-
rıya bir fiyat farkı oluş”muş. Geçen 
yıl 150 lira olan lüfer; “bu yıl yaşanan 
bolluk nedeniyle 75 TL’den satılıyor”-
muş.

Yarı yarıya fiyat farkının oluşması-
nı sağlayan lüfer bolluğu neden yaşa-
nıyormuş;

 “Artık denizlerimiz dengeyi sağlı-
yor”muş çünkü(!)

“İnşallah seneye de böyle bir bol-
luk bekliyor”muşuz…

At babam at!
At ama bu kadar da atma yandaş 

gazeteci!
Haber;
Palamud’un tanesinin 15 lira oldu-

ğu anda bile halkımızın palamut ala-
madığı gerçeğini mi?

Lüfer’in tanesinin 150 liradan 75 
liraya düşmüş olmasına rağmen bu fi-
yatlarla halkımızın asla ve kata lüfer 
yiyemeyeceği gerçeğini mi değiştiri-
yor?

Lüfer’de yaşanan bolluk ve ucuz-
luk(!) bu fiyatlarla kimin lüfer yeme-
sini sağlar?

Asgari Ücretle geçinmeye çalışan 

insanlarımızın değil.
Ya da ortalama ücretle geçinmeye 

çalışan halkımızın da değil.
Ya kimin?
Parababalarının ve onların bir avuç 

uşağının… Başka kimsenin değil!
On milyonlarca insanımız bu “bol-

luk ve ucuzluğa”(!) rağmen lüfer yiye-
mez. Palamut da yiyemedi zaten...

Çünkü, tanesi 15 liraymış. Bir pala-
mud, bir aileyi doyurmaz ki… 4 kişilik 
bir çekirdek aileyi baz alsak bile en az 
üç palamud alması gerekir ailemizin. 
O da 45 lira yapar… Şu andaki 35 lira-
lık fiyatla da 105 lira yapar.

Şu anda ülkemizde halkımızdan 
hangi aile sadece bir öğün yemek için 
palamuda 105 lira verebilir?

Ya da kaç ailemiz 3 tane Lüfer’e 
225 lira verebilir?

Hiçbirisi!
Halkımız doğru dürüst hamsi, is-

tavrit bile yiyemiyor. Çünkü haberde 
de söylendiği gibi ikisinin de kilosu 20 
lira.

Yine 2 kilo alsa ailemiz, 40 lira ya-
par. Bunun yanına bir de salata yapsa 
50 lira yapar bir öğün yemek.

E, insan üç öğün yemek yer normal 
olarak. Öyle yemesi gerekir bilimsel 
olarak. Yani iki öğün daha yemek ek-
lerseniz, bu ailemizin hamsi ya da is-
tavrit bile yese, günlük en az 100 lira 
harcaması gerekir. Bir ayda ne yapar?

100 X 30 = 3.000 TL.
Asgari ücret 1603 TL.
E, canım bu ailemiz de her gün ba-

lık yemesin, denecek?
Ne yesin?
Et yesin. Çünkü halkımız Reis’in 

dediğine göre bol bol et yiyormuş. 
Hatta etteki pahalılığın nedeni de buy-
muş. Halkımız bol bol et yediği için et 
fiyatları yükseliyormuş. Bunu Tayyip 
söyledi.(!)

E, etin kilosu ne kadar?
Ortalama 50 TL.
Devletin ithal ederek birkaç mar-

kette satılmasına izin verdiği etin kilo-
su; 31 lira 50 kuruş.

Hadi söz ettiğimiz ailemiz devletin 
ithal etinden yesin.

Haftada iki kilo et yediğini varsay-
sak ne yapar?

31.50 X 2 = 63 TL.
Bir ayda ne yapar?
63X4= 252 TL.
Yani asgari ücretin altıda biri…
Oysa daha arkada dünya kadar 

masraf kapısı var: Kira, su, elektrik, 
doğalgaz, iletişim, ekmek, meyve seb-
ze, çocukların okul masrafları, giysi 
vb…

Asgari Ücret ne kadar?
1603 TL.
Bu ücretle bu masraflar karşılanır 

mı?
Asla karşılanmaz.
Türk-İş, Ekim ayında 4 kişilik aile-

nin Açlık Sınırını 1919 TL, Yoksulluk 
Sınırını 6252 TL olarak hesapladı.

Bir yanda Açlık Sınırı bile 1919 
TL, Yoksulluk Sınırı 6252 TL,

Diğer yanda Asgari Ücret 1603 TL.
Karslının deyişiyle; “Hesap hesap 

ne hesap…”
Ama gerçek hesap bu!
Fakat insan bir kez yandaş oldu mu 

bütün bu gerçeklere gözlerini kapıyor. 
Görmüyor. Görmek istemiyor gerçek-
leri. Çünkü Rus atasözünde dendiği 
gibi de; “Görmek istemeyen göz kadar 
kör göz olamaz”.

AKP’giller, yerli yabancı Para-
babalarının emirleri doğrultusunda 
ekonomik ve siyasi politikalar uygu-
luyorlar. O politikalarda ise halkı dü-
şünmek, halktan yana davranmak söz 
konusu bile olmaz. Olamaz. Çünkü on-
lar kendi kârlarından, kendi çıkarların-
dan başka bir şey düşünmezler. Onlar 
kârlarına kâr katarlar, hep isterler, hep 
alırlar ama halka hiçbir şey vermezler. 
Onların düzeni, onlarının sistemi onla-
ra bunu emreder.

O yüzden halkımız kendi kaderini 
kendi ellerine almadıkça, kendi iktida-
rını kurmadıkça bu düzenden onların 
yararına hiçbir şey gelmez.

Kurtuluşumuz Demokratik Halk 
İktidarındadır! q

Doç. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu

Toplu ulaşımda
belediye otobüsleri…

Böyle oluyor yandaşlık!

Basında yer alan bir kısım haberle-
re göre; 

Eski AKP Milletvekili Uğur Işı-
lak’ın, 2012 yılında, AKP’li Konya 
Meram Belediyesi tarafından düzen-
lenen 30 günlük Ramazan programı 
sunduğu ve  “Meram’a Geldim” adlı 
program için 1 milyon 200 bin TL para 
aldığı ortaya çıkmıştır.

Söz konusu bedel, AKP’li Meram 
Belediyesinin iştiraki olan Pelitaş şir-
keti tarafından Uğur Işılak’a ödenmiş-
tir. Bu ödemenin yapıldığına ilişkin 
fatura da ayrıca haber içerisinde sunul-
muştur. 

Söz konusu meblağ, özellikle 6 yıl 
öncesinin şartlarına göre düşünüldü-
ğünde astronomik bir meblağdır. Böy-
le bir ücretin 30 gün yalnızca sunucu-
luk ve şarkıcılık yapan birine verilmiş 
olması kamunun zarara uğratılması an-
lamına gelir. Kaldı ki bu konuda bele-
diyenin yapacağı hizmet alımı, Kamu 
İhale Kanunu hükümlerine tabidir. Ay-
rıca Kamu İhale Kanununda sayılan is-
tisna doğrudan alımlardan sayılsa bile 
bu konuda fiyat araştırması yapılmış 
olması gerekir. 

Meram Belediyesinin o zamanki 
yetkililerinin ihalelerde saydamlık, 
rekabet, eşitlik, gizlilik ve kaynak-

ların verimli kullanılması ilkelerini 
çiğnediği görülmektedir. Söz konusu 
kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya 
ihmallerinden kaynaklı olarak mevzu-
ata aykırı karar, işlem veya eylemleri 
sonucunda kamu kaynağında ciddi bir 
eksilme olduğu açıktır.  Dolayısıyla bu 
haber tek başına bile bir suç duyurusu 
niteliği taşımaktadır. 

Söz konusu haksız ve astronomik 
meblağın ödenerek kamuyu zarara uğ-
rattığı düşünülen Meram Belediyesi-
nin bir önceki Başkanı Serdar Kalaycı, 
dönemin Belediye Meclis Üyeleri ile 
diğer görevliler ve ödemeyi alan Uğur 
Işılak hakkında Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulu-
nulmuştur. 

Halkın Kurtuluş Partisi açıkça iş-
lenmiş bu tür suçların göz ardı edilme-
mesi, siyasi saiklerle tüm bu yasadışı 
işlerin üstü örtülmemesi için elinden 
gelen gayreti bugüne kadar göstermiş, 
bundan sonra da gösterecektir.

17 Kasım 2018

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Halkın Kurtuluş Partisi
haksız kazanç elde eden eski AKP 

Milletvekili hakkında
suç duyurusunda bulundu!



Öncesinden basına bilgi verilmiş 
aynı zamanda Şanlıurfa Valiliğine ya-
zılı bildirim yapılmış ve jandarma ile 
de görüşme sağlanmıştır. Ancak basın 
açıklaması saati geldiğinde jandarma 
istasyonun bulunduğu yerin Valili-
ğin yayınladığı Gösteri ve Yürüyüş 
yapılacak alanlar içerisinde olma-
dığını belirterek basın açıklaması-
na izin vermeyeceğini belirtti. Bir 
otobüs jandarma çevik kuvvet ve 
TOMA ile müdahale etmek için ge-
len Alay Komutanı, Valiliğin yazılı 
izin belgesi olmadığı sürece basın 
açıklamasına izin vermeyeceğini be-
lirtti.

Genel Başkan’ımız ise burada yapı-
lacak işten atılmalarla ilgili basın açık-
lamasının Anayasanın 34. Maddesine 
göre önceden izin alınmaksızın yapı-
lacak eylemlerden olduğunu, Toplantı 

ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsa-
mında olmadığını, bu kararın tamamen 
keyfi ve hukuksuz olduğunu belirtti. 
Uzun tartışmalar da sonuç vermeyince 
başka bir yer üzerinde anlaşma sağ-
landı. Bunun üzerine basın açıklaması 
Şanlıurfa Merkezde yapıldı.

Şanlıurfa Merkezde yapılan basın 
açıklaması sendikamız Genel Başkanı 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından 
yapıldı.

Küçükosmanoğlu yaptığı açıkla-
mada, eylemin neden merkezde yap-
tıklarını anlatarak, yasalara göre basın 
açıklaması yapmak için izin almaya 
gerek olmadığını ancak Şanlıurfa’da 
böyle bir durumla karşılaştıkların be-
lirtti. Bu durumun keyfi ve hukuksuz 
olduğunu ve bu kararı protesto ettikle-
rini söyledi.

Küçükosmanoğlu, Polçak’ta çalı-
şan işçilerin uzun yıllardır çalışmaları-
na rağmen asgari ücret düzeyinde ücret 
aldıklarını, ayrıca sık sık istasyonlar 
arası yer değişimi yaşadıklarını ve ça-
lışma koşullarındaki birçok düzensizli-
ğin giderilmesi için sendikal örgütlülü-
ğü tercih ettiklerini belirtti.

İşçilerin bu tercihine saygı duy-
mayan işverenin toplam 11 üyelerini 

tazminatsız bir şekilde işten attığını 
belirten Küçükosmanoğlu, bu işten 
çıkartmaların asıl amacının sendikal 
örgütlenmenin önüne geçmek ve en-
gellemek olduğunu söyledi. Küçükos-
manoğlu bu durumun kabul edilemez 
olduğunu belirterek atılan işçiler geri 
alınıncaya ve Polçak’da toplu iş söz-
leşmesi imzalanıncaya kadar mücade-
lenin, direnişin devam edeceğini söy-
ledi.

Küçükosmanoğlu bir kez daha Şan-
lıurfa Tüvtürk/Polçak Taşıt Muayene 
İstasyonu işverenine çağrı yaparak, 
işçilerin anayasal haklarına, sendika-
ya üye olmalarına, toplu iş sözleşmesi 
hakkına saygı göstermesini ve keyfi, 
hukuksuz işten çıkarılan sendika üye-
lerinin işe geri alınmasını istedi.

Küçükosmanoğlu, Salı gününden 
itibaren Şanlıurfa Merkez İstasyo-
nunun önünde Direnişin başlayaca-
ğını belirterek konuşmasını bitirdi.

Basın açıklamasında sık sık; “Sen-
dika Haktır Engellenemez”, “Direne 
Direne Kazanacağız”, “Yaşasın Pol-
çak Mücadelemiz”, “İşçiyiz, Haklı-
yız, Kazanacağız” sloganları atıldı. 
20.11.2018

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Son dönemde Makro Marketin İn-
san Kaynaklarından ve Konkordato 
Komiserinden yapılan açıklamalarda 
gayrimenkullerin satışının yapılacağını, 
oradan sağlanacak gelirle tazminatların 
ödeneceği şeklindedir.

Ancak bu ne zaman,  nasıl olacak 
belirsizdir.

Makro Market İşçilerinin 
Yasal Kıdem ve İhbar 

Tazminatlarının,
Alacaklarının Gasp 

Edilmesine İzin Verilemez
Makro Market İşçileri, bugüne ka-

dar farklı bölgelerde Ankara, Kayseri, 
Konya, Samsun vb. çeşitli eylemler 
yapmışlardır. Ancak sorunun çözümü 
konusunda şu ana kadar somut bir ge-
lişme olmamıştır. Makro Market İşçi-
leri sendikamızı arayarak yardım iste-
mişlerdir. Sendikamız bazı bölgelerde 
işçilerin mücadelesini sahiplenmiş ve 
birlikte eylemler yapmışlardır. 

Dağınık devam eden Makro Market 
İşçilerinin mücadelesinin ortaklaşa ve 
merkezi olarak yürütülmesi için işçiler-
le birlikte karar alınmıştır. 

Ankara’da Sendikamız Genel 
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğ-
lu’nun da katıldığı, Ankara Bölgesi 
ağırlıklı olmak üzere Konya, Kayseri, 
Mersin ve Malatya’dan temsilcilerin 
katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Top-
lantıya 200’e yakın kişi katılmıştır. 
Toplantıda sendikamız Nakliyat-İş 
öncülüğünde bölgelerden temsilcile-
rin katıldığı merkezi bir komite oluş-
turulmuştur. İlk aşamada hayata ge-
çecek bir mücadele programı kararı 
alınmıştır. Makro Market İşçilerinin 
mücadelesi artık daha örgütlü, ortak 
bir mücadele olacaktır. 

Sendikamız, bugüne kadar Makro 
Marketlerde çalışan binlerce işçinin 
karşı karşıya kaldığı bu yasal hakların 
gaspı karşısında, başta işkolunda bu-
lunan sendikalar olmak üzere işçi kon-
federasyonlarından, İşçi Sınıfına olan 
sorumluluklarını yerine getirmelerini 

beklemiştir. Lokal birkaç bölgedeki 
bazı işkolu sendika şubelerinin sonuca 
yönelik olmayan çabalar dışında her-
hangi bir sahiplenme olmamıştır. 

Ekonomik krizle mücadele ile ilgili 
kararlar alan, program açıklayan kon-
federasyonlar, sendikalar bu dönem-
de konkordato sürecindeki en büyük 
işletme olan ve binlerce işçinin karşı 
karşıya kaldığı hak gaspı karşısında du-
yarsızdır. Bundan dolayı İşçi Sınıfına 
inandırıcı olamıyor, güven vermiyorlar.

Sendikamız tüm zorluklara karşın, 
işkolu ayrımı yapmaksızın, nerede bir 
işçi haksızlığa uğramışsa sahip çıkmaya 
devam edecektir. 29.11.2018

Uyum Market İşçileri Mücadele 
ile Kazandı!

Real ve Makro İşçileri de Müca-
dele ile Kazanacaklar!

Yaşasın Makro Market İşçilerinin 
Örgütlü Mücadelesi!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

5 Kasım’ın, Dominik Cumhuri-
yetin’de diktatör Rafael Leonidas 
Trujillo’ya karşı mücadele eden üç 
kız kardeşin tecavüz edilerek vah-
şice öldürüldüğü, katledildiği gün 
olduğunu ve Birleşmiş Milletler’in bu-
günü, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Mücadele Günu” olarak ilan ettiğini 
belirtti.

Küçükosmanoğlu, kadınların kat-
ledilmediği, cinsiyet ayrımcılığının, 
baskının ve sömürünün olmadığı bir 
dünya umut ettiğini belirterek, kadın 
erkek mücadeleye devam edeceklerini 
belirtti. 

Küçükosmanoğlu konuşmasının 
devamında Real İşçilerinin mücadele-
sine değinerek, Direnişin Parababala-
rına, patronlara, sarı sendikalara karşın 
kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Real İşçilerinin sürecini kısaca 
anlatan Küçükosmanoğlu, patronlarla 
birlikte Real Direnişçilerinin sarı sen-
dikacılığa karşı da mücadele ettiğini, 
yıllardır üyesi oldukları Tez Koop-İş 
Sendikası’nın üyelerini ortada bıraktı-
ğını, Direnişi kırmaya çalıştığını, iki-
yüzlü davrandığını belirterek, Direni-
şin başında Metro’nun işçilerin alaca-
ğından sorumlu olmadığını söylerken, 
birkaç gün önce ise yurtdışındaki bir 
toplantıda, Metro’nun Real İşçileri-
nin alacaklarından sorumlu olduğunu 
açıkladığını söyledi.

Bunun ikiyüzlülük olduğunu ve 
Direnişin sırtından nemalanmak iste-
diklerini belirtti. Ancak ne olursa olsun 
Real İşçilerinin gasp edilen haklarını 
alacaklarını söyleyerek, mücadelenin 
kazanana kadar devam edeceğini belir-
terek, konuşmasını bitirdi. 

Daha sonra yiğit Real Direnişçisi 

Kadınlar adına söz alan Kenahat Kay-
maz Polat, 25 Kasım “Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Mücadele Günü” dolayı-
sı ile bir açıklama yaptı.

Kenahat Kaymaz Polat, 25 Ka-
sım’ın tarihçesini anlatarak Real Di-
renişçisi Kadınlar olarak hem düzene 
karşı, hem de Parababalarına karşı 
mücadele ettiklerini, patronlar tara-
fından Real Direnişçisi yiğit kadınlara 
da psikolojik baskı yapıldığını, kadın 
direnişçilerin bin bir zorlukla direnişi 
devam ettirdiklerini belirterek yılma-
dan, bıkmadan her türlü zulme karşı 
mücadele edeceklerini ve boyun eğ-
meyeceklerini belirtti.

AVM’ye gelen ve basın açıklama-
sını dinleyen halka da seslenen Kena-
hat Kaymaz Polat, Metro’dan, Media 

Markt’tan alışveriş yapmayarak Real 
Direnişçilerine destek olmalarını iste-
di. 

Konuşmaların ardından atılan slo-
ganlarla basın açıklaması sona erdi. 
26.11.2018

Yaşasın 25 Kasım Kadına Yöne-
lik Şiddete Karşı Uluslararası Mü-
cadele Günü!

Kadına Uzanan Eller Kırılsın!
Kadına Şiddete Hayır!
Yaşasın Real Direnişimiz!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi
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Eylemde basın açıklaması sendika-
mız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükos-
manoğlu tarafından yapıldı.

Küçükosmanoğlu konuyla ilgili 
yaptığı basın açıklamasında, Reysaş 
İşvereninin İşçi ve Sendika düşmanlı-
ğını protesto etmek için bir araya gel-
diklerini belirterek, 2018 şubat ayında 
da işverenin sendikal örgütlülüğü haz-
medemeyerek işçi kıyımı yaparak 12 
sendika üyesini işten attığını söyledi. 
Nakliyat-İş Sendikası’nın yasal çoğun-
luğu sağladığını, ancak işverenin toplu 
iş sözleşme sürecini tıkamak ve gecik-
tirmek için bu tür yollara başvurduğu-
nu ifade etti.

Bu saldırılara sendika ve üyeler 
olarak karşı koyduğumuzu ve o dönem 
yapılan Direnişle birlikte atılan 12 iş-
çinin tamamının arabulucu aşamasında 
işe geri alındığını, işverenin Çoğunluk 
Tespitine yapmış olduğu itiraz davası-
nın da devam ettiğini söyledi.

İşverenlerin işçilerin yasal anaya-
sal hakkı olan ve uluslararası sözleş-

melerlede güvence altına alınan örgüt-
lenme hakkına saygı duymadıklarını, 
bu yüzden de örgütlenme aşamasında 
sendikal örgütlülüğe saldırarak üyele-
rimizi işten attığını belirtti. İşverenle-
rin işçileri, kölece çalışma koşullarına, 
düşük ücretlerle mahkûm etmek iste-
diğini ancak sendika olarak buna izin 
vermeyeceğimizi belirtti.

Reysaş işverenin de üyelerimi-
ze baskı yaparak ya sendikadan istifa 
edersiniz ya da gidersiniz tehditlerin-
de bulunduğunu, bunu kabul etmeyen 
işçilerin de tazminatsız işten atıldığını 
belirtti. Sendika olarak işverenin bu 
tutumunu protesto ettiklerini, atılan 
üyelerimiz geri alınıncaya kadar, Rey-
saş’a sendika girip toplu iş sözleşmesi 
imzalanıncaya kadar Mücadelenin ve 
Direnişin devam edeceğini, Eskişehir 
Halkını ve kitle örgütlerini de bu mü-
cadeleye destek olmaya davet etti.

Urfa’da ve Muğla’da da Tüvtürk 
iş ortaklarındaki sendikalaşmadan do-
layı işçilerin atıldığını ve buralarda da 
Direnişlerin devam ettiğini belirterek, 
“ekmeğimize, onurumuza sahip çı-
kacağız ve işverenlerin işçi, sendi-
ka düşmanlıklarına karşı mücadele 
edeceğiz. Bu mücadelede kazanan 
İşçi Sınıfı olacaktır”, dedi.

Küçükosmanoğlu, bir kez daha 
Reysaş işverenine; işçi ve sendika 
düşmanlığına son vermesini ve atılan 

üyelerinin geri alınması çağrısında bu-
lunarak konuşmasını bitirdi.  

Atılan işçiler adına söz alan Mu-
saffet Oktay, işvereninin sendikal 
örgütlülüğü bölmek ve bitirmek için 
kendisini sürgüne göndermek istediği-
ni, bunu kabul etmeyince de kendisine 
destek olan 15 işçi arkadaşı ile birlikte 
tazminatsız işten atıldıklarını belirtti.

Oktay, kendisinin şubat ayında da 
işten atıldığını ancak sendikayla bir-
likte 45 gün Direnerek işlerine geri 
döndüklerini söyledi. İşverenin bu kez 
de başarılı olamayacağını, direnerek, 
mücadele ederek yine kazanacaklarını 
belirterek sözlerini bitirdi. 

Basın açıklamasına katılarak da-
yanışmada bulunan Birleşik Metal-İş 
Eskişehir Şube Başkanı da söz alarak 
Reysaş işçilerinin yalnız olmadığı-
nı, Birleşik Metal-İş Sendikası olarak 
atılan işçiler işe geri alınıncaya kadar 
her türlü desteği vereceklerin, Reysaş 
İşçileri ve Nakliyat-İş Sendikası ile da-
yanışma içerisinde olacaklarını söyle-
yerek sözlerini bitirdi.

Atılan sloganların ardından basın 
açıklaması sona erdi. 28.11.2018

Yaşasın REYSAŞ İşçilerinin Sen-
dikal Örgütlenme Mücadelesi!

REYSAŞ İşçisinin Sendika Hak-
kı Engellenemez!

REYSAŞ İşçisi Yalnız Değildir!
Yaşasın Sınıf Dayanışması!

Nakliyat-İş
Genel Merkezi

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Nakliyat-İş’ten:

Eskişehir Reysaş Taşıt Muayene 
İstasyonu’nda direniş devam ediyor

Nakliyat-İş’ten:

Yiğit Real Direnişçileri, 25 Kasım “Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele ve Dayanışma Gününde” 

alanlardaydı…

Nakliyat-İş’ten:

Sendikamıza Şanlıurfa’da Valilik engeli

Nakliyat-İş’ten:

Makro Market İşçilerinin mücadelesine sahip çıkıyoruz!

Nakliyat-İş’ten:

İstanbul Büyükşehir Halk Ekmek/
Albayrak’ta işçi kıyımına son!

Atılan 4 üyemiz işe geri alınsın!

Basın açıklaması Genel Başkan’ı-
mız Ali Rıza Küçükosmanoğlu tara-
fından yapıldı.

Küçükosmanoğlu yaptığı basın 
açıklamasında, anayasal haklarını kul-
lanarak sendikaya üye olan ve hiçbir 
hakları ödenmeden haksız ve hukuk-
suz bir şekilde işten atılan üyeleri için 
eylem yaptıklarını belirterek, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinin iştirakle-
rinden biri olan İstanbul Halk Ekmek 
Fabrikalarında bayilere ekmek dağıtı-
mı yapan Albayrak’ta örgütlendikle-
rini ve Bakanlığa yetki başvurusunda 
bulunduklarını belirtti.

İşyerinde çalışan işçilere iş yasası-
na ve çıkartılan yönetmeliklere aykırı 
bir şekilde iş sözleşmesi imzalatıldığı, 
gecenin üçünde dördünde kalkarak 
günlük 12-14 saate varan çalışmala-
rının olduğunu belirterek işçilerin ya-
saların belirlediği haftalık çalışma ve 
fazla mesai sürelerinden daha fazla ça-
lıştırıldıklarını söyledi. İş koşulları açı-
sından da birden fazla işçinin yapması 
gereken bir işi, bir işçiye yaptırmak 
için baskıların yapıldığını bunların iş 
yasasına ve anayasaya göre suç oldu-
ğunu belirtti. 

Küçükosmanoğlu, işçilerin bu ağır 
çalışma koşullarına karşı anayasal hak-
larını kullanarak Nakliyat-İş Sendika-
sı’na üye olduklarını, üst işveren ola-
rak İstanbul Büyükşehir Belediyesini 
ve onun işletmesi olan İstanbul Halk 
Ekmek ile alt işveren olan Albayrak 
işverenini işçilerin anayasal ve yasal 
hakları olan sendikalaşma haklarına 
ve sendika tercihlerine saygılı davran-
maya çağırarak, yasalara ve anayasaya 
aykırı bir şekilde işten atılan 4 üyeleri-
nin de işe geri alınmasını istediklerini 
belirterek konuşmasını bitirdi. 

Daha sonra atılan işçiler adına ko-
nuşma yapıldı. Konuşmayı yapan üye-
miz oldukça ağır koşullarda çalıştıkla-
rını, kimi zaman 15 saat çalıştıklarını, 
fazla mesailerinin verilmediğini, bu 
kadar yoğun çalışmaya karşılık asgari 
ücret aldıklarını belirterek, kimseden 
sadaka istemediklerini, sadece emekle-
rinin, çalışmalarının karşılığını almak 
istediklerini belirtti.

İşverenin kendilerine bir sözleş-
me dayattığını, bu sözleşmede de 270 
saat fazla mesai yaptırarak fazla mesai 
ücreti ödemeyeceklerinin yazılı oldu-
ğunu söyledi. Kendilerinin köle olma-
dığını, yasal haklarını istediklerini, bu 
nedenle sendikaya üye olduklarını, an-
cak işverenin sudan bahanelerle ken-
dilerini işten çıkarttığın belirtti. Ayrıca 
içeride çalışan işçilere de yoğun bir şe-
kilde baskı ve tehditler yapıldığını da 
belirten üyemiz, sonuna kadar müca-
dele edeceklerini belirterek konuşma-
sını bitirdi.

Real Direnişçilerinin de katılarak 
dayanışmada bulunduğu basın açık-
lamamızda, sık sık; “Atılan İşçiler 
Geri Alınsın”, “Sendika Haktır En-
gellenemez”, “Halk Ekmekte İşçi 
Kıyımına Son”, “Direne Direne Ka-
zanacağız”, “Davamız Ekmek Da-
vasıdır”, “İşçiyiz Haklıyız Kazana-
cağız”, “Yaşasın Onurlu Mücadele-
miz”,  “Zafer Direnen İşçilerin Ola-
cak”, “Vur Vur İnlesin Halk Ekmek 
Dinlesin” sloganları atıldı. 13.11.2018

Halk Ekmek/Albayrak’ta Atılan 
İşçiler Geri Alınsın!

Sendikaya Üye Olmak Anayasal 
Haktır, Engellenemez!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi



Eskişehir Reysaş Taşıt Muayene 
İstasyonları İşletim AŞ İşvere-

ni, Eskişehir Merkez İstasyonu’n-
dan 15 üyemizi tazminatsız işten 

attı. İşyerinin önünde başlayan di-
reniş bugün yapılan kitlesel basın 
açıklaması ile devam ediyor

Sendikamızın ilk olarak Şubat 

ayında örgütlenmesine başlayarak 
çoğunluk sağladığı REYSAŞ’ta, iş-
veren 9 ay sonra 15 üyemizi 21 Ka-
sım Çarşamba günü yasalara, ana-
yasaya aykırı, hukuksuz, keyfi bir 
şekilde tazminatsız işten çıkartmıştır. 

O günden beri Direnişe başlayan 
üyelerimiz işlerine, sendikalarına, 
ekmeklerine, onurlarına sahip çıka-
rak işyerinin önünde işe geri dönüş 
ve toplu iş sözleşme hakları için di-
renmektedirler. 

Bugün de Sendikamız Genel Baş-
kanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun 
katılımı ile işyerinin önünde bir ba-
sın açıklaması yapılmıştır. 

Pankart, döviz ve flamalarla işye-
rinin önünde toplanan kitle, slogan-
lar atarak işverenin işçi ve sendika 
düşmanı tutumunu protesto etti. Ey-
leme atılan işçilerle birlikte sendika-
mız Eskişehir Sarp Loj. İşyeri tem-
silcileri, Birleşik Metal-İş Sendikası 
Eskişehir Şube Başkanı ve üyeleri, 
Emekli-Sen Şube Başkanı ve üyeleri 
katıldılar.

Şanlıurfa’da Jandarma, Atılan 
Üyelerimizin bulunduğu Taşıt 

Muayene İstasyonu’nun önünde ya-
pacağımız basın açıklamasına “Vali-
lik Tarafından Belirlenen Alan Olma-
dığı” gerekçesi ile izin vermedi.

 Biz de Şanlıurfa Merkez’de atı-
lan üyelerimizle basın açıklamamızı 
yaptık.

Bilindiği üzere sendikamız Şanlı-
urfa Tüvtürk/Polçak Taşıt Muayene İs-
tasyonları İşletim AŞ’de örgütlenmiş, 

çalışanların büyük çoğunluğu sendika-
mıza üye olmuşlardır. Sendikamız yet-
ki için başvurusunu yapmıştır.  

Bunun üzerine işveren üyelerimi-
ze sendikadan istifa baskısı yapmış, 
işlerine, ekmeklerine, onurlarına ve 
sendikalarına sahip çıkan işçiler istifa 
etmemiştir.

Bunu kabullenmeyen işveren, işçi-
lerin anayasal hakkına, sendikaya üye 
olmalarına, toplu iş sözleşmesi hakkı-
na saygı göstermeyerek 11 üyemizi, 
keyfi, hukuksuz ve tazminatsız işten 
çıkartmıştır.

Üyelerimize yönelik baskılar ve iş-
ten atmalarla ilgili Polçak yetkilileri ile 
görüşmeler yapılmış ancak olumlu bir 
sonuç alınamamıştır. Sendikamız Pol-
çak’ta çalışan ve işten atılan üyelerine 
sahip çıkmak, işverenin bu anayasa, 
sendika, hak, hukuk tanımaz tavrını 
protesto etmek ve kamuoyuna duyur-
mak amacı ile dün (Pazartesi günü) 7 
üyemizin atıldığı Şanlıurfa Merkez 
İstasyonunun önünde basın 
açıklaması yapmak istemiştir. 

Sendikamız, İstanbul Halk Ekmek 
Fabrikası’nın dağıtımını yapan Al-

bayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret 
AŞ’de örgütlenerek Bakanlığa yetki tes-
piti için başvurusunu yapmıştır. Sendika-
mızın örgütlenmesinden haberdar olan 

işveren öncü olan 4 üyemizi tazminatsız 
olarak işten atmıştır. 

Bugün üyelerimizin atıldığı İstanbul 
Halk Ekmek’in Cebeci’deki fabrikasının 
önünde işten atılmaları protesto etmek 
için bir basın açıklaması yaptık. 

Türkiye’nin en büyük peraken-
de market zincirlerinden Makro 

Market geçtiğimiz Ekim ayında kon-
kordato talebinde bulunmuş ve süreç 
halen devam etmektedir.

6500 işçinin çalıştığı Makro Mar-
ketlerin Ankara, Kayseri, Konya, 
Samsun, Tekirdağ, Antalya, Mersin ve 
Malatya’da bulunan mağazalarının şu 
an tamamına yakını kapanmış, bazıla-
rı da Taze Market adı altında faaliyet 
göstermektedir. Konkordato sürecinin 
nasıl devam edeceği önümüzdeki gün-
lerde netleşecektir.

Kapanan mağazalarda çalışan bin-
lerce işçinin yasal kıdem ve ihbar taz-
minatları ödenmemiştir. Konkordato 
sürecinde alacaklılardan bankalar, te-
darikçi işletmeler ve devletin alacak-
ları ile ilgili ödeme planları yapılmış, 
kararlar alınmış ancak öncelikli ala-
caklardan olan işçi alacakları ile ilgili 
herhangi bir karar alınmamıştır. 

Real İşçilerinin Direnişi, 16 aydır 
yeni katılımlarla kitleselleşerek, 

kararlılıkla devam ediyor.
Direnişçiler Pazar günü sendika-

mız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükos-
manoğlu’nun ve yöneticilerimizin de 
katılımı ile Forum İstanbul AVM’de 
bulunan Media Markt’ta kasa kilitleme 
eylemi yaptılar. 

Alışveriş için mağazaya giren Di-
renişçiler, aldıkları ürünlerle kasala-
ra gittiler. Kasalarda uzun kuyruklar 
oluşturan Direnişçiler, bütün ürünleri 
kasadan geçirdikten sonra paraları ol-
madığı için ödeme yapamayacaklarını 
söyleyerek ürünleri kasada bırakıp top-

luca alkış ve sloganlarla dışarı çıktılar. 
Dışarıda AVM’nin önünde bir 

basın açıklaması yapıldı. AVM’nin 
müşterilerinin de ilgiyle dinlediği ba-
sın açıklamasında Genel Başkanımız 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu açıklama-
larda bulundu.

Küçükosmanoğlu yaptığı açıkla-
mada 25 Kasım’ın “Kadına Yöne-
lik Şiddete Karşı Uluslararası Mü-
cadele Günü” olarak ilan edildiğini 
belirterek, kadınların erkek şiddetine 
maruz kalarak katledildiğini, 2018 
yılı daha bitmeden 363 kadının er-
kekler tarafından katledildiğini söy-
ledi.

Nakliyat-İş’ten:

Yiğit Real Direnişçileri, 25 Kasım “Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele ve Dayanışma Gününde” 

alanlardaydı…

15’te

15’te

15’te

15’te

15’te

Nakliyat-İş’ten:

Eskişehir Reysaş Taşıt Muayene 
İstasyonu’nda direniş devam ediyor

Nakliyat-İş’ten:

Sendikamıza Şanlıurfa’da Valilik engeli
Nakliyat-İş’ten:

İstanbul Büyükşehir Halk Ekmek/
Albayrak’ta işçi kıyımına son!

Atılan 4 üyemiz işe geri alınsın!

Nakliyat-İş’ten:
Makro Market 

İşçilerinin 
mücadelesine sahip 

çıkıyoruz!

ÇIKTI
ÇIKIYOR


