HKP’nin başvurusu üzerine Danıştay Savcısı,
Tank-Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesi işleminin
iptali yönünde mütalaa verdi

23 Haziran Seçimine ilişkin tutumumuzdur

Halkın Kurtuluş Partisi’nin, Ordunun, dolayısıyla kamunun malı olan ve stratejik önemdeki Tank-Palet Fabrikasının Özelleştirilmesine
karşı, özelleştirmenin iptali talebiyle açtığı davada, Danıştay Savcısı da yapılan özelleştirmenin;
Anayasaya, 4046 sayılı Özelleştirme Yasasına,
5201,5202 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri ile Silah Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Yasasına”, “Savunma
Sanayi Güvenliği Yasasına” aykırı olduğunu,
ayrıca yapılan özelleştirmenin verimliliği 2’de

Saygıdeğer arkadaşlar;
23 Haziran’da üşengeçliğe kapılmadan, o günkü ortaya çıkabilecek
özel işlere öncelik vermeden, seçim
sandıklarına gidiyoruz, oylarımızı
Ekrem İmamoğlu’na veriyoruz...
07 Mayıs 2019
Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un
güncel değerlendirmeleri
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Siyasi Gazete

www.kurtulusyolu.org

10-11-12’de

2.5 TL

Denizler’in de, tüm Devrim Şehitlerinin de mücadelesini
biz zafere ulaştıracağız!

HKP İstanbul İl Örgütü, katledilişlerinin 47’inci Yıldönümünde Üç Fidan’ı; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı Anma Etkinliği
düzenlemişti. 5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen Anma Etkinliğinde HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut da bir konuşma gerçekleştirdi.
Yapılan konuşmayı aynen yayımlıyoruz

B

ize pek söz bırakmadı genç arkadaşlarımız. Siz
olsun, Kıvılcım Yoldaş olsun söylenmesi gerekenleri eksiksiz bir şekilde söylediniz. Sağ olun.
Deniz Yoldaş’la aynı kampusun öğrencileriydik.
Deniz, Merkez Bina’daydı, Hukuk’taydı, biz Edebiyat’taydık. Turan Emeksiz Lokantası’nda öğlen
yemeklerini birlikte yerdik. Her gidiş gelişimizde
görüşürdük.
Hukuk’un bahçesinde genişçe bir havuz
var. Aşağı yukarı bu salonumuzun yarısı kadar
bir havuz, dikdörtgen. Orada otururdu, arkadaşlar, Deniz ve devrimci yoldaşları. Sohbet
ederlerdi, şakalaşırlardı. Hatta güreşirlerdi.
Biz her yemeğe gidişimizde Denizler’i orada görürdük. O zaman fiş alınırdı, arkadaşlar. 1 liraydı yemek. O fişlerle
sıraya girilir, dağıtım tezgâhına varıldığı
zaman oradaki görevliye fiş uzatılır herkes
tabldotunu alır, geçer masalarda yemeğini yerdi. Deniz de yoldaşlarıyla birlikte sıraya girerdi bizim gibi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)
AKP’giller’in vurgun ve
talanlarının peşini bırakmıyor!
Halkın Kurtuluş Partisi’nin Başvurusu Üzerine, Danıştay Savcısı da,
AKP’nin; Meraları Yok
Etme, Yerine AVM ve Gökdelen Yapma Projesinin İptalini İstedi!

Gezi Meşrudur!
Gezi Haklılıktır!
Gezi Halktır!

Meraların kentsel dönüşüme açılmasına izin veren
yönetmelik değişikliğinin
iptali için açtığımız davada, Danıştay 17’nci Dairesinin Tetkik Hâkimi ve İki
Üyesinden sonra; Danıştay
Savcısı da talebimizi haklı
buldu. Sıra İptal Kararı vermeye geldi.
Bildiğimiz gibi Halkın
Kurtuluş Partisi (HKP);
AKP’giller’in kamu 2’de

Gebze’de fabrika yangınında yaşamını
yitiren işçilerin katili
Parababaları düzenidir!

İlimiz Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet
Mahallesi’nde, ev tekstil
ürünleri üretimi yapılan fabrikada dün saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen
bir nedenle yangın çıktı.
Çıkan yangında 4 işçi yaşamını kaybetti. Dumandan
etkilenen ve yaralanan 6 işçi
de tedavi altına aldı. Aynı
zamanda lojistik deposu ola-

rak da kullanılan fabrikada
çıkan yangın sırasında zaman zaman patlamalar oldu.
Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul’dan
itfaiye ekiplerinin yoğun
müdahalesiyle yangın ancak
4,5 saatte kontrol altına alınabildi.
Yangının meydana geldiği adresten, firmanın Akpınar Tekstil firması olduğu
çeşitli kaynaklarda belirtiliyor. Firmanın ruhsatının
olmadığı, itfaiyenin firmada
yangın güvenliği açısından
denetim yapıp yapmadığı
tartışılan
konular
6’da
arasında.

Gelecek o günler!
Göreceğiz o günleri!
3’te

M. Gürdal Çıngı

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının
100. yılında hep bir ağızdan haykırdık:
Yüzyıl önce yendik, yine yeneceğiz!

AKP’giller’in bugünkü
gibi iyice pervasılaştığı günEge Denizi’ndeki
lerdi.
18
Adamızı
ve 1 Kayalığı
Kadınlara,
çocuklara,
işgal
eden
Yunanistan’ın
doğaya, işçilere, köylülere
İzmir Başkonsolosluğuna
zulmün her geçen gün arttığı
siyah çelenk bırakıldı
günlerdi.

17’de

HKP:
AKP’giller’in Beykoz Belediyesindeki
yağma ve vurgunlarını yargıya taşıdık
AKP’giller’de yağma,
talan, vurgun bitmiyor.
Bu yağmalara hukuki kılıf
uydurulduğu
Belediye
Meclislerinde
diğer
muhalefet partilerinin de
meclis üyeleri olmasına
karşın,
(bazı
dürüst,
namuslu belediye meclis
üyeleri hariç) bu partilerden
kurumsal olarak hiçbir ses
çıkmamaktadır.

Av. Tacettin Çolak

Başyazı

13’te

2’de

Varsın HKP düşmanlığı
yapsınlar…
5’te

Ege Adaları
Vatan Toprağıdır
Satılamaz!

Devrimci konuşmalar, tartışmalar olurdu. Tabiî biz, fakültelerimiz ayrı olduğu için, Merkez Binanın öğrencileri kadar samimi değildik Deniz’le. Biraz da yetişme
tarzımız, kişiliğimiz farklıydı. Yani Deniz daha sıcak
davranırdı, bir açıdan. Şakalaşırdı, el
şakası yapardı. Takılırdı arkadaşlarına,
güreşirdi, lakaplar takardı. Bizse yetişme tarzımızdan kaynaklı bunların
hiç birini yapmazdık. Yadırgardık
yani. Ömrümüzün hiçbir döneminde
el şakası yapmadık hiç kimse-ye karşı, bize yapılmasına da izin vermedik. Devrimci arkadaşlarla da ciddi
ve ağırbaşlı bir şekilde
konuşur, tartışırdık. Yani
o bakımdan Deniz’le çok
kaynaşabilecekken kay7’de
naşmadık. Tabiî

İBB’nin geçen dönemki
meclis
toplantısında
konuşma yapan Meclis
Üyesi Taner Kazanoğlu,
neredeyse her ay ENSAR
ve TÜRGEV vakıflarına
yer verilmesine tepki
göstererek “İnşaat Emlak
Dairesi Başkanlığı’na bir
yazı yazalım. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin
elindeki
bütün
gayrimenkullerin fihristini
bu vakıflara versinler,
hangilerini
istiyorlarsa,
bir
defada
verelim,
kurtulalım” diyerek ironili
bir eleştiri yapmıştır.
6’da

Yalanlar, düzenler, dolaplar,
kötülükler dünyasının aktörleri

Bunlar; yalanlar, dümenler, riyalar, dolaplar, düzenler dünyasında yaşamaya mecbur...
Ruhları ve zihinleri, o dünyanın
kalıplarına göre şekillenmiştir. Onları
oradan çıkarmak mümkün olsa, çıkarsanız, alıp dürüstlükler, doğruluklar, mertlikler, içtenlikler dünyasına
getirseniz; aynen sudan çıkmış balığa
dönerler. Soluk bile alamazlar burada. Yaşayamazlar, yok olup giderler.

Fiili Meşru Sendikacılıktan,
Masabaşı Sendikacılığa
Geçişe bir örnek: KESK

Ortaöğretim Tasarımı
neyi tasarlıyor?
Bir kez daha Ziya Selçuk’tan
medet umanlara!

5’te

6’da

Prof. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu

Prof. Dr. Özler Çakır

6 bin yıldan bu yana Ortadoğu Halklarının başbelası, insanlık
düşmanı, vurguncu, soyguncu, hain
Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının manen ve maddeten bütün kötülüklerini bire bir taşırlar, yansıtırlar
ve o kalıplar içinde davranırlar hem
özel hayatlarında, hem toplumsal hayatlarında ve de siyasi hayatlarında.
2013 yılında FETÖ’nün, namuslu, Mustafa Kemalci yurtseverlere kurduğu Ergenekon, Balyoz,
Poyrazköy, Askeri Casusluk,
Odatv vb. adlarla anılan hainane
kumpası çökünce (ki bu kumpası
da Kaçak Saraylı Reis ve avane10’da

Aşı Sorunu Üzerine
20’de

Hüseyin Ali

2
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HKP’nin başvurusu üzerine Danıştay Savcısı,
Tank-Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesi
işleminin iptali yönünde mütalaa verdi
Baştarafı sayfa 1’de
artırmayacağını belirterek, işlemin iptali gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.
AKP’nin ve Kaçak Saray’ın zulüm,
baskı, kanunsuzluk iktidarında kamunun, halkın, vatanın çıkarını savunan,
Cumhuriyet’in Kazanımlarına Sa-

hip Çıkan hukuk insanlarının hâlâ
kalabilmiş olması bizleri sevindiriyor.
Gözlerimizin önünde açıkça “Tam
Kanunsuzluk” niteliğindeki işlemleri
yapan iktidar güdümlü yasa uygulayıcılarını da görünce üzülüyoruz.
Ama bunlar bizi hukuk mücadelemizden, “halkın davası”ndan asla vazgeçirmiyor, umutsuzlandırmıyor. Aksine, Cumhuriyet hukukunun derinlerde
kök saldığını ve gericiliğin, faşizmin
ve onların baskı-zulüm-soygun “hukuku”nun ergeç yenileceğini biliyoruz.
Partimiz, vatanımızın, halkımızın
çıkarları neyi gerektiriyorsa onun mücadelesini veriyor, vermeye de devam

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) AKP’giller’in
vurgun ve talanlarının peşini bırakmıyor!
Baştarafı sayfa 1’de
mallarını yerli-yabancı Parababalarına peşkeş çekmek amacıyla her geçen
gün bir yenisini uygulamaya koyduğu,
hukuksuzluklarının, vurgunlarının, talanlarının peşini bırakmıyor.
Halkçı Hukukçularımız eliyle

açılan ve sağlam gerekçelere dayanan
davalarla, bu vurgun ve talana dur demek için amansız bir mücadele yürütüyoruz.
Bu mücadelede, vicdanının sesini
dinleyen, hukuka ve kamu yararına
inanan yargıçlarla da karşılaşıyoruz.
Seviniyoruz.
Geçtiğimiz günlerde; TSK’ye ait
askeri Tank-Palet Fabrikası’nın AKP
yandaşı Ethem Sancak ve Katarlılara
peşkeş çekilmesine karşı açtığımız davada Danıştay Savcısı, yapılan özelleştirmenin usul ve yasaya açıkça aykırı
olduğu gerekçesiyle iptalini istemişti.
Danıştaydan, hukukun üstünlüğüne
inanan dürüst ve yürekli bir savcımız
daha çıktı.
Yaklaşık dört yıl önce, Mera Yönetmeliğinin 1’inci maddesinde yapılan değişiklikle; üretmen köylümüzün
atadan-deden beri mera, yaylak ve
kışlak olarak kullandığı, hayvanlarını
otlattığı arazilerin; Belediye Meclisleri
ya da Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile tahsis amaçları değiştirilerek “kentsel dönüşüm” projelerine dâhil edilebilmesinin ve buralarda büyük gökdelenler yapılmasının
önünü açmışlardı.
O zaman, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinin hengâmesi içinde toplumun
dikkati seçimlere yoğunlaşmışken çıkartmışlardı bu yönetmelik değişikliğini.
Fakat Partimiz, bu halk düşmanlığını hemen görmüş, kendisi de bir
orman köylüsü olan Antalya İl Başkan’ımız Hikmet Yılmaz ve Partimiz
adına Mera Yönetmeliğinde yapılan bu
değişikliğin iptali için Danıştay 17’nci
Dairesi önünde Yürütmenin Durdurulması (YD) istemli iptal davası açmıştı.
O tarihten bu yana, bu kanser düzenin “kan kanseri” hastalığı, Antalya
İl Başkan’ımızı aramızdan ayırdı. Ama
davamız devam etti.
Danıştay
17’nci
Dairesince,

2015/14334 E. Sayılı dosyada ilkin
Yürütmenin Durdurulması istemimiz
incelenmiş, bu aşamada Tetkik Hâkimi
ve dairenin iki üyesi Yönetmelik değişikliğinin açıkça hukuka aykırı olduğu
ve gecikmesinde zarar bulunacağı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması
yönünde görüş bildirmelerine karşın,
hukuka ve kamu
yararına inanmayan çoğunluk üç
üyenin oylarıyla
08.06.2016 tarihli
kararla YD istemimiz reddedilmişti.
Gerek Tetkik
Hâkimi, gerekse
azınlıkta kalan iki
üye; son derece
doyurucu gerekçelerle, yönetmelik değişikliğinin başta Anayasa olmak
üzere Mera Kanunu, Köy Kanunu ve
Belediye Kanununa aykırı olduğu sonucuna varmışlar ve iptal yönünde
görüş belirtmişlerdi. Fakat, dairenin
çoğunluğunu oluşturan üç kişi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden YD
talebimiz reddedilmişti.
Davanın esastan görüşülmesi aşamasında ise bu kez Danıştay Savcısı
da yapılan yönetmelik değişikliğinin;
Anayasa’nın “Tarım, Hayvancılık ve
Bu Üretim Dallarında Çalışanların
Korunması” başlıklı 45’inci maddesi,
4342 sayılı Mera Kanununun “Tahsis
Amacının Değiştirilmesi” başlıklı
14’üncü maddesi ve 5393 sayılı Bele-

diye Kanunun “Kentsel Dönüşüm ve
Gelişim Alanı” başlıklı 73’üncü maddesindeki düzenlemelere açıkça aykırı
olduğunu tespit etmiştir.
Gerçekten de Anayasa’nın 45’inci
maddesinde; devletin “tarım arazileri
ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek”
gibi görevleri vardır.
Diğer yandan Mera Kanununun
14’üncü maddesinde; kadimden beri
yerleşim amaçlı kullanılamayan meraların tahsis amacı değiştirilmeden,
Mera Kanununda sayma yoluyla gösterilenlerden başka amaçlara da tahsis edilmesi mümkün değildir. Ancak,
durumu ve sınıfı çok iyi veya iyi olan
meraların tahsis amaçları aşağıda belirtilen istisnai hallerde değiştirilebilmektedir.

edecek.
Bugüne dek Cumhuriyet Savcılıkları, İdari Yargı, Anayasa Mahkemesi
ve Uluslararası Hukuk kurumları nezdinde yüzlerce hukuk savaşımı verdik,
veriyoruz. Çünkü bu vatanı halkımız
binbir zorluklarla, büyük özverilerle
yarattı, kolayca da kaybedilemez.
Tank-Palet fabrikasının özelleştirilme kapsamına alınmasını hukuk terimlerle açıklamanın yetmeyeceğini, bir
ülke ve ordusunun ve savaş gücünün
yok edilmesi anlamına geldiğini ifade
etmek zorundayız.
Dolayısıyla bu özelleştirme Vatana
ihanettir.
Vatana ihanetin sorumluları er geç
Yüce Divan’da da hesap vereceklerdir.
Davamız Halkın Davasıdır!
28.05.2019
Kurtuluş Partili Hukukçular
Bu haller;
* Arama faaliyetleri sonunda rezervi belirlenen maden ve petrol faaliyeti
ile jeotermal kaynak ve doğal mineralli
sular için zorunluluk halleri,
* Ülke güvenliği ve olağanüstü hal
durumları,
* Doğal afet bölgelerinde yerleşim
yeri ihtiyaçları,
* Petrol iletişim faaliyetleri ile
elektrik ve doğal gaz piyasası için gerekli haller olarak yasada tek tek sayılmıştır.
Yönetmelik değişikliği ile Cumhurbaşkanına, meraların “kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak
ilan edilmesi” yetkisinin verilmesinin,
yukarıda belirtilen Anayasa ve yasa
maddelerine aykırı olduğu açıktır.
Anılan yönetmelik değişikliğinin
“kanunlar hiyerarşisi”ne aykırılığı
bir yana, İdare Hukukundaki; üst hukuk normu olan yasaya aykırı yönetmelik düzenlemesi yapılamayacağı
yönündeki kural da ihlal edilmiştir.
Dolayısıyla Danıştay Savcısı “Düşünce” yazısında; kanunla belirlenen
istisnalar dışında kalan “kentsel dönüşüm amacıyla dahi” durumu ve
sınıfı çok iyi veya iyi olan meraların
tahsis amacının değiştirilmesinin hukuken mümkün olamayacağı sonucuna
vararak, Mera Yönetmeliğinde yapılan
değişikliğin iptalini istemiştir.
Kendisini bu cesur görüşünden dolayı kutluyoruz.
Zira, yargının AKP’nin hukuk bürolarına dönüştürüldüğü bugünlerde,
vicdanının sesini dinleyen, hukuka
uygun karar veren yargıçların ortaya
çıkmasına sevinir hale geldik. Oysa
yargıcın görevi hukuka ve hakkaniyete
uygun karar vermektir. Bunun için cesur olmaya da gerek yoktur.
Sonuç olarak diyoruz ki; bugüne
kadar geçen süreçte bir tektik hâkimi, iki Danıştay üyesi ve bir Danıştay
Savcısının Anayasa ve yasalara açıkça
aykırı bulduğu bu yönetmelik değişikliğini iptal etmeyen her kimse bilinsin
ki o; hukuka inanmayan, vicdanının
sesine kulak tıkamış, halkın çıkarlarını
korumak yerine siyasi iktidarın talimatlarıyla hareket eden bir emir eridir.
Eğer bu yönetmelik değişikliği iptal edilmezse; meralarımızın siyasi iktidar yandaşlarına peşkeş çekilmesinin
önü açılacaktır. İktidar yandaşı vurguncular, verimli meralarımızın tahsis
amacını değiştirerek buralara beton yığınları dikecekler.
Dolayısıyla zaten yıllardır sistemli bir şekilde hayvancılığı yok eden
AKP’giller’in bu politikaları nedeniyle
halkımız, en temel besin kaynağı olan
ete daha fazla hasret kalacak, süt ve süt
ürünlerine ulaşmak da güçleşecektir.
Bu yönetmelik değişikliğini iptal
etmeyen yargıçlar da verdikleri/verecekleri kararların başındaki “Türk
Milleti Adına” ibaresini çıkarmak zorundadırlar. 01.06.2019

Gezi Meşrudur! Gezi Haklılıktır!
Gezi Halktır!
Baştarafı sayfa 1’de
Taksim Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılması için ağaçların kesilmesi
bardağı taşıran son damlaydı.
Bundan 6 yıl önce 27 Mayıs gecesi,
Gezi Parkı’nda nöbet tutan insanlara
müdahale edilmiş, biber gazı sıkılmış
ve çadırları yakılmıştı.
Haber bir anda tüm sosyal medyada
yayıldı. İstanbul Halkı Gezi Parkı’na
aktı ondan sonra.
Günlerce sürecek bir Direniş başlamıştı. Her geçen saat, her geçen gün
sayı artıyordu. Sayı arttıkça polis sertleşiyordu. Polis sertleştikçe halk daha
çok akıyordu alanlara. Gaz fişeği ile
yaralananlar arkaya alınıyor, gönüllü
sağlıkçılar tarafından tedavi ediliyor,
onların yerine arkadakiler geçiyordu

haklı taleplerini haykırmak için. Ama
kimse meydanı terk etmiyordu. Yaralanan yarasını sarıyor ve devam ediyordu direnmeye.
Böylece Direniş tüm Türkiye’ye
yayıldı. Milyonlar sokaktaydı. Demokratik talepler haykırılıyordu. Tamamen
barışçıl bir şekilde öne sürülüyordu
talepler. Gezi Direnişi tüm dünyanın
gündemindeydi artık.
Siyasi iktidar çok korktu bu Halk
Ayaklanmasından. Polisine emirler
verdi ve ne yazık ki ölüm haberleri
gelmeye başladı. Bu süreçte; Mehmet
Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, Ali İsmail
Korkmaz, Berkin Elvan, Hasan Ferit Gedik, Medeni Yıldırım, Abdullah Cömert ve Ethem Sarısülük şehit
düştü.
Polisin aşırı derecede biber gazı,
gaz bombası kullanmasından dolayı
kalp krizi geçirerek, kanser olarak yaşamını yitiren vatandaşlarımız ve gaz
fişekleriyle, kurşunla yaralanan binlerce insanımız da cabası…
Böylece günlerce sürdü Gezi İsyanı. Bu arada Gezi Parkı’nda düşlenen bir dünya kuruldu. Herkesin eşit
olduğu, birlikte pişirip birlikte yediği,
birlikte temizlediği, kimsenin kimseyi
hor görmediği, sanatın ve bilimin güzelliğinin yaşandığı bir dünyaydı bu.
Ancak AKP’giller daha fazla bu
duruma tahammül edemediler ve gün
geçtikçe saldırganlaştılar. Ve 15-16
Haziran Büyük İşçi Direnişinin yıldönümünde, gece Parka büyük bir saldırı gerçekleştirerek boşalttılar ve böylece öncüsüz, kendiliğinden gelişen
büyük bir halk hareketi, gün geçtikçe
zayıfladı.

donatan da kendileridir. Bu nedenle
uydurma bağlantılarla Gezi Direnişi’ni
Sorosçu Sivil Örümcek Örgütleri ve
FETÖ ile bağlantılandırmaya çalışma
çabaları boşunadır.
Çünkü; Gezi Meşrudur! Gezi
Haklılıktır! Gezi Halktır!
Halkın Kurtuluş Partisi olarak tüm
bu süreçlerde en önde mücadele ettik,
öncülük ettik hâla da AB-D Emperyalizmine ve Yerli Uşaklarına karşı en
önde mücadele ediyoruz.
Mücadelemiz Türkiye Halklarının
tek gerçek Devrimci Partisi olarak tüm
hızıyla devam ediyor.
Mücadelemiz, Genel Başkan’ımıza “Cumhurbaşkanına hakaretten”
yıllarca mahkûmiyet cezası verilse
de, O, AKP’giller’in Mahkemelerinde
onların hâkimlerine karşı; “Ben yargılanmam, yargılarım”, diyerek devam
ediyor.
Mücadelemiz, ülkedeki tüm haksızlık ve hukuksuzluklara karşı açtığımız davalarla devam ediyor.
Mücadelemiz, yaptığımız yüzlerce
eylem ile devam ediyor.
Mücadelemiz, İşçi Sınıfı örgütlenmeleriyle devam ediyor ve edecek.
Tâ ki, ülkemiz AB-D Emperyalistlerinden ve yerli uşakları Ortaçağcı
Gericilikten kurtulana ve tek bir sosyalist aile olacağımız günlere kadar
devam edecek!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
30.05.2019

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Selam Olsun Bizden Önce Geçene!
Selam Olsun Savaşırken Düşene!
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şte içine düştüğümüz/düşürüldüğümüz yürekler acısı durumlar, Tayyipgiller tarafından. Hangi yönden,
hangi açıdan, hangi sınırdan baksanız
durum aynı:
İçine düşülmüş kocaman bir yalnızlık, her yönden sıkıştırılmış bir
devlet, Batılı büyük devletler arasında
bir o yana bir bu yana sallanan bir yönetim…
Ama AKP’giller’in umurlarında
mı?
Ne atom bombası
Ne Londra Konferansı
Bir elinde cımbız,
Bir elinde ayna;
Umurunda mı dünya?
Yani tam şairimizin, Orhan Veli’nin ünlü “Cımbızlı Şiir”inde söylediği durumdalar.
Tayyipgiller’in umurlarında olan
iki şey;
Varsa yoksa iktidar, iktidarın getirdiği nimetler; mal mülk, makam koltuk, nam şan, vurgun ve talan…
Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve
Kuvayimilliye düşmanlığı, Cumhuriyet’e duyulan büyük kin, Laiklik düşmanlığı, Vatan satıcılığı, Özelleştirmeler, vurgunlar ve talanlar…
Yani hangi konuya el atsanız, hangi konuyu araştırmaya kalksanız Vatan
ve Halk düşmanlığı sonucu ortaya çıkan aynı utanç verici durumlarla karşılaşıyorsunuz...
Bunlar siyasi plandaki, görünürdeki olaylar. Bu olayların bir de ekonomik yanı var, her gün hepimizi canevinden vuran, yakıp kavuran…
Yani diyalektik olarak her şey birbiriyle bağlı. Hem de kopmaz bir biçimde bağlı.

S-400 Sorunu ve
son gelişmeler…

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan
S-400 Savunma Sistemini almasından
rahatsız. Hem de çok rahatsız. Öyle ki
her platformda, her düzeyde yetkilisi
aracılığıyla açıklamalar yapıyor, Meclisinde ve Senatosunda karar üstüne
karar alıyor. Hatta işi öyle bir noktaya
götürüyor ki açıktan, yekten tehdit ediyor, sözde “NATO Ortağıyız”, “stratejik müttefikiz”, “derin dostuz” vb. söylemlerine rağmen…
Ne diyor S-400’ün alımı için?
“Çivisi girerse yaptırımları hayata geçiririz”!
Yetmiyor, basında da adlandırıldığı üzere, ABD Savunma Bakan Vekili
Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a “İkinci Johnson
Mektubu” gönderiyor. Hem de ne
küstahça ifadelerle…
Ya bizimkiler ne yapıyor?
“Birlikte çalışma yapmak istiyorlarmış da, bir teknik komite kurulabilirmiş de… Başkan Trump olur demiş
de telefonda, Pentagon, Başkanı sabote ediyormuş da…”
Tayyipgiller’in “Teknik Komite
kuralım” önerisine de dönüp bakmıyor bile ABD. Hiçbir şekilde ciddiye
almıyor bu öneriyi. Bakın bunu da kim
itiraf ediyor:
“Türkiye’nin Rusya’dan satın
aldığı S-400 füze savunma sistemi
nedeniyle Ankara ile Washington
arasında yaşanan gerginlik sürüyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, S-400’ler
konusunda Türkiye’nin ortak bir
çalışma grubu oluşturulması önerisi
konusunda ABD’nin “hiçbir adım
atmadığını” söyledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı
İsmail Demir, Bilkent Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 5’inci Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı kapsamında
düzenlenen bir etkinliğin ardından
basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
“Türkiye’nin S-400 konusunda
tavrının net” olduğunu vurgula-

Gelecek o günler!
Göreceğiz o günleri!
yan Demir, “Biz bu meseleyi bitirdik’ diye defalarca söylendi” dedi.
Demir, ABD tarafında S-400’lerin
Türkiye’de bulunmasından dolayı teknik bir endişe bulunuyorsa,
“Bunu tartışmaya, konuşmaya hazır
olduğumuzu defalarca yineledik. Bu
konuda bir teknik ekip oluşturup
tartışmakla ilgili karşı taraf henüz
hiçbir adım atmadı” şeklinde konuştu.” (https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-ile-abd-aras%C4%B1ndaki-s-400-gerginli%C4%9Fi-s%C3%BCr%C3%BCyor/a-49130238)
ABD’nin tehditlerinden birisi de
ne, en son “Mektup”ta da söylediği?
Türkiye’nin de üretimine katkıda bulunduğu (kimi küçük parçaların
üretimini yaptığı) ve satın almak için
parasını da peşin ödediği yeni nesil
F-35 savaş uçaklarının üretiminden
Türkiye’yi çıkaracağı ve satışından
vazgeçeceği.
Yine; Bu uçakları kullanacak pilotların ve teknik ekibin (4’ü pilot 42 kişi)
ABD’de süren eğitimlerini sonlandıracağı ve bu ekibi 31 Temmuz’dan sonra
ABD’den göndereceği idi.
Ancak ABD Yönetimi, 31 Temmuz’u bile beklemedi ve bugün (11
Haziran’da) yaptığı açıklamayla bu
eğitimlere son verdiğini duyurdu:

“Pentagon: Türk F-35 pilotları
artık Luke Hava Üssü’nde uçmuyor
“ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye’den gelen pilotlara yönelik F-35 uçuş eğitimlerinin sonlandırıldığını açıkladı.” (https://www.
dw.com/tr/pentagon-t%C3%BCrk-f-35-pilotlar%C4%B1-art%C4%B1k-luke-hava-%C3%BCss%C3%BCnde-u%C3%A7muyor/a-49132247)
Yani gördüğümüz gibi ABD kararlılığını gösteriyor net bir biçimde.
Bir de kafa buluyor ABD’liler:
“Pentagon sözcüsü Mike Andrews, “Bakanlığımız Luke Hava
Üssü’ndeki Türk pilotların artık
uçmadığının farkında. Türkiye’nin
politikasında değişiklik olmadığı
sürece, F-35 programına katılımının kademeli olarak sonlandırılması
için Türk müttefiklerimizle yakın
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.”
(agy)
Hem eğitimleri sonlandırıyor, ülkemden gidin, diyor, hem de “F-35
programına katılımının kademeli olarak sonlandırılması için Türk müttefiklerimizle yakın çalışmaya devam
edeceğiz”, diyor…
ABD’lilerin “yakın çalışma”sı
böyle oluyor yani…
Tabiî ABD bir de, eğer Türkiye
kararından vazgeçmezse, “ABD’nin
Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla
Mücadele Etme Yasası (CAATSA)”yı hayata geçireceği tehdidinde bulunuyor.
Bunun sonucu ise Türkiye ekonomisi için kriz üstüne kriz demektir,
ekonominin felç olması demektir.
ABD’nin bu tehditlerine, Yeni
Emperyalist Rusya da anında tepkiler
veriyor. Şöyle açıklama yapıyor 7 Haziran tarihinde:
“Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in CEO’su Sergey Çemezov, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi tesliminin 2 ay sonra
başlayacağını belirtti.
“Sputnik’in aktardığına göre
SPIEF 2019’da Rus NTV televizyonuna konuşan Çemezov, “Her

şey yolunda. İki ay sonra teslimata
başlayacağımızı düşünüyorum. Ön
ödeme yapıldı, kredi verildi. Kredi
paralar harcandı, teçhizat üretildi. Ayrıca eğitimi de tamamladık”
diye açıkladı.” (https://odatv.com/
turkiyeye-ne-zaman-gelecegi-aciklandi-07061912.html)
Rus lider Putin de şöyle övüyor
Tayyip’i 7 Haziran’da:
“Avrupa’da bazı ülkelerin kendi başlarına karar veremediklerine
dikkati çeken Putin, “Bazı ülkelerin
bağımsızlıkları kısıtlanıyor. Şimdi
ise TürkAkım projesiyle Avrupa’ya
doğal gaz sevkiyat yolları çeşitlenecek.” ifadesini kullandı.
“TürkAkım projesinde Türkiye
ile Rusya arasındaki başarılı işbirliğine vurgu yapan Putin, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Kuzey Akım projesiyle kaç yıldır uğraşıyoruz? Güney Akım zaten
iptal edilmek zorunda kaldı. Türkiye ile TürkAkım’ın inşası konusunda anlaştık ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi
iradesi ve ‘delikanlı gibi’ ülkesinin
bağımsızlığını gözetmesi sayesinde
proje çok hızlı bir şekilde bitme aşamasına geldi. Önümüzdeki aylarda
proje faaliyete geçecek. Avrupalı
dostlarımız isterlerse
şimdi doğal gazı başka
bir rotadan alacaklar.”
“ABD’nin,
Çinli
Huawei şirketini Batılı
ülkelerde engellemeye
ve Rusya’nın Kuzey
Akım 2 projesini durdurmaya çalışmasını
ise “ekonomik yağma”
olarak
nitelendiren
Putin, “Bu sonsuz çatışmalara giden bir yol.
ABD’nin siyaseti artık
bir parodiye dönüştü.” diye konuştu.” (http://www.hurriyet.com.tr/dunya/putinden-erdogana-ovgu-delikanli-gibi-ulkesinin-bagimsizligini-gozetti-41237677)
Gördüğümüz gibi, Putin damardan(!) giriyor. “Delikanlı” diyerek
Tayyip’i en hassas olduğu noktadan
yakalıyor, “ülkesinin bağımsızlığını
gözet”iyor diyerek, Tayyipgiller’in
“antiemperyalist”(!) söylemlerini destekliyor görünüyor. Yani veriyor gazı,
veriyor mehteri…
Kısacası ABD ve Rusya Emperyalistleri aralarındaki çıkar savaşlarını,
“ekonomik yağma” savaşlarını sürdürüyorlar. Kim daha büyük pay alacak
silah satışlarından? Kim ekonomik
olarak daha güçlü olacak? Kim kârını
katlayacak bu sayede. Kim, hangi ülke
üzerinde etkili olacak, hâkimiyet kuracak. Yani yağma savaşını kim kazanacak, bunun peşindeler.
Yoksa Türkiye’ymiş, Suriye’ymiş,
Kıbrıs’mış, Sudan’mış, Kırım’mış fark
etmiyor onlar için…

Türkiye’nin
en az 3’e bölünmesinin
yolları döşeniyor
ABD tarafından…

ABD için tabiî konu çok önemli.
Türkiye gibi bir yarısömürgenin, kendi
etki alanından çıkıyor, çıkmaya çalışıyor gibi görünmesini bile çok önemsiyor. Çizildiğini hissediyor. Örnek
oluşturabileceğini düşünüyor. Bu yüzden konunun üstüne üstüne gidiyor.
Türkiye gibi büyük bir silah alıcısını
kaybediyor. Pazarını kaybediyor.
Tabiîi bir de bölgedeki gelişmeler
açısından önemi çok büyük konunun.
“Büyük Ortadoğu projesi (BOP)”,
ABD için hayati önemde bir konu.
Yüzyıllık sınırları değiştiriyor ABD bu
projeyle ve Ortadoğu’daki hâkimiyetini pekiştiriyor. Var olan 22 devletin
sınırlarının değişeceğini ve yeni yeni
devletler kurulacağını söylüyor, Ortadoğu’ya tümüyle hâkim oluyor böylece. “1000 devletli bir Dünya” amacını
adım adım örüyor yani ABD.

İşte bu doğrultuda, bu amaç uğruna
bölgeyi kana ve ateşe boğdu, boğuyor:
Irak, Libya ve Suriye…
Bir yandan da yeni savaş alanları
açmaya hazırlanıyor: İran örneğinde
olduğu gibi.
Ve akabinde, ve bu süreçte sıra
Türkiye’ye geliyor…
ABD, Irak ve Suriye’de bunun yollarını döşedi. Hazırlıklarını yaptı. Başarılar elde etti.
Irak’ta, Amerikancı Kürt Devletini
kurdurdu. Barzanistan, tümüyle ABD
çıkarlarını savunmak için kurdurulan
bir ileri karakol oldu.
Suriye’de de bu yönde büyük adımlar attı ABD. Burada da yine Amerikancı Kürt hareketi PKK-PYD-YPG
eliyle kısmi de olsa başarılar elde etti.
ABD, AB ve bölgesel işbirlikçileri
eliyle kana ve ateşe boğdu Suriye’yi.
Böylece oluşan ortamdan yararlanan
Amerikancı Kürt Hareketi, Suriye’nin
bir kısmında Kantonlar kurdu; Rojava,
Afrin, Kobani, Cezire vb. gibi.
PKK-PYD
bu
“başarıları”,
ABD’nin açıktan, yekten, her türlü desteğini arkasına alarak elde etti.
Amerikan bayrağı altında, ABD Ordusu’nun yönlendirmesinde, korumasında, kollamasında ve desteğinde, her
türlü savaş araç gereçleriyle donatılmış
binlerce TIR’la gönderilen mühimmat
sayesinde elde etti.
Hem de ABD ve AB Emperyalistlerine, bölgesel işbirlikçilerine karşı
antiemperyalist bir mücadele veren,
bir savunma savaşı veren Suriye Yönetimi ve Halkına karşı savaşarak elde
etti bu “başarıları”(!)
Yazık ki ne yazık!
Bu, başta Kürt Halkı olmak üzere,
Türk Halkına, Arap Halkına ve diğer
halklara ihanet demektir.
Ama ne yazık ki PKK-PYD bu konuda kaderlerini tümüyle ABD’yle birleştirmiş durumdalar. Gözleri başka bir
şey görmüyor şu anda.
Sonuç olarak, ABD bu bölgede
ikinci bir Amerikancı Kürdistan Devleti kurma yolunda önemli mesafeler
katetmiş durumda.
Şimdi de Türkiye’ye, Türkiye sınırlarında “Güvenli Bölge” kurdurmaya çalışıyor.
Bu “Güvenli Bölge”, kesinlikle
Amerikancı Kürt Hareketini korumaya
ve garantiye alma girişimidir.
Suriye sınırları içinde oluşturulacak 20-30 kilometrelik bir derinlikteki “Güvenli Bölge”, bunun ötesinde
kalacak Amerikancı Kürt Hareketinin
devletleştirilmesinin yolunun kat edilmesini çok daha çabuklaştıracaktır.
Bunu önleyecek bircik yol, Suriye
Yönetiminin topraklarını yerli yabancı işgalcilerden kurtarması, sınırlarını
yeniden korumaya almasıyla mümkün
olacaktır.
Suriye Yönetimi, Kürt Halkıyla
kardeşçe yaşayacakları bir çözüm üretir (ki bu yöndeki önerisi çok nettir ve
samimidir) ve Amerikancı Kürt Hareketi de buna yanaşırsa, Amerikancılıktan vazgeçerse, kaderini Bölge Halklarıyla birleştirirse, halkların yararına
gerçek bir çözüm üretilmiş olur.

İdlib’de ve Suriye’de
son durumlar…

Bildiğimiz gibi, Türkiye, Rusya ve
İran, Suriye konusunda ortak girişimlerde bulundular ve “Astana Mutabakatı” diye adlandırılan, Suriye Yönetiminin de onayladığı, bir belge üzerinde
anlaştılar.
Burada Rusya ve İran’ın yapmaya
çalıştığı, Türkiye’yi, ABD güdümünden çıkarmaktı. Ve bölge halklarının
yararına çözümler üretmeye teşvik
etmekti. (Tabiî Rusya’nın yukarıda
söylediğimiz gibi Yeni Emperyalist
oluşunu unutmadan…) Bu doğrultuda
da “Gerginliği Azaltma Bölgeleri”
kurmaya karar verdiler. Bunlardan birisi de İdlib’di.
Suriye Ordusu’nun, Rus Ordusu’nun ve İran Hizbullah’ının ortak
harekâtları sonucu, ABD ve bölgesel
işbirlikçileri eliyle yaratılmış IŞİD canavarı yok edildi, yok edilme noktasına geldi.

Bu yok etme işinde, istemeye istemeye de olsa ABD ve işbirlikçisi PYD
de rol aldı. Görev aldı. Çünkü dünya
halkları nezdinde savunulacak hiçbir
yanları kalmamıştı.
Sonuç olarak IŞİD’in elinde Suriye
toprağı kalmadı. Ve kaybettikleri topraklardan çekilen IŞİD militanlarının
bir kısmı çöle, bir kısmı da İdlib gibi
bölgelere geldiler.
Ancak İdlib’de esas olarak Ortaçağcı cihatçı gruplar var; Heyet Tahrir
Şam (HTŞ), Ahrar-us Şam, El Nusra,
İzzettin Tugayları, Nureddin Zengi
grupları, Türkiye’nin aktif olarak desteklediği ÖSO ya da şimdiki adıyla
Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC), Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal
Koalisyonu (SMDK) vb…
Varılan anlaşma uyarınca, ateşkes
sağlandı. Türkiye ve Rusya bu bölgede “Gözlem Noktaları” kuracaklardı.
Ki kurdular. Türkiye’nin 12 “Gözlem
Noktası” var İdlib ve çevresinde.
Muhalif grupları, Türkiye kontrol
edecek ve Rus Ordusu’na saldırıları
önleyecekti. Ancak AKP İktidarı bunu
başaramadı. Başarmak da istemedi tam
anlamıyla. Çünkü ruhiyat olarak onlarla aynılar AKP’giller. Aynı Ortaçağcı
anlayıştalar…
Sonuç olarak bu yılın başında Heyet Tahrir Şam, Ulusal Kurtuluş Cephesi’ni yenilgiye uğrattı. Ve neredeyse
İdlib’in tamamına hâkim oldu. Ve Rus
ve Suriye Ordularına saldırdı sürekli
olarak.
Bunun üzerine Rusya ve Suriye Orduları ortak operasyonlara başladılar.
“İdlib’deki son gelişmelerle ilgili
konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy
Peskov, “Hmeymim ve İdlib dahil
olmak üzere Rus askerlerinin bulunduğu yerlere saldırıların durdurulması gerekiyor” dedi.
“KREMLİN Sözcüsü Dmitriy
Peskov, (…) “İdlib mutabakatı bilindiği üzere bölgede ateşkesin Türkiye
tarafından sağlanmasını öngörüyor.
Rusya bu bağlamda Türkiye ile koordineli çalışma hususuna büyük
önem veriyor” diye konuştu.” (http://
www.hurriyet.com.tr/dunya/rus-askerlerine-saldirilar-durmali-41232545)
Bu saldırılar son günlerde iyice
yoğunlaşmış durumda. Suriye Ordusu,
vatan topraklarını işgalden kurtarmak,
vatanın birliğini sağlamak için kahramanca savaşıyor. Aynen bizim Birinci
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda olduğu
gibi.
Bunun üzerine ABD Emperyalistleri, AB Emperyalistleri ve AKP’giller
feryadı basıyorlar ki; “İdlib’de insani
felaket var”, diye. Güya masum siviller ölüyormuş saldırılarda. ABD’nin
manyak Başkanı Trump, “Dünya bu
katliamı izliyor. DURUN”, diye tweet atıyor. AB ülkeleri açıklama yapıyor.
Birleşmiş Milletler sözcüleri açıklama
yapıyor. Vb. vb…
Siz Suriye’yi işgal ettiğiniz zaman,
kana ve ateşe boğduğunuz zaman, milyonlarca insanı mülteci duruma düşürdüğünüz zaman, binlerce, on binlerce
insanın hayatına son verirken ne oluyordu? O zaman katliam yok muydu?
Suriye topraklarını, akıllı bombalarınızla, füzelerinizle vururken, yakarken, Tarihini çalıp götürürken iyiydi
değil mi?
Şimdi, Suriye Halkı ve Ordusu zafer kazanınca basıyorsunuz feryadı…
Kısacası, İdlib’de sona yaklaşılıyor. İdlib’den bütün Ortaçağcı cihatçı
güçler, sapıklar, kan içiciler çıkartılacak. Kurtarılacak Suriye toprakları. Ve
sadece İdlib’den değil, tüm ülkenin tek
bir santim toprağı kalmayacak kurtarılmamış olarak. Başaracak bunu Suriye
Halkı. Hangi bedeli ödemek zorunda
kalırsa kalsın. Çünkü haklı onlar. Ve
Tarih onları, Vatanlarını kurtaranlar
olarak selamlayacak…
Ya “bizim” Tayyipgiller? Ya
AKP’giller? Onlar ne olacak?
Onların; Şam’daki “Emevi Camii’nde namaz kılma” hevesleri kursaklarında kalacak. ABD Emperyalistlerinin yağma ve talanları için yok yere
hayatlarını yitiren Masum Mehmetçik-
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lerin ahıyla yanıp kavrulacaklar…
ABD ve AB Emperyalistlerine taşeronluklarının cezasını, Bölge Halklarıyla Halkımız arasında yarattıkları
kan davalarının cezasını çekecekler bir
gün mutlaka…

Akdeniz ve
Ege Adaları sorunu…

Yazımızın başında da söylediğimiz
gibi, AKP’giller’in umurlarında olan
Vatan değil. Halkımız değil Ulusal çıkarlarımız değil. Aksine, onlar Vatan
satıcılar. Bir zamanlar Tayyip; “Ben
adeta vatanı pazarlamakla mükellefim”, demişti, hatırlarız.
Şimdi Kıbrıs’ta da aynı şeyi yapıyorlar. Kıbrıs Halkını ve topraklarını
ABD ve AB Emperyalistlerine pazarlıyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin AB’ye girmesi için çaba sarfediyorlar.
Bildiğimiz gibi, Güney Kıbrıs Rum
Cumhuriyeti, ada açıklarında bulunan
doğalgaz yataklarını işlemeye başladı,
ABD’li, İsrailli şirketler aracılığıyla.
Çıkan gazı da Mısır aracılığıyla pazarlayacak.
“Doğu Akdeniz’de 9 milyar dolarlık oldubitti... Rumlar’dan ilk satış anlaşması
“(…)
“Doğu Akdeniz’i Türkiye ve KKTC’nin tüm itirazlarına rağmen tek
yanlı parselleyerek uluslararası şirketlere kiralayan Kıbrıs Rum yönetimi, ilk doğalgaz gelir paylaşımı
anlaşmasını, 2011 yılında Afrodit
bölgesinde gaz yatağına ulaşan Amerikan Noble Enerji ile yaptı. Rumlar,
bu yatakta üretimin süreceği 18 yılda 9 milyar doların üzerinde gelir
elde edecek.
“Rum Enerji Bakanı Yorgos
Lakkotripis, Noble Enerji ve İsrail-

li ortaklarıyla uzun süredir devam
eden gelir paylaşımı anlaşmasını tamamladıklarını belirterek, Afrodit
yatağından çıkartılacak doğalgazın
Mısır’ın İskenderiye kentindeki
Idku sıvılaştırma tesisine boru hatlarıyla taşınacağını açıkladı.
“ORTA BÜYÜKLÜKTE YATAK
“Amerikan Noble Enerji, Rumlar’dan parsel kiralayan ilk şirket.
Kıbrıs adasının 400 kilometre güneyinde Afrodit adı verilen 12 numaralı parseli kiralayan şirket, 2011 yılında orta büyüklükte kabul edilen
(350 milyar metreküp) doğalgaz yatağına ulaştı. Şirket, İsrail’in Delek
ve Hollanda merkezli Shell şirketleriyle ortaklık yaptı. Rumlarla yapılan ilk anlaşma elde edilecek gelirin
yüzde 62’sinin Rumlara bırakılması

yönündeydi. Uzun yıllar süren pazarlıklar sonucunda Rumlar gelirlerinden indirim yaptı ve yüzde 52’ye
razı oldu.
“Varılan anlaşmaya göre, Noble Enerji ve ortakları Akdeniz’in
ortasındaki yataktan Mısır’a 1.1
milyar dolara mal olacak boru hattı inşa edecek. İlk gaz 2022-2024
yılları arasında Mısır’a ulaşacak.
Gaz sıvılaştırıldıktan sonra uluslararası piyasalara satılacak. Petrol
varil fiyatlarında gerileme olmazsa,
Rumlar her yıl ortalama 500 milyon

dolar pay alacak. Yatağın 18 yıl işletim ömrü olduğu tahmin ediliyor.”
(http://www.hurriyet.com.tr/dunya/
dogu-akdenizde-9-milyar-dolarlik-oldubitti-rumlardan-ilk-satis-anlasmasi-41237041)
Yani, Kıbrıs’taki hükümranlık haklarımız güme gidiyor.
Zaten yine bildiğimiz gibi,
AKP’giller, Yunanistan tarafından işgal ve ilhak edilen 18 Adamızı ve 1
kayalığımızı da hiç sorun etmiyorlar.
Onlar için yok hükmünde kalıyor bu
adaların işgal ve ilhak edilmesi. Onlar
bu konuda sıkıştıklarında da bu adaların Lozan’da Mustafa Kemal ve İsmet
İnönü tarafından verildiğini iddia ediyorlar. Hatta Tayyip belge açıklayacaktı bu konuda. Ama, “Kabataş Gelini” yalanında olduğu gibi, bu konuda

da hâlâ bir belge açıklayabilmiş değil.
Açıklayamaz da zaten…
Ama, sonuç olarak 18 Adamız elden gitmiş durumda.
Sadece adaların gitmesi mesele
değil. Adalar demek, Kıbrıs demek;
Kara Suları demek, Kıta Sahanlığı demek. Bu da bizim Ege ve Akdeniz’de
gemi dolandıramamamız, bayrak gösteremememiz demektir. Bu Adalarda
ve denizlerde pasaportla dolaşmamız,
demektir.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi o
kadar cesaretli ki arkasına aldığı güç-

lerden ötürü, ada çevresinde doğalgaz
arama faaliyeti yapan TPAO’ya ait
Fatih sondaj gemisi mürettebatı ve
TPAO ile işbirliği yapan şirketlerin 25
çalışanı hakkında tutuklama kararı çıkarabiliyor, 6 Haziran tarihli haberlere
göre…
Yani hem suçlu, hem güçlü…
Niye olmasın?
18 Adamızın işgal ve ilhakının hesabını kim veriyor?
Var mı bu Adalar konusunda Halkın Kurtuluş Partisi’nin dışında çaba
sarfeden, Ümit Yalım ve birkaç aydını
saymazsak?
Yok! Ne yazık ki yok! Ne acıdır ki
yok...
Sevrci Soytarı Sahte Sol için, zaten
bu emperyalist bir anlayış. Giderse gitsin. Ne olacak ki?..
Onlarda vatanseverliğin, yurtseverliğin, halkseverliğin zerresi kalmamış
durumda çünkü. Onlar, PKK’ye angaje olduktan sonra, onun ibrikçiliğini
yapmaya başladıktan sonra, kaderlerini onun ellerin teslim ettiler. Onlar da
kendi kaderlerini ABD’ye!..
Ne hazin bir durum!
ABD Yönetimi, bir yandan doğalgaz çıkartma işine soyunurken, bir
yandan da Rumlara silah satmanın yollarını açmaya başladı. Görüşmeler yapıyorlar. Yani ABD, bildiğimiz ABD!
Bir yandan ülkelerin yeraltı servetlerine sahip çık, yağmala, komşularıyla aralarını aç, düşmanlaştır, sonra da
oradan elde ettikleri kırıntı kabilindeki
gelirlerine silah satarak el koy!
Yani; hep kazan, hep kazan…
Haydut Devletlik böyle bir şey işte!
İşte siyasi plandaki durumlar bunlar… AKP’giller tarafından getirildiğimiz/düşürüldüğümüz durumlar bunlar… Dört bir taraftan kıstırılmış sıkıştırılmış, bunaltılmış haldeyiz ABD
Emperyalistleri tarafından. Buna bir de

AKP’giller’in Ortaçağcılığını ekleyince Halkımız iyice bunalmış durumda.
Peki bu böyle devam eder mi ilânihaye?
Asla!
1 Mayıs Marşı’mız bunun böyle
gitmeyeceğini kanıtıdır:

Mayıs, Birinci Kuvayımilliyenin, 12
Mart ve 12 Eylül Mandacılığın devamıdır!”, diye.
Yok maalesef yok bu sloganı Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencilerinden
başka haykıran.
Demokrasiyi; Ortaçağcı Gericilik
için inilecek bir durak olarak gören,
Nerede bir işçi grevi varsa OHAL’i
işçi grevini yasaklamak için kullandığını ağzı kulaklarında bağıra bağıra
söyleyen,
Birinci Kuvayimilliye yadigârı bütün değerlerimizi AB-D Emperyalistlerine peşkeş çeken,
Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın önderlerine hakaretler savuran,
Ağzından çıkacak her sözcüğü kanun kabul eden, kabul ettiren,
Vatan topraklarımız 18 Adamızı
Yunanistan’a peşkeş çeken,
Ortadoğu Halklarına kan, gözyaşı,
ölüm götüren AB-D Emperyalistlerine
taşeronluk eden,
Türkiye’de dahil olmak üzere Ortadoğu’yu parçalama projesi BOP-GOP
Eşbaşkanı olmakla övünen,
Tam kanunsuzluk yaptırarak Laik
Cumhuriyeti ortadan kaldırma referandumunu kendi lehine çeviren, hırsızlamayla seçimleri kazanan,
Yine tam kanunsuzlukla, kendilerini bıkmadan, usanmadan, korkmadan,
çekinmeden teşhir eden, suç duyurularıyla bunaltan, kendi televizyonlarında
topu topu 20 dakikalık konuşmasıyla
halkımıza gerçek yüzlerini gösteren
“HKP’li Dayı”nın Partisini seçimlere
sokmayan,
Türkiye’yi taşa, betona kesen,
Durmadan kamu malı lüpleyen,

İş cinayetlerinin sorumlusu,
Doğadaki yeşilin düşmanı, dolardaki yeşilin dostu,
Emekçi halka kan kusturan, AB-D
Emperyalistlerine kul köle olan,
Lağım deliğine süpürülmemek için
bütün değerlerini AB-D Emperyalistlerinin kullanımına sunan, Muaviye-Yezit günümüzdeki adlandırmasıyla CIA-Pentagon İslamcıları, Çağdaş
Caligulalar elbette karşı olacaklar,
bu topraklarda yaşayan halka sınırlı
da olsa özgürlük ortamı getiren, gericilerin en çok korktuğu iki şey olan;
düşünce ve örgütlenmenin önündeki
engelleri ortadan kaldıran 27 Mayıs’a.
Elbette karşı olacaklar Türkiye Tarihinin tanıklık ettiği en ileri Anayasa
olan 1961 Anayasası’na.
Onlar siyasi meşrepleri gereği hep
karşı olacaklar, halktan, haktan, hukuktan, devrimden yana olan her şeye.
Biz İkinci Kurtuluş Savaşçıları da
inadına, halktan, haktan, hukuktan,
devrimden yana bilimli-bilinçli-inançlı-kararlı mücadelemizi devam ettireceğiz. Ta ki Halkın İktidarı kurulup,
insanlığa karşı mücadele edenlerin ellerine çelik bilezik takılıncaya dek.
Geciktirmek için ne kadar da uğraşırsanız uğraşın emekçi halkımız için
o güzel günleri, Halkın İktidarının kurulup hesaba çekileceğiniz o günler, o
güzel o mutlu günler eninde sonunda
gelecek.
Engelleyemeyeceksiniz.

Günlerin bugün getirdiği, baskı zulüm ve kandır.
Ancak bu böyle gitmez, sömürü
devam etmez,
Yepyeni bir hayat gelir, bizde ve
her yerde.
1 Mayıs, 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı
Devrimin şanlı yolunda ilerleyen
halkların bayramı.
Yepyeni bir güneş doğar, dağların
doruklarından,
Mutlu bir hayat filizlenir, kavganın
ufuklarından.
Yurdumun mutlu günleri, mutlak
gelen gündedir.
1 Mayıs, 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı,
Devrimin şanlı yolunda, ilerleyen
halkların bayramı.
Ulusların gürleyen sesi, yeri göğü
sarsıyor,
Halkların nasırlı yumruğu, balyoz
gibi patlıyor.
Devrimin şanlı dalgası, dünyamızı
kaplıyor.
Gün gelir, gün gelir zorbalar kalmaz gider,
Devrimin şanlı yolunda, kül gibi
savrulur gider.
Gelecek o günler!
Göreceğiz o günleri! q

27 Mayıs Politik Devrimine darbe demek,
12 Mart-12 Eylül Faşist darbeleriyle
aynı kefeye koymak; hainliktir!

27 Mayıs Politik Devrimi ve ürünü 61 Anayasası, Halktan yana değişiklikler getirdi. Halk düşmanı DP
İktidarının (Bayar-Menderes kliğinin)
baskısından, zulmünden bunalan, daralan halkımıza rahat nefes alabileceği
ortamı sağladı 27 Mayıs.
12 Mart-12 Eylül Faşist Darbelerinin halkımıza getirdiği ise; baskıydı,
korkuydu, işkenceydi, zulümdü, ölümdü. Halkımızın nefesinin kesilmesiydi.
27 Mayıs; İşçi Sınıfımızı örgütlenme ve hak arama özgürlüğüne, grev
hakkına, eğitim emekçilerini Türkiye Öğretmenler Sendikası’na (TÖS)
kavuşturdu.
12 Mart-12 Eylül Faşist darbeleri;
İşçi Sınıfımızın örgütlenme hakkını
elinden aldı, Emekçi halkımızın hak
arama özgürlüğünü ortadan kaldırdı.
Kamu Emekçilerine sendika yasağı
getirildi.
27 Mayıs; Mustafa Kemal’e ve Birinci Kuvayimilliye’ye saygıdır, sevgidir, onlara dönme çabasıdır.
12 Mart-12 Eylül Faşist darbeleri;
Mustafa Kemal’i ve Birinci Kuvayimilliye’yi inkardır, nefrettir, onlardan
uzaklaşmadır.
27 Mayıs; emekçi milyonların gülmesi, azınlık, bir avuç Parababasının
ağlamasıdır.
12 Mart-12 Eylül Faşist darbeleri;
azınlık, bir avuç Parababasının gülmesi, emekçi milyonların ağlamasıdır.
27 Mayıs; DİSK’tir, TÖS’tür.
12 Mart-12 Eylül Faşist darbeleri;
Hak-İş’tir, Türk-İş’tir, Memur-Sen’dir.
27 Mayıs; insan, hayvan, doğa sevgisidir.
12 Mart-12 Eylül Faşist darbelerinde insan sevgisi yoktur, işkence eder,
katleder insanı. Hayvan sevgisi yoktur,
itlaf eder onları. Doğa sevgisi yoktur,
katleder güzelim doğayı. Yeşillikler,
araziler rant alanıdır, Finans-Kapitalin
en gerici, en şoven unsurlarının açık
terörcü diktatörlüğü için.
Nadir Nadi; “Bir zamanlar umacı
gibi korkulan solcu, sosyalizm gibi de-

yimlerin 27 Mayıs’tan beri artık rahatça kullanıldığına dikkat ediyor musunuz? Devrim hareketinin yurdumuzda
gerçekleştirdiği en olumlu belki de en
yararlı değişiklik bu olsa gerekir” diyordu.
İşte 27 Mayıs; Sosyalizmin önünün
açılmasıdır, bilimsel gelişmenin ve
kültürel zenginliğin artışıdır, iktidarların kanunsuzluklarını, keyfi davranışlarını yasal kılıfa büründürme girişimlerini engellemek için Anayasa Mahkemesinin kurulmasıdır, halkımızın
sınırlı da olsa Demokrasi ve Özgürlük
ortamına kavuşmasıdır.
Ama 12 Mart-12 Eylül Faşist darbeleri; Devrimcileri işkencelere uğratarak, hapislere tıkarak, katlederek,
idam ederek Sosyalizmin önünün
kapanmaya çalışılması, bilimsel gelişmenin durması, kültürel fakirliğin
artışıdır. Keyfi davranışlarla, hukuksuzluklarla, kanunsuzluklarla halkımız
üzerinde karanlık bulutları yaratacak
iktidarlara fideliktir 12 Mart-12 Eylül.
Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı, “Finans-Kapital kanlı bir öç almak istiyor. 27 Mayıs’ı yaralayanlar onu
öldürmek istiyor.” demişti.
12 Mart-12 Eylül Faşist darbeleri 27 Mayıs’ın izini tozunu silmek
için AB-D Emperyalistleri tarafından
tezgâhlanan darbelerdir. Ve Devrimci Gelenekli, yurtsever, Mustafa Kemalci, antiemperyalist asker ve sivil
aydınlara son ölüm vuruşunu yapmak
için tezgâhlanan Pentagon-CIA yapımı
Ergenekon, Balyoz, Odatv vb. operasyonları, 15 Temmuz Ganimet Paylaşım
Savaşı, bu faşist darbelerin devamıdır.
Ve 27 Mayıs; insanlığın kurtuluş
davasına kendini adayan devrimcilerin, yurtseverlerin, gerçek insanların
yetişmesine zemin hazırlamıştır.
Ama 12 Mart-12 Eylül Faşist darbeleri; kendilerini, insanlıklarını AB-D
Emperyalistlerine adayan, insanlıklarından dünya menfaati için bilinçli,
iradi ve gönüllü bir şekilde vazgeçen
işbirlikçilerin, AKP’giller’in yaratıl-

masına zemin hazırlamıştır.
Bugün ülkemizin başına bir kara
kâbus olarak AB-D Emperyalistleri
tarafından çökertilen AKP’giller’in
“reisi” 27 Mayısı bakın nasıl nitelendiriyor.
“Bizim için burada tamamen bitmiş, tükenmiş, harabe ve tarihi itibariyle bizim için kara bir tablonun
olduğu bir ada vardı. Şimdi biz bu
adayı bu hâle hamdolsun getirmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğine dedik ki ‘bu iş size yakışır.’ Proje için çalışmayı yaptılar,
bunun üzerine bir çalışma yapalım
ve bu projeyi hayata geçirerek hem
özellikle kendi tarihimizdeki bu kara
lekeyi silme mücadelesi verelim, -bakın sildik demiyorum- hem de uluslararası toplantıları, ulusal toplantıları burada yapalım bu toplantılarla
da bu adanın mahiyetini gelenlere
gidenlere anlatalım. Şimdi işin restorandı, diğer bölümleriydi, içinde
olan insanlar olarak inanıyorum ki
TOBB, o işi zaten çözecektir” değerlendirmesinde bulundu.”
“14 Aralık 2013’de adını Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak
koyduğumuz bu adanın açılışını
2019 sonu itibariyle yapacağız.”
Kendileri bu ülkenin 17 yıldan bugüne en büyük, en koyu kara lekesi
olan AKP’giller’in “reisi”, 27 Mayıs’ı
“kara bir leke” olarak değerlendiriyor.
İşte sadece bu yüzden bile 27 Mayıs
Politik Devrimi’ni savunmak gerekir.
Demokrasiye inanmayan, özgürlükleri ortadan kaldıran, ne hukuk ne yasa
bırakmayan AKP’giller ve “Reisi”
küfrediyorsa 27 Mayıs’a, bizim O’nun
karşısına çıkıp haykırmamız gerekir;
“27 Mayıs Kuvayimilliye’nin devamıdır, 27 Mayısı gerçekleştiren Asker-Sivil gençliğimiz Kuvayimilliyecidir,
ama sizler Yunan Galip gelseydicisiniz, mandacılığı temsil ediyorsunuz.”,
diye.
Bugün sadece biz haykırıyoruz,
sadece bizim sesimiz çıkıyor: “27

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!
27 Mayıs 2019

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
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iz işimize bakıyoruz.
Bilindiği gibi, Halkın Kurtuluş Partisi; AKP’giller’in her türden
vurgun, yolsuzluk, yağma ve talanına
karşı hem fiili-meşru eylemler örgütlüyor, hem de yoğun bir hukuki mücadele yürütüyor.
Çünkü bu siyasi iktidar için insanın, çevrenin, doğanın, hayvanın,
kamu malının, kültürel mirasın hiçbir
önemi yoktur.
O nedenle durup dinlenmeden, her
düzeyde kanunsuzluklar yapmaktalar.
AKP’giller’in, büyük bir çoğunluğu yürürlükteki mevzuata göre hukuka aykırı ve yasadışı olan veya Ceza
Hukukuna göre suç teşkil eden bu kanunsuzluklarının neredeyse tamamına
karşı; suç duyurularında bulunduk, iptal davaları açtık.
Evet, bu davaların büyük çoğunluğunda istediğimiz sonucu alamadık.
Özellikle başta AKP’giller’in reisi
olmak üzere diğer siyasiler hakkında
yaptığımız suç duyurularımız, savcılar
tarafından hiçbir soruşturma yapılmadan takipsizlikle sonuçlandırılmakta.
Vali, kaymakam, belediye başkanı,
özelleştirme idaresi başkanı gibi üst
düzey memurlar hakkında yaptığımız
suç duyurularımızı da “Memurlar ve
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun” engeline
takmaktalar ve memur olan sanıklar
hakkında dilekçelerin “işleme konulmaması” kararları verilmekte.
Heyet halinde karar verilen Danış-
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lkemizde 12 Eylül 1980 Faşist
Darbesi sonrasında kamu emekçilerinin sendikalaşma mücadelesi
önemli örneklerle doludur. Şu andaki
durumu net olarak değerlendirmek için
o günlere de bir bakmak gerekiyor.
1989 yılından itibaren ciddi biçimde başlayan Kamu Emekçileri Sendikalarının kuruluş sürecinde sendikalar,
hükümetin tanımamasına rağmen fiili
olarak kurulmuştur. Benim de içinde
bulunduğum Sağlık Emekçilerinin
çoğunluğu 1990 yılından başlayarak
Sağlık Emekçilerinin sendikalaşması
için ciddi mücadeleler vermiştir.
En çok kitlesellik İstanbul’daydı.
1990 yılında benim de çalıştığım SSK
Okmeydanı Hastanesi başta olmak
üzere, Çapa, Cerrahpaşa, Samatya
SSK, Şişli Etfal, Taksim İlkyardım,
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
hastanelerinde hastane içinde yürüyüşler ve iş bırakma eylemleri yaptık.
Tüm Sağlık-Sen’i; Ankara, İzmir,
Adana, Bursa, Diyarbakır gibi özellikle büyük illerden gelen arkadaşlar ile
Kurucular Kurulu sonrasında, 11 Ocak
1991’de fiili olarak kurduk. Kuruluş
dilekçesini İstanbul Valiliğine verdik.
İçişleri bakanlığının Valiliklere gönderdiği, “Memurlar sendika kuramaz”
yazısı uyarınca, Sendikamız Tüm
Sağlık-Sen’in kapısına 16 Mart 1991
tarihinde mühür vurulmuştu.
Daha sonraki günlerde İstanbul’da
pek çok hastanede iş bırakarak 19
Mart günü sağlık emekçileri ile birlikte tüm kamu emekçileri, sendikalarındaki mühürleri fiili olarak sökmüştük.
O yıllarda Kamu Emekçileri Sendikaları kuruluşu ile ilgili anayasa ve
yasalarda herhangi bir yasak yoktu.
Türkiye’nin de imzaladığı Uluslararası Sözleşmelerde kamu emekçilerinin
örgütlenme ve grev hakları güvence
altına alınmıştı.
Kamu Çalışanları Sendika Yasası
olmadan fiili olarak dört yıl çok büyük
mücadeleler verdik. O yıllarda sendikalar aidatları elden topluyorlardı.

Varsın HKP düşmanlığı yapsınlar…
tay ve İdare Mahkemelerinden henüz
bir iptal kararı çıkmadı. Ancak bazı
yargıçları ve savcıları ikna ediyoruz.
Yargının “AKP’nin hukuk büroları” gibi çalıştırıldığı bu içler acısı
durumda bizim başvurularımızın kabul edileceği beklentisi içinde değiliz
elbette…
Ancak, sayısı çok az da olsa bu
mahkemelerdeki vicdanının sesini
dinleyen bazı yargıçların ve savcıların taleplerimizin kabulü yönünde oy

Örneğin son üç iptal davamız olan,
TSK’da türbanın serbest bırakılması, tank palet fabrikasının yandaşlara ve Katarlılara peşkeş çekilmesi ve
Meraları Kentsel Dönüşüme Açan
yönetmelik değişikliğinin iptali davalarımızda Danıştay Savcıları hep
bizi haklı buldular.
Dahası Tank Palet Fabrikası’nın
özelleştirilmesi davasında görüşülen
Yürütmenin Durdurulması istemimiz
bir üye tarafından kabul gördü. Yine

kullandıklarını, düşünce belirttiklerini
görüyoruz.
Yani bizim Tarihe not düşmek
amacıyla oluşturduğumuz, bugün için
sonuç alamasak da yarınlarda açılacağı
kesin olan dosyalarda gerçekten usul
ve yasaya bağlı, hukukun üstünlüğüne
inanan yargıçlarla karşılaşıyoruz.

Mera Yönetmeliğinin İptali davasında
iki üye ve bir tetkik hâkimi de bize hak
verdi.
Demek ki, bu başvuruların hiçbiri
boş ve temelsiz değilmiş...
İddia
ediyoruz;
gelecekte,
AKP’giller’in yargılanmaktan ve
cezalandırılmaktan kurtulamaya-

cakları dosyalar bu davalar olacak.
Fakat başta Meclisteki ana muhalefet ve yavru muhalefet olmak üzere,
Meclis dışında olup da kendisine işçinin, emekçinin, halkın temsilcisi yaftası takan siyasi parti ve hareketlerden
hiç böyle bir mücadele görmüyoruz.
Bunlar kendileri mücadele etmeyince bizim verdiğimiz mücadeleleri
de “siyasi propaganda” amaçlı diye
akıllarınca küçümsemekteler. Ama
kendileri, “siyasi propaganda” kabilinden dahi olsa böyle bir mücadele
verme cesaretini göstermiyorlar, gösteremezler.
Denetimlerinde olan basın yayın
organlarında bizim mücadelemize yer
vermek zorunda kaldıklarında bile
adımızı anmazlar. Sanki, bu davalar
kendiliğinden açılmış, bu savcılar, yargıçlar durup dururken böylesi kararlar
vermek istemişler gibi…
Öyle ki, programının adını “Demokrasi Meydanı” koyan ve kendisinin “bağımsız ve tarafsız gazeteci”
olduğunu söyleyen ve şimdilerde AKP
iktidarına kısmen de olsa muhalefet
ettiği sanılan Televizyon gazetecileri
bile, yoldaşlarımızın, gözlerine sokarcasına haberlerimizi önlerine koyması karşısında, ilkin bu başvuruların
yapılması hoşlarına gidiyor, ardından
“kim yapmış?” sorusunun yanıtı; HKP
olunca; birden sansüre başvuruyorlar.
Haberlerinde “bir partinin yaptığı
başvuru” diyerek, konuyla en ilgisiz
insanların demeçlerini yayınlıyorlar.
Yani özünde bunlar da HKP düşmanlığı yapıyorlar.
Peki, nedendir bunların HKP düşmanlığı?
Çünkü bunların hepsi AB-D Emperyalizminin Yeni Sevr Projesi’nin

Fiili Meşru Sendikacılıktan,
Masabaşı Sendikacılığa Geçişe bir örnek: KESK
Sendikaların çok sağlam işyeri örgütlenmesi vardı. Haklarımız için çok sayıda grevi o yıllarda yaptık.
O yıllarda SSK Okmeydanı Hastanesinde Çocuk Hastalıkları Asistanıydım. Bir yandan asistanlık, bir yandan
da sendikacılık yaptım. İlkin Sendikamızın Okmeydanı Hastanesini sonra da diğer arkadaşlarla birlikte Şişli
Şubesini örgütledik. 1992-1994 yılları
arasında da Tüm Sağlık-Sen’in Genel
Eğitim Sekreterliğini yaptım.
O yıllarda çok kullanılan bir sözdü,
“Fiili, Meşru Sendikacılık”. Gerçekten yerine çok iyi oturuyordu. Kamu
yönetiminin çok tanımamasına rağmen, fiilen sendikacılık yaptık. SSK
Sağlık İşleri Bölgesi Müdürlüğü ve
Sağlık Bakanlığıyla görüşmelerimiz
oldu. Fiilen SSK ve Sağlık Bakanlığı
sendikalarımızı tanımış oldu.
O yıllarda, şimdiki Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen konfederasyonu anlayışına sahip olan kamu çalışanları, Hükümete karşı sendika kurulmaz, anlayışındaydılar. 1995 yılında
Kamu Çalışanları Sendikaları Kanunu
çıkınca, hükmet yanlısı sendikalar
hızla kuruldu. İlkin bizim işkolumuzda Türk Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı
üst yönetimince desteklendi. Arkasından 2002 yılından sonra Memur-Sen’e
bağlı Sağlık-Sen Kamu yönetiminin
desteklediği sendika oldu. Şu anda
pek çok yerde, müdürler aynı zamanda Sağlık-Sen yöneticisi durumunda.
Yeni işe başlayan bir sağlık çalışanı
kendini Sağlık-Sen’e üye olmak zorunda hissediyor.
Tüm Sağlık-Sen 1995 sonrasında,
Genel Sağlık-İş, Sağlık-Sen ve Sosyal Hizmet-Sen sendikalarıyla birlikte
SES sendikasını oluşturdu. SES’in ana
gövdesini Tüm Sağlık-Sen’liler oluşturuyordu. Aidatlar artık çalışanın bir
dilekçesiyle maaştan kesilir olmuştu.
Daha sonra devlet sendika üyesinin
sendika aidatını karşılar duruma geldi.
Şimdi Kamu Çalışanı Sendikalarının
pek çoğunun kasanındaki para, İşçi
Sendikalarınkinden daha fazla.
Artık Fiili Meşru Sendikacılıktan

söz edilmiyor. O yıllarda, bu fiili ve
meşru sendikacılık mücadelesini verenlerin büyük kısmı Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
(KESK)’te, bir kısmı Birleşik Kamu-İş
Konfederasyonu’nda örgütlü durumunda. Bir kısmı da artık emekli olmuş durumda.
KESK, başlangıçtaki amaçlarından
uzaklaşmış durumdadır. Emekçilerin
hak arama mücadelesinin uzağına düşmüştür. KESK’te ilk kırılma, 2010 yılında AKP hükümetinin “yargı reformu
yapıyoruz” diye yargı bağımsızlığını
kaldırdığı Anayasa Referandumu’nda
“Hayır” cephesinde yer almayarak,
AKP hükümetine verdiği dolaylı destek ile olmuştur. Türk Tabipleri Birliği
(TTB) de bu konuda KESK ile aynı

Bu mitinge TTB ve TMMOB da
destek vermiştir. Eğitim -Sen’in bu mitinge çağrı amacıyla öğretmenler için
hazırlanan broşüründe “laik eğitim”den söz edilmez. (http://egitimsen.org.
tr/wp-content/uploads/2016/03/15-Eyl%C3%BCl-%C3%96%C4%9Fretmen-Bro%C5%9F%C3%BCr%C3%BC.pdf)
Laik sözcüğü bile geçmez. Sloganlarda, laik eğitim yoktur.
Bir sonraki yıl, KESK’e bağlı
Eğitim-Sen’in yayınladığı “Laiklik”
broşüründe, ülkemize laik eğitim düzeninin nasıl getirildiğinden, Kurtuluş Savaşı’mızdan, Saltanatın ve
Hilafetin Kaldırılmasından, Mustafa
Kemal Atatürk’ten, Köy Enstitülerinden söz edilmez. (http://egitimsen.

tavrı alırken, TMMOB ve DİSK “Hayır” cephesinde yer almışlardır.
İkincisi 2012 yılında 4+4+4 medrese eğitim düzeni yasalaşırken, ciddi
bir mücadele vermemek olmuştur. 15
Eylül 2012’de Ankara’da KESK öncülüğünde yapılan yürüyüşte; “Laik,
Bilimsel, Demokratik Eğitim” sloganı, yalnızca “bilimsel, demokratik
eğitim” şeklinde yazılmıştır. “Laiklik” talebi bildirilerden ve pankartların
çoğundan çıkarılmıştır.

org.tr/wp-content/uploads/2016/02/
Bilimsel-ve-Laik-E%C4%9Fitimi-Neden-Savunuyoruz.pdf)
KESK’in ve Eğitim-Sen’in laiklik
savunusunu bir kenara itmesi, bir anlamda Ortaçağcılarla işbirliği yapması
anlamına gelmekteydi.
Daha sonraki kırılmalardan biri de
Gezi sürecindedir. Hükümetin sahte
barış süreci politikalarına destek olmak adına, Gezi eylemlerine pek çok
şehirde KESK kurumsal olarak destek

gönüllü figüranlarıdır. Ya da bu projede kendilerine verilen rolleri oynamaktalar. Bu nedenle, bizim gibi, samimi ve dürüstçe, gerçekten halkın
çıkarlarını savunamazlar. Antiemperyalist, Tam Bağımsızlıkçı bir tutum alamazlar. Zira AKP iktidarının
halk düşmanı politikalarına karşı çıktıkları anda kendilerinin de AB-D Emperyalistleri tarafından çizileceklerini
iyi biliyorlar.
Yoksa onlar bilmezler mi Mera Yönetmeliğindeki değişikliğin köylüyü
perişan edeceğini, meraların kentsel
dönüşüm gerekçesiyle imara açılması
halinde, ülkemizdeki meralarda en doğal, en biyolojik çeşitlilik içinde, hiçbir ekonomik girdiye ihtiyaç olmadan
gerçekleştirilen Ot üretiminin ortadan
kalkacağını ve hayvanlarımızın tek doğal besin kaynağı Ot’tan mahrum kalacaklarını?..
Böylelikle de halkımızın ucuz et,
süt ve peynir vb. tüketemeyeceğini…
Ya da Tank Palet Fabrikası’nın
özelleştirilmesinin vatana ihanet olduğunu, Ordu içinde türban takmanın
açıkça laikliğe aykırı olduğunu bilmezler mi?
Elbette bilirler...
Hem de bal gibi ya da zehir gibi
bilirler…
Ama davranmazlar.
Çünkü kendileri de Amerikancı ve
Avrupa Birlikçi.
Gerçek halksever, gerçek yurtsever HKP’nin açtığı dava dosyaları,
vicdanından emir alan, hukuka bağlı
yargıçlarca yeniden ele alındığında,
bu Amerikancı ana ve yavru muhalefet
partileri de “görevi ihmal suçundan”
AKP’giller’le birlikte yargılanacaklar.q
olmadı. Çünkü Gezi Direnişi, pek çok
yazarın dediği gibi özünde halkın Laik
yaşam düzenini korumak için yaptığı
eylemler süreciydi. KESK’in ise; laik
düzen gibi bir derdi yoktu.
KESK, daha sonraki yıllarda emekçilerin mücadelesinden iyice uzaklaşmıştır. Benzer süreçleri TTB, TMMOB
ve DİSK de yaşamıştır. Bu dört örgüt,
1 Mayıs’ların Taksim Meydanı’nda
kutlanması için birlikte mücadele ederken, şimdi artık böyle bir mücadele yerine kendilerine verilen Bakırköy Halk
Pazarı çukurunda 1 Mayıs kutlamaları
düzenlemektedirler.
Yani Fiili ve Meşru Sendikacılık
bir yana bırakılmış, düzen sendikacılığı, uzlaşmacı sendikacılık anlayışı
sahiplenilmiştir.
Ülkemizde fiili ve meşru sendikacılığı alnının akıyla yapan tek sendika;
DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası’dır.
Kendi işkolundaki işçilerin yanında, kendilerine üye olamayan, başka
işkollarındaki işçilere de sahip çıkmaktadır Nakliyat-İş Sendikası.
Nakliyat-İş, 21 aydır süren Real
Market İşçilerinin Direnişine önderlik
etmektedir. Aynı şekilde Makromarket
İşçileri de Nakliyat-İş önderliğinde
direnmektedirler. 11 yıldır tazminatlarını alamayan Uzel Makine İşçileri
de Nakliyat-İş’ten destek almaktadır.
Tüm bunlarla birlikte Muğla, Eskişehir ve Şanlıurfa’da Nakliyat-İş’e üye
oldukları için işten atılan TÜVTÜRK
İşçilerinin Direnişleri sürmektedir.
Aylardan beri süren bu direnişler;
(Muğla ve zaman zaman Eskişehir hariç) KESK, DİSK, TTB ve TMMOB
yönetimleri tarafından görmezden gelinmektedir. Bu tavır; KESK, DİSK,
TTB ve TMMOB’un emekçi mücadelesinden ne kadar uzaklaştığını bir kez
daha göstermiştir.
Hayatta esas olan söylem değil, eylemdir. Olaylar bize apaçık gerçekliği
gösterir. Fiili ve Meşru sendikacılık
söylemi KESK için, mazide kalmış hoş
bir sedadır artık…q
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KP’giller’in 17 yıldır uyguladıkları Ortaçağcılaştırma politikaları
ile çökerttikleri eğitim sistemimize
vurulacak son darbeleri, Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk allaya pullaya
sunmaya devam ediyor.
Bakanlık koltuğuna oturduğu 2018
Temmuzundan bu yana, “Eğitimde
2023 Vizyon Belgesi”, “Öğretmen
Niteliği”, “Liyakat”, “Eğitimde
Çağı Yakalamak” cafcaflı söylemlerini, 18 Mayıs 2019’da yaptığı yeni bir
açıklamayla sürdürüyor: “Ortaöğretim Tasarımı” (https://www.meb.gov.
tr/bakan-selcuk-ortaogretim-tasarimini-tanitti/haber/18673/tr).
Açıklamaya göre bu model,
2020-21 eğitim-öğretim yılında 9. Sınıflardan başlayarak kademeli geçişle
uygulamaya konulacak. Söz konusu
sözüm ona tasarımla, AKP iktidarının
çürüttüğü, dibe vurdurduğu eğitim faciamıza eklenecek yenilerini bin bir
“bilimsel”(!) kılıf uydurmaya çalışarak, gözümüzün içine baka baka, halkımıza yutturmaya kalkıyor.
Neymiş “Ortaöğretim Tasarımı”?
Selçuk anlatıyor:
“Ortaöğretim tasarımıyla ilgili
çalışmayı sadece bir ders çizelgesi
olarak görmek elbette mümkün değil. Bu Türkiye’nin bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal
hayat projesi. Türkiye’nin dünyada,
bu topraklarda, bu coğrafyada onuruyla haysiyetiyle dimdik ayakta
durabilmesinin bir eğitimsel projesi.
“Bilimsel metotlarla ‘neyi, nasıl
yapabilirizin’ peşindeyiz
“Eğitim ekonominin ve demokrasinin ayrılmaz bir parçası
“Bütünleşik bir mantık yerleşsin
istiyoruz. Akademik gelişimde temel
giriş var. Akademik gelişimin başladığı bir dönem var. Biz burada disiplinlerüstü çalışmaları çok önemsiyoruz. Çocukların belirli bir disiplinde ders alması değil de örneğin,
doğa bilimleri, sosyal bilimler gibi
dersler almalarını çok önemsiyoruz.
Bütünleşik bir mantık yerleşsin istiyoruz. Bu arada diğer sosyal, duygusal, fiziksel becerilerini geliştiren,

Ortaöğretim Tasarımı neyi tasarlıyor?
Bir kez daha Ziya Selçuk’tan medet umanlara!
topluma faydalı olması için çalışmalar yapılan bölüm de devam ediyor.
“Bizim altyapı eksiklerimizi gidermemiz lazım. Bizim, öğretmen
eğitimiyle ilgili gereken mesafeyi
hızla almamız lazım. Bizim bazı
öğrenme ortamlarına ilişkin yatırımları artırmamız lazım. Yoksa bu
çocuklar dünyanın her yerinde diğer gençler ne yapıyorsa fazlasıyla
yaparlar. Yeter ki imkân bulsunlar.
Bizim sistemimiz onları durdurmasın. Bizim sistemimiz onları geriletmesin.” (https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-ortaogretim-tasarimini-tanitti/haber/18673/tr)
Yukarıdaki alıntıda da görüldüğü
üzere, Selçuk öyle bir anlatıyor ki, sanırsınız 17 yıldır Cumhuriyet’in eğitim
alanındaki kazanımlarını, laik ve bilimsel eğitimi, Öğretim Birliği Yasasını yerle yeksan eden; okullarımızı
Peşaver Medreseleri’nden farksız hale
getiren, bakanı olduğu AKP iktidarı
değil!
Öğretmeni öğretmenlikten, öğrenciyi öğrencilikten çıkaran, insan
onurunu ayaklar altına alan uygulamaların; yarınsız bıraktıkları, intihara sürükledikleri çocuklarımızın-gençlerimizin müsebbibi onların iktidarı değil!
Sanki yüzbinlerce öğrenciyi, getirdikleri sistemle zorla İmam-Hatip
Liselerine mahkûm etmeye çalışan bu
iktidarın Milli Eğitim Bakanlığı değil!
Bu; Türkiye’nin bir gelecek, bir
ekonomi projesiymiş! Eğitim ekonominin ve demokrasinin ayrılmaz bir
parçasıymış! Sanki sata sata, peşkeş
çeke çeke yeyim ettikleri Cumhuriyet yadigârı kamu fabrikaları-malları,
bitirdikleri tarım ve hayvancılık, büyüyen işsizler ordusu, kısacası çökerttikleri ekonomi AKP iktidarının eseri
değil! 24 Mart yerel seçimlerinde, İstanbul Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarını hiçbir hukuk ve demokrasi
kuralını tanımayarak iptal ettiren, bakanı olduğu iktidar değil!
Milli Eğitime bütçeden ayrılan payın, Cumhuriyet döneminin en düşük
seviyesine ulaştığı, eğitim alanında
yapılan yatırımların durma noktasına
geldiği bu dönem, kendilerinin iktidar
olduğu dönem değil!

Gebze’de fabrika yangınında
yaşamını yitiren işçilerin katili
Parababaları düzenidir!
Baştarafı sayfa 1’de
Ayrıca mülteci-göçmen ailelerin
burada çoluk çocuk barındığı, çocukların da aileleriyle birlikte kaçak
olarak fabrikada çalıştığı iddia ediliyor.
Mesainin olduğu günlerde yaklaşık
300 kişinin çalıştığı fabrikada bayram
tatili dolayısıyla 30 kişinin bulunduğu
bildirildi. İtfaiye ekiplerinin fabrikada yaptığı aramalar sonucu 4 işçinin
cesedine ulaşıldı. Hayatını kaybeden
işçilerden 3’ünün Suriye, 1’inin Afgan uyruklu olduğu bildirildi. İşçilerin
kaçak olarak çalıştırıldığı, yangından
kurtulan 8 işçinin de sınır dışı edileceği
açıklandı.
ABD Emperyalistlerinin Ortadoğu’yu savaşlarla yangın yerine çevirmesi, Afganistan’ı Ortaçağcıların ellerine teslim edip Afgan Halkını gerici,
baskıcı Taliban yönetimine mahkûm
etmesi, bu ülke halklarının ülkelerinden göç etmelerine sebep oldu-oluyor.
Bu insanların büyük kısmı ne yazık ki
işsizlik ve pahalığın had safhada olduğu ülkemize göç ettiler. Ülkemizdeki
işsizlik cehennemine atılan Suriye ve
Afgan uyruklu kaçak işçiler, Türkiye’de Parababaları tarafından ucuz
işgücü olarak tercih edilmeye başlandı. Bu işçiler, Açlık ve Yoksulluk
Sınırının altındaki Asgari Ücretten
daha düşük ücretlere, karın tokluğuna ve her türlü iş güvenliği tedbirlerinden uzak çalıştırılıyor. Hatta
birçoğu çalıştıkları fabrikada-depoda
barınıyorlar.
İşte dünkü yangında da ortaya
çıktı ki, kaçak olarak çalıştırılan bu

işçiler ülkelerinden uzakta bir başka
ülkenin topraklarında karınlarını doyurabilmek uğruna can verdiler.
Bölgemiz sanayi bölgesi olduğu
için her yıl farklı sektörlerde üretim
yapan fabrikalarda yangınlar çıkıyor.
Bu durum bize, Türkiye’nin en önemli
sanayi bölgesinde yeterli iş güvenliği
önlemlerinin alınmadığını gösteriyor.
Çünkü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin

en önemli basamaklarından biri Acil
Durumlar dediğimiz deprem, yangın
gibi olaylara karşı etkin tedbirler alınmasıdır. Çünkü özellikle yapılan işin
yangın tehlikesi yarattığı fabrikalarda
işçi sağlığı ve güvenliği için tedbir
almak hayati önem taşır. Ayrıca bu
tedbirler sadece işçiyi korumakla kalmaz, işveren aslında kendi işletmesini, kârının devamlılığını da korumuş
olur.
Ama ne yazık ki, bizim gibi kapitalizmce geri bıraktırılmış ülkelerde işverenler-Parababaları işçi sağlığı ve iş
güvenliği tedbirleriyle kendi işletmelerini de koruyacaklarını düşünmeden,

Ziya Selçuk’un “Lisede Ne Yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım
Toplantısı”ndaki “kişisel gelişim,
yapay zekâ, biyoteknoloji, bilgi kuramı ve uygulamaları” vb. cilalı söylemlerinin arkasına gizlenen gerçek
niyetler ortaya çıkıveriyor. Açıklanan
tasarımda, tüm sınıflarda ortak zorunlu
iki dersten biri Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi oluyor. Beden Eğitimi ve Spor,
Müzik, Resim gibi dersler ise seçmeli.
Bunlar seçmeli ama, “gençlerimizin
sosyal, duygusal, fiziksel yeterliklerini, yönlerini geliştiren bölüm de devam edecek”miş! Yerseniz!
Bilim, bilimsel eğitim bunun neresinde? İnsanı insan yapan özellikleri,
doğasında var olan duyguları besleyemeyen bir eğitimin, bilimsel olabilmesi mümkün müdür?
İnsan her ne yapıyor olursa olsun,
hangi alanda uzmanlaşıyor olursa olsun, duygularını ve bedenini besleyen
alanlardan mahrum kalmamalı, mahrum bırakılmamalıdır. Bilimsel bir eğitim, insanı bir bütün olarak ele alır. Bu
anlamda, bilimsel bir eğitim sürecinin

insanın zihinsel, duyuşsal ve devinimsel özelliklerini içinde bulunduğu gelişim düzeyine uygun biçimde geliştirmeyi başarabilmesi beklenir.
Ziya Selçuk, tanıtımını yaptığı Ortaöğretim Tasarımı’nda aklımızın sınırlarını zorlamaya devam ederek, doğanın, yeşil alanların rant uğruna talan
edildiği, çocuklarımıza yaşanacak bir
gelecek bırakılmadığı, hukukun katledildiği, en temel insan haklarının hiçe
maliyetleri bahane edip bu tedbirleri
almazlar. İşçinin hayatı onlar için iş
güvenliği için yapacakları yatırımdan daha ucuzdur, daha ekonomiktir. Çünkü gerekli tedbirleri almayıp
işçilerin hayatına mal olan iş kazaları,
yangın vb. olaylar karşısında kendilerinden hesap sorulmayacağını bilirler.
Göstermelik soruşturmalar, yine göstermelik küçük cezalarla kurtulacaklarını iyi bilirler. Çünkü içinde yaşadığımız düzen Parababaları düzenidir
ve bugün iktidarda olan AKP’giller de
bu düzenin bekçiliğini-koruyuculuğunu yapmaktadır.
Dün yaşamını kaybeden,
ülkelerinden, kilometrelerce
uzaktan gelmiş olan 4 işçi kardeşimizin yakınlarına başsağlığı, yaralı işçilere acil şifalar
dileriz. İşçilerin katili, bu
işçileri ucuz işgücü olarak
gören, bu yüzden işçi sağlığı
ve iş güvenliği tedbirlerini
almayan-önemsemeyen, bu
işçilere layık görmeyen Parababaları düzenidir. Özel
olarak da bu tekstil fabrikasının sahibi olan Parababasıdır.
İşçi Sınıfımızın sağlıklı, güvenli çalışma ortamına kavuşması, bir
başka ülkenin işçilerinin ucuz işgücü
kaynağı olarak kaçak çalıştırılmasının
önüne geçilmesi ancak Demokratik
Halk İktidarında mümkündür.
Bu güzel günleri yakınlaştırmak,
halkımızın gerçek İşçi Sınıfı Partisi
olan Halkın Kurtuluş Partisi saflarında örgütlenmesiyle mümkün olacaktır.
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Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli İl Örgütü

sayıldığı bir ülkede “geleceğin enerji sistemleri”, “uygulamalı hukuk”
“insan haklarının gelişimi” gibi derslerin de seçimlik dersler arasında yer
alacağını açıklıyor.
Getirecekleri sistemde, öğrencilerin okullarında seçtikleri derslere yönelik öğretmen bulunmadığı takdirde,
derslerin uzaktan eğitim yoluyla da
gerçekleşebileceğini teknolojik gelişmenin bir alametifarikası(!) olarak sunuyor Selçuk.
Okullarda kurulacak Kariyer
Ofisleri, sunulacak Dijital Sertifika
Programları, vb. ile de söz konusu tasarımda, eğitimin nasıl daha fazla ticarileşeceği, yerli ve yabancı sermayenin
nasıl daha fazla emrine amade kılınacağı çok akademik(!), çok bilimsel(!)
bir söylemle ifade edilmiş oluyor.
Bu çok bilimsel(!), çok yaratıcı(!),
öğrencileri ezberci eğitimden kurtararak problem çözme becerilerini geliştirecek(!) ve bize çağ atlatacak(!) olan
son sistem Ortaöğretim Tasarımı’nın
açıklanmasının hemen ardından, MEB
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “Okul-Kuran Kursu İşbirliğine
Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Protokolü”nün ayrıntıları basına yansıyor.
Protokole göre, taşrada müftülükler il milli eğitim müdürlükleri ile birlikte çalışıyor, MEB ise
“Hafızlık Projesi” uygulayan
imam hatip ortaokullarının sayısını arttırıyor. “Yatılı” eğitim olması gerektiği belirtilen “hafızlık
projesinde”, çocukların okul dışındaki neredeyse bütün hayatını
Diyanet şekillendiriyor. MEB,
“yarışmalar ve icazet merasimleri” gibi etkinlikler için
Diyanet ile işbirliği gerçekleştirirken çocukların “mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif
ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi” için Diyanet’i adres gösteriyor.
(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/1423269/
Sorumluluklarini_tek_tek_Diyanet_e_
terk_eden_MEB__yeni_bir_protokol_
imzaladi.html)
Kısacası Ziya Selçuk, AKP iktidarının Ortaçağcı ideolojisine ve Parababalarının ekonomik düzenine hizmet
edecek insanları yetiştirecek eğitim
politikalarını perçinleyecek Ortaöğre-

tim kurumlarındaki söz konusu düzenlemeleri yine hep yaptığı gibi vizyon,
misyon, tasarım-masarım makyajı ile
sunmaya çalışıyor. Biz daha bakanlık koltuğuna oturtulduğu ilk günden
başlayarak, bu makyaja kanılmaması
konusunda uyarıcı görevimizi yerine
getirmeye çalışmıştık. Ve demiştik ki:
2002 yılından beri iktidarda olan AKP,
Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi plandaki temsilcisidir ve ideolojisi
din bezirgânlığıdır. İktidara geldiğinden bu yana hayatın her alanında din
alıp din satmakta, halkımızı din afyonuyla kafadan silahsızlandırmaktadır.
Ancak bu din, Gerçek İslam değil,
Muaviye-Yezid İslamı’dır, CIA-Pentagon İslamı’dır. Ve Halkımızı “Allah’la
Aldatmaktadır” bunlar. O yüzden de;
çürütülmedik hiçbir kurum, hiçbir değer bırakmamaktadır.
Bu hayâsızca saldırıların en önemli
hedeflerinden birisi de eğitim olmaktadır. Amacı nihai kertede “Dindar
ve Kindar” bir nesil yetiştirmek olan
AKP iktidarının eğitim politikalarına, o iktidarın atadığı Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk’un son vermesini beklemek; abesle iştigaldir. Ondan
laik ve bilimsel eğitim uygulamaları
beklemek, ölü gözünden yaş ummaktır. Çünkü İnsanlık Tarihi göstermiştir
ki, sınıflı toplumlarda hiçbir egemen
sınıf kendi mezar kazıcılarını yetiştirmek istemez. (https://kurtulusyolu.org/
egitimi-ne-kurtarir-ziya-selcuktan-medet-umanlara/?fbclid=IwAR1KQ9aCGOE6_8l8CiNHkNXkrac9rw2Mn-J3lu1O04iwCyoc5IMTpizd1VM)
Ama ne acıdır ki bu uyarılarımıza
karşın, eğitim sorununa sınıf gözlüğüyle bakamadıkları, onun sınıfsal
özünü göremedikleri için, bu makyaja
kanan pek çok “ilerici, demokrat” gafiller oldu. Ve Ziya Selçuk’tan medet
umdular ve ummaya da devam ettiler.
O nedenle bıkmadan usanmadan
bir kez daha yineleyelim bu medet
bekleyenlere; gerçekten laik, bilimsel,
demokratik, parasız eğitim mi istiyorsunuz?
O zaman yapılacak iş, verilecek
mücadele bellidir: Antika-Modern Parababalarının iktidarına son vererek
Demokratik Halk İktidarını kurmak!
İşte o zaman geleceğimiz olan çocuklarımız; özgürce düşünen, yaratan,
üreten, paylaşan ve insanlığa katkı sunan bir toplumun üyeleri olmanın haklı
gururunu ve onurunu yaşayacaklar!q

AKP’giller’in Beykoz Belediyesindeki
yağma ve vurgunlarını yargıya taşıdık
Baştarafı sayfa 1’de
HKP de bıkmadan, usanmadan
bu suçları ve suçluları takip ediyor,
haklarında dosyalar açıyor.
Bu suç duyurumuza konu olan
Beykoz Belediyesindeki vurgunlar,
yıllar öncesinden her türlü kanunsuzluk
göze alınarak yapılmış.
Ancak basında yayımlanmasından
sonra haberimiz olur olmaz, Halkçı
Hukukçularımız hemen harekete
geçerek yapılan bu kanunsuzlukları
yargı önüne taşımıştır.
Beykoz’da yapılan yağma ve
vurgun; ormanlarla kaplı arazilerin
Tayyip Erdoğan’ın ailesine ve
yakınlarına tahsis edilmesi, TOKİ’ye
ait II. Derece SİT Alanı olan arazinin
damat Berat Albayrak’ın NUN
Vakfına verilmesi, Yargının iptal
kararına rağmen bu alana yapılan okul
inşaatının durdurulmaması, Beykoz
Belediyesi tarafından halk dinlenme
tesisi yapılması amacıyla Orman
Bakanlığından kiralanan tesislerin
kullanım hakkının Bilal Erdoğan’ın
Okçular
Vakfı’na
devredilmesi,
Kavacık’ı bölen çevre yolunun iki
yakasındaki 220 bin metrekarelik
alanda özel imar planı yapılarak bu
arazinin Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca’nın sahibi olduğu Medipol
Hastanesi ve Medipol Üniversitesine
devredilmesi, Beykoz Belediyesi
tarafından kat karşılığı olarak ihaleye
çıkarılan arazinin o dönemde kamu
görevlisi, şimdi de Sağlık Bakanlığı
Müsteşarı olan Dr. Eyüp Gümüş’e
verilmesi, şeklindedir.
Öyle ki, yasaya aykırı bir şekilde
usulsüz olarak inşa edilen hastaneyi
de Tayyip Erdoğan açmıştır.
Tabiat Varlıklarının Korunması
Hakkındaki Kanun ve İmar Kanununa
aykırı olarak yapılan bu yasadışı
işlemler nedeniyle İstanbul Mimarlar
Odası tarafından açılan davada

Danıştayın, yapılan İmar Planı
değişikliklerini iptal etmesine karşın,
mahkeme kararlarına uyulmayarak,
damat Berat’ın NUN Vakfının bu
arazilerde okul yapmasına izin
verilmiştir.
Haklarında suç duyurusunda
bulunduğumuz şüpheliler, siyasi
nüfuzlarını kullanarak, önceden
kurmuş
oldukları
vakıflar
aracılığıyla,
kanuna
aykırı,
kamuyu zararlandırıcı işlemlerle
kamu mallarına el koymaktalar.
Sadece Beykoz’da değil ülkenin
birçok yerindeki benzer fiillerle
zincirleme
suç
işlemektedirler.
AKP’giller’in
hakka,
hukuka,
hakkaniyete, yasaya ve mahkeme
kararlarına en küçük bir saygı
duymadan,
paravan
vakıfları
aracılığıyla kamu mallarına sahip
olmalarının
önüne
geçilmek
zorunluluğu vardır.
Türkiye’nin en Yurtsever, Halkçı
ve Kamucu Partisi olan müvekkil
Halkın Kurtuluş Partisi, “tüyü
bitmemiş yetimin hakkı” olan kamu
mallarının göz göre göre, devlet
başkanı olma iddiasındaki kişiye,
çocuklarına, damadına ve yandaşlarına
peş çekilmesine seyirci kalmamaktadır.
Halkına olan sorumluluğu nedeniyle
bu şikayetleri yapmaktadır.
Gerçekten
hukuka
bağlı,
vicdanının sesini dinleyen savcıların
bu suç duyurularımız hakkında acilen
işlem başlatmaları gerekmektedir.
Tersini yapanlar Cumhuriyetin Savcısı
olma vasfını kaybederler ve kendileri
de aynı suçu işlemiş olurlar.
Demokratik Halk İktidarında
“kamu malı aşırma” suçunda zaman
aşımı olmadığından, bu dosyaların
hepsi tek tek açılarak, suçlular hesaba
çekilecektir. 12 Haziran 2019
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Denizler’in de, tüm Devrim Şehitlerinin de mücadelesini biz zafere ulaştıracağız!
Baştarafı sayfa 1’de
Deniz’in ve bizim tamamen yetişme
tarzımızdan ve farklı bölgelerin, geleneklerin insanı olmamızdan kaynaklanırdı bu davranış farklılığımız. Ama
birbirimizi gönülden severdik. Tüm
devrimci yoldaşlar birbirini gönülden
severdi. Yemek sonrası, bazen, Beyazıt Sahaflar Çarşısı’nın girişinde Çınaraltı Kahvesi vardı, şimdi de duruyor
mu? Herhalde yok.
Pınar Akbina Yoldaş: Yok kalmadı.
Nurullah Ankut Yoldaş: Kalmadı
evet. Ortasından bir çınar çıkar. Çınarın etrafında oluşan, tahtadan düzgünce yapılmış bir mekandı… Çok da büyük değildi işte bu salon kadar yoktu
sanırım değil mi Pınar?
Pınar Akbina Yoldaş: Öyle. Ben
de denk geldim ona da. Ağaç, çınar
duruyor. Ama kahve kalkmış.
Nurullah Ankut Yoldaş: Zaman
zaman o taraf doğru gider, otururduk.
Sohbet ederdik. İktisat’tan ortak arkadaşımız vardı, Deniz’le çok samimilerdi. Ahmet Özdemir. Usta’mızı
benimserdi Ahmet, ama nedense tam
derinliğine kavrayamamıştı. Beraber
gidip oturmuşluğumuz vardır yani Çınaraltı’nda. Deniz’in kız arkadaşı vardı. Esmer, dalgalı saçlı, iri bir kızcağızdı. O gelir otururdu. Onunla konu-

İsmet Demir
şurdu Deniz. Ya da buluşurlardı orada.
Ahmet, 12 Mart’a yakın hareketimizden koptu. Bin Kalıplı namussuz herif, aklını çelmiş Ahmet Özdemir’in. Son derece içtenlikli bir arkadaştı. O zaman “PDA’cı” derdik Bin
Kalıplılar’ın tayfasına. PDA’cı oldu.
Yani bunlar; “Proleter Devrimci
Aydınlık” Dergisi’ni çıkarıyorlardı.
Usta’mız, “Ak Aydınlık” diye eleştirir ya o dergiyi. Mahirciler de Mihri
Belli saflarındaydı ilkin. “Al Aydınlık”, yani “Aydınlık Sosyalist” Dergi
(alt başlığı Sosyalist Dergi) adıyla bir
dergi çıkarıyordu Mihri Belli liderliğindeki bu grup. Kırmızı kapaklıydı
bu dergi. O bakımdan Usta’mız ona,
Al Aydınlık, der “Devrim Zorlaması
Demokratik Zortlama” adlı eleştiri
kitabında.
Mahirler daha sonra, hatırlanacağı gibi, “Aydınlık Sosyalist Dergi’ye
Açık Mektup” adlı bir broşür çıkararak
Mihri Belli’den koptular, ayrıldılar.
Ahmet’le konuştuk. Usta’mız yoğun bir şekilde o zaman, Bin Kalıplı’yı eleştirdi biliyorsunuz. O PDA
eleştirilerini Usta’mızın, yayımladık;
“Hikmet Kıvılcımlı’nın PDA Eleştirileri”, adı altında. “CIA Sosyalisti”
olarak onu mahkûm etmekle sonuçlanan eleştiriler.
İşte bugün de görüyorsunuz; CIA
Sosyalizmi’ne devam ediyor. Amerikan devşirmesi, Amerikan yapımı Tayyipgiller iktidarının kendi iktidarlarını
sürdürmek için Rusya ve Amerika
arasındaki salıncak siyaseti uygulamasını Antiemperyalizm olarak niteliyor.
Yazayım diyorum da artık yazmak da
içimden gelmiyor. Sadece mide bulantısı yaratıyor bunlar bende. O bakımdan bundan sonra bir şey yazamayacağım herhalde. Çok iğreniyorum.
Bunun yetiştirmesi, çömezi Soner

Yalçın var Odatv’de. Yani bazı insanlardan o kadar iğrenirim ki, artık ömür
boyu o insanlarla işim olmaz, görüşmem, konuşmam olmaz… Çok toleranslı yani sevgi dolu bir yüreğe sahip
olsak da öyle insanlarla ömür boyu bir
daha tokalaşmam, bir araya gelmekten
de hoşlanmam. Yani iradi olarak görüşmem asla. O kategoriye girdi o da.
Şu anda Bin Kalıplı’nın amigoluğunu
yapan İlker Yücel de. Hâlbuki buraya
gelip oturmuştu, nasihat etmiştik ona.
Gittiği yolun yanlışlığını anlatmıştık.
Bizim Fahri Yoldaş’ın akrabası. Necmi
Kaymakçı adlı bir devrimci arkadaşımız var Sarıyer’de eczacı. O getirmişti. Yani o da artık görüşmeyeceğim insanlar kategorisinde. Uzatmayalım…
Ahmet’le konuştuk, baktık kafasının hiç bir şey alacağı yok. “Hadi bakalım sen de ihanet yoluna saptın Ahmet,
yazık ettin kendine” dedik, bıraktık.
Ondan sonra Ahmet’le görüşmemiz
de 12 Mart’ın hemen arifesinde oldu.
Son görüşmemiz... Turan Emeksiz’den
çıkmıştım, o da gidiyordu. “Nurullah
ya paran var mı?” dedi. “Yemek param
yok da” dedi. O zaman 27 Mayıs’ın çıkardığı 2 buçuk liralar vardı demir. 27
Mayıs Politik Devrimi’nden sonra piyasaya çıkanlar. Bütün param oydu cebimdeki. “Al Ahmet” dedim. 2 liraya
çıkmıştı o zamanlar Turan Emeksiz’de
yemek tabldotu. Son görüşmemiz de o
oldu. Ondan sonra Filistin’e gitmişler.
İşte karanlık bir baskınla (İsrail baskını) bunları, 8 genci öldürdü, katletti.
İşte Cengiz Çandar da aynı eve gidecekmiş ama o o gece gitmiyor. Cengiz
Çandar da o tayfadandı. Yani o anda o
da Filistin’de, aynı bölgedeler. Ve aynı
evde yatmaları planlanmış. Ama o gitmiyor. Giden 8 genci Siyonist İsrail askerleri katletti. Ahmet’le de ilişkimiz
bu yani.
Deniz’le Ahmet vasıtasıyla yakın,
daha yakın bir ilişki kurmuştuk. Şahsen konuşur, tanışır bir ilişki kurmuştuk.
İsmet Demir Ağabey’le birlikte
Kâğıthane’de devam eden belediye işçilerinin Grev ve Direnişine sahip çıktık. O işçileri örgütleyerek Beyazıt’tan
Taksim’e kadar bir protesto yürüyüşü
yaptık, Kâğıthane Belediye Başkanı,
emekli asker olan şahsın işçi düşmanı
tutumunu protesto etmek amacıyla.
İşçiler o zamanlar, Hür Genel-İş
diye, yerel bir sendikada örgütlenmişler. Hür Genel-İş küçük bir sendika.
Devrimci bir anlayışı yok ama sarı da
değil. Kendine göre sendikacılık yapmak istiyor kanunlar çerçevesinde, kurucu başkanı. İsmet Ağabey’in haberi
olmuş. “Haydi çocuklar” dedi, “Kâğıthane Belediye İşçilerini ziyaret edelim,
destek verelim.” Gittik beraber.
Orada işçiler hani direnişlerde olur
ya böyle, kahve sahipleri de ticari amaç
ağır basmak üzere açarlar direnişçi işçilere mekânlarını. Çünkü devamlı çay
kahve içilir. Hem işçiler içer, hem işçileri destek ziyaretine gelenler içer.
İşte tost yapılır, işçiler orada sabahtan
akşama kadar otururlar yani, tost satılır, simit, sandviç satılır vb. Yani işçilerin merkez olarak kullandıkları bir
kahve vardı. Orada oturduk, görüştük.
Çıktık, konuşma yaptık. Belediyenin
önüne gittik, konuşma yaptık. İsmet
Ağabey konuştu. Anlattı işçilerin haklarını, çıkarlarını ve ne kadar meşru bir
mücadele yürüttüklerini.
Sonra ben konuştum öğrenciler
adına. O zaman biz, “Devrimci İşçi
Köylü Öğrenci Birliği (DİKÖB)”ü
kurmuştuk Edebiyat Fakülteli Devrimciler olarak. Denizler de daha sonra
“DÖB” adlı bir örgüt kurdular. “Devrimci Öğrenci Birliği”, DÖB. Fakat
bu Grev ve Direniş sırasında henüz o
örgüt yoktu. Denizler FKF’de (Fikir
Kulüpleri Federasyonu’nda) örgütlülerdi. Yani biz, İşçi ve Köylünün de
Gençlikle kaynaşmasını öngördüğümüz için, “İşçi Köylü Öğrenci Birliği

(DİKÖB)” adıyla kurmuştuk. Tüzüğümüzü de, Usta’mızı benimseyen anayasa hukukçusu Profesör İsmet Sungurbey hazırladı. Biliyorsunuz hayvanseverliğiyle de ünlü bir Hoca’mız.
Pınar Akbina Yoldaş: İPSD’nin
de kurucularından…
Nurullah Ankut Yoldaş: İPSD’nin
kurucularından ve Latife Fegan’dan
sonra Genel Başkan oldu aynı zamanda da.
O zaman işte bazı, ne diyelim, içtenliksiz gençler suiistimal de ediyorlardı Hoca’mızı. “Hoca’m eylemlerden ders çalışmaya vakit bulamıyoruz”
filan diye gidiyorlardı. İsmet Hoca’mız
onlara geçer notlarını veriyordu. Yani
gençler devrimciliklerini yapsınlar da
derslerinden de geçmiş olsunlar diye.
Hâlbuki onları biz tespit ediyorduk.
Biliyorduk ki hep eylem kaçağıydı onlar. Gerçek eylemci devrimcilerin hiçbiri böyle bir suiistimale girmiyordu.
Devrimciliği lafta var ama eylemde
olmayan kişilerdi onlar. Yani devrimcilikleri gibi Hoca’mıza yaklaşmaları
da içtenlikli değildi. Öylesine sevecen,
öğrenci dostu, kaliteli, değerli bir insandı, İsmet Hoca’mız.
Tüzüğümüzü İsmet Hoca hazırlamıştı yani İsmet Sungurbey yazmıştı,
ona yazdırmıştık.
İşçiler çok heyecanlandılar benim
konuşmamdan, etkilendiler.
İsmet Ağabeyi de tanımıyorlar tabiî. Nasıl ünlü, deneyimli, mücadeleci
bir sendikacı, bilmiyorlar.
İsmet Ağabey konuşma biter bitmez, “Nurullah” dedi; “Boynuz kulağı geçmiş. Sen benden çok daha etkili
konuştun vallaha. Helal olsun”, dedi.
“Ağabey sizden öğrendiklerimiz çerçevesinde. Sadece işte heyecanlandık,
ben heyecanlanırım böyle eylemler
karşısında, heyecan dozumuz farklıydı
belki biraz” dedim. “Yok, yok… İyiydin, iyiydin” dedi İsmet Ağabey.
Ondan sonra işçiler hep bizim
etrafımızda toplandılar. Biz de Edebiyat’taki öğrencilerle sahip çıktık
eyleme. Artık bizden medet ummaya
başladılar. Kurtarıcı gözüyle bakmaya
başladılar bize. İsmet Ağabey’le birlikte gidiyorduk zaman zaman.
Bir bildiri kaleme aldık. Bildiri da-

Mahir Çayan
ğıtalım işçilere ve Kâğıthane halkına,
dedik. İki kişi görev aldı bildiri yazmak için. Biri Necati Doğru, Sözcü
yazarı şimdinin, biliyorsunuz. Bir de
ben görev aldım. İkimiz de birer bildiri yazdık. Arkadaşlar benim yazdığım
bildiriyi tercih ettiler. Bu daha etkili
olmuş, daha hoş olmuş, diye. Benim
yazdığım bildiriyi bastırdık.
O zamanlar İstanbul Teknik Üniversitesinde Harun Karadeniz Öğrenci Birliği Başkanı. Birliğin tabiî
imkânları daha fazla. Bizim öyle bir
imkânımız olmadı o yıllarda İstanbul
Üniversitesinde. Mesela yurdumuz
yoktu İstanbul Üniversitesinde. Ama
orada, üniversitenin Gümüşsuyu Kampusunda yurt var biliyorsunuz. O fakültelerin üst katı yurt zaten.
İlk şehidimizi de, Vedat Demircioğlu’nu da o yurtta verdik biliyorsunuz, o yıllarda.
Polis geldi bastı. Yurdun üst katlarından aşağı atarak katletti. Konyalı,
Hadimliydi. O zamanlar, ABA liderliğindeki Türkiye İşçi Partisi’ni benimsiyordu Vedat. Hemşehrimizdi.

Harun’la görüştük. Dedik; böyle
böyle, bildiri basacağız. Tamam, dedi.
Arkadaşlar her türlü yardımı yapsınlar,
dedi.
Bizden hiçbir gider talep etmeyerek, istediğimiz sayıda bildiriyi teksir
makinasıyla basıyoruz. Tabiî o zamanlar şimdiki gibi matbaada bastırma imkânımız yok. Hemen teksirle bildirileri
bastık, dağıttık.
Hatta Harun’la da gittik dağıtmaya,
Harun Karadeniz’le birlikte…
Taksim’den, dolmuşa bindik mi
kısa sürede Kâğıthane’ye ulaşılır, biliyorsunuz. Dolmuşlarla gitmiştik.
Bildiriyi dağıttık, oturuyoruz. İşçiler
hep çevremizde tabiî. Yani kurtarıcı
gözüyle görüyor artık işçiler bir yerden sonra. Ve onun sorumluluğunu
üzerinize aldığınız zaman, gece bile
rahat uyuyamıyorsunuz evde artık.
Durmadan çözüm üretmeye çalışıyorsunuz düşüncelerinizle. Ertesi gün ne
yaparız, nasıl planlarız, mücadeleyi
nasıl sürdürürüz?
Belediye Başkanı da bir emekli
albay. Faşist ruhlu biri. İşçileri insan
saymıyor. Hele kendine karşı Grev ve
Direnişte bulundukları için çok aşağılıyor. Hakaretler yağdırıyor işçilere.
Hatta bir kez çağırmış işçileri belediyenin önüne, gelin görüşelim, anlaşalım diye. Bir işçi, haklı talebini öne
sürmüş; ücretlerimiz çok az, geçinemiyoruz. Sendikada örgütlendik biz. Bir
toplusözleşme yapalım Başkanım da,
biraz ücretlerimize artış gelsin, demiş.
Sen ne iş yapıyorsun, hangi birimde çalışıyorsun? diye sormuş Belediye
Başkanı.
İşçi, “Köpek zehirleme birimindenim.”, demiş.
O zamanlar, arkadaşlar, ne yazık ki
böyle bir anlayış vardı: belediyelerde
köpek zehirleme birimleri olurdu yani.
İçler acısı… Zehirli etler atarlardı
mahallelerde, sokaklarda köpeklere.
Köpekler çırpına çırpına, köpük kusa
kusa can verirdi.
Köpek zehirleme birimindenim,
deyince; asıl zehirlenecek itler sizlersiniz, demiş işçilere. Bu gözle bakan biri
işçilere.
Kâğıthane Karakol Komutanı var,
Üsteğmen mi, Yüzbaşı mı rütbesi… O
zaman karakol bölgesi, jandarma bölgesi Kâğıthane.
Kahvede otururken o geldi. Dedi
ki, “albay sizi çağırıyor. Görüşmek
istiyor.” “Ne görüşecekmiş?..” dedim
ben. “Anlaşma mı yapacağız? İşçilerin
taleplerini kabul mü edecek?” dedim.
“Yoo, öyle bir şey söylemedi. Sadece
gelsin bir görüşelim, dedi.” “Ben işçilerle birlikte giderim”, dedim. “Yoo…
İşçilerle birlikte değil, sadece sen gideceksin”, dedi. “Yok dedim, gitmiyorum.” “O zaman ne diyeyim ben albaya?”, diye sordu Jandarma Komutanı.
“De ki; o genç ne zaman geleceğini
bilir. O zaman gelir, görüşürsünüz de,

dedim.” Gitti.
O zaman 27 Mayıs’ın etkisi var
tabiî. Öyle jandarma, polis falan doğrudan saldıramaz. Üniversiteye giremez. Rektör izin vermedikçe, rektör
çağırmadıkça gelip giremez. Orada da
jandarma komutanı hiçbir şey diyemedi ve Direnişçi İşçilere hiçbir müdahalede bulunamadı.
O arada zabıtalar, işçileri taciz etmeye başlamışlar. Arkalarında jandarma da var. Hemen oradan ben telefona sarılıp, FKF’yi aradım. Dedim ki,
“böyle böyle arkadaşlar. İşçiler burada
saldırıya uğradı. Acele güç takviyesi
gerek buraya”.
Yarım saat geçmedi, Denizler 4-5
arabayla, taksiyle hemen intikal ettiler
bölgeye. O anda etrafında olan devrimcileri toplamış Deniz. Anında geldiler.
Oturduk, sohbet ettik, bildiriyi okuduk
birlikte. 2-3 saat, belki 3 saat oturduk.
Eylemlerimizi anlattık. Deniz gençlik
eylemlerini anlattı. Amacımızın bir olduğunu, başta İşçi Sınıfı gelmek üzere
kurtuluşumuzun aynı olduğunu, birlikte olacağını… Ben konuşma yaptım
işçilere. Böyle ortak bir eylemimiz de
oldu Deniz’le.
Bu Grev ve Direniş sonrasında, Hür
Genel-İş Sendikası Başkanı, İPSD’nin
Klodfarer Caddesi’ndeki yerine geldi.
“Nurullah, sendikaya gidelim, seninle
bir mesele görüşmek istiyorum.”, dedi.
Sendikanın yeri de zaten çok yakınındaydı İPSD’nin, Çemberlitaş’taydı.
Kalktım, gittik. Önce kendi geçmişini anlattı, mücadelesini anlattı,
sosyal olaylara, konulara duyarlılığını anlattı, kendi çapında samimi bir
mücadele vermeye çalıştığını anlattı,
ömrü boyunca.
Geçmiş mücadelelerine ilişkin örnekler verdi, bazı bildiriler, yazışmalar, gazete küpürleri gösterdi, bu işleri
yaptık, diye. Bende iyi niyetli bir insan
olduğu kanaati oluştu.
Sonrasında da konuya girdi:
“Nurullah, dedi, seni bu Grev ve
Direniş sürecinde izledim. Çok mücadeleci ve yetenekli bir arkadaşsın.
Ben yalnızım, gördüğün gibi. Seninle
birlikte çalışıp mücadele etmek isterim. Başarılı olacağımıza da inanıyorum. Büyük örgütlenmeler yapabiliriz,
büyük Grevler, Direnişler organize
edebiliriz. Sendikada çalışman senin
okuluna engel teşkil etmez. Okuluna
devam et, okul dışı zamanını da sendikal mücadeleye ayır.
“Açık konuşayım; biliyorsun sendikamız şu anda imkânları kısıtlı bir
sendika. Bu bakımdan sana şu an 200
lira bir aylık verebilirim. Ama sendika
büyüdükçe, gelirimizle birlikte maaşlarımız da artar.”, diye bir teklifte bulundu.
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Ben şu yanıtı verdim:
“Ağabey, biliyorsun, ben tek başıma bir insan değilim. Ben örgütlü bir
devrimciyim, bir hareketin insanıyım.
Ağabeylerime, önderlerime bu meseleyi açıp onların fikirlerini, onaylarını almam gerekir. Ben de aslında İşçi Sınıfı
içinde mücadele etmeyi benimserim,
severim.”
“Tamam, Nurullah, elbette değerlendireceksin, danışacaksın arkadaşlarına. Ben senin kararını bekleyeceğim.” dedi.
Ayrıldık, gelip Orhan Müstecaplı
Ağabey’e meseleyi açtım. Orhan Ağabey şiddetle karşı çıktı. Kendi üslubunca verdi veriştirdi sendikacılara. Biz
de “Tamam Ağabey.” dedik. “Mesele
buysa, tamam, çalışmayız deriz, olur
biter...”
Sonraki günlerde gidip söyledim
Hür Genel-İş Başkanı’na. “Ağabey
izin çıkmadı maalesef, çalışamayacağız.”
“Üzüldüm, Nurullah. Keşke çalışabilseydik. Büyük örgütlenmeler yapabileceğimize inanıyordum.” şeklide
karşıladı cevabımı. O mevzu da böylece noktalanmış oldu.
O Grev ve Direniştan bir süre sonra
Deniz, bir anda görünmez oldu ortalıkta. Tabiî cezaevine girip çıkması da
oldu.
Bir eylemimiz de Deniz’le, İstanbul Üniversitesi Merkez Kampusunun
kurtarılmasında oldu. O zamana kadar
Faşistler, Ortaçağcı dinciler gelip gidiyordu okula aynı zamanda. Bir ağır basan güç dengesi, kesin bir güç dengesi
oluşamamıştı. Biz devrimciler çoğunluktaydık ama onlar da geliyorlardı.
Mesela onlar da silahlı bıçaklı gelip
gidiyorlardı. Grup halinde derslere giriyorlar, çıkıyorlardı.
İşte o ünlü bir kavga günüydü. Sanırım Mart’ın 15’i olacak aklımda kaldığına göre.
Hangi yılın?
69’un 15 Mart’ı, olacak aklımda
kaldığına göre.
Tüm devrimci güçler; bizim Edebiyattan, Merkezden ne kadar varsa
toplandık. Biz Devrimciler erkenden
giderek binanın içinde mevzilendik, 27
Mayıs Gençlik Anıtı’nın hemen arkasındaki ana kapının içinde. Beklemeye
başladık, grup halinde gelecek olan
gericileri. Geldiler bir süre sonra. İşte
kavga o zaman başladı. Sokmadık içeriye. Onlar girmeye çalıştılar. Taşlar,
sopalar, molotoflarla püskürttük onları geriye. İşte o arada Deniz belinden
tabancayı çıkardı, birkaç el ateş etti.
Birini boynundan vurmuş. Ama tam
öldürücü bölgeden değil, dış kısmından geçmiş kurşun. Yani bir anlamda
deriyi yarıp geçmiş. Onu ambulansla
götürdüler. Biz molotoflarla saldırdık.
Binanın damına da çıkıldı, oradan da
molotoflarla saldırıldı. Ve püskürttük
kapıya doğru. Artık sopalarla, molotoflarla beraber, üniversitenin dışına
kadar kovaladık attık hepsini. Ama
saatlerce sürdü. 3-4 saat sürdü kavga.
Attık dışarı.
O tarihten sonra da artık bir daha
fakülteye giremez oldular Faşistler ve
Ortaçağcı gericiler. O zaman birlikte
eylem yapıyorlardı. Merkez binaya gelip gidemez oldular...
Hatta, daha sonra, biri Hukuku bitirmeye gelmiş. Son sınıftaymış herhalde, sınavlara girip bitirmek istemiş.
Hemen tanımışlar. Tebdili kıyafetle
gelmiş, devrimciler tanımışlar, hemen
yakalamışlar. Üzerinde tabanca varmış.
Demiş ki; “ya tabancayı vereyim
size ama sınavıma gireyim. Ne olur,
elinizi ayağınızı öpeyim”, diye yalvarmış. Yalvarınca; “Bir daha gelmem,
bir daha karşınıza da çıkmam. Bir daha
devrimcilere karşı da hiçbir eylemim
olmayacak.”, şeklinde diz çöküp teslim olunca devrimciler karşısında; o
arkadaşlar da acımışlar buna.
Diz çökmüş teslim olmuş yani. “İyi
ulan, haydi gir de defol git. Bir daha
görmeyelim burada”, demiş, arkadaşlar. Silahı vermiş, sınava girmiş ondan
sonra...
En son biz kurtardık Edebiyat Fa-

Yıl: 13 / Sayı: 136 / 13 Haziran 2019

kültesini bunların işgal ve tahakkümünden, arkadaşlar, faşistleri temizledik. İşte 1 ay süren, işgal gibi bir
boykot yaptık. Nerede Ortaçağcı faşist
bulduysak, hemen anında indirdik orada. Savunma Komitesi’nin Başkanı da
bendim o zamanlar.
Daha önceden de anlattığım gibi,
beni başımdan ağır şekilde yaralamışlardı onlar. Tabiî onun da hıncı var…
O zamanlar Çapalı öğrenciler vardı, Yüksek Öğretmen Okulu öğrencileri. Çapa, burada, yakında.
Şimdi nedir o okul, şu anda son durumu ne?
Yoldaşlar: Fen Lisesi.
Nurullah Ankut Yoldaş: Fen Lisesi mi? Evet.
Tarihi bir okul. Yatılıydı orası. Ahmet Kabaklı diye, bir azılı fanatik,
manyak bir gerici vardı, Ortaçağcı gerici. Güya edebiyatçı falan geçinirdi.
Ilıcak’ların, antikomünistliği en önde
gelen meslek edinmiş Tercüman Gazetesi’nde de köşe yazarlığı yapardı.
Oydu müdürü. Bütün devrimci öğrencileri yurttan attı.
İşte Hüseyin Aslantaş’ımızı da
orada katlettirdi. Bizim fakültenin militanlarındandı, Edebiyat Fakültesinin
militanlarındandı, Hüseyin Aslantaş.
Anlatmıştım daha önce. O gece katlettirdi. Polislerle birlikte faşistler geliyorlar. Koridorlarda faşistler, polislerle beraber yan yana ateş edip öldürdüler Yoldaş’ımızı. Nasıl sessiz, militan
bir Yoldaş’tı...
İşte Çapalı öğrenciler, devrimcilerin ellerindeki değişik yurtlarda kalmaya başkladılar ondan sonra. Devrimcilerin yurtlarında kalıyorlardı.
Militandılar tabiî, yoğun bir mücadele
yaşadıkları için. Okudukları okul da
Edebiyat-Fen Fakültesiydi. Bu fakülteler eğitim fakültesi benzeri bir işlev

de görüyordu o zamanlar. Bizim okulun öğrencileriydiler, orada okuyorlardı yani hepsi. Bizim devrimci gençlerdi dolayısıyla da.
Onlarla beraber vurucu bir ekip
kurduk. Nerede gerici, faşist görsek,
gidip indirdik.
İşte devrimci kavgayı biz o zaman
geliştirdik. Gittiğin zaman konuşma
yok: Faşist mi? Faşist. Kesin mi? Kesin. Bitti... Hemen 1 dakika sonra ya
yerde yahut sürünerek kaçıyor. Kaçan
kaçıyor, kaçamayan yerde.
O şekilde bir mücadeleyle 1 ayda
temizledik Fen-Edebiyat Fakültesini
gericilerden, faşistlerden. Hiç gelip gidemez oldular okula artık.
Hatta daha önce anlattım, birini
dersten çıkardık Kimya Fakültesinde.
Bu (Laleli’deki) kapıdan girmiş. Şimdi
Su Ürünleri Fakültesi burası. Girişte,
hemen caddeye bakan amfide. Gelmiş
oraya oturmuş. Hemen pencereden öğrencilerden biri tanıdı. Faşist oturuyor.
Kesin emin miyiz?
Eminiz.
Girdik artık, sınıftan çıkardık. Öğretmen müdahale etmek istedi; “Karışma sen. Otur oraya, iş bitince dersine
devam edersin”, dedik. “Yani hiç müdahale etme. Bu iş başka iş. Bildiğin
iş değil senin.” “Çıkarın arkadaşlar.”
Hemen kollarından tutup çıkardılar. Yani devrimci kavga bu! Bayılan
kızlar falan oldu. 1-2 kız bayıldı, sanırım korkudan heyecanlanıp. Hemen
kapının önüne çıkar çıkmaz, kapıya 1
metre uzaklıkta işi bitti. Uzandı yere…
“Haydi, bir daha gelmeyeceksin.”
İşte bu şekilde bir mücadeleyle temizledik okulumuzu. Yoksa çok
yoğunlardı Edebiyat Fakültesinde. O
kadar yoğunlardı ki, çünkü gerici bölümler var. Türkoloji, merkez üsleriydi. Mehmet Kaplan diye, Türk-İslam

Sentezcisi, Türkiye çapında bir gerici
Ortaçağcı hocaları var. Yine Faruk
Timurtaş diye bir hocaları daha vardı,
gerici. Bu hocaların asistanları filan da
kendileri gibiydi. Psikoloji bölümünü
de kısmen ele geçirmişlerdi. O bakımdan çok gerici vardı.
Pınar Akbina Yoldaş: Bir de Tarih
koridoru vardı değil mi?
Nurullah Ankut Yoldaş: Tarih
koridoru hemen bizim üstümüzde. En
gerici koridordu. Başlangıçta sadece
bizim Felsefe, Sosyoloji koridoru devrimcilerin elindeydi. Yani demokrat ve
devrimci olan koridor tek orasıydı. Diğer her taraf faşistlerin, Ortaçağcıların
işgali altındaydı. Arap-Fars Filolojisi
de bu Ortaçağcı ve faşistlerin hakimiyeti altındaydı.
O 1 ay süresince hepsini temizledik. Ama belki 50’nin üzerinde indirdiğimiz adam oldu. Bütün gerici gazeteler yazdı. Bizim resmimizi basıp,
adımızı yazdılar: “Ekip Başı”, diye.
İşte, “bütün öğrencileri mahvediyorlar”, diye...
O temizliğimiz ne zamana kadar
sürdü?
İşte Kıvılcım Yoldaş’ımız da anlattı ya, “Balyoz Harekâtı” diye. Nihat Erim’in açıkladığı, 12 Mart Faşist
Darbesi’nin Başbakanlığını yapan namussuz alçağın açıkladığı, “Komünistlerin başlarına balyoz gibi ineceğiz.”
sözünden kaynaklı, 26 Nisan 1971 gecesi başlattıkları harekât “Balyoz Harekâtı” adıyla anılır.
İsmet Paşa’nın adamlarından Nihat Erim de. Yıllar boyu İsmet İnönü’nün yanında kendini gizleyerek
taşıdı. Ama fırsat doğunca, gerici içyüzünü kusuverdi. İşte bu harekâttan 15
gün kadar önce, bir gece polis gelmiş,
bizim Edebiyat Fakültesini işgal etmiş.
Tabiî yanlarında da faşistler ve Ortaçağcı gericilerle birlikte olmak üzere. Tabii
açıktan,
kendilerini
gizleme gereği duymadan birlikte hareket
ediyorlardı polisler ve
bu gericiler. Faşistler gelip yerleşmişler
bütün fakültelerden.
Kapıda, polisle faşistler nöbet tutuyorlar.
Ondan sonra giremez
olduk artık. Çünkü toplum polisi arabalarını yan tarafa yığmışlar, içerde
sayısız miktarda polis var. Hep beraber
bize karşı savaştılar o dönemde. Belki 100’ün üstünde, iki araba, ya da en
azından 80 polis var fakültenin içinde.
Faşistler de onların koruması altında,
gelen devrimciyi dövüp okuldan dışarıya atıyorlar.
Hatta daha önce de anlattım; mezuniyet için yabancı dil sınavı var. Ona
girmemiz gerek. Almancamız iyi ama
sınava giremiyoruz. Okula gidemiyoruz yani. Sınava girebilmemiz için
okula gitmemiz gerekir. Okula gittik
mi hepsi tanır. Yani sağlam çıkmamız
mümkün değil. Sivaslı, Teknik Üniversite öğrencisi Mehmet isminde bir
arkadaş vardı. Soyadını da biliyordum
ama unuttum şu an, esmer bir arkadaştı. O da Almanca bilirdi. İyi düzeydeydi onun Almancası. Dedim; “Mehmet
durum böyle.” “Ben girerim Nurullah
senin yerine”, dedi. Hiç de benzemeyiz hâlbuki. Mehmet yuvarlak yüzlü,
esmer, kara kaşlı, kara gözlü, kara saçlı
bir arkadaş.
Girdi. Sınavlarda o zaman sadece
şebeke masanın üstüne konur. Şimdi
nasıl oluyor bilmiyorum...
Pınar Akbina Yoldaş: Şebeke?
Nurullah Ankut Yoldaş: Yani öğrenci kimliği. Şimdi paso mu denir? O
zaman şebeke denirdi Amca’m. Şimdi
ne deniyor?
Yoldaşlar: Öğrenci kimliği.
Nurullah Ankut Yoldaş: Öğrenci
kimliği. O zaman şebeke denirdi. Orada masada durur, denetçi öğretmenler
gelip geçerken bakar, sen misin değil
misin... Mehmet girdi çıktı ve bizim
için, geçer not aldı. Sınava da o şekilde
girebildik, o şekilde mezun olduk.
Bu vesileyle, o zamana dair üzüldüğüm eylemlerden birini de anlata-

yım, arkadaşlar size...
Bu Oya Baydar var ya. Şimdi solucan, dönek... Bu şeyin eşi… Ne o?
Cumhuriyet’in eski kadrosundan biriyle de evlenmiş, yurt dışında.
Engin Aydın mı?
Engin Aydın. Onunla da evli.
Oya Baydar şimdi zehir kusuyor
biz gerçek devrimcilere karşı. Güya
romancı.
O zamanlar Oya Sencer’di adı.
Devrimci bir asistanla evliydi o zamanlar. Muzaffer Sencer’le evliydi.
Biz de “Devrimci Hoca” diye sahip çıkıyorduk okulda. Sosyoloji asistanıydı.
Muzaffer Sencer’in hatta kitabı
falan var; “Osmanlı Toplum Yapısı”
adında. Kendince Osmanlı toplumunu
Marksist açıdan inceliyor, araştırıyor.
Öyle bir kitabı var.
Cahit Tanyol diye de bizim bir
profesör vardı. Kemal Tahirci. Hani,
“bizim tezimizi aşırıp bazı üniversite
profesörlerine bile sattılar”, diyor ya
Usta’mız. İşte o kastettiği profesör, bizim Cahit Tanyol’du. Bizim sosyoloji
hocası. İyi niyetli bir adamdı ama işte
kavrayışı o kadardı onun da. O da tez
hocası Oya Baydar’ın.
Tabiî hazırladığı tezler bir işe yaramıyor. “Defalarca uyardım”, dedi
sonra Cahit Tanyol; “Kızım bak, böyle olmaz. Bak şunlar yanlış. Bununla
bir yere varılmaz. Bunların bir sonucu
yok. Tutarsız bunlar”, diye. “Dinlemedi”, dedi.
Hatta tez değerlendirme sınavında
yahut sınav değil de, Jüride, sanıyorum
olumsuz görüş bildirmiş Cahit Tanyol,
netleşemiyorum. Tabiî geçer not alamayınca jüriden, asistanlığı ne oluyor?
Bitiyor herhalde.
Onun eylemini yaptık; Cahit Tanyol’u protesto ettik. Oya Baydar “Sosyalist Hoca” ya, asistan ya, onu sahiplendik.
İşte o eyleme de Deniz geldi. “Merkez Binadan da gelin arkadaşlar”, dedik. Çağırdık.
Deniz de, Merkez Binadaki devrimcilerle birlikte hemen anında geldi.
Eylemde sloganlar attık, koridorda dolaştık. Hoca’nın kapısının önünde protesto ettik, slogan attık.
Deniz’in o zaman üzerinde, kar
yağdı desenli, yün kumaştan uzun bir
palto vardı. Sonra aynı paltoyu Âşık
İhsani’nin ekibinden, sanıyorum Karslı
olan bir halk ozanının sırtında gördük.
Deniz şehit olduktan sonra annesi vermiş ona. O giydi. Konya’ya çağırdığımızda da TÖB-DER’e konser vermek
üzere, üzerinde Deniz’in o uzun, kar
yağdı paltosu vardı. Tiftik palto, kışın
çok sıcak tutar. O palto vardı üzerinde. Bir de o tür giysiler silahı filan da
iyi, sopayı, silahı iyi saklar. Geniş olduğu için potluk yapmaz, Deniz ondan
tercih etmiştir sanıyorum o zamanlar.
Yani böyle, birlikte, bizim fakültede
eylemimiz de oldu.
Deniz, 15 Mart eyleminden sonra
da tutuklandı, bir süre yattı silah kullanmaktan dolayı. Sonra birkaç eylemden daha tutuklandı, girdi çıktı. Sonrasındaysa bir anda yok oldu ortalıkta
görünmez oldu Deniz. Filistin’e gitmiş
o zamanlar. Sonradan öğrendik tabiî, o
dönem Filistin’e gittiğini.
Filistin’den döndükten sonra da
İstanbul’a uğramadı artık. Ankara’da
ODTÜ’yü karargâh yaptı. Orada THKO’yu kurdu, kurmuşlar. Dağa çıkmak
üzere hazırlık yapıyorlarmış orada.
Kadrolar oluşturup dağa çıkalım hazırlığı içindeymişler. Ondan sonrası bilinen olaylar, arkadaşlar. İşte ODTÜ’de
de, tabiî üniversitelere polis giremiyor
ya, rahatça hazırlıklarını yapmışlar, arkadaşlar.
Aslında Deniz kesinlikle askere
silah doğrultacak bir anlayışta, düşüncede, psikolojide, bir yoldaş değildi.
Diğer yoldaşlar da sanıyorum öyleydi.
Hüseyin ve Yusuf Ankaralı devrimciler oldukları için onlarla tanışmadık. Ama buradan Cihan Alptekin’le
tanıştık. Yani THKO’nun buradaki
kadrolarıyla tanıştık. Hep beraberiz
yani. Ömer Ayna, bizim fakültenin
öğrencilerindendi. Emine Ayna’nın
ağabeyi. Ama o komünistti. Emine

Ayna gibi Amerikancı Burjuva Hareket’in temsilcisi değildi, Diyarbakırlı.
Bizim militanlardandı Ömer Ayna. İşte
Deniz’in kadrosundaydı. Yine Oktay
Kaynak vardı Deniz’in kadrosundan.
Sivas Yurdu’ndan tanışırdık. İzmir’de
şu anda. Ne üzerine?.. Arkoloji üzerine
mi, çalışıyorum, yazı yazıyorum, araştırma yapıyorum, filan diye yazmış
sosyal medyada, gözüme çarpmıştı
bir tarihte. Yani cezaevinden çıktıktan
sonra, bu EMEP’lilerin dışında yani
Halkın Kurtuluşu’nun kadrosu dışında ayakta kalan devrimci pek olmadı.
Faruk Kurtuluş vardı. Öğrenci temsilcisiydi İTÜ’de. Bizim arkadaşlardan
Haşmet’in de kayınbiraderi olurdu Faruk Kurtuluş. Onunla da iyi tanışırdık.
Hatta Haşmet’in kızı bir kaza geçirmiş. Bakırköy’de Mustafa Yoldaş’ın
çalıştığı hastaneye getirdiler. Haşmet,
o zaman ayrılmamıştı eşinden, Nuran
Kurtuluş’tan. Avukat biliyorsunuz.
Eğitim filan da veriyor Baro’da.
Pınar Akbina Yoldaş: Evet. Ben
de aldım.
Nurullah Ankut Yoldaş: Çok iyi
Ceza Hukukçusu. Anneleri oydu. Nuran’ın kardeşi Faruk Kurtuluş. Babası
öğretmendi. Öğretmen ailesi.
İşte orada konuştuk Faruk’la, sohbet ettik, aynen söylediği şu oldu; “Bir
tek Kıvılcımlı doğru yolu gösterdi. Ne
biz laf anladık, ne de başka birileri laf
anladı”, dedi. “Hâla bazı soytarılar
kalkıyorlar; yok şöyledir, böyledir,
diyorlar. Ulan hepimiz halt ettik işte”,
dedi Faruk. “Kıvılcımlı’yı dinlemedik.
Yaptığımız eylemler hep provokasyonla sonuçlandı, provokasyonlara geldik,
dedi.”
Faruk böyle açık yüreklilikle teslim etti. Bir dönem, “68’liler Birliği
Vakfı”nın Başkanlığını da yaptı, Faruk Kurtuluş, arkadaşlar. Yani mertçe,
böyle açıkça teslim etti. “Bunlar, dedi,
bilmem particilik, EMEP’çilik, bilmem şuculuk buculuk filan, yani, hepsi
namussuzluk yapıyor”, dedi. “Açıkça
söyleyelim, dedi. Yaptıkları da bir işe
yaramıyor. Devrimcilik de değil”, dedi
Faruk. Böyle bir konuşmamız oldu.
Ondan sonra da Faruk şu anki 68’liler
Birliği çizgisinde yani. Orada...
Bu yoldaşlarımızla ilgili daha fazla
zamanınızı almayalım. Gerisini de bu
kitapta anlattık, yazdık (“Heba Edilen
Devrim Yüklü Yıllar” kitabında). Usta’mız yazdı, anlattı.
Deniz tamamen havaya girdi. Deniz, yolun yanlışlığını, aslında idam
cezası verildikten sonra bence netçe
gördü. Bunun kanıtı, küçük kardeşi
Hamdi’ye yazdığı mektup.
Bir insan dünyadan, hayattan ayrılırken ne der?
En doğru, en meşru bildiği davayı
savunmaya devam et, der değil mi?
Deniz ne diyor?
Bizim yolumuzu izleme, diyor.
Yani, böylece o yolun çıkmaz olduğunu, Deniz netçe, adı gibi bildi ve
gördü. “Bilim adamı ol. Bu da insanlığa hizmettir bir açıdan.”, dedi.
Deniz’in kardeşine yazdığı mektup
aynen bu, arkadaşlar.
Ama ne yazık ki, çok geç olmuştu. İşte Usta’mızın dediği gibi, “Yol
Anılar”ında da çok net anlatır, buraya
da aktardık ya hani; “CIA’nın gücü,
CIA’nın bazı ajanlara verdiği milyonlar bizden baskın geldi”, diyor Usta’mız.
İşte bunlardan, kitabımızda da yazdık ya, Mahir Kaynak diye bir alçak
vardı. Namussuz. Sonra da yıllarca burada akademisyenlik yaptı Merkez Binada… Ne alçak, ne namussuz adam.
İPSD’ye de geldi bir ara, Usta’yı
benimser göründü falan. Öyle çok
değil de, bir sefer görmüşlüğüm var.
Klodfarer Caddesi’ndeydi, İPSD’nin
yeri. Bir eyleme gidecektik, teçhizatlar almamız gerekiyor, çıktık, baktım
bu, Mahir Kaynak. Odaya toplamış,
bir şeyler anlatıyor arkadaşlara. “Kim
bu dedim?” Dediler; “Mahir Kaynak
Üniversitede asistan”. Yani devrimci,
bir şeyler anlatıyor görünümünde, öyle
satıyor kendini. “Öyle mi?”, dedim,
çıktım. Benim öyle bir kısa, yani 1 dakikalık bir görmüşlüğüm oldu.
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Yani her yeri dolaşıyor. Ve anlattığı
da; “Bunlarla filan, böyle devrimcilik
olmaz. Partiymiş bilmem seçimmiş, şu
bu... Bunlar boş işler. Gideceksin Filistin’e, askeri eğitim alacaksın. Gelip
burada gerilla savaşını başlatacaksın.
Dünyada artık devrimciliğin başka bir
yolu yok. İzlenecek tek yol bu.”
Tamamen bunu anlatıyor namussuz. Dört tarafı dolaşıyor böyle. İşte
burada da anlattık ya bunları.
Bu, tek değil tabiî…
Denizler’in Latin Amerika tipi
gerillacılığı biricik devrimci yol diye
benimsemelerinin tek etkeni, böylesi
ajan-provokatörlerin oyununa gelmiş
olmaları değil tabiî.
İşte bir de dünya konjonktürünün
o döneme has özellikleri vardı. Denizler’in izlediği yola denk düşen diyelim… Yani ne diyelim?.. Che’nin
askeri, siyasi yazıları vardı. Fidel’in
OLAS Söylevi vardı. Onlar da bunları
anlatıyordu.
Halbuki işte çok yetenekli bir önder olmasına rağmen Fidel de, Che de
diyalektik düşünemediler. Leninizmi
sistematik olarak etüt etmedikleri için
Küba Devrimi’ni genelgeçer bir devrim modeli olarak benimsediler.
Ya tamam da, işte Che’nin “Savaş
Anıları” meydanda. Küba Devrimi
dediğin savaş, 5-6, bilemedin 8-10 çatışmadan ibaret. 10’dan fazla değil çatışma. Che, Savaş Anıları adlı anıt kitabında koyar bu gerçeği ortaya. Batista,
zaten sarhoş, kumarbaz bir adam. Ordu
da bölük pörçük. Komünist Partisi’nin
de ciddi bir çalışması var, hazırlığı var.
İşçi Sınıfı başta olmak üzere, kitlelerde
bir etkinliği var. Çıkınca meydana Küba’da, kitleler senin peşinde toplanıyor
çünkü kumarhane ve kerhane ülkesine
çevirmiş Batista ülkeyi. Kan ağlıyor
köylüler, işçiler. Fidel’in çevresinde
birden toplanıyor insanlar.
Ama bu model, tüm Latin Amerika hatta tüm dünyada geçerli olan
tek model, dediler. Che’nin “Askeri
Yazıları” da onu diyor, Fidel de aynı
şeyi diyor. CIA’nın buna karşı ne gibi
tedbirler alacağını hiç öngörmüyor, arkadaşlar.
Tamam, biz aynı şekilde devam
edeceğiz de, düşman?.. Düşmanın alacağı tedbirleri niye hesap etmiyorsun?
İşte meslekten de akademik düzeyde askeri eğitim almamışlar. Sadece
Alberto Bayo’dan, İspanya’daki faşizme karşı mücadele eden, gerilla savaşı
öğrenmiş, gerilla savaşı tekniklerini
geliştirmiş, teorileştirmiş bir askerden
eğitim almışlar Meksika’da.
Şimdi Bir askeri mücadelede iki
şeyi çok iyi bileceksin.
Nedir bunlar?
1- Kendi gücünü, müttefiklerini,
ekonomik ve silah mühimmatını, kadrolarının eğitim düzeyini, çapını, savaş
kalitesini çok iyi bileceksin.
2- Aynı zamanda, bir de neyi bileceksin, arkadaşlar?
Düşmanı bileceksin.
Sadece ben buyum, bu orduyla
savaşa girersem kazanırım. Hayır. O
düşünce üzerine strateji oluşturan general hezimete uğrar. Düşmanı da bileceksin.
Düşmanın gücü ne? Askeri gücü
ne? Savaşçı kalitesi ne? Askerlerinin
silah gücü ne, silah teknolojisi ne?
Müttefikleri ne ve ekonomik varlığı ne? Savaşı sürdürebilme ömrü ne,
gücü ne?
Bunları çok iyi bilmeden yaptığın
her türlü strateji, plan fiyaskoyla sonuçlanır.
İşte Fidel de, Che de bu gözle okuyamadılar savaşı. Halbuki dünya tarihinde bildiğimiz kadarıyla savaşın ilk
teorisini yapan Sun Tzu, değil mi?
Onu okusanız bunları öğrenirsiniz…
Onlar da (Denizler de, Mahirler de)
Küba Devrimi’nin rüzgârından kurtulamadılar. Öyle olunca; yahu, Küba
Devrimi’ni yapmış büyük devrimciler.
Onlar onu söylüyorsa Denizler de, Mahirler de demek ki bu iyi bir yol, diyorlar. Çünkü bu yolu izlemiş, devrim
yapmış bu insanlar…
Hâlbuki bunun olmayacağını biz-

zat Che, Bolivya’da kendi mücadelesiyle hayatı pahasına gösterdi. Artık
bu yolun çıkmaz olduğunu ispatladı
Che’nin mücadelesi.
Bunu niye göremiyorlar arkadaşlar?
Romantik davrandıklarından, romantik bir anlayışa sahip olduklarından.
Oysa askeri savaş, bilim işidir. Romantizm değil, şiir yazmak değildir askeri savaş. Çarpar adamı. Düşmanı çok
iyi bilmezsen çarpılırsın. Kavgada da
böyledir bu, sporda da böyledir.
Çok güçlü sporcu, hasmın çok başarılı olduğu oyun nedir, en iyi kullandığı oyunlar nelerdir, hasmın direnme
gücü, mücadele etme kapasitesi, nefes
gücü nedir; onları bilmezse yenilir. Sen
kendi oyununu uygulayacağım dersin
ama bilmediğin bir oyunla, bir anda,
güp, sırt üstü yerde yerde bulursun
kendini.
Boksta da böyledir mesela. Açık.
Tek bir darbe işini bitirir. O yüzden
hasmını da çok iyi tanıyacaksın. Onun
gücü ne? Kolları ne? Hangi konuda
güçlü, hangi yumrukları daha iyi kullanır ve hangi yumruklarının etkisi nedir?
Onları çok iyi bilmezsen kesinlikle yenilirsin. Ona göre sen bir taktik
uygulayacaksın baştan. O yüzden Muhammed Ali’ye ne denir?
Gelmiş geçmiş en büyük ring taktisyeni denir.
İzlediğiniz zaman, ne yapar?
İlk 3-5 raundda hasmı hırpalar. Puanca öne çıkar. Ama ondan sonra yavaş
yavaş tempoyu düşürür. 7, 8, 9, gittikçe düşürür tempoyu. Başa baş bir maç
çıkarır. Ama 9’uncu, 10’uncu raunddan sonra…
Niye?
Yormaz kendini, enerjisinin bir kısmını saklar. Ondan sonra birden atağa
geçer.
Oysa hasmının enerjisi bitmiştir.
Fizik olarak hasmın tükenmek üzeredir. Ama kendini dinlendirdiği için
Muhammed Ali, saldırır ve hasmının
işini bitirir. O bakımdan çok iyi taktisyendir. Yani savaş da böyledir.
İşte arkadaşlar, akademik olarak
askerlik bilimini okumayan Fidel’in ve
Che’nin Küba Zaferi tüm dünya devrimcilerini etkilemişti. İşte bu etkinin
rüzgârına kapıldı Denizler de, Mahirler de. Yoksa Deniz olsun, Mahir olsun
bu rüzgâra kapılacak arkadaşlar değillerdi. Çok zeki arkadaşlardı.
Tabiî bir de, Amerikancı satılmışlar
medyası çok rüzgâr verdi arkadaşlara.
Mesela, yaptıkları eylemleri, hemen
(işte görüyorsunuz) Hürriyet, manşetten veriyor. Deniz’in boy resmi gazetelerin birinci sayfalarında. Yoldaşları da
yer alıyor yanında...
Bu tutum da bir havaya sokuyor
insanları. Parababaları medyasının
yayınları tamamen bu amaca yönelik.
Onlar da CIA’nın emri altında gazetecilik yapıyorlar, yayıncılık yapıyorlar.
Oysa o dönemlerde Kıvılcımlı ve
bizim yaptığımız eylemler, aynı gazetelerin iç sayfalarında küçük bir haber
olarak ya yer buluyor, ya da hiç bulamıyor…
Devrimci denince sadece, devrimci gençlik içinde yer alan arkadaşların
adları getiriliyor akla. Kıvılcımlı ve
bizler devrimciler arasında gösterilmiyoruz, burjuva medyası tarafından.
O bakımdan, arkadaşlar da öyle bir
havaya girdiler ki; “Devrimci yol budur. Bu eskiler, Kıvılcımlı filan bunlar
ta 1920’lerde kalmış. Leninci Devrim
Öğretisini savunuyorlar. Ne yapmışlar ki bunlar bugünlere kadar? Hapiste yatmaktan, işkenceye direnmekten
başka ne yapmışlar? O günlerin devrim
modelini savunuyorlar. Artık dünya
değişti, o modelle bir yere varılmaz.”
Öyle bir anlayışa sürüklediler arkadaşları. Bu havada, devamlı bu propaganda yapılıyor hep. Nereye gidersek
yapılıyor bu.
Anlattım daha önce; Usta’mız hakkında, içerde kafayı yediği şeklinde
propagandalar yapılıyor… Çok iyi bir
devrimciymiş ama içerde yemiş kafa-

yı. Artık bunlarla uğraşmamak gerekiyormuş...
Şurada, hemen Su Ürünleri Fakültesinin karşısındaki köşe, bir kahveydi,
birkaç basamaklık bir merdivenle çıkılır oraya. Şimdi hepsi artık hepsi bir
şeyler alınıp satılan dükkân oraların.
Kahveydi orası. Fakülteye de çok yakın olduğu için (sıradan esnaf kahvesi,
mütevazı yani) gider otururduk orada,
arkadaşlar.
İlk orada duydum. Hidayet Kaya
söyleyen. Sonradan “Sosyalist”in, anlattım daha önce, Sorumlu Yazıişleri
Müdürü oldu. O anlattı; “Yahu böyle
böyle.” “Yahu Hidayet, ben bunu…
Öyle mi yahu…” Başka arkadaşlardan
da sonra gözledik. Aynı şey dolaşıyor
gençlik arasında; “Kıvılcımlı içeride
kafayı üşütmüş. Hatta öyle ki, kendi
yapıp evinin bahçesine diktiği heykeline, sabahları kalkıp selam duruyormuş. Artık ciddiye alınır mı bu adam
yani... Kendisi bahçesine heykel yapmış, sabahları kalkıp selam duruyormuş yahu.”
Sonradan, okuduk kitaplarını tanıdık Usta’mızı, tanıştık kendisiyle,
gittik geldik evine. Adamın ne bahçesi
var, ne heykeli var. Bir apartman dairesinin üst katında oturuyor yani bir şeyi
yok. O da eşinin.
Yani böylesi Usta’mızı karalamaya yönelik propagandalar da öğrenci
gençlik arasında etkili oluyor.
“Eskiler. İşi bitik, bunlarla bir yere
varılmaz. Bunlar zaten çürümüşler.
1920’den bu yana hiçbir iş yapamamışlar. Hapis yatmak, işkence görmek… Başka bir şey yok.”
Yani bütün bu ortam etkiledi, arkadaşlar, Deniz Arkadaşları. Ve ne yazık
ki, 70’lerde de aynı hava sürdü biliyorsunuz, değil mi arkadaşlar? Aynı hava
sürdü… İşte Mahir’in devamcıları;
Devrimci Yol, Devrimci Sol falan aynı
havayı devam ettirdiler.
Ne oldu sonunda? Nereye varıyor,
arkadaşlar?

Ama insanın gençken heyecan durumuna uygun düşüyor bu söylenenler.
Gençleri etkiliyor o cilalı cümleler filan. Etkiliyor gençleri. Fazla bir şey
okumaya da gerek kalmıyor. Yani kısa
sürede, 2 saat içinde bütün tezi anlatırsın sen bir gence, hepsini anlatırsın.
Oh ne güzel yani, tamam devrimcilik
de buymuş...
O saflardan yüreği yetmeyerek dökülenler de nereye gidiyor?
Doğrudan 180 derece tersine, düzenin kollarına, arkadaşlar. Bu bakımdan, yani edebi bir söylemle; “Ölü
Ozanlar Derneği” deniyor ya, ruhen
ölü devrimciler mezarlığı Türkiye. Nereye gitseniz, hangi beldeye gitseniz,
ruhen tükenmiş, çökmüş, işi bitmiş,
tırışkaya çıkmış eski devrimciler var.
Bunlar bir de zehir kusuyorlar; ya
biz yıllarca uğraştık bir şey çıkmadı.
Boş işler bunlar…
İşte o yüzden hep sizleri uyarıyorum: “Ya ben şurada şu kadar yıl devrimcilik yaptım. Hapisler yattım.” diye
kendisini satmaya çalışan insanlarla
karşılaştığınız zaman, onlara deyin ki
“Şimdi ne yapıyorsun?”
Ne yapıyor?
Ya CHP’de ipini sürüyor yahut da,
“Ya ben işte şimdi bir şey yapmıyorum
da, şöyledir de böyledir de…”, diyor.
Ona deyin ki:
“Yok, sen yaramazsın arkadaş,
haydi. Devrimcinin emeklisi olmaz!
Devrimcinin örgütsüzü de olmaz! O
zaman, haydi sen eski anıları masalarda yani bira masası mı olur, kafe mi
olur oralarda anlatmaya devam et. Bize
bir şey anlatma. Masal dinlemeyi, böyle hazin masallar dinlemeyi istemeyiz
biz. Geçmişe dair gerçek masalları severiz de, sizinkiler gibi acıklı masallar
dinlemeyi sevmeyiz. Hadi git.” deyip
onları gönderin. Yani dinlemeyin.
Sözü fazla uzattık, arkadaşlar…
İşte ne yazık ki heba edildi devrimci yıllar. O zamanlar Usta’mızı dinleseydi bu arkadaşlar; Denizler, Mahir-

Savcıyı öldürüyorsun, kendini de
öldürtüyorsun, köy mezarlığına, senin
köyün, halkın sokmuyor senin cenazeni.
Yahu buradan görmek lazım; yaptığın eylem kitleler üzerinde ne gibi bir
etki yaratıyor?
Mahir diyor ki; bir denge var. Suni
bir denge varmış oligarşiyle halk arasında. Sanki bir terazi var ortada da,
halkla oligarşi de dengede duran kefelerde. Öncü Savaşıyla Oligarşiye
vuracakmış, o denge halk lehine bozulacakmış. Halk da görecekmiş ki, Oligarşi zayıf, ya bak Öncü Savaşıyla bir
vurdu öncüler, denge değişti, ben de
savaşa gireyim, diyecekmiş.
Yani böyle hayal dünyasında yaşanan, ciddiyetsiz bir teorinin peşindeydiler. Şimdi hâlâ savunuyorlar. İşte
yüzlerce genci Ölüm Orucuna yatırdılar, öldürdüler. 500 civarında genci
sakat bıraktılar. Yani bakıyorsun aklı
başında insanlar bunları savunuyor.
Yani hiçbir şekilde savunulacak ciddiyete sahip tezler değil bunlar. Kaldı
ki, Mahir’in “Politikleştirilmiş Askeri
Savaş Stratejisi” şeklinde teorileştirdiği Öncü Savaşı Teziyle de bir alakası
yok bunların. Hatta onun tam zıttı,
Dev-Sol’un yaptığı bu Ölüm Orucu
Direnişleri.

ler, devrim yapmak başarılabilecek
bir görevdi. Bütün halkta öylesine bir
sempati var yani devrimcilere karşı.
Ama o sempatiyi yok etmek için arkadaşları böylesine çıkmaz yollara soktular. Öyle oldu ne yazık ki arkadaşlar.
Bugün bile eğer şu sol ortamda
kendini solcu olarak tanıtan insanlar
bir araya gelse, devrim yapmak zor değil. Hemen ana muhalefet olacak denli
güçlü hale gelir devrimciler. O kadar
güçlüyüz. O morali bir yakalasak, çığ
gibi gelişiriz.
Ama dediğimiz gibi onlar da ne yapıyorlar?
Bir kısmı CHP karadeliğine teslim
oluyorlar, bir kısmı da Amerikancı
Burjuva Kürt Hareketi’nin PKK-HDP
karadeliğinde yutulup gidiyorlar, arkadaşlar işte.
Öyle olunca bir başımıza kalıyoruz. Yaptığımız eylemlere herkes uzak
ve düşmanca bakıyor çünkü. Herkes
doğrudan ya da dolaylı biçimde Amerikancı artık. Bize karşı Amerikancılık
ortak paydasında birleşiyorlar.
Bu iki hareketin de ortak paydası
Amerikancılık mı?
Amerikancılık.
Amerika’ya karşı tık dedirtemezsiniz PKK’ye.
Nitekim Karayılan ne diyor?

Bizim Amerika’ya karşı tarihimizde hiçbir eylemimiz olmamıştır, diyor
değil mi verdiği röportajda, bir Amerikan dergisine, aktarmıştık daha önce
bire bir kendi sözleriyle.
Eylemleri de yok, sözleri de yok,
arkadaşlar. CHP zaten belli... Öbürü
(HDP), bir de NATO’ya adam vermiş,
onunla övünüyorlar.
Şimdi öyle olunca, bunların medyası da bize düşman, kendileri de bize
düşman.
İşte 1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak
için verdiğimiz mücadele ve 20 arkadaşımızın gözaltına alınması hiç yer
almıyor Cumhuriyet Gazetesi’nde.
Yokuz Cumhuriyet Gazetesinin yazılı
baskısında. Yoksa yönetim değişmiş
de… Bunlar neymiş? Atatürkçüymüş.
Ne Atatürkçüsü olacaksın sen. Burjuva
Amerikan uşağısın sen.
Mustafa Kemal ne yapmış? Yani
onu Mustafa Kemal yapan ne?
Çanakkale, Kurtuluş Savaşı.
Sen onu görmemişsin, anlamamışsın ya da bilerek es geçmişsin, Amerika’nın, Avrupa Birliği’nin kucağındasın. Nesini savunacaksın ondan sonra
Mustafa Kemal’in…
Davamız, savunmamız yer almıyor
değil mi?
Yok. Görmüyor adamlar.
Ya TC tarihinde Usta’mızın dışında
böyle savunma yapan var mı?
Hadi birisi yapsın bakalım.
Biz savunma yapmıyoruz, yargılıyoruz, dedik.
Yok. Bir Parti Başkanı 4 yıl 8 ay
ceza alıyor, bunun haber değeri yok
mu?
Bunlar için yok. Çünkü bunlar haber peşinde değil, gerçeğin peşinde
değil.
Niye?
Düşman çünkü.
Ondan sonra da; biz gazeteciyiz…
Ne gazetecisi olacaksın sen ya.
İşte 1 Mayıs konuşmamızda da
söylediğimiz gibi; sen Amerikan uşağısın hemşerim. Amerikan çizgisinde gazetecilik oynuyorsun sen. Hepsi
böyle.
Yani böylesine bir abluka altındayız. Bu ablukayı kırmak için mücadele
etmekle mükellefiz, arkadaşlar. Hiç ara
vermeksizin, hiç moralimizi bozmaksızın… Bir mayalanma oluyor. Namuslular görüyor. Görecek de giderek.
O zaman öbür yolların, bütün yolların çıkmazlığı da meydana çıkıyor.
Hepsi 15 Temmuz sonrasında Tayyip’in etrafında biriktiler mi?
Biriktiler. Hepsi...
Bizim dışımızda kalan oldu mu, arkadaşlar?
Yok. Hepsi; “15 Temmuz Darbe
Girişimi” diyorlar.
Ne darbesi?..
Ramazan Kap Yoldaş: Referandumda da biriktiler. Referandumda da
“Yetmez Ama Evet”çiler.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet.
Evet.
Ya darbe, kanunlara uygun iş yapan
bir iktidara karşı yapılır. Bunların ikisi
de kanunsuz birer çete. Ne darbesi ya...
Bu, çetenin kendi içindeki Ganimet
Paylaşım Savaşı.
Öyle görebilen, koyabilen, ona cesaret edebilen var mı?
Yok.
İşte böyle… Hepsi ne diyor?
“Sayın cumhurbaşkanı.”
Onların kendi mahkemesinde de
söyledik; cumhurbaşkanı demek, suç
işlemektir. Suçu ve suçluyu övmektir
cumhurbaşkanı demek.
Bu tavrı koyabilen bizim dışımızda
var mı?
Yok.
Devrimcilik budur ama. Önderimiz
böyle öğretti bize devrimciliği. Öyle
yapmak durumundayız, arkadaşlar.
Yani eninde sonunda, bu arkadaşların da davasını, hayatlarını verdiği
davayı ve tüm devrim şehitlerinin davasını ve bunun sorumluluğunu biz taşıyoruz, biz sahipleniyoruz. Ve o meşru hakka, davaya biz sahibiz. Bizim
dışımızdakilerin hiçbiri değil..
(Alkışlar…) .q
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Yalanlar, düzenler, dolaplar,
kötülükler dünyasının aktörleri

Başyazı
Baştarafı 1’de
siyle el ele, omuz omuza vererek kurmuşlardı) bazı bilinçsiz, saftrik ve yüreksiz aydınlar hemen erken bayram
etmeye başladılar.
Tabiî bu arada da Tayyip’e ve avanesine, doğrudan ya da yandan çarklı
selamlar çakmaya, övgüler düzmeye
başladılar.
Biz o zamanlar aynen şöyle uyardık bu zavallı aydıncıkları:
“Sevinçlere kapılmayın. Tayyipgiller yargısı, Pensilvanyalı İmam’ın ve
tayfasının yargısından asla daha adil
olmayacaktır. Çünkü bunların her ikisi
de aynı toptan kesmedir, aynı kalıptan
çıkmadır. Aralarındaki tek fark, isim
ve suret farkıdır. Ruhları ve zihniyetleriyse bire bir aynıdır.”
İşte yaşanan her olay, bizim bu
tespitimizin ne kadar gerçeği ifadelendirdiğinin tekrar tekrar kanıtı biçimindedir.
Milyar Ali’nin bu seçim hilekârlığına ilişkin açıklamasını sanırız hemen
herkes bilmektedir. Ne diyordu bir
vatandaşın, seçimlerin neden kendilerince iptal ettirildiğini sorması üzerine
Milyar Ali?
Aynen şunu:
“Çok basit, çünkü çaldılar.”
Yani Milyar Ali’nin oylarını birileri
çalmış...
Peki kim almış Ali Efendi?
Belli değil...
Yahu devletin yargısından polisine,
MİT’inden jandarma istihbaratına bütün
güçleri avucunuzun içinde. Tüm bunlarla bulamıyorsunuz hırsızı, öyle mi?
Kaldı ki hırsız, bunların hepsini
uyutmuş, atlatmış ve oylarınızı çalmış,
öyle mi Hafız?
Ama siz bulamıyorsunuz çalanı...
Peki çalındığını nereden biliyorsu-

Nurullah Ankut
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002 yılından beri durup dinlenmeksizin tekrarlıyoruz:
Bu AKP’giller, bu Kaçak Saray
Taifesi kesinlikle kanuni, meşru bir
siyasi parti değildir.
Bunlar, Ortaçağcı ve de çıkar
amaçlı kriminal bir örgüttür, diye.
Bunlar asla hak hukuk, adalet,
yasa masa tanımazlar. Bunlarda kesinlikle empati yapma özelliği yoktur.
Bunlar, Kur’an ve Hz. Muhammed
Dini’ne inanmazlar. Bunların dini
Muaviye-Yezid Dini’dir. Başka türlü
ifadelendirirsek; CIA-Pentagon İslamı’dır. Kur’an İslamı’yla zerre miktarda olsun benzerlikleri yoktur.
Hz. Muhammed ve Kur’an; “çalmayacaksın!”, der, bunlar durup
dinlenmeden kamu malı çalarlar.
Miktarı trilyon dolarları aşan kamu
malı aşırırlar. Ve de hiç gözleri doymaz. Dolayısıyla da bunların taptığı
biricik Tanrı, Para Tanrısı’dır.
Bunlar, ABD devşirmesi ve ABD
yapımıdır. Türkiye’nin, Halkın çıkarlarını kesinlikle düşünmezler,
hiç umurlarında olmaz bu.
BOP Eşbaşkanı Kaçak Saraylı
Hafız’ın da defalarca övünerek itiraf ettiği gibi; bunlar, ABD Emperyalist Haydudu’nun BOP’unun hizmetindedirler, onu hayata geçirme
derdindedirler.
Dikkat edersek; 2002’den bu yana
kerte kerte, eksik gedik de olsa Laik ve
geri bir burjuva devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’ni aşındırdılar,
hırpaladılar, çözdüler, çökerttiler, yıktılar. Onun yerine bütünüyle ABD’ye
bağımlı, onun hizmetinde bir din devleti kurdular.
Ne eğitim bıraktılar, ne yargı, ne
ordu... Hepsini yıktılar.
Bunlar her gün, ara vermeksizin
din alıp satarlar. Bütün kanunsuzluklarını, hırsızlıklarını, ihanetlerini, din
maskesi takarak, her biri de Kur’ân’ın
deyişiyle “Dırar Mescidi” olan camiler
yaparak gizlemeye, halkın gözünden
kaçırmaya çalışırlar.

nuz, madem hırsız belli değil?
Seçimi kaybettiniz de ondan, öyle
mi?
Çünkü sizin zihniyetinize göre seçimi kazanmanız gerekir. Ne olursa
olsun kazanmalısınız. Kaybederseniz,
öyleyse çalınmıştır. Mantığınız bu...
O zaman niye seçim yapıyorsunuz,
Milyar Ali?
Madem yüzde yüz her seçimi kazanacağınız garanti, milleti niye yoruyorsunuz sandıklara kadar? Onca
masrafı niye ediyorsunuz? Onca telaşa, yaygaraya ne gerek var? Çıkıp açık
açık söyleyin. Nasıl olsa seçimi kesinkes biz kazanacağız, seçime filan gerek
yok, deyin, olsun bitsin...
Milyar Ali nam vatandaş, birkaç gün
önce Fox TV’deki sabah programında
konuşuyor yine aynı minval üzere. Televizyoncu İ. Küçükkaya soruyor:
“Bu oylarımızı çaldılar meselesi
nereden çıktı? YSK’nin iptal kararında bu yok.”
Milyar Ali’nin cevabı aynen şöyle:
“Çaldılar demeye mecburdum...
Bu hukuki bir terim değil.”
Seviyedeki içler acısı hali görüyorsunuz, değil mi arkadaşlar?..
Diyor ki Milyar Ali; ne yapıp edip
kazanmalıyız seçimi. Kaybedersek, bu
ölümümüz anlamına gelir. O yüzden
de “çaldılar” demeye de mecburuz,
“gasp ettiler” demeye de mecburuz,
her türlü yalanı, dümeni, iftirayı yapmaya da mecburuz, diyor.
İşte onlar böyle bir dünyanın insanlarıdır. Muaviye-Yezid dünyasının ve dininin insanlarıdır, savunucularıdır onlar.
Muaviye oğlu Yezid, Kerbela’da
Hz. Hüseyin başta gelmek üzere Hz.
Muhammed soyunun tamamını katletmesi sonrasında nasıl savunmuştu yaptığı canavarlığı?
“Hüseyin Hailfe’ye yani bana biat

etmedi. Dolayısıyla da dinden çıkmış
oldu. O yüzden de katli caiz hale geldi.”
İşte bunların vicdanı da, ahlâkı da,
namusu da budur, arkadaşlar...
İslam’da saltanat var mıdır?
Hz. Muhammed bu dünyadan ayrılırken yerine veliaht seçmiş midir?
Bırakmış mıdır?
Hayır...
Demek ki dinde ne soyun sopun önemi vardır, ne de Saltanatın yeri vardır.
Hz. Muhammed ve Kur’an İslamı’nda “Şura” vardır. Hz. Muhammed’in Emirini ancak Müslümanların
tamamı özgür iradeleriyle seçecektir.
Ama Muaviye-Yezid Dini’nde Saltanat da vardır, soya sopa bağlı krallık,
sultanlık da vardır. O yüzden onların
dini riyaya, kandırmacaya, düzene, dolaba dayanır. İnsanları Allah’la aldatmaya dayanır.
İşte AKP’giller’inki de aynı dindir...
Kaçak Saray’ın Reisi, yine birkaç
gün önce Alibeyköy’de kendi Yezid
Dini’nin Din İşleri Müdürü Ali Erbaş’ı
da yanına alarak cami açılışında bulundu, değil mi?
Orada aynen Milyar Ali benzeri bir
hile, bir oyun, bir kandırmaca sergiledi. Cami önünde Allah’la aldattı insanları. Din simsarlığı yaptı. Şöyle dedi,
toplanmış olan cemaate:
“Önümüzde bir ay sonra ülkemizde de sandık var. Her halde bu
sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah
hırsızlara bu işi bırakmayacağız.
Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz
anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız.” (https://www.sabah.
com.tr/galeri/turkiye/baskan-erdogandan-haci-osman-torun-camiinin-acilisinda-onemli-aciklamalar/5)
Gördüğümüz gibi, arkadaşlar, hiç
utanmadan sıkılmadan, yüzü kızarmadan ve hiç rahatsızlık duymadan

Bunlara “Kanunsuzlar” diyoruz
tâ 2002’den bu yana…
Bunları eleştiren üç ciltlik kitabımızın adına “Kanunsuzlar”, demiştik.
Çünkü bırakalım burjuva hukukunu;
bunlar burjuva yasalarını bile kesinlikle çiğnerler. Hiç umurlarında olmaz
onların hukuk, kanun vs...
Çıkarları, vurgunları, soygunları ve
ihanetleri neyi gerektiriyorsa öyle yaparlar. Tabiî bu suçlarını da din peçesiyle gizlemekten geri durmazlar.
İşte geçen 2 Mayıs’ta “Kanunsuzlar II ve III” adlı kitaplarımızdan
dolayı Tayyip’in hakkımızda açtırmış
bulunduğu iki dava karara bağlandı. Ve
her birinden ikişer yıl dörder ay hapis
cezası verildi bize.
Ayrıca da 2300 TL Tayyip’in avukatına ücreti vekalet ödememiz, 3000
TL de mahkemenin bulduğu eski damardan FETÖ’cü “Bilirkişi”ye ödeme
yapma cezasına çarptırıldık.
Tayyipgiller hakkındaki, tümü de
gerçeklere dayanan gözlem ve tespitlerimizi, onların mahkemelerinin huzurunda da bir bir ortaya koyduk.
Dedik ki; şu an bir Cumhurbaşkanı
yok Türkiye’de. Cumhurbaşkanı yok
ama “Cumhurbaşkanına Hakaret” davaları pek çok.
Olmayan bir şahsa nasıl hakaret
edilir?
İşte çıkar amaçlı bir suç örgütünün
yönettiği ülkede olur böyle şeyler...
Fakat, yasa karşısında Tayyip’e
“Cumhurbaşkanı” demek, suç işlemektir. Suça ve suçluya ortak olmaktır,
arka çıkmaktır.
Anayasada Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için bir kişinin, yüksek okul
mezunu olması gerektiği belirtilir.
E, Tayyip’in diploması yok. Yüksek
okulda okumuşluğu yok. Onun en son
okuduğu okul ve oradan aldığı diploma, Fatih İmam Hatip Lisesi’dir, oranın verdiği diplomadır.
Tayyip, 82 milyonu ahmak yerine
koyarak ve de resmi evrakta sahtecilik
yaparak, sırtını Amerika’ya dayamasından aldığı güçle kendini Cumhurbaşkanı olarak satmıştır.
Fakat bizi kandıramaz...

Bizi ahmak yerine koyamaz...
Biz buna hep karşı çıkarız...
Bize yüz kere dava da açmış olsa,
yine bunları söylemekten geri durmayız, dedik.
Ve Kaçak Saray Avanesinin pek
çok suçunu ve ihanetini açık, somut
kanıtlarıyla ortaya koyduk.
Tayyip ve avanesi, ABD’yle işbirliği ederek, 2002’den bu yana Yüksek
Seçim Kurulunu kanunsuz yollara yönelterek kullanmıştır. Ona devamlı suç
işletmiştir, seçimlerde kendisini ve örgütünü kazanmış göstertmiştir.

Eski Yargıtay Başkanlarından, şu
anda da Yargıtay Onursal Başkanı olan,
Sami Selçuk açık biçimde demiştir ki;
16 Nisan 2017 Referandumu’nu kaybetmiştir gerçekte. 24 Haziran 2018 Seçimlerini de kaybetmiştir. Fakat hile yaparak kendisini kazanmış göstertmiştir.
Tayyip’in eski dostu ve Ortaçağcı
yol arkadaşı, 2008’deki AKP’nin Laikliğe karşı eylemlerin odağı olduğu
gerekçesiyle namuslu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınlkaya tarafından açılan kapatma davasında Tayyip’i kurtaran adam, bir önceki Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim
Kılıç bile; “Artık bu kadar olmaz.”,
diyor, Tayyipgiller’in yaptığı kanunsuzluklar ve işledikleri suçlar hakkında.
Aynen şu cümlelerle ifade ediyor
düşüncesini:
“Önce ‘ahlâk ve maneviyat’ diye
iktidara gelen bu arkadaşlarımız, ne
pozitif hukuk kuralları bıraktılar ne
de ahlâk bıraktılar.” (http://www.cum-

İşte bu sebepten, Kur’an ve Hz.
Muhammed bunları kulaklarından tutarak şöyle teşhir eder Maun Suresi’nde:
“Gördün mü o, dini yalan sayanı?
“İşte odur yetimi itip kakan:
“Yoksulu doyurmayı özendirmez
o.
“Lanet olsun o namaz kılanlara/
dua edenlere ki,
“Namazlarından/dualarından
gaflet içindedir onlar!
“Riyaya sapandır onlar/gösteriş
yaparlar.
“Ve onlar, kamu hakkının yerine
ulaşmasına/zekâta/yardıma/iyiliğe
engel olurlar.” (Maun Suresi, Yaşar
Nuri Öztürk Meali)
Ne güzel anlatmış Kur’an bunların
gerçek yüzlerini, değil mi arkadaşlar?

Rahmetli namuslu ilahiyatçımız
Yaşar Nuri Öztürk, işte bu sebepten
dolayı Tayyipgiller’i “Maun Mücrimleri” olarak damgalamıştır, adlandırmıştır. Tabiî çok yerinde bir tespitle...
Tayyip, cami önündeki kandırmacasında ne diyor bir de?
“Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu
bırakmayacağız.”
Yine apaçık görüldüğü gibi, arkadaşlar, muhalefeti dinsizler olarak
suçlamaktadır. Yani biz dindarız, onlar
dinsiz... Dindarlar bu nedenle dinsizlere değil bize oy vermeli...
İşte tam da Maun Mücrimliğidir
yaptığı, tam da insanları “Allah’la
Aldatma” düzenbazlığıdır yaptığı.
Yavuz hırsızı
oynuyor aslında
AKP’giller’in
tüm
avanesi.
Hem Ekrem İmamoğlu’nun kazanmış olduğu
seçimi
elinden
alıyorlar zorla,
bire bir emirleri
altına aldıkları YSK aracını kullanarak; hem de suçluyorlar mağdur ettikleri insanları ve cepheyi.
Zulümkârlıkla yetinmiyorlar yani.
Bir de üste çıkmaya çabalıyorlar ve
mazlumları suçluyorlar hırsızlıkla ve
dinsizlikle. Muaviye gibi, Yezid gibi...
Fakat işte onlar başka türlü davranamazlar ki... İyilikler, dürüstlükler
dünyasında, yukarıda da belirttiğimiz
gibi var olamazlar, canlılıklarını sürdüremez onlar. Çünkü kötülükler dünyasının yaratıklarıdır ve ancak orada
yaşayabilirler.
Ve biz, işte bu sebepten deriz hep;
bunlar asla düzelmezler, ıslah olmazlar, iflah olmazlar, diye. Bunları ancak
toprak ıslah edebilir, diye.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
30 Mayıs 2019

huriyet.com.tr/haber/siyaset/1363611/
Hasim_Kilic__Ahlak_ve_maneviyat_)
Ceza aldığımız mahkemelerde de
söyledik, yargıçlarının yüzlerine karşı:
Bunlar, yargıyı da ele geçirip hukuk bürolarına dönüştürdükleri için,
onu, muhaliflerini sindirme ve korkutmada, cezalandırmada bir sopa olarak
kullanmaktadırlar.
Laik Cumhuriyet’i koruması gereken yargı, yüz seksen derecelik bir
savruluşla Laik Cumhuriyet yıkıcılarını
korumaktadır, onlara karşı olanlara ise
cezalar yağdırmaktadır.
Hazin bir durum...
Biz, her zaman övünçle söylediğimiz gibi Komünistiz. (Hz. Muhammed’in gönlünden de Komünist bir
toplumsal düzen kurmak geçiyordu.)
Dolayısıyla da burjuva
hukukuna karşıyız. Bütün sosyal eşitsizliklerin ortadan kaldırıldığı
Komünist Hukuk savunucusuyuz.
Fakat Tayyipgiller
ülkeyi o hale getirdiler
ki; bugün onlara karşı burjuva hukukunu
ve burjuva yasalarını
bile biz korumaya çalışır durumda kaldık.
Çünkü bunlar hem kanunsuzdurlar,
her türlü kanunu reddetmiştirler, her
türden suçu işleme serbestisine sahip
olduklarına inanmaktadırlar; hem de
Türkiye’yi hızla Ortaçağ karanlığına
doğru çekip götürmektedirler.
Ve bunlara ilaveten de; Vatan Topraklarını ABD’li ve AB’li efendilerinin
buyrukları doğrultusunda satmaktadırlar. Türkiye’yi üç parçaya bölünmüş
halde gösteren BOP Haritası’nı hayata
geçirmeye çabalamaktadırlar.
Durup dinlenmeksizin de kamu
malı aşırmaktadırlar, yeşili katletmektedirler, doğayı katletmektedirler...
Yani bunların Türkiye’ye, vatanımıza, Halkımıza vermekte oldukları
zarar ve yaptıkları kötülükler, kan dondurucu boyutlara ulaşmıştır artık.
Yine hep söyleyegeldiğimiz gibi;
YSK de bunların bir hukuk bürosu durumuna düşürülmüştür. O yüzden bunların her türlü kanunsuzluğuna aracılık
etmektedir, hizmetkârlık etmektedir.

Hatırlanacağı gibi; bu kanun dışına düşmüş Kaçak Saray kuklası YSK,
Partimizi de seçimlere sokmamaktadır,
3 yıldan beri - 1 Kasım 2015 Seçimlerinden bu yana. Yani bugün Ekrem
İmamoğlu’nun kesince kazanmış olduğu İstanbul Seçimini yok saydığı gibi,
bizim de burjuva yasaları karşısında
hakkımız olan seçimlere girmemizi her
türlü yasayı hiçe sayarak engellemiştir.
Aynen bugünkü yaptığı gibi, Kaçak
Saraylı Hafız’ın emri üzerine Partimizin seçimlere girmesini engellemiştir.
Pek çok kez söylediğimiz gibi; Kaçak Saray ve avanesine karşı bu açık,
net, içtenlikli, fedakâr, gözükara ve
devrimci tutumu yalnızca biz alabildik, gerçek İşçi Sınıfı Partisi olarak.
Bizim dışımızdaki bütün kuruluşlar, adı değişik örgütler savruldular ve
Kaçak Saray’ın yörüngesine girdiler.
Çünkü tamamının ortak paydası, doğrudan ya da dolaylı olarak Amerikancılıktı, ABD hizmetkârlığıydı, Avrupa
Brlikçilikti, NATO’culuktu, IMF’cilikti, Dünya Bankacılıktı. O yüzden aralarındaki kavga, hiçbir zaman kayıkçı
kavgasının boyutunu aşamamıştır bunların. Aralarındaki mücadele, sistem içi
bir mücadeledir, bu sebeple de.
Bilindiği gibi ABD Emperyalist
Haydut Devleti’ne sadece kararlılıkla ve
inatla biz karşı çıkıyoruz. “Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol!” diye her eylemimizde ve yazımızda haykırıyoruz.
Ve yine diyoruz ki; Türkiye’nin
düşmanları, ABD-AB Emperyalist
Çakallarıdır ve onların Türkiye’deki
yerli, hain işbirlikçileridir. Tabiî aynı
zamanda bunlar, bizim de düşmanlarımızdır...
Bizim dışımızda hiçbir hareketin bu
şekilde bir düşman saptaması ve ona
karşı bir mücadele vermişliği yoktur.
İşte bu sebepten AKP’giller bunca
yıldır devranlarını sürdürebilmektedirler, atlarını oynatabilmektedirler.
Dileğimiz, İstanbul Seçimlerinin
kanunsuz biçimde iptal edilerek yenilenmesi trajedisi, Tayyipgiller’in
kanunsuz bir suç örgütü, çıkar amaçlı
Ortaçağcı bir çete olduğu gerçeğini,
hiç değilse bir bölüm insanımıza gösterebilir, kavratabilir...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
7 Mayıs 2019

muhalefet cephesini “hırsızlar” olarak
nitelendiriyor, adlandırıyor.
İşte Muaviye-Yezid Dini ve Muaviye-Yezid vicdanı bu...
Oysa Hz. Muhammed ve Kur’an
İslamı ne der?
“Yalan söylemeyeceksin, iftira atmayacaksın, haksızlık etmeyeceksin
kimseye, kul hakkı yemeyeceksin.”
Kur’an ve Hz. Muhammed ne emretmişse, bunlar yıl 365 gün, gün 24
saat onun zıttını yaparlar, zıttını konuşurlar, zıttını söylerler.
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Nurullah Ankut

Y

olun sonuna geliyorsun, Kaçak
Saraylı Hafız...
Hâlâ anlamadın mı?
Amerika arkandan çekiliverince,
işte böyle sudan çıkmış balığa dönüverdin. Partindeki milletvekillerinden bile sana sırtını dönüverenler
oldu. Bugüne dek avuç dolusu paralarla besleyip doyurduğun Havuz
Medyası’nın bile bazı çığırtkanları,
Amerika’dan sinyali alınca değişiverdiler birdenbire. Haktan, adaletten bahseder oluverdiler.
Artık Kraliçe’nin Gül’ü de açıktan konuşuyor karşında, Davud’un
oğlu Ahmet Efendi de. Samanpazarlı bezirgân Babacan Ali de...
Ne kadar çabalarsan çabala, ne
kadar dolap, düzen, film çevirirsen,
yaparsan yap; nafile...
Ördüğün korku duvarı yıkıldı
gayrı. Herkes zulümlerine ilişkin
konuşuyor, konuşacak...
Tekerleneceksin oradan...
Sen kendini bulunmaz Hint kumaşı
sandın. Oysa Türkiye gibi geri ülkelerde, Amerika için satılık hizmetkârdan
bol ne var...
Binlerce, hatta on binlerce kişi,
can atıp durmakta senin yaptığın ihanet işini yapabilmek için. ABD Haydudu’nun emperyalist çakallıklarına
yardımda bulunabilmek için. Ona amigoluk edebilmek için, vatanlarını milletlerini, halklarını satabilmek için...
6 bin yıldan bu yana Antika Tefeci-Bezirgân Sermayenin bataklığa

Nurullah Ankut

F

azla heyecana kapılan arkadaşlara uyarımızdır...
Ne yazık ki: “Her şey çok güzel
ol”mayacak...
Azıcık güzel olacak...
Hiç gözden kaçırmayalım ki,
Tayyipgiller, İÖ 4000 yıllarında Güney Mezopotamya’da, Sümer’de
ortaya çıkan üretim dışı, asalak,
sömürgen, vurguncu, insan düşmanı Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye
Sınıfının siyasi plandaki temsilcisidirler.
Yani Tayyipgiller’in çıkarlarını
savundukları bu Antika Sınıf, tâ Sümer’e, Asur’a, Babil’e, Hitit’e dayanır köken olarak. Bu sınıf üretimle
asla ilgilenmez. Üreticilerle tüketiciler arasında aracılık yapar. Üreticiden üçe aldığını tüketiciye beşe,
altıya satar.
Üstelik de hem üreticileri hem
tüketicileri borçlandırıp onlardan
hayâsızca faiz alır. Borcunu ödeyemeyenleri köleleştirir.
Bu sınıf, Tapınak Ulularıyla ve dejenerasyona uğramış toplum şefleriyle
anlaşarak tüm toplumu haraca keser.
Hegemonyası altına alır, onlara kan
kusturur. Kanlarını, iliklerini sömürür.
Tarihteki ilk egemen sosyal sınıftır bu.
Bu sınıfın ortaya çıkışıyla birlikte
toplum; eşit, kankardeşleri toplumu
olmaktan çıkar, çıkarları ve durumları
birbirine zıt; ezenler ve ezilenler biçiminde karşıt sınıflara bölünmüş olur.
Tayyipgiller, Antika Çağlardaki
dini bir şemsiye, bir peçe olarak kullandıkları Ümmetçilik Konağı’nın
özlemi içindedirler hep. Çünkü o çağda yani Tarihin o karanlık çağlarında
kayıtsız şartsız egemen sınıftırlar. O
yüzden de “Ulus” ve Ulusa dair kavramları, değerleri reddederler. Çünkü
Ulusların ortaya çıkması, burjuva devrimlerinin sonucu olmuştur. Burjuva
devrimleriyle birlikte de iktidara burjuvazi geçmiştir, bu Antika Sınıf egemenliğini kaybetmiştir.
Burjuvazinin devrimci olduğu çağlarda, yani 15’inci Yüzyıl’la 19’uncu
Yüzyıl’ın sonuna dek ortaya çıkan
burjuva devrimlerinde bu Antika Sınıf,

Hileleriniz de, düzenleriniz de, zorbalıklarınız da,
zalimlikleriniz de sizi kurtarmaya yetmeyecek artık…
çevirdiği bu Ortadoğu coğrafyasında,
insanlar çürütülmüş, çamurlara bulanmıştır.
Tarihsel bir devrime öndelik etmiş
olan İslam Peygamberi Hz. Muhammed bile ölür ölmez pek çok yakın
sahabisi tarafından terk edilivermiştir.
Onun Cennet’le muştulanmış (aşere-i
mübeşşere) saydığı 10 sahabiden 7’si
İslam öğretisinin en temel unsuru olan;
“Mal mülk küplemeyin, ihtiyacınıza yetecek kadarını elinizde bırakın”,
buyruğunu terk edivermişlerdir. Mala
mülke, servete doymak bilmemişlerdir.
Dört Halife’den üçü, cinayete kurban gitmiştir. Ve de Hz. Muhammed’in,
Hz. Ali tarafından kıldırılan cenaze namazını sadece 16 kişi kılmıştır.
Sözü uzatmayalım; tüm Ortadoğu
ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de
çıkarı söz konusu olduğunda ideolojisini, davasını, eşini dostunu, vatanını
milletini, halkını satmaya hazır yığınla
insan bulunabilir.
Özetçe Tayyip; senin artık halk
çoğunluğunu aldatarak peşine takıp
uzun süre elinde tutabilmen mümkün
görülmemektedir Amerika tarafından.
Eskidin, yıprandın artık. Her gün sabahtan akşama televizyon ekranlarından, meydanlardan kin, nefret ve öfke
fışkıran yüz ifadenle, küfür ve hakaretlerle dolu bağırtıların, artık bezdirmiş,
bıktırmış ve olağanüstü rahatsız eder
hale gelmiştir insanlarımızı.
Tabiî durup dinlenmeden kamu
malı aşırarak doymak bilmez bir hırsla tüm sülaleni ve avaneni dolar milyonerleri, dolar milyarderleri arasına

katman da görülür hale gelmiştir artık.
Sen de görüyorsun işte; ABD’li
efendinize hizmete hazır, hatta hizmete can atmakta olan yığınla ünlü ünsüz
siyasi, ortada dolaşmaktadır gayrı.
ABD, öyle görünüyor ki, kendisince
en uygun, hizmete en elverişli birilerini, bir bölüm kadroyu, işe alacaktır
gayrı. Yani senin yerine...
Sana yıllardan beri söylemekteyiz;
bütün diktatörler devrilir, saraylar saltanatlar çöker, yıkılır, zalimler zulümleriyle birlikte Tarihin lanetli sayfaları arasında yer alıp, kaybolup gider,
diye...

yaparak iptal ettirip yok saydırdın.
Kaybettiğin seçimi yok saydırarak
yeniletme uğraşına giriştin...
Fakat bu hileni, bu kandırmacanı
ve bu zulmünü halk çoğunluğu yutmadığı gibi gördü netçe ve senden daha
da uzaklaşmaya başladı.
Bugüne dek hep Allah’la aldatıp
oylarını devşirdiğin yoksul ve cahil
halkımızın bir bölümü bile; “Artık bu
kadarı da olmaz, haksızlığın böylesi de
yapılmaz.”, deyip yaka silkmeye başladı senden.
Dolayısıyla da çıkışın yok gayrı
Tayyip!

Bak, dediğimiz gerçekleşiyor işte...
Sen binbir hile ve tuzakla kazanmayı beceremediğin İstanbul Seçimlerini,
iktidara gelmenden önce ABD tarafından teslim alınıp emrine sunulan ve 17
yıldan bu yana da sana karşı hizmette
zerre miktarda kusur etmeyen YSK
eliyle bir “Tam Kanunsuzluk” daha

23 Haziran’da yenileteceğin seçimi
eğer hiç kimsenin şu an aklına gelmeyen yeni bir hile ve düzen bularak kendini kazanmış göstertemezsen, kaybedeceğin apaçık bir biçimde görülüyor.
Fakat yeni dolaplar çevirerek, şeytani planlar, kumpaslar kurarak kazanmış göstertsen bile kendini, millet yine

“Her şey çok güzel” olmayacak,
azıcık güzel olacak…
devrimci burjuvazi tarafından bütünüyle tasfiye edilmiştir. Yani sınıfsal
varlığına son verilmiştir, kazınmıştır
toplumdan.
İşte o bakımlardan, Batı’da burjuva
devrimleri sonrasında dincilik, irtica,
tehlike olmaktan çıkmıştır.
Bilindiği gibi, burjuvazinin devrimci olduğu yıllarda, bu Modern Sınıf, mekanik de olsa materyalisttir.
Çünkü
din ve dincilik,
Antika Tefeci-Bezirgân Sınıfın ideolojisi olmuştur. Dincilikle de; bilimin,
tekniğin gelişmesi, aklın özgürce işlemesi, aydınlık ve sorgulayıcı düşünülmesi olası değildir. Din dogmaları
insan zihnini prangaya vurur, esir alır.
Dolayısıyla da hasara uğratır. O zihin,
artık olanı olduğu gibi göremez, doğa-

biçimde yani yarım biçimde yapabilmiş toplumlarda ise, burjuvazi dünya
çapında devrimci barutunu yani atılımını ve ruhunu yitirip Tekelci aşamasına ulaşmış olduğu için, yani gericileştiği için daha iktidara gelirken
egemenliğini ülke çapında kurabilmek
amacıyla bu kökü Antika Çağlarda
kalmış olan gerici ve asalak Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfıyla ittifaka girer.
Kendisi egemen sınıf olur ama Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfını da kendi
yardımcısı ya da müttefiki kılar.
Yani daha iktidara gelme sürecinde
bu gerici sınıfla anlaşır, kaynaşır...
Tabiî iktidara geldikten sonra da
iktidarını sürdürebilmek için bu kaynaşıklığa ve ortaklığa olanca hızıyla
devam eder...

da da, toplumda da. Böyle olunca da
bilimin gelişmesinde hiçbir rol oynayamaz. İnsanlığa da, bu sebepten, Aspirin kadar olsun bilimsel, nesnel bir
yarar sağlayamaz.
Burjuvaziyse, bilimi ve tekniği geliştirerek Antika Çağ’ın üretim biçimi
olan Basit Yeniden Üretimin yerine
Geniş Yeniden Üretimi getirir. Yani Pazar için üretimi getirir, Meta Üretimini
getirir. Bilimi ve teknolojiyi geliştirdiği oranda da üretimin verimliliği artar,
dolayısıyla da kâr oranı yükselir.
Burjuva devrimleri sonucunda bilimin ve teknolojinin atılım yaparak dev
adımlarla ilerlemesi işte bu sebeptendir.
Burjuva devrimini bizim gibi
20’nci Yüzyıl’da, onu da eksik gedik

Bu sebeple de Antika Sermaye Sınıfının ideolojisi olan Siyasi Dincilik,
İslam ülkelerini baz alırsak Siyasi İslamcılık toplumdaki varlığını ve ağırlığını sürdürüp gider.
ABD Emperyalist Haydudu’nun
1950 sonrasında ortaya koyduğu “Yeşil Kuşak Projesi” sürecinde ise, önlerindeki tüm bentler kaldırıldığı için,
hızla gelişir, yayılır ve toplumun bütün
gözeneklerini tıkar. Eğitimi de, hukuku da, yargıyı da, siyaseti de kerte
kerte ele geçirir. Dolayısıyla da zaten
bir sürü zaafı bulunan Laikliği aynı
oranda erozyona uğratıp, aşındırıp toz
eder...
Böylece de toplumu Ortaçağ’ın
Ümmetçilik Konağı’nın karanlıklarına
doğru sürükleyip götürür...

İşte bu sebepten İslam ülkeleri, ülkemiz de buna dahildir, 15’inci
Yüzyıl’dan bu yana bilimde, teknikte önemli sayılabilecek, dişe dokunur
hiçbir gelişme gösterememişlerdir.
Hiçbir varlık ortaya koyamamışlardır.
Batı’yla temel farkımız budur işte.
Bu Antika, hak hukuk, adalet, vicdan,
merhamet bilmeyen, insanlık düşmanı
sınıfın en özet biçimde teşhirini Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı, 1969 yılında “Türkiye’de Sınıflar ve Politika”
eserinde şöyle ortaya koyar:
“Türkiye’de “kozmopolit” olma
bakımından Finans-Kapitale tıpatıp
uygun ve çarkla dişli gibi içiçe gelen tek bilinçli ve kasıtlı sosyal sınıf
Tefeci-Bezirgân Sınıfıdır. Çünkü bu
sınıf, oldu olasıya modern “MİLLET” karakterini bilmemiş ve tanımamıştır. İlk Mekke ve Medine
kentlerinden beri Antika Toplumun
kutsal “ÜMMET” düzeyini yaşamaktadır. Ümmetçiliği aşamadığı
için, kendiliğinden “VATANSIZ” ve
“MİLLETSİZ” olan Tefeci-Bezirgân Sınıfı, ister istemez 1300 yıllık
Hilafet ve Saltanat düşkünlüğüne
bağlıdır. Saltanatı kendi toprağının devletçiliğinde bulamadığı gün,
Finans-Kapitalin uluslararası yapısına giren yerli şubesini başına taç
etmekte sakınca bulmaz. O zaman
gözünü kırpmaksızın bütün kasaba
eşraf ve agavatını Türkiye devrimci
güçlerine karşı, Sen Bartelmi katliamlarına taş çıkartan, kana susamış
eğilimiyle Haçlılar Seferi açmış durumda buluruz.
“Bu durum, Türkiye’de hayli
sol ve sosyalist edebiyatı, kitaplarda okumuş, millete “turist bakışlı”
kimseleri şaşırtmaktadır. Bu kimseler, formüllerini biraz gözü kapalı
ezberledikleri bir “MODERN KAPİTALİST SINIF” önünde bulunuyormuş izlenimine aldanırlar. Bir
avuç Finans-Kapitalist ile ülke düzeyine yaygın fakat yeri geçmiş çağlarda duran Tefeci-Bezirgân Sınıfının
kaynaşması, bu izlenimi “Hafız-ı
Kapital” olanları kolayca aldatabilir. Aldanılmamalıdır.” (Hikmet Kıvılcımlı, Türkiye’de Sınıflar ve Politika, Derleniş Yayınları, 4’üncü Baskı,
1993, s. 19-20)
Kıvılcımlı Usta, tâ 1969 yılında
Tayyipgiller ve benzerlerinin ciğerleri-

de senden uzaklaşmaya devam edecek
ve bu son kandırmacanı yemeyecek.
Yani her halükârda sen batmakta
olan bir adam olacaksın ve bunu önlemeye hiçbir güç yetmeyecek...
Kork, Tayyip kork!
17 yıldır kanunsuzluk etmektesin,
yalan ve iftirada bulunmaktasın, kin ve
nefret kusmaktasın; Haccac’la yarışırcasına zulmetmektesin, gözü doymaz
bir Firavunlukla kamu malı aşırmaktasın, ABD’li efendilerine verdiğin hainane sözleri yerine getirebilmek için
Vatan Toprağı satmaktasın. Ege’deki
18 Ada’mızı Yunanistan’a peşkeş çekmektesin. Yine Ege’deki ve Doğu Akdeniz’deki deniz alanlarımızı Yunanistan’la Kıbrıs Rum Kesimi’nin ilhak etmesine göz yummaktasın, görmezlikten, bilmezlikten gelmektesin. Ve tüm
bunlara ilaveten de ABD’li ve AB’li
Emperyalist Çakalların, Haydutların
Ortadoğu’da 10 milyon Müslümanın
canına kıymalarında onlara suç ortaklığı etmektesin, taşeronluk etmektesin.
Laik Cumhuriyet’in tüm kurumlarını bir bir çökertip yıkmaktasın. Onun
yerine, senin adına bağlı bir Ortaçağcı Din Devleti inşasına girişmektesin.
Dolayısıyla durup dinlenmeden suç
işlemektesin...
Özetçe; tepeden tırnağa binbir suça
batmış durumdasın Tayyip; sen ve avanen...
Hep söylediğimiz gibi hesaba çekileceksiniz!
Bugünkü TCK kapsamında yargılanıp, mahkûm edilip hak ettiğiniz cezalara çarptırılacaksınız. Kaçışınız da
olmayacak, kurtuluşunuz da...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
9 Mayıs 2019
ni nasıl okumuş, değil mi?
Gerçek anlamda devrimci önderlik,
ustalık budur işte...
Şimdi gelelim Ekrem İmamoğlu
Efendi’ye...
İmamoğlu, söz ve davranışlarıyla,
yani ideolojisi ve pratiğiyle tam bir
Türkiye Finans-Kapitalinin temsilcisi
olduğunu ortaya koymaktadır...
Yasin okumasıyla, törensel, medyatik, dini ritüel uygulamalarıyla Türkiye Finans-Kapitalinin siyasetteki
genç bir temsilcisidir. Finans-Kapital,
bildiğimiz gibi, Kapitalizmin Tekelci
Aşamasında ortaya çıkan, ekonominin
değişik alanlarındaki tekel gruplarının
bankalar çatısı altında birleşmesiyle
oluşmuş sermaye zümresine verilen
addır.
Sanayi, tarım, ticaret ve banka
sermayedarlarının en irileri, bankalar kubbesi altında birleşirler ve tek
bir yapı oluştururlar. İşte bu yapının
adıdır. Bunların örgütü TÜSİAD’dır,
TİSK’tir, TOBB’un ağababalarıdır.
Bilindiği gibi MÜSİAD da Antika
Parababalarının örgütüdür.
Finans-Kapitalistler ve örgütleri
de tıpkı Tefeci-Bezirgânların örgütleri
gibi ABD Emperyalist Çakalı’nın ve
onun müttefiki AB Çakallarının emrindedir, hizmetindedir ve onlarla kaynaşıktır.
Hani kendi yerli ve milli olan bir
tek sanayi ürünümüz bile yoktur.
Neden?
Çünkü yerli Parababalarının yani
Modern Finans-Kapitalistlerin de
efendisi olan Batılı emperyalist haydut
devletler, Türkiye gibi kapitalizmce
geri ülkelerde bilimin, teknolojinin,
sanayinin gelişmesine izin vermezler.
Bizleri hep uyduları olarak, taşeronları olarak, hammadde kaynakları ve
pazarları olarak ilânihaye kullanmak
isterler.
Yani arkadaşlar, Tefeci-Bezirgânların irilerine ve onların örgütlerine Antika Parababalarının örgütü, diyoruz
biz. Finans-Kapitalistler örgütüne ise
Modern Parababalarının örgütü, diyoruz.
Tayyipgiller iktidarı yıkılır ise,
ki öyle de görülüyor, yerine Modern
Parababalarının yani Finans-Kapitalistler Zümresinin örgütünün
temsilcisi olan bir ekip gelecektir.
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Ki o ekibin, o kadronun önderi olarak
da şu an ortaya çıkmış görünen Ekrem
İmamoğlu’dur.
Yani yoldaşlar, Tayyipgiller hezimete uğratılıp yerine Yeni CHP,
onun fiiliyattaki önderi İmamoğlu ve
etrafında oluşacak ittifak iktidara gelirse, Türkiye yine ABD Emperyalist
Haydudu’nun uydusu olmaya devam
edecektir. AB Çakallarının emrinde
olmaya devam edecektir. İnsan soyunun başdüşmanı ABD’nin bölgemize

Nurullah Ankut

B

izce, bu mazbata olayında kitlelerin kendisine karşı göstermiş
olduğu tepki karşısında en çok şaşkınlığa uğrayan Tayyip’in kendisidir.
Herkesin bildiği gibi Tayyip, Yargının tamamı gibi YSK’yi de Kaçak
Saray’ın hukuk bürolarından birine
çevirmişti. Ekrem İmamoğlu’nun
hakkıyla kazanmış bulunduğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu belgeleyen mazbatasını
da, işte bu YSK aracını kullanarak
elinden aldı.
Fakat o da ne?..
Kendi avanesinden milletvekilinden tutun da sanatçısına, aydınına,
sporcusuna varana dek geniş bir
tepki tufanıyla karşılaştı...
On yılların kankisi Kraliçe’nin
Gülü’yle Davud’un Oğlu bile anında karşısına çıkıverdiler Tayyip’in.
Tayyip şaşkınlığa uğramakta son
derece haklı, kendi açısından. O,
kuşkusuz şöyle diyordur kendi kendine:
“Ulan biz bu ahmaklar sürüsüne
neler yedirmedik bugüne kadar...
Zaten iş yasaya, hukuka kalsa, biz
muhtar bile olamazdık. Ama arkamıza dayanan ABD Ankara Büyükelçisi, dönemin YSK Başkanı Tufan Algan ve şu anki Parababaları
siyaset sahnesinin en kaşar Ameri-

Nurullah Ankut
En tepenizdeki Kaçak Saraylı’dan, onun bir altındaki Milyar
Ali’nizden, en alt seviyenizdeki taraftarlarınıza kadar hepiniz bal
gibi bilerek, isteyerek, arzu ederek,
ısrarla ve kararlılıkla kul hakkı yemeye uğraşıyorsunuz.
Ekrem İmamoğlu’nun anasının
ak sütü gibi helal bir şekilde, bileğinin hakkıyla kazandığı İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığını
hak huku, kanun manun tanımaz
bir zorbalıkla, kendi hukuk bürolarınızdan birine çevirdiğiniz YSK’yi
sopa olarak kullanarak elinden almaya çalışıyorsunuz.
Bir de Müslümanlıktan dem vuruyorsunuz, Müslüman geçiniyorsunuz, cami önlerinde, iftar sofralarında, medya ordusuyla boy gösteriyorsunuz...
Yazık be! Çok yazık...
Gerçekten de rahmetli büyük
İlahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk’ün dediği gibi sizlerin Müslüman sıfatıyla
cenaze namazı bile kılınmaz. Hatta
sizlerin gittiği camilerde namaz bile
kılınmaz...
Kul hakkı yemek ki, İslamiyet’te
Allah’ın bile “Affedemem” dediği bir
günaha batmış olmaktır.
Hiç mi Allah korkusu taşımıyorsunuz?..
Hiç mi Din Günü’ne, hesap gününe
zerre miktarda olsun iman etmiyorsunuz?..
Seçimlerde Ekrem İmamoğlu ve
CHP’sinin hiçbir hile, oyun, düzen
yapmadığını, kaybedişinizin sebebinin
sadece kitlelerin size olan güvenlerinin yok olmasından kaynaklandığını,
dolayısıyla da daha az oy aldığınızı
bakın nasıl açık ve kesin biçimde kendi ağzınızla itiraf ediyorsunuz:
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yönelik stratejik hedefini ortaya koyan
BOP’un uygulanmasına devam edecektir. Yani BOP’ta taşeronluğa devam
edecektir. Bir başka anlatımıyla, Türkiye için kara günler yine sürüp gidecektir. Halkımızın payına yine ölümlerden ölüm beğenmek düşecektir.
Biz bugün, Antika Sermaye Sınıfının yani Ortaçağcı Ümmetçilik Konağı
savunucularının yani Tayyipgiller’in
zulüm ve ihanet iktidarına karşı, Modern Parababalarının temsilcisi olan

Ekrem İmamoğlu’nu tercih etmek zorunda bırakıldık.
Bu, Ortaçağcı gericiliğe karşı Modern Finans-Kapital gericiliğini tercih
etmek mecburiyetinde kalmak anlamına gelir. Ortaçağcı gericilik yani Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının dünya
görüşünü ve sınıf çıkarlarını temsil
eden gericilik, Modern Finans-Kapital
gericiliğinden bile, emperyalizmin gericiliğinden bile daha fazla gericiliktir,
daha kötü, daha azgın bir gericiliktir.

Yukarıda da dediğimiz gibi, bu her
iki gericiliğin de dünya çapında efendisi, ağababası, insan soyunun başdüşmanı ABD Emperyalist Haydududur.
Ve işte bu sebepten, rüzgâra kapılan, havaya giren, özlemini, gönlünden
geçeni nesnel gerçeğin yerine koyarak
“her şey çok güzel olacak” tekerlemesini ya da kandırmacasını diyelim
isterseniz, tekrarlayıp duran arkadaşlara diyoruz ki; “Her şey azıcık güzel
olacak”...

Bu bayır aşağı tekerlenişiniz durmayacak, Tayyip!
kancısı Deniz Baykal devreye girdi,
bir anda açılıverdi önümüz.
“Bebelerin bile kanmayacağı gerekçelerle Siirt Seçimini yenilettiler,
Terörle Mücadele Kanununu değiştirttiler ve bizi milletvekili yapıp
Meclise zıplattılar. Ondan sonra hep
emrimizde ve elimizin altına oldu
YSK. FETÖ’yle el ele verip AYM’yi
de, Yargıtayı da, Danıştayı da adım
adım ele geçirdik. Yargının tüm birimlerini de, Orduyu da, Polisi de,
Eğitimi de...
“Bütün kanunsuzluklarımızı yedirdik bu ahmaklar sürüsüne. 16 Nisan
Referandumu’nda 2 buçuk milyon sahte oyu YSK’ye verdiğimiz bir buyrukla geçerli saydırtıp kazanmış gösterdik
kendimizi 2017’de.
“24 Haziran Seçimlerinde de yığınla hile, dümen yapıp galip çıktık
sandıktan. Hatta iş öyle bir noktaya
geldi ki; Fatih İmam Hatip Lisesi dışında hiçbir yüksek okul diplomasına
sahip olmamamıza rağmen, herhangi
bir yüksek okula gitmememize rağmen, Anayasadaki; Cumhurbaşkanı
seçilebilmesi için kişinin yüksek okul
mezunu olması gerekir, diyen hükmü
bile yok saydırtıp evrakta sahtecilik
yaparak uydurduğumuz bir iki çakma
diplomayla kendimizi Cumhurbaşkanı yaptırttık. Yine yedi bu ahmaklar...
Hem de ne yiyiş... Kıtlıktan çıkmış
birinin pide içine sardığı yağlı, acılı
Antep lahmacunlarını yutuşu gibi yutturduk bunlara.

“Şimdi bile hâlâ “Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan” ve hatta “Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan” demeden
bize dair bir söze başlayamıyorlar.
“Şimdi ne oldu da bu ahmaklar sürüsü birden bire “Artık yemezük!” demeye başladılar?
“Allah Allah... Bu işe bir akıl sır
erdiremedik...”
İşte böyle düşünüyor Tayyip bugünlerde...

Artık yakınındakiler bile çekinmeden kendisine karşı çıkabiliyor, yapılan adaletsizliği yüzüne karşı söyleyebiliyor ve hatta Davidson gibi bazıları
şeffaflıktan filan dem vuruyor.
“Bunların niyeti belli: Benim ve
ailemin zenginliği gözlerine batıyor
bunların. Şeffaflık derken bundan rahatsızlıklarını söylemiş oluyorlar kendilerince.”
Tayyip’in böyle düşünerek akıl sır
erdiremediği meselenin sebebini biz

söyleyelim de onun da kafası bassın...
17 yıl boyunca Amerika hep arkandaydı, Tayyip. Seni, Ortadoğu’nun en
büyük BOP’çusu olsun diye devşirdi,
örgütledi, partileştirdi, iktidara taşıdı
ve 17 yıldan beri de orada tuttu.
Yaptığın bütün kanunsuzlukları,
ihanetleri, vurgunları, kamu malı hırsızlıklarını önemsiz göstertti halkımıza. Bir süre sonra da unutturdu bu
binbir ihanetinizi, suçunuzu, hırsızlığınızı.
Sen de sandın
ki bu hep böyle sürüp gidecek...
İşte
burada
yanıldın, Tayyip,
hem de fena halde...
Hiç Tarih bilmediğin
apaçık
meydana çıktı.
Hangi diktatör
bugüne dek sürgit
iktidarda kalabilmiş?
Hangi diktatör ihanetlerini, yolsuzluklarını, hırsızlıklarını, adaletsizliklerini, zalimliklerini gizleyip kapatabilmiş?
Ve en acısı da Tayyip senin için,
işin şu yönü olacak:
Ve hangi diktatör Tarihin lanetli
sayfaları arasında yer almaktan kendini kurtarabilmiş?
Yok böyle bir şey!
Artık yolun sonuna yaklaşıyorsun,

Kul hakkı yemeyi siyasi meşrep edinenler
İtiraf 1...
Tayyip söylüyor:
“Mideye değil artık buraya (kafasını işaret ederek) bakacağız. Herkesin midesini doyurduk, ama neticede durum böyle. Karnını doyuruyorsunuz, her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz yine de oy vermiyor”
(https://www.yenicaggazetesi.com.tr/
erdogan-karnini-doyuruyorsunuz-yine-de-oy-vermiyorlar-234368h.htm)
Demek ki neymiş, Tayyip, gerçek?
Vatandaş size “oy vermiyor”muş.
Kaybetmenizin sebebi buymuş...
Ha, burada, yine demagojik bir
yöntemle kandırmacaya başvuruyorsunuz. “Karnını doyurduk”, diyorsun.
Sen herhalde 82 milyon insanımızı
Kaçak Saray avanesi mutfağından bes-

lenir gibi beslenip karnı doyuyor sanıyorsun.
Neyi, kimi doyurdun?..
Sadece yandaşlarını...
Zavallı, gariban, cahil ve bilinçsiz
“hülooğğ”cularının payına ise birkaç
kilo makarna, bulgur, mercimek ve
yarım ton kömür düştü. Birkaç ayda
bir de 100-200 liralık ya da 250 liralık
alışveriş çeki...
Bununla mı doyurdun vatandaşın
karnını?
Tarımın kökünü kuruttun be!
Çiftçimiz pazara çıkardığı ürünü

üretim maliyetini bile karşılamadığından ekip dikmekten vazgeçti. Köyle
boşaldı. Büyükşehirlerin varoşlarına
işsizler ordusu halinde yığıldı. Senin
bunlardan haberin yok tabiî...
Köprü, yol yaptın öyle mi?
Vatandaşın yandaş şirketlerin iyice
kanını kurutsun, o Parababaları daha
da Karunlaşsın diye...
Çemişkezek’teki, Yüksekova’daki,
Keşan’daki gariban, yoksul yurttaşımız bile, senin yaptığın köprülerin,
yolların, havalimanlarının haracını
ödüyor yerli-yabancı Parababalarına.
Ömrü boyu oralardan hiç geçmemiş,
oraları hiç görmemiş olmasına rağmen.
Kuzey Ormanları’nı mahvederek
havaalanı yaptın, değil mi?
Açık denizden gelen rüzgâr nedeniyle
yılda 120 gün uçuşa
elverişli olmayan bir
bölgede, uçakların iniş
kalkışına imkân olmayan bir bölgede...
Ne bilimin verilerini dikkate alıyorsunuz, ne biliminsanlarına saygı gösteriyorsunuz. Varsa yoksa rant,
vurgun, talan, sömürü,
küp doldurmaca...
Bir de “karnını doyurdum, her türlü hizmeti götürdüm, diyorsun.
Ne hizmeti götürdün?
Kimin karnını doyurdun?
17 yıllık iktidarınızda günbegün
daha da yoksullaştı insanlarımız. Ağzına kadar dolar-avro dolu küplerin sayısı sadece sizlerde yani sende, ailende
ve yandaşlarında arttı.
17 yılda kaç kez değiştirdiniz
Kamu İhale Kanununu Tayyip?
16 yılda 186 kez değiştirdiniz
Kamu İhale Yasasını. Dünyada nerede

görülmüş böyle bir şey?
Bir kamu malını ballı komisyon
alarak yandaş Parababanıza yeyim ettirebilmek için hizmete özel ihale yasası
çıkarıyorsunuz habire, üst üste.
Seçimleri neden kaybettiniz, biliyor musun Tayyip?
Artık vurgunlarınızın, ihanetlerinizin, kanunsuzluklarınızın leş kokusundan ağır kokusu tüm Türkiye sathını
kapladı. Giderek görülür, anlaşılır oldu
içyüzünüz daha çok insanımız tarafından.
İşte bayır aşağı gidişinizin başlamasının sebebi bu. Ve bu gidişiniz asla
durdurulamayacak.
Yazıcılar ordunuzun kaleme aldığı ve senin ekranlardan, kürsülerden
usta bir tiyatrocu edasıyla okuduğun,
insanları Allah’la aldatmaya yönelik
nutuklar da yetmiyor artık vurgunlarınızın, soygunlarınızın, ihanetlerinizin
üzerini örtmeye. İşte bütün mesele bu,
Tayyip...
İtiraf 2:
Tayyipgiller’in İki Numarası, eski
Bakan, eski Başbakan, eski Meclis
Başkanı ve Tayyip’in yeni İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Milyar Ali, seçim çalışmaları sırasında
vatandaşlarla yaptığı bir konuşmada
aynen şöyle diyor:
“Azıcık eksik aldık, şimdi o eksiği tamamlayacağız. Biraz da fazla
olsun ki işi sağlama bağlayalım.”
(https://tele1.com.tr/binali-yildirimdan-itiraf-eksik-oy-almistik-bu-kez-isi-saglama-baglayacagiz-55830/)
Demek ki neymiş gerçek, Milyar
Ali?
Sen, Ekrem İmamoğlu’ndan “azıcık eksik al”mışsın oyu. Kaybetmenizin tek sebebi buymuş. O sebebi
ortadan kaldırabilmek için ne diyorsun
aldığın tedbir hakkında?

Aradaki fark, Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye gericiliğiyle, Modern Finans-Kapital gericiliği arasındaki fark
kadar olacak. Bu ayrımı bilince çıkarmazsanız, yarın çok fena bir düş kırıklığına uğramanız kaçınılmaz olur...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Mayıs 2019

Tayyip!
Bayır aşağı gidiyorsun durup dinlenmeden!
Tabiî tek başına sen değil; avanen
de öyle, yani AKP’giller’in de seninle
beraber yuvarlanıyor...
Ne yaparsan yap, ne edersen et, ne
kadar dolap, düzen çevirirsen çevir;
haksızlık, hırsızlık, usulsüzlük, adaletsizlik yaparsan yap, kaçışın, kurtuluşun olmayacak ve bayır aşağı gidişin
durmayacak!
Çıkmaza girdin artık. Oradan geri
dönüşün yok...
Bundan böyle, seni ne ABD kurtarabilir, ne İmralı’daki Öcalan, ne de
Bağlamacı Selo...
Zaten Amerika, hizmete hazır yeni
bir ekip oluşturmuş durumda. Türkiye
gibi Babil artığı geri ülkelerde, beş paralık çıkar için ruhunu insan soyunun
baş düşmanı Washington’daki İblis’e
satmaya can atan binlerce insan bulunur.
Ne diyor, değerli sanatçımız Musa
Eroğlu’nın okuduğu, Abdurrahim
Karakoç şiirinden bestelenmiş türküde?
“Her nesnenin bir bitimi var...”
Evet, aynen öyle Tayyip!
Bütün diktatörler devrilir, saraylar
çöker, tahtlar, saltanatlar toz duman
olur...
Siz de Tarih olacaksınız, Tayyip!
Kaçışınız yok!
Hem de hiç!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
15 Mayıs 2019
“Şimdi o eksiği tamamlayacağız.
Biraz da fazla olsun ki işi sağlama bağlayalım.”
Hani oylarınızı çalmışlardı Milyar
Ali?
Yine bir vatandaşın “Seçim neden
iptal edildi?” sorusu üzerine, birkaç
gün önce nasıl hiç yüzün kızarmadan
şu yalanı söylemiştin?
“Çok basit, çünkü çaldılar.”
Kim çaldı, Hafız?
Ecinniler, değil mi?
Siz ne iş yapıyorsunuz, MİT’iniz,
polisiniz, jandarma istihbaratınız?
Niye çalanın peşinde koşmuyorsunuz?
Bu memlekette sizden başka çalan
ve çalabilen mi var be Milyar Ali...
Bunu adın gibi sen de biliyorsun,
hepiniz de biliyorsunuz.
Nasıl insansınız yahu siz?
Yalan dolan, düzen, hile...
Durup dinlenmeden yaptığınız bütün işler böyle yahu...
Artık çok net bir biçimde bir kez
daha ortaya çıktı ki, sizin dininiz
Kur’an ve Hz. Muhammed’in ortaya
koyduğu din değil. Muaviye-Yezid
Dini sizinki. Sizin yaptırdığınız camiler Müslümanların ibadethanesi değil,
Dırar Mescitleri onlar...
Sizin için din, sadece alınıp satılan
ve kârı alabildiğine yüksek olan bir
meta. Onun dışında hiçbir şey değil.
Ve sizin tapındığınız biricik Tanrı da
Para Tanrısı...
Yazık...
Ne acıklı bir hayat sizinki aslında...
Kefenin cebi yok be Hafızlar. İnsanoğlu geldiği gibi gider bu dünyadan.
Nasıl çırılçıplak geldiyse yine öyle çırılçıplak çekip gider. Ama ne çare... Bu
yaştan sonra artık sizin geri dönüşünüz
yok. İflah olmanız, ıslah olmanız olası
değil. Sizin gözünüzü sadece toprak
doyurur ve sizi sadece toprak ıslah
eder.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
21 Mayıs 2019
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Ankara

Recep Vurmuş Yoldaş, Halkların ve
İşçi Sınıfının Kurtuluş Mücadelesinde Yaşıyor!
İstanbul

İşçi
Sınıfının
yiğit
neferi,
cesaretiyle, fedakârlığıyla, yüreğindeki
insan sevgisiyle, devrimci önderliğiyle
gerçek insan olan Recep Vurmuş Yoldaş’ı, görevi başında, Malatya’ya işçi
örgütlenmesi için giderken geçirdiği
trafik kazası sonucu kaybettik. Yoldaşımızın bedence aramızdan ayrılışının
12. yılında İstanbul İl Örgütü’müzde
bir Anma Etkinliği gerçekleştirdik.
Anma etkinliği, Recep Vurmuş
Yoldaş ve aramızdan bedence ayrılan
tüm devrim şehitleri için saygı duruşu
ile başladı. Recep Vurmuş Yoldaş’ın

mücadelesinden kesitlerin yer aldığı
sinevizyon gösterisi ile programımız
devam etti.
Anma konuşmasını gerçekleştiren
Sema Yoldaş’ımız, Recep Yoldaş’ımızın kişiliğinden, verdiği mücadeleden
bahsetti. Bu mücadele ışığında bir devrimci önderin nasıl olması gerektiğini
anlattı. Cesareti, atılganlığı, devrimci
teoriye ve hareketimize olan bağlılığından bahsederek, Halkların Kurtuluş
Davasında her birimizin Recep Yoldaş gibi olması gerektiğini vurguladı.
Ülkemizin içinde bulunduğu süreci
kısaca değerlendirdi. İşsizlik oranla-

rını, açlık ve yoksulluk oranını dile
getirerek halkımızın içinde bulunduğu
İşsizlik, Pahalılık, Zam Zulüm Cehennemini çarpıcı örneklerle dile getirdi.
Ana konuşmanın ardından söz
alan yoldaşlarımız, Recep Yoldaş
ile yaşadıkları mücadele anılarını
paylaştılar.
Anma etkinliğinde söz alan HKP
Genel Başkanı Nurullah Ankut, bütün haksızlığa uğrayanların yanında
olduğumuzu, onların acılarını kalplerimizde duyduğumuzu söyledi. Konuşmasında özetçe şunları dile getirdi: “Kendi hayatımız parantez içinde

yani. Kendi hayatımız, kendi özel,
çocukluktaki ilgilerimiz, zevklerimiz,
hepsini hapsettik, kapattık bir odaya.
Orada onlar. Varsa yoksa tüm yaşamımız davamız üzerine. Recep yoldaş da
böyleydi. Böyle yoldaşlar bulmak çok
zor şimdi. Çok zor böyle yoldaşlarla
karşılaşmak. 24 saatini davaya adamış
davayı düşünen bir arkadaştı Recep
Yoldaş.”
Anma etkinliğimiz yapılan konuşmalar ardından son buldu.
***

Nazım Hikmet
vatan hainliğine devam ediyor, Hâlâ!
1 Haziran cumartesi günü Kurtuluş Partisi Gençliği olarak Nazım
Hikmet’i il binamızda andık.
Anmamızın açılış konuşmasın
yapan yoldaşımızın Nazım Hikmet’i
anlamak başlıklı konuşması
Hoş geldin!
Kesilmiş bir kol gibi
omuz başımızdaydı boşluğun...
Hoş geldin!
Ayrılık uzun sürdü.
Özledik.
Gözledik...
Hoş geldin!
Biz
bıraktığın gibiyiz.
Ustalaştık biraz daha
taşı kırmakta,
dostu düşmandan ayırmakta...
Hoş geldin.
Yerin hazır.
Hoş geldin.
Dinleyip diyecek çok.
Fakat uzun söze vaktimiz yok.
YÜRÜYELİM...

Nazım Hikmet.15 Ocak 1902 doğumlu şair ve yazar. Yirminci Yüzyıl’ın sanat ve şiir akımları içinde
önemli bir yere sahip olan, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri.
Nazım Hikmet. İyi okullarda iyi
eğitimler görmüş. Ortaokula Galatasaray Lisesinde başlamış daha sonra
maddi sıkıntılar nedeni ile Nişantaşı
Sultanisine geçmiş ve 1917’de mezun olmuş. Oradan Heybeliada Bahriye Mektebine daha sonra Hamidiye
kruvazörüne stajyer güverte subayı
olarak atandı. Geçirdiği bir hastalık
sebebi ile son sınıfta askerlikten çürüğe çıkarıldı.
Bunlar çoğu yerde bulabileceğimiz her yerde yazan bilgiler. Doğması, eğitim görmesi, yazdıkları ve
savunduklarından ötürü yargılanması,
yaptığı evlilikler… Biz Nazım Hikmet’i, okuduğu okullar ve gittiği yerler ile değil, dilinden düşüremediği
vatan ve devrim aşkı ile tanıyoruz.
Şiirleri ile gençliğe seslenen, bu
düzene karşı birlik olmak için çağrıda
bulunan bir Nazım Hikmet tanıyoruz.
Ne yazık ki onunun eserleri ile geç
tanıştık. Tüm dünyaya barışı, kardeşliği, vatanı anlatan Nazım’ın eserleri
kendi vatanında yasaktı. Ölümünden
2 yıl sonra 1965’de yeniden ortaya
çıkabildi. Çeşitli konularda yazdığı
makale ve eleştiriler de sonradan yayınlandı.
Bir Nazım tanıyorum
Amerikan Emperyalizminin yarı
sömürgesiyiz dediği için vatan haini

12 Sene önce ömrünü adadığı işçi
sınıfı mücadelesi için çıktığı yolda
zamansız ve kahredici şekilde tüm
yoldaşları yasa boğan o haberi aldık.
Recep Yoldaş’ı Bir işçi örgütlenmesine giderken geçirdiği trafik kazasında
kaybettik.
Recep Yoldaş’ı Ankara’da genç
yaşta mücadeleye atıldığı şehirde andık. O’nu anarken bir devrimcinin nasıl olması gerektiğini bir kez daha gördük. Recep Yoldaşın başköşede duran
afişte ki fotoğrafıyla göz göze geldik.
Recep Yoldaş’ın önünde bir kez daha
kendimizi tarttık, Devrimciliğimizin
hakkını verebiliyor muyuz diye.
Anmada Recep Yoldaşın Ankara’ya adım attığı ilk günden itibaren
omuz omuza birlikte mücadele verdiği
Adnan Okur Yoldaş bir konuşma yaptı. Adnan Yoldaş
konuşmasında Recep Yoldaş’ın mücadeleye ilk atıldığı
günden bedence aramızdan
ayrıldığı güne kadar yaşamını
anlattı. Recep Yoldaş’ın Türkiye Devriminin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın düşüncesiyle tanışıp onu nasıl kavradığını gençlik mücadelesinde
nasıl önderleştiğini okulunda
ki diğer gruplardan insanların bile O’na nasıl saygıyla
yaklaştığını insanları nasıl bir
kardeş abi ve en önemlisi bir
yoldaş olarak çevresinde örgütlediğini anlattı.
Sonrasında Devrimci Sınıf Sendikacılığının nasıl yapılacağını, yapılacaksa bunun
Recep Yoldaşın yaptığı gibi olacağını,
İşçi sınıfının içine bir denize dalar gibi
girdiğini, her yaştan İşçi arkadaşın Recep Başkanı olduğunu, ömrünü işçi
sınıfı mücadelesine adayanların ölmeyeceklerini, sadece bedence aramızdan
ayrılacaklarını, Recep Yoldaş’ın tüm
Devrimcilerin olduğu gibi insanlığın
tek bir sosyalist aile olma mücadelesinde yaşayacağını anlattı bizlere Adnan Okur Yoldaş.
Adnan Yoldaşın Konuşmasının ardından diğer yoldaşlar da söz alarak
Recep Vurmuş Yoldaş’ın mücadelesin
ve anılarının yaşatıldığını, mücadelesiolan
Vatanın parçalanmış bağrı senden
bekliyor ümit
Bu kavga faşizme karşı, bu kavga
hürriyet kavgasıdır, diye kükreyen.
Bir Nazım tanıyorum
Hem kendinden bahseden şiirler
yazmak isteyen,
Hem tek bir insana, hem milyonlara seslenen şiirler.
Hem tek bir elmadan
Hem süpürülen topraktan
Hem zindandan dönen insan ruhundan
Hem kitlelerin daha güzel günler
için savaşından
Hem tek bir insanın sevda kederlerinden bahseden şiirler yazmak isteyen
Hem ölüm korkusundan
Hem ölümden korkmamaktan
bahseden şiirler yazmak isteyen.
Bir Nazım tanıyorum
Tepeden tırnağa insan
Tepeden tırnağa kavga, hasret ve
ümitten ibaret…
Yoldaş’ımızın bu güzel konuşmasından sonra anmamız Nazım Hikmet’in “Güneşi İçenlerin Türküsü”,
“Vasiyet”, “Hapiste Yatacak Olana
Bazı Öğütler”, “Vatan Haini”, “Delikanlım”, “Yoldaş Demek” ve “Memleketimden İnsan Manzaraları” şiir
kitabından mahkûm Halil için yazdığı
bölüm okundu
Anmamız, Partimizi ve gençlik
bayrağımızı daha da yükselteceğimiz
inancıyla son buldu.

İzmir’den
Kurtuluş Partisi Gençliği

nin devam ettiğini anlatan konuşmalar
yaptılar. O’nun mücadelesini sürdüreceğimize sürdürmemiz gerektiğine
olan inancımız bir kez daha bilendi.

İzmir

***

23 Mayıs 2007 tarihinde Malatya’ya işçi örgütlenmesi için giderken,
geçirdiği trafik kazası sonucu bedence
aramızdan ayrılışının 12. Yılında İşçi
Sınıfının yiğit evladı Recep Vurmuş
Yoldaş’ımızı anmak için İzmir il binamızda anma toplantısı düzenledik.
Anmamız Recep Yoldaş’ımız başta
olmak üzere, bütün Devrim Şehitleri
için saygı duruşu ile başladı.
Recep Yoldaş’ımızın yaşamından
kesitler sunan sinevizyon izlendi.
Recep Vurmuş Yoldaş’ımızın yaşamı ve mücadelesi üzerine konuşmalar
yapıldı.
Recep Yoldaş’ımızın devrimci kişiliğinin, kararlılığının, cesaretinin,
girişkenliğinin, yaratıcılığının örnekleri verildi. Anın en önemli görevinin

ajitasyon, propaganda ve örgütlenme
olduğu, tüm yoldaşların ona uygun
çalışmalar yapması gerektiğine vurgu
yapıldı.
Bu görevler başarılınca o zaman
gerçek anlamda Recep Yoldaş’ımızın
uğruna yaşamını feda ettiği ideallerin
zaferle taçlanacağına vurgu yapıldı.
Devamında sözü Recep Yoldaş’ımızı yakından tanıyan beraber mücadele etmiş yoldaşlarımız aldı. Yoldaşlarımız Vecep Vurmuş Yoldaş’ımızı
anlatırken onu Sverdlova benzettiler.
Ve üniversite öğrencisi iken İşçi Sınıfı
mücadelesine girdiği ve kendisinden
yaşça büyük insanların onu önder olarak gördüğü anlatıldı.
Bizler, bedence aramızdan ayrılan
yoldaşları salon toplantıları ile bir gün
anmıyoruz. Biz Yoldaşlarımızı her nefes aldığımızda, her mücadelemizde
anıyoruz ve onlara bu salon toplantılarında verdiğimiz “halkların kurtuluş
mücadelesini zafere ulaştıracağız” sözünü yineliyoruz.

Ege Adaları Vatan Toprağıdır
Satılamaz!

İ

zmir’in
işgalinin
100.
Yıldönümünde,
Yunanistan
tarafından
işgal edilen 18 adamız
ve bir kayalık HKP
İzmir İl Örgütü ve Milli
Savunma Bakanlığı Eski
Genel Sekreteri Emekli
Kurmay
Albay
Ümit
Yalım tarafından yapılan bir
eylemle protesto edildi.
AKP’gillerin
engelleme çabalarına rağmen 16
Mayıs Perşembe günün saat
15’te toplanan, aralarında HKP İzmir
İl Örgütünün de bulunduğu grup
oradan yürüyüşle Yunanistan İzmir
Başkonsolosluğuna geçti. Ancak
burada polis kitleyi konsolosluğun
önüne bırakmadı sadece belli sayıda
kişinin Başkonsolosluğa siyah çelenk
bırakmasına izin verdi. Polisin bu
tutumu atılan sloganlarla protesto
edildi. Yürüyüş ve siyah çelenk
bırakma sırasında sık sık “İşgalci Yunanistan Adalardan Defol”, “Adalar
Vatan Toprağıdır Terkedilemez”,
“Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”sloganları
atıldı.
Siyah çelenk bırakıldıktan sonra Ümit Yalım ve HKP Genel
Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin
Çolak birer konuşma yaptılar.Tacettin Çolak yaptığı konuşmada,
adaların işgalinin bir vatan sorunu
olduğunu, bu işgale sessiz kalan AKP
hükümetinin de vatana ihanet içinde
olduğunu bununla ilgili adaların ait
olduğu illerin valileri hakkında gerekli
suç duyurularını yaptıklarını, bu suç

duyurularının sonuçsuz bırakıldığını
söyledi.
Ayrıca Yunanistan’ın; yüzyıl önce
de bu toprakları işgal ederken arkasında Batılı Emperyalistlerin olduğunu, şimdi adalarımızın işgalinde de
batılı emperyalistlerin kışkırtması,
yönetip yönlendirmesiyle hareket ettiğinin, adalardaki askeri tatbikatların
NATO’dan bağımsız olmadığını belirterek, Yunanistan Emperyalistlerin
kuklası olarak onlar adına bu işgalleri
yapmaktadır dedi.
Yunanistan’ın adalarımızı işgal
ederken, balıkçılarımızı öldürerek
Uluslararası suç işlediği için Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayet
ettiklerini belirtti. HKP olarak vatan
topraklarının işgalini ve işgale sessiz
kalanların peşini bırakmayacaklarını,
vatana ihanet suçunun zamanaşımı
olmayacağını ve bu konuda gerekli
çabayı gösteren Ümit Yalım’a teşekkür
ederek konuşmasını bitirdi.

İzmir’den
Kurtuluş Partililer
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HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un, İstanbul İl Örgütü’nde düzenlenen
Recep Vurmuş Yoldaş’ın Anmasında yaptığı konuşma:

“Recep Yoldaş gibi olmak, Recep Yoldaş gibi yaşamaktır
Gerçek İnsana yakışan!”
Arkadaşlarımız söylenmesi gerekenleri söylediler Recep Arkadaşımız
hakkında. Söylenenlerin hepsi Recep
Yoldaş’ı çok net ortaya koyan değerlendirmeler.
İnsanlar her canlı gibi dünyaya geliyorlar. Kısa ya da uzun, belli bir hayat yaşıyoruz. Ondan sonra bu dünyadan ayrılıp gidiyoruz.
Hayatın anlamı ne? Biz insan olarak nasıl bir hayat yaşamalıyız? Nasıl
bir hayat yaşarsak daha değerli yaşamış oluruz?
Bunu düşünmesi lazım insanların.
Dinler de buna cevap arıyorlar ve
cevap veriyorlar. En son ortaya konmuş olan dine baktığımız zaman, Hz.
Muhammed’in, Kur’an’ın ortaya koyduğu dine, ne diyorlar onlar da?
“İnsanlar rızıkta yani geçim
araçlarında birbirlerine eşit olacaklar.”
Değil mi, daha önce de aktardığım
gibi defalarca arkadaşlar?..
16’ncı Nahl Suresi. Arap Arkadaşlarımız var burada; “bal arısı” anlamına geliyor.
Yani, biz, mal mülk meselesinde
kiminizi kiminize fazlalıklı kıldık, diyor. Fazlalıklı kıldıklarımız ellerinin
altındakilerle yani çevresindekilerle,
ellerindekini eşit miktarda paylaşsınlar
ki, herkes rızıkta eşit olsun, diyor. Ama
paylaşmazsanız Allah’ın verdiği rızkı inkâr etmiş olursunuz, diyor. Yani,
kimsenin malı mülkü yok, diyor. Ben
kazandım diyemez kimse, diyor. Hepsini biz verdik. Ama kiminize fazla
verdik, kiminize eksik verdik. Ama siz
ne yapacaksınız, diyor? Fazlalıklı kılınanlar eşitleyecekler. Az olanlara verecekler, herkes rızıkta eşit olacak, diyor.
Sure bu, arkadaşlar.
Ama bunu yapmadığınız anda, Allah’ın nimetini inkâr etmiş olursunuz,
diyor. Yani, bu benim dediğin anda,
dinden çıkmış olursun, arkadaşlar. Bu
benim malım, ben kazandım dediğin
anda, dinden çıkmış olursun, Kur’an’a
göre. Bunu Allah verdi.
Ne için verdi?
Dağıtacaksın, rızıkta herkes eşit
olacak.
İşte bu sosyalizmdir. Başka bir anlamı yok bunun.
Yine Maun suresi var mesela, değil mi arkadaşlar, Kur’an’da?
Namazda da okunan bir sure. 7
ayet. Kısa surelerden, namaz surelerinden.
“Gördün mü dini inkâr edeni?”,
diyor, birinci sure.
İkincisinde, “O ki yoksulu doyurup sevindirmeyi istemez, ona engel
olur. Vay onların kıldığı namaza ki,
namazlarının farkında değiller, bilincinde değiller”, diyor.
Yani bundan anlaşılıyor ki arkadaşlar, namaz, oruç, hac hepsi insanları
neye yöneltecek?
İnsanları eşit miktarda rızık sahibi
olmaya yöneltecek, sosyal eşitlikleri
sağlanmış bir toplum kurmanın bilincine yöneltecek. Yoksa namazın, orucun
bir anlamı yok.
Kur’an’da tarif edilen Allah’ın;
kullarım bana devamlı secde etsinler,
ben de büyüklüğümü bileyim, diye bir
anlayışı olamaz. Böyle bir Allah, yüce
bir Allah olmaz ki… Ya herkes bana
secde etsin, ben de diyeyim ki, aa ne
büyükmüşüm, herkes bana secde ediyor. Böyle bir anlayışı olmaz ya… İnsanların bile olmaz ki, Allah’ın olsun.
Yani bunlarla insanları iyi ahlâklı
yapmak istiyor. Vicdan sahibi yapmak
istiyor. Yüreklerini sevgiyle doldurmak istiyor.
Yine Hz Muhammed diyor ki; “İslamiyet güzel ahlâktan ibarettir.”.
Yani bütün özü; Güzel Ahlâk.
Ne yapacaksın?
Merhamet dolu olacaksın. Mal

mülk küplemeyeceksin. İnsanları seveceksin. Vicdan sahibi olacaksın, acıma
duygun olacak. Yalan söylemeyeceksin. Kimsenin ırzına yan bakmayacaksın. Kimseye zulmetmeyeceksin. İftira
atmayacaksın.
Özü bu, arkadaşlar, İslam’ın. Yani
Hz. Muhammed, cenneti bu dünyada
kurmak istiyor. Ama buna gücü yetiyor mu?
Gücü yetmiyor. Gücü yetmiyor ne
yazık ki…
Kuruyor, Ömer’le birlikte gerçek
din ortadan kalkıyor.
Ali, gerçekten Halife olamıyor ki...
Ali, Halifeliği ele aldığı andan
itibaren, Muaviye ona başkaldırıyor.
Halife benim, Ali’yi tanımam, diyor.
Ve din savaşları başlıyor. Yani toru
topu 30 sene içinde, Gerçek İslam
ortadan kalkıyor, arkadaşlar. Ve Hz.
Muhammed’in, “cennetle müjdelenmiş” dediği 10 sahabeden 7 tanesi, Hz.
Muhammed’den sonra mal mülk küplemeye başlıyor.
Yani bu mal mülk, servet hırsı o kadar kötü bir şey ki, insanlığı o kadar insanlıktan çıkarır ki, insan zaman içinde
tanınmaz hale gelir.
Yoksa insanın neye ihtiyacı var?
Bir ev. Günümüz şartlarında bir
araba. İşte evinde belli elektronik aletler, telefon. Ve işte günlük, kendi ailesine yetecek miktarda, gıda alımına
harcayacağı para. Bu, arkadaşlar, insanın normal ihtiyacı olan bu.
Gerisi?
Gerisine ihtiyacı yok ya. İhtiyaç
dışı gerisi. Gerisi kanser hücresi…
Nasıl ki bir vücutta kanserli yapı
oluştuğu anda ne yapar?
Doğal hücreleri, doğal dokuları
tümden tahrip eder. İmha eder atar.
Onların yerine geçer, onlar da işlevlerini yapamaz hale gelirler ve ölüm olur
sonunda.
Yani gerçekten servet hırsı, kanserden başka bir şey değil.
Zaten Usta’mız buna; “toplum
kanseri”, diyor.
Öbürü doğa kanseri yani tıbbi anlamda insanlarda, hayvanlarda görülen. Bu da toplum kanseri, arkadaşlar.
Hz. Muhammed yine; mal mülk istifleme, diyor. Dağıt, infak et.
Ne yap?
Sadece kendine ve bakmakla yükümlü olduklarına yetecek kadarını
bırak, gerisini dağıt, diyor. Kur’an’ın
emri bu. Özü de bu, arkadaşlar.
Hz. Muhammed buna uygun yaşıyor mu?
Yaşıyor.
İstese Firavun’un yüz katı, bin katı
servet edinemez miydi?
Edinirdi.
Nitekim Ebu Sufyan geliyor, Muhammed, diyor; bu bizim eski Tanrılarımıza böyle hakaretler yağdırmayı
bırak. Şehrimize yeni din getirmekten
vazgeç. İstiyorsan sana hepimiz servetimizden birer miktar verelim. Sen
Mekke’nin en zengini ol, diyor.
Ama ne diyor Hz. Muhammed?
“Bir elime güneşi, bir elime ayı
da verseniz, bu davadan vazgeçmem
ben”, diyor.
Ve ümmetinin en yoksulları seviyesinde bir hayat yaşıyor.
İşte öldüğünde nesi çıkıyor?
Malı mülkü, hiçbir şeyi yok. Bıraktığı hiçbir şeyi yok.
Türkan Kap Yoldaş: Borçlu çıkıyor. Zırhı da rehin.
Borçlu evet. Rehin yani. Zırhı rehinde Yahudi bir tüccarda. İşte hiçbir
şeyi yok ya, hasır üstünde yatıp kalkıyor adam.
Hz. Ayşe isyan ediyor böyle yoksulluk içinde yaşamaya. Hayber, Tebük Seferi’nden sonra hazine doluyor,
devletin hazinesi. Zengin bir devlet
oluşuyor. Yeter artık, diyor, yoksulluk-

la yaşadığımız bunca yıl. Biz de rahat
yaşayalım biraz, diyor. Hz. Ömer’in
kızı Hafza’yı da peşine takıyor, iki eşini daha kandırıyorlar, başkaldırıyorlar.
Ben Ayşe’nin içtenlikli Müslüman
olduğuna da inanmıyorum, arkadaşlar.
Yani o kanaatim de var. Hasbelkader
öyle yaşamak zorunda kalıyor.
İsyan ediyor. Resmen isyan ediyorlar. İşte Ahzap suresi tümüyle bunu
anlatıyor.
Hz. Muhammed, gidin babanızın
evine bir ay düşünün, diyor. Ya benim
gibi yaşamayı kabul edeceksiniz, Allah’ı ve Peygamberini tercih edeceksiniz ya da bu dünyayı. Bu dünyayı
tercih ederseniz, hiçbiriniz gelmeyin,
diyor. Bütün eşlerini gönderiyor babalarının evine. Sonunda teker teker
geliyorlar.
Yani hiçbir şekilde topluma önderlik etmekten, Gerçek İslam’a uygun
yaşamaktan vazgeçmiyor Hz. Muhammed. Bunu anlatmazlar tabiî ilahiyatçılar, bunu söylemezler.
Ramazan şimdi. Neyi tartışıyor
Tayyip’in fetvacısı?
Sapphire var, değil mi, milletvekillerinden milletvekillerinden birine
ait olan bir gökdelen. Siirtli, neydi adı,
onun yaptığı Türkiye’nin en yüksek
gökdeleni. Onun tepesine çıkarsak,
onun tepesinde yaşayan iftarı ne kadar
sonra açar?
Tartıştıkları bu, Süleyman Karaman’ın tartıştığı. Çünkü orada güneş
daha geç batıyor. Öyle olunca gökyüzü oraya çıkınca daha aydınlık oluyor
değil mi? Bilmem ne Kiler… Vahit
Kiler’in sahibi olduğu gökdelen. Yahu
tartıştıkları konu bu, arkadaşlar.
Tacettin Çolak Yoldaş: Dolarla
bağış yaparsak sevap artar mı?..
Hakan Arslan Yoldaş: Hocam
Ramazanın teması da bu sene sözde
infakmış.
Nurullah Ankut Yoldaş: Ama
Tayyipgiller’e baktığımız zaman hepsi
dolar milyarderi. Hem de kamu malı
çalarak dolar milyarderi oluyorlar, arkadaşlar. Yoksa kendisinin Beyoğlu
İlçe Başkanlığı döneminde ev kirasını bile parti ödüyor. Ama şimdi bütün
sülalesi dolar milyarderi. Sırf kendisi
değil, bütün yandaşları da öyle.
Ramazan Kap Yoldaş: Milletin
karnını doyurduk oy vermiyorlar diyecek kadar...
Nurullah Ankut Yoldaş: Yahu
neyi doyurdun sen? Kime, ne verdin?
Kamunun
malının
1000’de
999’unu çaldın. 1000’e 1’ini de kitlelere verdin ya, yandaşlara verdin sen…
Neyi, kimi doyuruyorsun?
En son yalanları ne arkadaşlar?
Yine yakında bir cami açtılar, iki
gün önce Alibeyköy’de bir cami açtılar. Ali Erbaş’la beraber Diyanet İşleri
Başkanı. Yahu orada siyaset yapıyor.
İyi çalışın, diyor. Bu hırsızlara meydanı bırakmayın, diyor.
Yahu utanmıyor da. Ama utanmayı
arlanmayı kaldırmışlar bunlar artık.
Ya, senin emrin altına aldığın Yüksek Seçim Kurulu diyor ki; çalınma
malınma bir şey yok. Sandık kurulları,
kamu görevlisi olmayan insanlardan
oluşturulmuş. 754 sandığın kurulu.
E, oluşturan sensin. Seçmenin de,
CHP’nin de bir katkısı yok ki onda.
Ama bunlar hâlâ Binali ile beraber;
çaldılar, diyorlar. Ama utanmıyor yalan
söylemekten. Ne Kur’an’ın Allah’ından korkuyor, ne kuldan utanıyor.
Bir de din sömürüsü yapmayı elden
bırakmıyor. Bunlara hadlerini bildirelim ki bak bizim bugünkü anlayışımızla hiç ilgisi olmayanlar derslerini alsın,
diyor. Yani bizim gibi cami açmayan,
Diyanet İşleri Başkanıyla dolaşmayan... Yani onlar kâfir demek istiyor.
Öyle demek istiyor. Yani din sömürüsünü de hiç elden bırakmıyor.

Yani böylesine riyakâr, böylesine ahlaksızlaşmış, böylesine
insanlıktan çıkmış bir
iktidar var şu anda. Yani
bunların Hz Muhammed
ile de Kur’an’la da zerre
miktarda ilgileri kalmamış. Ama Tarihte bunların örnekleri çok. Muaviye-Yezid var, değil mi
arkadaşlar?
Yezid, halifeye biat
etmedi diye, Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’i, 73 yoldaşıyla beraber katlediyor Kerbela’da, biliyorsunuz. O da din adına yaptığını iddia
ediyor. Bunlar da aynı yolun yolcusu,
aynı bunlar da arkadaşlar.
O bakımdan, demek ki Hz. Muhammed de eşitlikçi yani sosyalist bir
toplum özlüyordu, onun mücadelesini
verdi. Ömrü boyunca onun savaşını
verdi. Çünkü yaşama anlam katan bu.
Biz de aynı davayı savunuyoruz.
Kimse bu mal mülk kanserini sırtında
taşımasın ömür boyu. İnsanlara zulmetmesin, herkes hakkaniyetli olsun,
vicdanlı olsun. Kimse kimsenin hakkını yemesin, alın terini gasp etmesin.
Bunun mücadelesini veriyoruz. Ömrümüzü buna harcadık.
Biz de istesek, bu Parababaları
düzeninde Meclisteki en büyük koltuğa oturabilirdik. İşte geçen seçimlere
girdik. Birinci seçimden sonra bizzat
TRT’de o görevlilerin temsilcisi gençler geldi; “Amca siz açık ara tüm diğer partileri geçtiniz sosyal medyada.
Hepsi döküldü kaldı sizin yanınızda”,
dediler. Gerçekten de öyle oldu. Haber
Dairesi Müdür Yardımcısından bütün
yetkililere kadar; “ya kim bu adam,
canlı olarak bir tanıyalım”, diye gelip
tanıştılar. Selfie çektirenler oldu.
Yani demek ki kişicil olarak öyle
bir hırsımız olsa, öyle bir anlayışımız
olsa, hepsini silip geçeriz. Ama bu insanlık değil ki ya… O zaman aynaya
bakamayız ki biz. Eşitlikçi bir toplumu
savunmazsak insan olamayız ki biz.
Nerede bir haksızlık var, zulüm var
biz oradayız. Bizim yüreğimiz yanar
zulüm karşısında. Gücümüz oranında o zulmü bitirmeyi ve zalime karşı
olmayı isteriz biz. Haklının davasını
savunmak isteriz, haksızlığı ortadan
kaldırmak isteriz. İşte sendikadaki yoldaşlarımız da aynı mücadeleyi veriyor,
biz de aynı mücadeleyi veriyoruz.
Sonunda biz kazanacağız, arkadaşlar. Yani insanlık böyle gitmez. Savaşlar zulümler, ahlâksızlıklar namussuzluklar, riyakârlıklar… Böyle bir dünya, kötü bir dünya. Yaşamaya değmez
böyle bir zalimlikler dünyasında. Aşağılık bir dünya bu. Bu dünyayı, insancıl bir dünya haline getirmek lazım.
İşte Hz. Muhammed’in de davası
buydu, bizim de davamız bu. O bakımdan İslam’ın bugün gerçek temsilcisi,
ruhuna uygun temsilcisi de bizleriz.
Saray yok İslam’da. Saltanat da yok.
Hz. Muhammed ölürken veliaht bırakıyor mu yerine?
Hayır bırakmıyor.
Şurâ var, demokrasi var. Yani toplum önderini kendi seçecek özgür iradesiyle.
5 kuruşluk bir mal mülk bırakıyor
mu?
Onu da bırakmıyor. Biz de aynı şekilde yaşıyoruz.
Diyorlar ki, ya bu olmaz, insanlar
kötü. Eşit olmaz ki insanlar...
Bu da bir kandırmaca… Böyle bir
şey yok. İnsanlar 6 bin senedir böyle
bir düzende yaşıyor. Yoksa 1 milyon
800 bin yıl insanlar eşitlikçi bir toplumda yaşamış. İşte Amerika keşfedildi, bütün insanlar kardeşlik düzeninde.
Eşit, sosyalist bir toplumda yaşıyorlar.
1492’de keşfedildi; yok, sosyal sınıf
diye, böyle zulüm diye, servet biriktirme diye bir şey yok. Herkes kankardeşi. 6 bin yıl önce bütün dünya böyleydi.
Şimdi 6 bin yıllık bu Firavun düzenini, bu zulüm düzenini, insanlar sanki
geçmişten itibaren, dünya kurulalı beri
böyleydi sanıyor. İnsanlara Tarihi de
öğretmiyorlar, arkadaşlar. Öğrettikleri
de Tarih değil. Kıvılcımlı Usta’mızın
dediği gibi “cinayet” yani. Sosyal bi-

lim adına ne cinayetler işleniyor...
Demek istediğimiz, Parababaları
bu dünyada insanları sahte bir anlayış
içinde avutuyorlar, kandırıyorlar. Ne
öğrettikleri sosyal bilim sosyal bilim,
ne anlattıkları dinin gerçek İslam’la ilgisi var. Hiçbir şeyle ilgisi yok.
İşte biz, bilimin aydınlığında Cenneti bu dünyada kurma mücadelesi veriyoruz.
Kur’an’ın anlattığı Cennette mal
mülk sahibi olanlar var mı? Yoksul,
fakir var mı?
Yok. Öyle bir Cennet yok.
Herkes eşit değil mi Cennettekilerin?
Hepsi eşit birbiriyle. İşte Hz. Muhammed bu dünyada kurmak istedi
onu ama başaramadı, gücü yetmedi.
Biz de aynı davayı savunuyoruz, eninde sonunda bu dava zafere ulaşacak.
Recep Yoldaş da böylesine değerli
bir davaya adadı kısa ömrünü. O bakımdan adı Türkiye’nin Devrim Tarihinde, tüm devrim şehitlerimiz gibi,
hep altın harflerle yazılı olarak kalacak, arkadaşlar. Budur mesele. Hayatın
anlamı da budur.
Korkmaktan, sinmekten daha kötü
bir şey olmaz. İnsanız, onurumuzu savunacağız. Cesaretimizi, onurumuzu
her yerde savunacağız.
İşte bunun da örneklerini veriyoruz. Tayyipgiller’in mahkemelerinde,
onların hâkimlerinin yüzüne karşı,
savcılarının yüzüne karşı onları yargılıyor muyuz?
Yargılıyoruz, değil mi?
Var mı bizden başka bunu yapabilen Türkiye’de?
Yok.
Hepsi hâkim bey, hâkime hanım…
Benim kastım o değildi, şuydu buydu,
değil mi?..
Ama değil. Biz burada savunma
yapmıyoruz, diyoruz. Biz, hayır, savunma yapmıyorum. Biz burada vatana ihanet edenleri, kamu malı çalanları, hırsızları, Laik Cumhuriyet yıkıcılarını, halk düşmanlarını yargılamak
için bulunuyoruz, diyoruz. Bir, bir,
bir, bütün suçlarını sayıyoruz ve onları
mahkûm ediyoruz.
Onlar bize ceza veriyorlar. Versinler, güç ellerinde...
Ama kim kimi mahkûm ediyor
adalet terazisine konduğu zaman?
Biz onları mahkûm ediyoruz.
Söylediklerimize bir tek cümleyle
itiraz edebiliyorlar mı?
Yok.
Duvara konuşur gibi konuşuyoruz.
Yok, ses yok. Söyleyebilecekleri hiçbir
şey yok.
İşte üst üste dava açıyorlar. Akşam
telefona baktım, bir dava daha açmışlar.
Bin tane dava açın, dedik, değil mi,
hâkimlerine?
Bin dava daha açsalar onların peşini bırakmak yok. Yargılamaya devam
edeceğiz. Ne olacak?..
İşte Önderimiz 22 buçuk yılını
içeride geçirdi. Yoldaşlarımız vurulup
düştü. Biz de bu yaşımızdan sonra kalan ömrümüzü içeride geçirsek Tayyipgiller iktidarda kaldığı sürece, bu
ne olur bizim için?
Sadece şeref olur.
(Alkışlar…)
Bütün haksızlığa uğrayanların yanındayız. Onların acılarını kalplerimizde duyuyoruz, arkadaşlar. Kendi
hayatımız parantez içinde yani. Kendi
hayatımızı, kendi özel zevklerimizi,
uğraşlarımızı, özlemlerimizi, hayallerimizi, çocukluktaki ilgi alanlarımızı;
hepsini hapsettik, kapattık bir odaya.
Orada onlar. Varsa yoksa, tüm yaşamımız davamız üzerine.
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Recep Yoldaş da böyleydi. Böyle
yoldaşlar bulmak çok zor şimdi. Çok
zor böyle yoldaşlarla karşılaşmak… 24
saatini davaya adamış, davayı düşünen
bir arkadaştı Recep Yoldaş. Yani böyle
kaç arkadaş bulabiliriz Türkiye’de?
Şimdi devrimciliğin de sahtesi çıktı. Yani Türkiye’de belki milyonlarca
devrimciyim diyen var. Ama gerçek
devrimci yok. Bizim dışımızda yok ki.
“Katil Amerika” diyebilen var mı?
Yok.
İşte arkadaşlar söyledi; hepsinin
ortak paydası Amerikancılık. Hepsinin
ortak paydası BOP’çuluk.
Öyle görünüyor ki Tayyipgiller artık yolcu. Onun yerine, yükselişi hiçbir
şekilde durdurulamayacak olan İmamoğlu ve ekibi geliyor değil mi artık?
Kılıçdaroğlu filan da gitti gümbürtüye. Yani o da Tarih oldu artık. Adı var
sadece. Kendisi de emekliye ayrılacak.
İmamoğlu ve ekibi var artık… Bunun
yükselişinin önünde kimse duramaz
çünkü arkasında Amerika var.
Ne yazık ki işte iktidarları Amerika
getiriyor, Amerika götürüyor. Gerçek
devrimciler iktidara gelinceye kadar
bu böyle devam edip gidecek…
İşte biz Ortaçağcı gericiliğe karşı,
Modern Finans-Kapital gericiliğini
tercih eder duruma geldik, değil mi
önümüzdeki 23 Haziran Seçiminde?..
Çünkü Ortaçağcı gericilik, IŞİD
gericiliği olur gide gide... Bilim yok.
Laiklik yok. Özgürlük tümüyle ortadan kalkıyor. İnsanlar IŞİD’in Suriye’de, Irak’ta kurduğu düzene benzer
bir düzenin içine hapsedilecek. Sakalının boyundan, bıyığının şeklinden,
giydiği kıyafetten cübbesine varıncaya kadar hepsi standarda bağlanacak.
Ezan okundu mu, din muhafızları elinde sopalarla sokakta dolaşacak. Nerede namaz kılmayan biri var, sopalarla
haydi camiye diye kovalayacak, arkadaşlar. Kadınlar kara çarşafa sokulup
eve hapsedilecek ve cariye olarak alınıp satılmak da meşrulaşacak.
Şimdi anlayış oraya gidiyor, arkadaşlar. Yani Tayyipgiller’in anlayışı
adım adım oraya götürüyor. IŞİD’in
lideri El Bağdadi ne diyor?
Tağut, diyor. Yani dinden çıkmış,
firavun, diyor Tayyip için. Bunların savundukları din değil, diyor. Gerçek din
bizimki, diyor.
Yani böyle böyle oraya doğru gidilecek. Tayyipgiller de bir anda oraya
gidemiyor. Adım adım gidiyor dikkat
ederseniz, arkadaşlar.
Eğitimci arkadaşlar var burada;
matematiği, fen bilgisini, felsefeyi seçmeli ders haline getiriyor.
Öbür taraftan ne zorunlu dersler?

Din dersi, siyer, efendim, yani peygamberlerin hayatı, din felsefesi. Yani
Ortaçağ eğitim anlayışı bu, arkadaşlar,
medrese eğitim anlayışı bu.
Yahu matematiği hayatımızdan çıkardığımız anda ne oluruz biz?
Evimize gidemeyiz. Otobüsün, gelen otobüsün numarasını okuyamayız.
Matematik seçmeli ders. Fen bilgisi
seçmeli ders.
Fen bilgisini, matematiği hayattan
çıkardığın anda ne olur?
İnanın, dağlık kesimde çobanlık
yapan, okul yüzü görmemiş insanlarımızın bile daha gerisine gideriz.
Böyle bir toplumun günümüz dünyasında varlığını sürdürebilmesine imkân var mı?
Kesinlikle imkân yok. Adamlar
oraya götürüyorlar. Düşünen insandan
korkuyor. Zihni çalışan insandan korkuyor.
Pınar Akbina Yoldaş: Oy vermiyor çünkü aydınlar.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet.
Öyle. Cahil ferasetine güveniyoruz,
diyorlar. Cahil ferasetinin nesine güveneceksin? O zaman tüm okulları kapat. Ortaçağdaki gibi, Afganistan’daki
gibi, Pakistan’daki gibi medrese aç,
tüm okulları, üniversiteleri kapat, bilimin kökünü kazı, geç git… Madem
cahil ferasetine güveniyorsun. Okuma
yazmayı da kaldır. Yani bunların nereden tutsan iler tutar tarafları yok, arkadaşlar.
İşte hukuku bitirdiler. Ahlâk da
yok. Öyle bir toplumda yaşıyoruz.
Ama buna karşı dikkat edersek,
arkadaşlar, bizim dışımızda doğrudan
mücadele eden var mı?
Yok.
İşte, şu anda İmamoğlu bile ne diyor?
“Sayın cumhurbaşkanı”, diyor.
“Sayın cumhurbaşkanı…”
Biz ne dedik hakimenin karşısında?
Cumhurbaşkanı demek suç işlemektir, dedik. Suçu ve suçluyu övmek
demektir, dedik.
Niye?
Ee diploması yok.
Mevcut yasalara göre, anayasaya
göre cumhurbaşkanı olabilmesi için
yüksek okul diplomasına sahip olması
gerekir.
Diplomasının olmadığını herkes
biliyor mu?
Biliyor. Herkes biliyor. Ama hepsi
de “cumhurbaşkanı”, diyor.
Dünün haberiydi gazetelerde. Antep’te herhalde, Suriyeli biri, ben kadın doğum mütehassısıyım diye muayenehane açmış. Tüp bebekle çocuk
yapmak isteyenlere yardım ediyorum,

Durmuyor AB-D Emperyalistlerinin
Ortadoğu’daki Bekçi Köpeği İsrail,
katletmeye devam ediyor
Arap
Halkları
birleşip
bu
kudurmuş Bekçi Köpeğini Filistin’den
defetmediği sürece de Filistin Halkına
karşı soykırıma varan katliamlarına
devam edecek Siyonist İsrail. ABD
Emperyalistlerinin beslemesi Suudiler,
varlıklarını ABD Emperyalistlerine
borçlu Şeyhlikler, Emirlikler, İsrail’e
“one minute” deyip el altından özürler
yollayan, askeri, ekonomik hiçbir
ilişkiyi kesmeyen AKP’giller olduğu
sürece İsrail Filistin’i bombalamaya,
acılar çektirmeye devam edecek.
Bu Müslüman geçinenlerin hiçbirinde
Raul’un,
Chavez’in,
Fidel’in,
Maduro’nun, Kim Jong-un’un insan
sevgisi yok. Çünkü onlar İsrail diye
bir devletin varlığını kabul etmiyorlar.
Onlar Siyonist İsrail’in soykırıma varan
katliamlarına her türlü ilişkiyi keserek
yanıt verirlerken, insanları Allah’la
aldatan bu CIA İslamcıları el altından
Siyonist İsrail’e hiçbir desteklerini
esirgemiyorlar. Esirgemedikleri gibi
Arap Dünyasında İsrail’e karşı en net
tavırları koyan Kaddafi gibi önderlerin
katledilmesine, Esad gibi önderlerin
ülkelerinin parçalanma girişimlerine
aracılık ediyorlar.
AB-D Emperyalistleriyle, Onların
Bekçi Köpeği İsrail ile birlikte

bayramlar yapıyorlar bu Halkçı,
Antiemperyalist
önderlere
karşı
operasyonlar düzenlenirken.
Şimdi kim Müslüman?
Allah’la Halkları aldatan, sadece
adlarında Müslümanlık olan, biz
Müslümanız diye ortalıkta dolaşanlar
mı?
Yoksa dünyanın bir başla ucunda,
Filistin Halkına karşı yapılan haksızlığı
yüreğinin en derininde hissedebilen
ve haksızlığı yapan insan soyunun en
büyük düşmanlarına karşı cepheden
duruş sergileyebilenler mi?
Fidel, Raul, Chavez, Maduro,
Kim Jong-un gerçek insanlardır,
gerçek Müslüman dostlarıdır. Diğer
satılmışların
adları
Abdullah’tır,
Recep’tir,
Faysal’dır,
Aziz’dir,
Selman’dır
ama
onlar
dünya
menfaati için satmışlardır Halklarını,
vatanlarını, ruhlarını; dolayısıyla onlar
CIA İslamcılarıdır. Onlar artık insan
formundan farklı bir türe evrilmişlerdir.
Nükleer atık olarak adlandırılabilir
onlar.
Bütün bu yerli satılmışların ve
Filistin Halkına kan kusturan Siyonist
İsrail’in arkasında ABD Emperyalistleri
vardır. O yerli satılmışları besleyen
de, iktidara taşıyan da, iktidardan

diye. İşte belli bir şişkinlik yapan, ne
olduğu belirsiz bir sıvı enjekte ediyormuş kadınlara. Çok da para alıyormuş.
Biri 16 bin lira kaptırmış mesela. Onun
doktor moktor olmadığı meydana çıkmış sonunda, tutuklamışlar.
Adam diplomasız doktorluk yapıyor diye, diyelim 50, 100, 200 kişiyi
kandırdı diye, tutuklanıyor.
Ee bu diplomasız, 82 milyonu kandırıyor.
Hakimenin karşısında da dedik, 82
milyonu ahmak yerine koyuyor, dedik. Resmi evrakta sahtecilik yapıyor
bu, dedik. Herkesi koyabilir ama bizi
koyamaz, dedik. Buna gücü yetmez,
dedik. Herkes de bu ahmaklığı kabul
ediyor.
Yani insanlar nasıl böyle oldu, bu
hallere nasıl geldi, bu durumlara nasıl
düştü? Bilim yok. Bilinç yok. Özgüven
yok. Onur yok. Bu hale getirdiler insanları.
Sahte doktorluk, sahte avukatlık
yapan birine saygı duyulur mu, arkadaşlar? Sahte avukatlar da var.

lım, arkadaşlar, 7 ayet. Çok kısa. Maun
Suresi. Bizzat orijinalini okuyalım Yaşar Nuri Öztürk Mealinden. Daha bire
bir sadık metne de, ondan Amcam.
Buldun mu Pınar?
Pınar Akbina Yoldaş: Buldum galiba.
Nurullah Ankut Yoldaş: Oku Amcam.
Pınar Akbina Yoldaş: Yaşar Nuri.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet
Amcam. Yüksek sesle.
Pınar Akbina Yoldaş: Gördün mü
o dini yalan sayanı.
Nurullah Ankut Yoldaş: Gördün
mü o dini yalan sayanı. Yani dini kim
yalan sayıyormuş bakın, anlatacak.
Evet Amcam.
Pınar Akbina Yoldaş: İşte odur
yetimi itip kakan.
Nurullah Ankut Yoldaş: Hah, işte
odur yetimi itip kakan. Yani yetimi itip
kaktığın anda dini yalan sayıyorsun.
Evet Amcam.
Pınar Akbina Yoldaş: Yoksulu doyurmayı özendirmez o.

Sait Kıran Yoldaş: İçeri atarlar.
Nurullah Ankut Yoldaş: Anında
içeri atılır ya. E bu sahte cumhurbaşkanlığı yapıyor.
Sait Kıran Yoldaş: Bu da atılacak.
Nurullah Ankut Yoldaş: Ama
herkes buna biat etmiş durumda.
İşte devrimcilik bu, arkadaşlar. Namus bu. Hakimeye de söyledik değil
mi; namus bu... İnsanlık bu, dedik.
Bizim dışımızda bunu diyeni göremezsiniz. Ama devrimcilik bu işte!
Dünyanın neresinde, ülkemizin
neresinde bir haksızlık varsa yüreğin sızlayacak. Yüreğin sızlamıyorsa,
bana ne diyorsan, yok, gerçek anlamda insan değilsin arkadaş. Müslüman
da değilsin. Ben kendimi düşünürüm,
başkasından bana ne, dediğin anda,
Müslüman değilsin.
Maun suresini telefondan bir bula-

Nurullah Ankut Yoldaş: Hah,
yoksulu doyurmayı özendirmediğin
anda dinden çıkmış oluyorsun dini yalan sayıyorsun. Evet Amcam.
Pınar Akbina Yoldaş: Lanet olsun o namaz kılanlara, dua edenlere
ki, namazlarından, dualarından gaflet
içindedir onlar.
Nurullah Ankut Yoldaş: Hah bak,
yani ne güzel anlatıyor. Bunları anlatıyor ya, Tayyipgiller’i anlatıyor. Lanet
olsun o namaz kılanlara, diyor. Namazlarından gaflet içindedirler, diyor.
Geçen Tayyip’e yine o cami açılışında, iki üniversite bitirdim, diyor, iş
bulamıyorum, diyor kadın.
Ne diyor, Tayyip?
Kocan ne yapıyor, diyor?
Kocam şu ara bir iş buldu çalışıyor,
diyor kadın.
E gördün mü ya, git, diyor, Tayyip.

indiren de ABD Emperyalizmidir.
ABD Emperyalistlerinin dünyadaki
daimi üç müttefikinden bir olan
Siyonist İsrail’e zarar gelmesin diye
ABD Emperyalistleri Ortadoğu’yu
dizayn etmeye çalışıyor. ABD
Emperyalistlerine ve O’nun Bekçi
Köpeği İsrail’e karşı savaşan, karşı
duran kim varsa ABD Emperyalistleri
hemen müdahaleyi kendinde hak
görüyor. Bombalar yağdırıyor, yerli
satılmışlar
aracılığıyla
halkları
düşmanlaştırıyor, casus örgütü CIA’yı
kullanarak
provokatif
eylemler,
operasyonlar
düzenliyor,
Halkçı
önderleri katlediyor. Aman bize ve
bekçi köpeğimizin başına bir şey
gelmesin, diyorlar. Yıllardır dile
getirdiğimiz gibi ABD İsrail’dir, İsrail
ABD’dir.
Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik
saldırısı bunu birkez daha kanıtlamıştır.
Şu ana kadar 24 Filistinlinin hayatını
kaybettiği bu saldırıya Manyak Trump
bakın nasıl sahip çıkıyor:
“Bir kez daha İsrail, Hamas
ve İslami Cihat terör örgütlerinin
ölümcül, yoğun roket saldırıları ile
karşı karşıya. İsrail’i vatandaşlarını
koruması konusunda yüzde yüz
destekliyoruz.”
Ve manyak devam ediyor:
“Gazze halkına: İsrail’e karşı
bu terörist eylemler size sefaletten
başka bir şey getirmeyecek. Şiddeti
sonlandırın ve barış için çalışın. Bu

mümkündür.”
Saldıran kim, öldüren kim, katleden
kim... Bunlar nasıl insan?
Filistin Halkının başına bombaları
yağdır, topraklarına el koy, kadın,
çoluk çocuk demeden katlet, insanlara
acılar çektir, neredeyse nefes alacak bir
alan bırakma insanlara, ondan sonra
tanka, uçağa, kurşunlara, füzelere,
bombalara karşı taş atanları, biraz
nefes alayım diye başını kaldıranları
terörist diye nitele. Bu alçaklıktır.
Boşuna söylememiş daha doğrusu
az bile söylemiş Kahraman Gerilla
Che bu alçaklar için “İnsan Soyunun
en büyük düşmanları” diye. Bunlar
Tarihin en karanlık sayfalarında yerini
almadıkları sürece Dünya Halklarına
rahat yüzü yoktur.
İnsanlığı hayvanlık konağında
tutmaya çalışan emperyalistler Fidel
Yoldaş’ın dediği gibi eninde sonunda
Nürnberg benzeri bir mahkemede
yargılanacaklar. İnsanlık insanlık
düşmanlarından bu hesabı soracak.
Halklara çektirilen acıların, döktürülen
gözyaşların, yapılan katliamların
hesabı sorulmadan insanlık rahat nefes
alamaz. Bu hesap sorulmadan insanlık
aynı anadan doğmuş çocuklar gibi tek
bir Sosyalist Aile olamaz.
Bu hesabı ancak yaşanılası bir
dünya için mücadele eden, kendini
bu kutsal davaya adayan,“Katil ABD
Ortadoğu’dan Defol” diyebilen
Gerçek
Devrimciler
sorabilir.

Ramazan Kap Yoldaş: Herkes iş
bulacak diye bir şey yok, diyor.
Nurullah Ankut Yoldaş: Bir şey
yok, diyor.
Ne güzel anlatıyor Maun suresi. Ne
güzel anlatıyor, arkadaşlar. Lanet olsun
onların kıldıkları namazlara diyor, onlara. Evet Amcam.
Pınar Akbina Yoldaş: Riyaya sapandır onlar…
Nurullah Ankut Yoldaş: Riyaya
sapandır, riya içindedirler, diyor. Yani
insanları yalanla dolanla, düzenle aldatma içindedir onlar, diyor. Evet Amcam.
Pınar Akbina Yoldaş: Gösteriş yaparlar.
Nurullah Ankut Yoldaş: Hah,
gösteriş yaparlar, diyor değil mi amcam?
Ne yaparlar?
Cuma alayları düzenlerler. Medya
ordusuyla beraber cami açılış alayları
düzenlerler. İftar alayları düzenlerler medya ordusu peşlerinde ve bütün
yandaş kanallar canlı verir, gösteriş
yaparlar.
Tacettin Çolak Yoldaş: Kabe’de
bile öyle tavaf ediyor adam.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet Kabe’de bile. Evet. Evet Pınar…
Pınar Akbina Yoldaş: Ve onlar
kamu hakkının yerine ulaşmasına zekata, yardıma, iyiliğe engel olurlar.
Nurullah Ankut Yoldaş: Engel
olurlar, evet.
Kamu hakkının yerine ulaşması
ne?
İhtiyaç sahiplerine ulaşması kamu
malının. Eşit şekilde dağıtılması. Bu,
arkadaşlar.
Bunları yapmıyorsan, dini yalan
sayıyorsun, diyor Kur’an. Yani namaz
kılmakla, vesaireyle dindarım diye
kimseyi kandırma, riya içindesin, diyor işte Kur’an.
Demek ki gerçek temsilcisi kimmiş
Kur’an’ın arkadaşlar?
Biziz!
Hz. Muhammed’i ruhuyla beraber
anlayan kim?
Biziz!
Evet...
Yani gerçek hayat insana yakışan
hayat bu, arkadaşlar. O yüzden bizi bu
davadan hiçbir şey döndüremez.
Ne mutlu ki böylesine değerli, böylesine insana yakışır bir anlam verdik
hayatımıza, böyle bir yol seçtik.
Recep Yoldaş da bu yolda ömrünü
harcadı, arkadaşlar. Ömrünü bu davaya
adadı. O bakımdan gerçek insanız biz.
Evet…
(Alkışlar…) q
Uzlaşmacılar hesap soramaz. Katil
ABD Ortadoğu’dan Defol diyemeyen
gafil ve hainler hesap soramaz. ABD
Emperyalistlerinin umut kaynakları
hesap soramaz. Ancak ve ancak
bu hesabı ABD Emperyalistlerinin
düşmanlığını kazanan, hiç esnemeden,
bükülmeden, korkmadan, yılmadan
bu insanlık düşmanlarına karşı kararlı
mücadele yürüten Gerçek İnsanlar,
Gerçek Devrimciler sorabilir.
O günler, o hesap sorma günleri, o
güzel günler, ABD Emperyalistlerinin
ve yerli satılmışların korkuyu
yaşadığı günler mutlaka gelecek.
İnsanlığın hayvanlıktan kurtulup
insanlık konağına gidişini hiçbir güç
durduramayacak. Ne kadar katletseler
de, ne kadar acılar çektirseler de
milyonların özgürlüğe, insanlığa
yürüyüşünü durduramayacak eli kanlı
emperyalistler. AB-D Emperyalistleri
de, onların ruhlarını satın aldığı
yerli
satılmışları
da,
Onların
Bekçi Köpekleri de milyonların
tükürüklerinde boğulacaklar.
Katil ABD, Ortadoğu’dan Defol!
Kahrolsun Siyonist İsrail!
Kahrolsun AB-D Emperyalizmi!
Halkının
Yaşasın
Filistin
Özgürlük Mücadelesi!
6 Mayıs 2019
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Eğitim veren kurumlardan
Sertifika dağıtan okullara...
Siz sertifikalandıramadıklarımızdan mısınız?
Yapboz tahtasına çevrilen eğitim
sistemine, geçtiğimiz günlerde bir darbe daha vuruldu. Kamuoyuna eğitimin
kurtarıcı meleği olarak sunulan AKP’li
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayalindeki özelleştirilmiş ve değersizleştirilmiş “Yeni Ortaöğretim Modelini” açıkladı. Artık liselerde “Kariyer
Ofisleri” açılarak sertifikalandırılmayan öğrenci kalmayacakmış!
Hukuktan sağlığa, doğal çevrenin
korunmasından milli güvenliğe kadar
hiçbir kamusal alan yok ki AKP’nin yok
etmediği. Talana uğrayan tüm sistemlerin en başında ise eğitim geliyor. Bugün
anasınıfından üniversiteye kadar eğitimin tüm basamakları “parayla diploma
satan” kurumlara dönüştürülmüşken,
yoksul halk çocukları da dini vakıfların,
cemaatlerin ve tarikatların cirit attığı,
bilimden ve laiklikten uzak, hurafelerle örülü, gerici, hapishanelere dönüştürülmüş okullarda tutsak. Eşitsizliğin
ve ayrımcılığın her türlüsünü, müfredat
aracılığıyla öğrencilerin beyinlerine
nakşeden AKP’giller, bir yandan çocuklarımızı köleleştirirken öte yandan özel
okullara dağıttığı teşvik kredileriyle de
devlet okullarının içini boşalttı.
Geçtiğimiz günlerde orta öğretimin
sorunlarını çözmeye yönelik olarak büyük bir gürültüyle kamuoyuna sunulan
“Liselerde Yeni Model” tam anlamıyla bir fiyaskodan ibaret. Bugüne kadar
attıkları her adım aslında, değişimden
ziyade köklü gerici dönüşümlerin altyapısını oluşturdu. Eğitim konusunda
sicili çok kabarık olan AKP’giller’in
son Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
da bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla
yerine getiriyor. 2003-2004 yıllarından
beri müfredat değişikliğinden programlara kadar AKP’giller’e akıl hocalığı
yapan Selçuk, şimdi de lise eğitiminde
gerici hayallerine bir adım daha atıyor.
Sözde ders yükünü azaltmak için
öngörülen değişiklikte, matematik zorunlu olmaktan çıkarılırken, din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi ise 4 yıllık lise
eğitiminde ortak zorunlu ders olarak
öngörülmüş. “Dindar ve kindar nesil” yetiştirmek istediğini açıkça söyleyen Kaçak Saraylı’nın bekası için
bir öğrencinin; neden, nasıl, niçinle
başlayan merak duygusunu yok edip,

her söylenilene inanmasını sağlamak
asıl amaçları. Matematik temeli olmayan, bu zihinsel kodlamayla büyüyen
bir çocuğa fen bilgisini nasıl öğretirsiniz diye sormak gerekir AKP’giller’in
Milli Eğitim Bakanına. Mantık, felsefe gibi sistematik düşünmeyi öğreten
dersler çoktan programdan çıkarılmışken, bugünkü değişiklikle matematik
dersi de rafa kaldırılmış durumda.
Peki, matematik sadece işlem yapmak mıdır?
Temelinde yatan sistematik düşünceyi; olaylara neden-sonuç ilişkisi bağlamında bakmayı öğreten bir bilimsel
disiplinden bahsediyoruz. Mantıksal
düşünmeyi öğrenmeden büyüyen bir
nesil, kime ve neye hizmet eder?
Programın asıl amacı burada gizli.
Gençleri, geleceği olmayan ve sistemin
kölesi yapmayı hedefleyen bir projeyle
karşı karşıyayız. Süslü reklamlarla örtbas edilmek istenen gerçeklik burada.
Eşit, parasız, nitelikli bir eğitim her çocuğun hakkı iken, yeni sistemde, piyasa ekonomisine hizmet eden “Kariyer
Ofisleri” kurulacakmış. Her öğrencinin türlü türlü sertifikasının olacağının
müjdesini veren AKP’giller’in
Bakanına, eğitim bütünsel olmaktan ne zaman çıktı diye sormazlar mı?
Okulların
işlevsizleştirilip sertifika dağıtan çöplüklere
dönüşmesi, AKP’giller’in iktidara geldiği günden bu yana
izledikleri eğitim politikalarının
son halkasını oluşturuyor. Topluma dayatılan “özelleşmiş ve
gericileşmiş bir eğitim sistemi”
ile eğitimde fırsat eşitliğinin
tamamen ortadan kalktığı bugün, çocuklarımız hiç olmadığı
kadar büyük bir saldırıyla karşı
karşıya. Eğitimin yapısal sorunlarına
çözüm bulmak gibi bir derdi olmayan
AKP’giller’in yarattığı erozyonda; bilimsel, laik ve kamusal eğitimden söz
etmek aklımızla alay etmek olur.
Bugün okullar eğitim kurumu olmaktan çok uzağa düşmüş durumda. Toplumsal yozlaşma ve çürüme
elle tutulur düzeyde artmış durumda.
Gençler eşit olmayan koşullarda geleceksizliğe mahkûm edildi. Çaresizlik

HKP İzmir İl Örgütü
İlk Kurşun’un 100. Yılında eylem yaptı
15
Mayıs
1919’da
Yunan
Maskeli Emperyalist işgale karşı İlk Kurşunu atan yurtsever gazeteci Hasan Tahsin İzmir’de
HKP tarafından yapılan bir eylemle
anıldı. Konak’taki Hasan Tahsin anıtı
önünde toplanan HKP‘liler adına açıklamayı HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin
Çolak yaptı. Konuşma sırasında sık
sık “Hasan Tahsin Onurumuzdur”,

“Emperyalistler, işbirlikçiler geldikleri gibi gidecekler”, “Kahrolsun
Emperyalizm, Yaşasın Halkların
Kardeşliği”, “Hasan Tahsin Ölümsüzdür”, “Kahrolsun ABD – AB Emperyalizmi” sloganları atıldı.
Tacettin Çolak, konuşmasında:
“Yüzyıl Önce Başlatılan İşgali Lanetliyoruz! İşgalcilere İlk Kurşu-

nu Sıkan Hasan Tahsin’i Anıyoruz.
Batılı Emperyalistler, bundan yüz yıl
önce İzmir’imizi işgal ettiler. Adına
“barış” dedikleri “Paris Barış Konferansı”nda aldılar bu kararı. 15 Mayıs 1919 günü sabah 07:30 sularında
karaya çıkan ilk Yunan birliği Efzon
alayına karşı; “Olmaz, olamaz!.. Böyle ellerinizi kollarınızı sallayarak
memleketimize girmenize izin vermem, veremem” diyerek ilk kurşunu

sıkarak korkusuzca son kozunu
oynadı Vatansever Hasan Tahsin…
Bu ilk kurşun Yunan’lıların işgalini
önleyemedi, ama İtilaf Devletleri’nin
topraklarından-vatanlarından sürmek
istediği savaşlar yorgunu Halka direnme gücü aşıladı” diye konuştu.

HKP İzmir İl Örgütü

ve umutsuzluk içerisinde gelecek hayali kuramayan, birçoğu uyuşturucu
batağına saplanmış, kendini ırkçı-dinci
çetelerin içinde var etmeye çalışan bu
gençlere AKP iktidarının sunduğu tek
şey, adaletsiz bir ülke.

19 yılda eğitim yoluyla
değersizleştirilen gençlik
Varlık nedenleri emperyalizme hizmet ve onun yerli işbirlikçiliğini yapmak olan Kaçak Saraylı ve avanesi, bu
görevlerini yerine getirirken, içinden
doğdukları Tefeci-Bezirgân Sınıfın tüm
karakteristik özelliklerini taşıyor. Bu,
Antika çağdan yadigâr sınıfın günümüzdeki temsilcisi olan AKP’giller’in
yaptıkları tüm icraatlarının arkasında,
halkın yararına olmayan vatana ihanet
politikalarına tanık oluyoruz. Eğitim
ki, toplumun omurgasını oluşturan yapıdır. Bu alanda atılan bilinçli adımlar
sonucunda toplumun telafi edilemez
ölçüde kimyasını bozan AKP’giller,
gençlerimizin geleceğini de çaldı.
Bugünlerde “çalma” üzerine bitmez tükenmez mağdur rollerine soyunan AKP’giller için “yavuz hırsız ev
sahibini bastırırır” desek yalan olmaz.
“Başkanlık Anayasası” ile kavuştuğu
hak-hukuk-yasa tanımazlık zırhına sıkı
sıkıya sarılan Kaçak Saraylı, 31 Mart

seçimlerinde umduğu sonucu alamayınca, YSK’ye İstanbul’da seçimleri
yenileme kararı aldırdı.
Gençlerimizin geleceğini çalan bir
kişi nasıl olur da halkın karşısına çıkıp
“çaldılar” şeklinde demagoji yapabilir?
İşte ihanetin büyüğü burada başlıyor. Asla kaybetmeyi göze alamayan
bir Suç Örgütünün Reisinden söz ediyorsak, onun için amaca giden her yol

mübah!
Siyaseten bu kadar emperyalizmin
oyuncağı olmuş, varlığını AB-D Emperyalistlerine borçlu, onların Ortadoğu’yu parçalama projelerine eşbaşkan
olmasıyla övünen birinin eğitimde
yaptıkları da sıradan olamaz tabiî.
Görevi gereği 17 yılda 16 kez eğitim
sisteminin yapısını bozan müdahalelerde bulunan Kaçak Saraylı’nın, 2017
yılında Ensar Vakfı’nın 38. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı hatırlayalım. “Siyasi iktidar olduk ama sosyal
ve kültürel anlamda iktidar değiliz”
derken eğitimde kimleri referans aldığını açıkça söylüyor.
Karaman’da Ensar Vakfı’na ait bir
yurtta 45 öğrenciye tecavüzün yaşanması bu zihniyettekilerin eğitime bakış
açılarını da ortaya koyan unutulmayacak acı bir örnek.
CIA-Pentagon diniyle afyonlanan,
doktrine edilen gerici yuvaların tek anladığı şey, kendilerine emanet edilen
çocuklara insanlık dışı cinsel istismarlarda bulunmak ve devlet eliyle aktarılan ekonomik yardımlarla lüks içinde
yaşamak. Her ne kadar MEB şemsiyesi
altında yasallığa kavuşturulan bu tür
cemaat, tarikat ve dinci yapılanmalar
eğitim sisteminde söz sahibi olsalar
da üretkenlik ve güzelliği yok etme
adına Tarihin sayfalarında yok olmaya
mahkûmdurlar.
Tıpkı
Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni kurduğu Cumhuriyet
Türkiye’sinde bu
gerici zihniyeti
görmesi ve 1925
yılında Tekke ve
Zaviyeleri kapatan Devrim yasasını çıkarması
gibi. Bugün yeni
diye pazarlanan
eğitim programları da başlı başına
AKP’giller eliyle Tekke ve Zaviyelerin
hortlatılması anlamı taşıyor. Bu gelişmeleri gözardı ederek AKP’giller’in
eğitime bakışını ve yapmak istediklerini anlamamız mümkün olamaz. Gençliği potansiyel tehlike olarak görmeleri
nedeniyle eğitimde bu denli bozguncu
düzenlemelerin ardı arkası kesilmiyor. Bu tehlikeyi bertaraf etmenin en
kolay yolu da toplumun en dinamik
kesimlerinden biri olan gençliği eği-

Halkın Kurtuluş Partisi, Tank Palet Fabrikası
davasında yasaya aykırı keyfi kararla
yürütmenin durdurulmasını reddeden
Danıştay kararını AYM’ye taşıdı
Partimiz, Sakarya Arifiye’deki
Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesine karşı Danıştayda açtığı iptal
davasında yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesi üzerine Anayasa
Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.
AYM’ye yapılan başvuruda şunlar belirtildi:
Hukuk devleti ilkesi ihlal edilmiştir
“4046 sayılı kanunun 1. maddesinde sayılan kuruluşların özelleştirme
kapsam ve programına alınmasına karar vermek ve satış, kiralama, işletme
hakkı devri, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair
hukuki tasarruflar ile devredilmelerine
ilişkin özelleştirme yöntemlerinden
hangisi ile özelleştirileceğini belirlemek hususunda görevli olan Özelleştirme Yüksek Kurulu’na ait görev ve
yetkiler konusunda bizzat karar alacak
makamın üst hukuk normlarında (KANUNDA) belirlenmeyerek, 1.8.2018
tarihli ve 2018/3 sayılı genelgeye ekli 1
sayılı listenin 3. numarasıyla GENELGE ile tespit edilmiş yetkiyle özelleştirme işleminin tesis edilmesi, yasaya
aykırıdır ve TAM KANUNSUZLUKTUR. Hukuk devleti ilkesinin ihlalidir.
(Nitekim Danıştay Savcısı da bu yönde
mütalaa vermiştir).”
Sosyal hukuk devleti ilkesi ihlal edilmiştir
“Türk Silahlı Kuvvetleri, Anayasal
bir güç olup, Anayasanın da, ülkenin
de varlık yokluk organıdır. Bu organın bir uzvunun özelleştirilmesi, anayasal bir hukuk devletinin olmadığı,
piyasalaştırılmış ve giderek ordusuz
kalmış, hukukta tarifi olmayan bir

amorf devlet yapısı oluşturur. Kaldı
ki vatandaşların, beşeri yaşam ve toplumsal kurumların korunmadığı, ya da
bu koruma görev ve yetkisinin devlet
dışı özel kişilere, özellikle de yabancı
ortaklı özel kişilere devredildiği ülkedeki devlet sosyal bir devlet değildir.
Dolayısıyla özelleştirme işlemi Sosyal
Hukuk Devleti ilkesinin de ihlalidir.”
Hak arama hürriyeti ihlal edilmiştir
“Davaya ilk derece mahkemesi
olarak bakan Danıştay 13. Dairesi, Yürütmenin Durdurulması talebimizi reddederek, etkili başvuru yolunu, etkili

bir hak arama hürriyetini engellemiştir. Jabari/Türkiye kararında da AİHM,
“tedbirin durdurulması” güvencesini
Ankara İdare Mahkemesi sağlayamadığından, Etkili Hukuk Yoluna Başvurma Hakkının ihlal edildiği sonucuna
varmıştır. Açıkça Anayasaya ve yasaya
aykırı işlemle, dönüşü ve telafisi imkânsız zararların oluşacağı da açık olduğundan, Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmesi gerekirdi. (Nitekim
bir üye Yürütmenin Durdurulması yönünde görüş ve oy ifade etmiştir). Bu
nedenlerle Yürütmenin Durdurulması
imkânının ortadan kaldırılması bir etkili hak arama hakkı ihlalidir.”
İki dereceli yargılama hakkı ihlal

tim yoluyla pasifize etmekten geçiyor.
Geleceksizliği kader olarak dayatarak,
işsizlik cehenneminin kucağına atılan
gençlerimiz için nitelikli bir eğitimden
bahsetmemiz mümkün değil artık.
İşte “Yeni Orta Öğretim Sistemi”
adıyla eğitimde reform diye sunulan
son düzenleme de öncekileri aratacak
düzeyde ve de yeni değil. Tamamen
kendi ideolojik kaygıları ve piyasanın
isteklerine göre hazırlanmış pakette,
yoksul emekçi çocuklarının çağdaş,
bilimsel ve laik eğitim almasının önü
kesilmiştir. AKP’giller’in 17 yıllık
iktidarında bilinçli olarak meslek liseleri ve imam hatip liselerinin orta öğretimdeki payı her geçen yıl arttırıldı.
Bu okullarda eğitim gören gençler bir
yandan dinci anlayışın egemen olduğu
müfredatla yoğrulurken, bir yandan da
piyasanın isteklerine cevap verecek
ucuz işgörene dönüştürüldü.
Açıklanan son pakete göre eğitimin
olmazsa olmazı matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe, tarih gibi temel
bilimsel disiplinler seçmeli ders olarak
ele alınırken öğrencinin sosyal, kişisel
gelişimine hizmet eden resim, müzik,
beden eğitimi gibi dersler de programdan tamamen çıkarıldı. Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi dersinin ise ortak zorunlu ders statüsüne kavuşması AKP’giller’in yıllardır eğitim eliyle yürüttüğü
dinci kuşatmanın gençlere dayatılmasından başka bir şey değil.
2020-2021 yılında 9. sınıflardan
başlayarak kademeli olarak geçişi
planlanan yeni modele göre, liselere
“Kariyer Ofisleri” açılacakmış!
Eğitim kurumlarında böyle bir uygulamaya neden ihtiyaç duyuldu?
Yanıt çok basit: Piyasaya entegrasyonu sağlanarak okul olma niteliğini kaybetmiş bu ofisler aracılığıyla
öğrenciler diploma değil de sertifikalandırılarak tüketim toplumunun bir
nesnesi haline dönüşecek ve sisteme
uygun tehlikesiz ve yönetilebilir olacaktır. AKP’giller’in okulları ticarethaneye dönüştürme hedefleri doğrultusunda şirket mantığıyla kurgulanmış
bu programın eğitimin sorunlarına çözüm getirmesi beklenemez. Olsa olsa
emekçilere ve çocuklarına sunulan acı
reçeteden söz edebiliriz.

Ankara’dan
Eğitim Emekçisi Bir Yoldaş
edilmiştir
“Danıştay dairesi bir karar vermiş,
ancak bu karara itiraz yolunu kapatmış
ve bunu hükme bağlamıştır. Danıştay
dairesi bu kararını ilk derece mahkeme
sıfatıyla vermiştir. Oysa mahkeme kararlarına karşı itiraz hakkı olması gerektiği açıktır. Bu nedenle, Yürütmenin Durdurulması Red kararını itiraz
yolu kapalı olarak vermek etkili hak
arama hürriyetinin bir diğer ihlalidir.
Bu hakkın yerine getirilmesi için bir
ilke olan iki dereceli yargılanma hakkının da ihlalidir.”
Başvuru konusu davaya konu
özelleştirme TAM KANUNSUZLUK ve tam bir ANAYASAYA AYKIRILIK niteliğinde olup memleket
için bir BEKA sorunu olduğundan,
özelleştirme kararının tedbiren durdurulmasını talep ediyoruz…
Hukuk Devleti ilkesinin, Tam
Kanunsuzluk halinin, Sosyal Devlet
ilkesinin, hak arama hürriyetinin,
iki dereceli yargılanma hakkının ihlallerinin tespitine, Anayasa Mahkemesince İhlalleri giderecek kararlar
alınmasına ve derece mahkemelerine gönderilmesine, başvuruya konu
özelleştirme işleminin TEDBİREN
DURDURULMASINA karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.”
HKP, Kamu mallarımızın özelleştirme adı altında yerli-yabancı Parababalarına peşkeş çekilmesine karşı mücadele etmeye devam edecektir. Hele
bu olayda yapılan sözde özelleştirme
ülke savunmasını ciddi zarara sokacağından aynı zamanda açıkça vatana
ihanettir. Bu suçu işleyenler er geç
bağımsız yargı önünde hesap vereceklerdir. Vatana ihanet suçunda zaman
aşımı olmayacaktır. Bu böyle biline!
10 Haziran 2019
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Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının
100. yılında hep bir ağızdan haykırdık:
Yüzyıl önce yendik, yine yeneceğiz!
Mustafa Kemal’in Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için 19 Mayıs
1919’da Samsun’a çıkışının 100’üncü
yılında HKP’liler olarak bir kez daha
Anıtkabir’e yürüdük.
Maltepe’den Anıtkabir’e doğru, Parti
bayraklarımız, dövizlerimizle başlayan
yürüyüşümüzde, Ulusal Kurtuluş’un
100’üncü yıldönümü coşkusuyla devrimci heyecanımız birleşti, kortejimizin
coşkusu her geçen dakika daha da arttı.
Yürüyüş sırasında, Mustafa Kemal’in “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” sözünün bulunduğu yazılı
pankartımızı açtık ve “Mustafa Kemal
Ölümsüzdür”, “Yüzyıl Önce Yendik
Yine Yeneceğiz”, “Yaşasın 19 Mayıs”,
“Samsun’da Yanan Meşale Ellerimizdedir!” sloganlarını hep bir ağızdan coşkulu bir şekilde haykırdık.
Yürüyüş sonrasında Anıtkabir girişine ulaştık. Mustafa Kemal’in “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” sözünün
ve Kalpaklı portresinin olduğu pankart
ve flamalarla Anıtkabir’e girişimiz bir
kez daha engellendi. Anıtkabir’e Mustafa Kemal’i ve onun veciz sözünü almayanlar suç işlemeye devam etti. Mustafa Kemal ve bağımsızlık fobisi olan
AKP’giller bir kez daha halk düşmanı
yüzlerini göstermiş oldular. Bu durumu,
“Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Bağımsızlık
Bizim Karakterimizdir”,“Yaşasın 19
Mayıs”, “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi” sloganlarıyla protesto ettik.
Anıtkabir’in Mustafa Kemal ve devamcılarına yasaklanamayacağını söyleyen Partimiz MYK Üyeleri ve yöneticileri, bu keyfi engellemeyi yapanların
suç işlediklerini belirttiler. Bu ülkenin
gerçek antiemperyalistlerinin, gerçek
yurtsever-halkseverlerinin bu kararlı
duruşu karşısında Anıtkabir Komutanlığı görevlileri sadece “Üzerinde yazı
bulunan herhangi bir pankart niteliği
taşıyan hiçbir şeyi içeriye alamıyoruz”
demekle yetindi, alenen suç işlediklerinin
farkında olarak.

HKP Başkanlık Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Av. Ali Serdar Çıngı, tepeden emir alan Anıtkabir Komutanlığınca
işlenen bu suça yönelik tepkisini; “Mustafa Kemal’in kendi sözü değil mi bu?
Olmaz böyle bir şey! Kabul edilemez!
Ne demek içeri giremezsiniz?.. Bunun
hesabını veremezsiniz halkımıza ve Tarihe!” sözleriyle dile getirdi. HKP Genel
Sekreter Yardımcısı Ankara İl Başkanı
Av. Sait Kıran ise geçmişte HKP’lilerin
Anıtkabir’e aynı flamalarla, aynı şekilde girdiklerine dair görüntüleri Anıtkabir
Komutanlığı görevlisine gösterdiğinde,
görevli, “Biliyorum önceden öyleydi ancak kurallar sıkı bir şekilde uygulanıyor, sizde zaten kuralları biliyorsunuz”
diyerek bu uygulamanın tamamen keyfi
bir şekilde, tepeden gelen emirlerle dayatıldığını bir kez daha ikrar etmiş oldu.
Genel Sekreterimiz Av. Ali Serdar
Çıngı’nın ve diğer yöneticilerimizin tartışmayı ısrarlı ve kararlı bir şekilde sürdürmesi üzerine emniyetten görevliler
geldi. Emniyet görevlisi de Anıtkabir’i
Mustafa Kemal’e ve devrimcilere yasaklamanın hiçbir yasal ve meşru dayanağı
olmadığını bildiğinden, “İçeriği tartışmayalım, Zaten Anıtkabir Komutanlığı sizi almıyor” gibi abeste iştigal bir
açıklamayla yetindi.
HKP Genel Sekter Yardımcısı Av.
Tacettin Çolak bu sırada Anıtkabir Yönetmeliğini Emniyet görevlisine hatırlatarak, HKP’lilere dayatılan bu uygulamanın hiçbir yasal ve meşru dayanağının
olmadığını bir kez daha kesin bir dille
anlattı.
Daha sonra Av. Sait Kıran da Anıtkabir Yönetmenliğinde bulunan maddeleri
hatırlatarak, “Mustafa Kemal’in kendi
portesi ve en önemli sözü, onun anısına
saygısızlık olabilir mi? Onun düşüncesine aykırı bir şey var mı burada?”
dedi. Altına imza attıkları kanunsuzluğu
bal gibi bilen Emniyet görevlisi, “Derdinizi bize anlatmayın”, demekle yetindi.
Emniyet görevlisinin, yapılan tartışmayı
“ayıp” olarak nitelemesi üzerine bir yol-

Uzel İşçileri, Çağlayan Adliyesi önünde Uzel
Fabrikası’nın Hileli Satışını protesto etti

(37 milyon dolar) ipotek alacaklısı
Vera Varlık tarafından satın alınmıştı. Oysaki Uzel Makine Fabrikası’nın
üzerindeki bina ve fabrikalar ile iş makinelerine 455 milyon 757 bin 553 TL
değer biçilmişti.
Bu satışta işçilerin tazminatlarının
ödenmesi ile ilgili bir paranın kalmayacağı kesindir. Dolayısı ile bu satış
hileli bir satıştır. Uzel İşçileri de bugün, bu satışı protesto etmek için Çağlayan Adliyesinin önünde bir araya
geldiler.
Burada Uzel İşçileri adına yapılan
konuşmada, Uzel Makinenin hileli iflası ile birlikte yaşadıkları sıkıntıları
ve süreci anlattı. Yapılan satışın hileli
olduğunu, fabrikanın üzerinde kurulu
olduğu arazinin ve makinelerin yok
pahasına satıldığını belirterek, bu satışın işçilerin tazminatlarını vermekten çok uzak olduğunu söyledi. Üyesi
oldukları Türk Metal-İş Sendikası’nı
da eleştiren işçiler, sendikanın artık
verdiği sözleri tutması gerektiğini belirttiler. Ayrıca işkolunda olmamasına

mizde Yeni Sevr’e karşı İkinci Kurtuluş
Savaşı’nı sürdürmekte kararlıyız. Ve
inanıyoruz ki, Birinci Ulusal Kurtuluş
Savaşı’mızı zafere ulaştırıp nasıl emperyalistleri ve yerli işbirlikçilerini Mustafa
Kemal’in deyimiyle geldikleri gibi geri
gönderdiysek, İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı da zafere ulaştıracak ve emperyalistleri ve yerli işbirlikçilerini bir kez
daha Ülkemizin topraklarına ayak basmayacak şekilde defedip göndereceğiz.
Buna inancımız tamdır.
“Bu coşkuyla 19 Mayıs 1919’un
100’üncü yıldönümünü kutlamak için
Mustafa Kemal’in Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız dönemindeki kıyafeti olan kalpaklı resmi ve yine Mustafa Kemal’in Ulusal
Bağımsızlıkçı, Antiemperyalist niteliğini
en iyi ortaya koyan temel özdeyişi olan
“Bağımsızlık Benim Karakterimdir”
pankartımızla Mustafa Kemal’in huzuruna çıkmak istedik. 100’üncü yılın
coşkusunu Mustafa Kemal’in huzurunda
bir kez daha yaşamak istedik.
“Ne yazık ki son iki yıldır Mustafa
Kemal’in bu pankartına, bu portresine
ve bu sözüne Anıtkabir Komutanlığının
emriyle yasak getiriliyor.
“Değerli Arkadaşlar, Biz Anıtkabir’de Mustafa Kemal’in huzuruna parti
bayrağıyla girilemeyeceğini biliyoruz.
Bu pankart ve flamalarımız da Halkın
Kurtuluş Partisi’ne ait en ufak bir ibare
yok. Doğrudan doğruya Mustafa Kemal’in bu portresi ve bu sözü… Hatta
anlamayanlar vardır, daha açık anlatalım
diye bazı flama ve pankartlara doğrudan
doğruya Mustafa Kemal’in imzasını ekledik. Fakat buna rağmen Anıtkabir’e
sokulmuyoruz. Bu portreler Mustafa Kemal’in anısına saygısızlık oluşturuyormuş, iddia bu…
“Bu nedenle 100. yılda bir kez daha
Mustafa Kemal’in huzurunda söz veriyoruz: Birinci Ulusal Kurtuluş Mücadelemizde nasıl emperyalistleri ve yerli
işbirlikçilerini yenilgiye uğratıp ülkemizi bağımsızlığa ulaştırmışsak, biz İkinci
Kurtuluş Savaşçıları da ABD-AB Emperyalizmini ve onların yerli uşaklarını yenilgiye uğratacak, İkinci Kurtuluş Savaşımızı da zafere ulaştıracak, ülkemizi ve
seni tekrar özgürlüğüne kavuşturacağız.
“ABD-AB Emperyalizmiyle işbirliği yapanlar, mevcut iktidarlar sanıyorlar

ki bugünler hep böyle devam edecek.
Yanılıyorlar… Bu Halk bir daha dirilmez, öldü denildiği bir noktada emperyalistlerin “Hasta Adam”, artık öldü,
biz onu nasıl paylaşacağız? dedikleri
bir dönemde; bütün orduları dağıtılmış,
halkı onlarca yıllık savaşlarda nerdeyse
bire kadar kırılmış, silahtan yoksun bir
durumdayken Birinci Ulusal Kurtuluş
Savaşı’mızı yeniden dişinden tırnağından oluşturduğu olanaklarla zafere ulaştırmışsa Birinci Kurtuluş Savaşçısı atalarımız, İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı da er
geç zafere ulaştıracağız!
“Emperyalistler ve işbirlikçileri, halkımıza karşı işledikleri suçlar için, ülkemizin bağımsız mahkemelerinde, bağımsız yargı önünde, bugünkü yasalarla er
geç hesap verecekler. Bundan kaçışları
mümkün olmayacak. Yüz yıl önce emperyalistleri yendik, geldikleri gibi geri
gönderdik. Yüz yıl sonra da tekrar söz
veriyoruz; Emperyalistleri İkinci Kurtuluş Savaşı’mızda tekrar yeneceğiz. Ve
geldikleri gibi bir daha dönmemek üzere
göndereceğiz. Buna inancımız tamdır!
“Bu bakış açısıyla 19 Mayıs Ulusal
Kurtuluş Mücadelemizin ilk meşalesi
olan günümüz, 19 Mayıs Bayramımız
kutlu olsun..”
Açıklama sonrasında Kurtuluş Partisi Gençliği adına söz alan Uğur Yoldaş’ımız, bizlerin bu ülkenin devrimci
gençliği ve Mustafa Kemal gençliği
olduğumuzu söyledi. Aynı Birinci Ulusal
Kurtuluş Savaşı’mızda elde silah Kuvayimilliye’ye katılan ve emperyalizme
karşı savaşan Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı gibi İkinci Kurtuluş Savaşı’mızda
emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı
mücadele edeceğimizi söyledi. 100 yıl
önce yanan meşalenin şu anda bizlerin
elinde olduğunu bir kez daha vurguladı.
Eylemiz sloganlar eşliğinde son buldu.
Bizler Kurtuluş Partililer olarak bir
kez daha haykırıyoruz: Emperyalistleri
ve onların yerli uşaklarını, aynı Birinci
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda olduğunu
gibi ülkemizden defedeceğiz!
19 Mayıs 2019
HKP Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

Nakliyat-İş’ten:

Uzel Fabrikası’nın hileli satışıyla
tazminatlarımızın, gasp edilmesine
izin vermeyeceğiz
Uzel Traktör Fabrikası’nın mağdur
ettiği 1500 İşçi, 11 yıldır ödenmeyen
tazminatlarını almak için eylemlerine
devam ediyorlar. Uzel İşçileri bugün
Çağlayan Adliyesinin önünde, Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, yöneticilerimiz, Real Direnişçileri ve Uyum/Makro Direnişçilerinin katılımı ile bir basın açıklaması
yaptılar.
Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Rami’de 97,5 dönümlük arazi üzerine
kurulu olan Uzel Makine Traktör Fabrikası, 1. İflas Müdürlüğünde yapılan
ihalede, 223 milyon 700 bin TL’ye

daşımız “Ayıp olan Mustafa Kemal’i,
Mustafa Kemal’in kabrine, Anıtkabir’e almamaktır!”, diyerek tepkisini
dile getirdi.
Parti yöneticilerimiz, HKP olarak
Mustafa Kemal’in alınmadığı bir Anıtkabir’e girmeyeceğimizi dile getirdiler.
Sonrasında ise yapılan bu keyfi uygulamaya, kanunsuzluğa yönelik tepkimizi bir basın açıklamasıyla dile getirdik.
Basın açıklamasını HKP Genel Sekreter
Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Av. Sait
Kıran yaptı.
Sait Kıran Yoldaş açıklamasında şunları dile getirdi:
“Değerli Arkadaşlar, Değerli Basın
Emekçileri
“100 yıl önce bugün 19 Mayıs 1919’da
ülkemizi işgal eden emperyalistlere ve onların işbirlikçileri çökkün Osmanlı İktidarına karşı Mustafa Kemal, Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın
bayrağını yükseltmek için Samsun’a çıktı.
Bütün dünyada emperyalistlerin ve ulusal
onurdan yoksun olanların; emperyalist
yedi düvelin yenilemeyeceğini, onlara
karşı çıkmanın çılgınlık olduğunu iddia
ettikleri bir dönemde Mustafa Kemal, “Ya
İstiklal Ya Ölüm” diye savaşa girdi.
“Ve o güne kadar, yenilgiye uğratılamaz, ezilen halklar ulusal kurtuluş
mücadelelerini başarıya ulaştıramaz,
Emperyalistler tarafından er geç bu mücadeleleri bastırılır diye inananlara karşı
Mustafa Kemal önderliğinde atalarımız
Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş
Savaşı’mızı zafere ulaştırarak emperyalizmin yenilebileceğini ispatladılar. Ne
mutlu onlara!
“Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın sonucunda ülkemiz
bağımsızlığına ulaşmış, Laik-Demokratik Cumhuriyet inşa edilmiştir. Ne yazık
ki yüzyıl sonra bugün, 19 Mayıs 1919’u
arar hale geldik. Emperyalistler o gün dayattıkları Sevr’i, bugün BOP adı altında
Yeni Sevr olarak ülkemize tekrar dayatmış bulunmaktadır. Ve o günkü çökkün
Osmanlı’nın benzeri iktidarlar emperyalistlerle işbirliği yaparak Yeni Sevr’in
adım adım yaşama geçirilmesi için emperyalistlerle işbirliği yapmaktadır.
“Nasıl Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda mücadeleye atılanlar bir
avuç yiğit insan ise, bugün biz de ülke-

rağmen kendilerine sahip çıkan Nakliyat-İş Sendikası’na da teşekkür ettiler. Uzel İşçisi konuşmasını, haklarını
alıncaya kadar mücadelenin devam
edeceğini belirterek bitirdi.
Daha sonra söz alan Sendikamız
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da, Uzel’in satışının hileli olduğunu, rant elde etmek uğruna arazinin
yok pahasına Vera Varlık’a satıldığını
belirterek, bu satışın iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Bununla ilgili olarak
da yani satışın iptal edilmesi ile ilgili
olarak gerekli başvuruların işçiler tarafından yapıldığını belirtti. Küçükosmanoğlu, hukukçulara da çağrı yaparak vicdanlı, hakkaniyetli davranarak
bu satışın iptal etmeleri gerektiğini
söyledi.
Uzel İşçilerinin mücadelesinin aynı
zamanda sarı sendikacılığa karşı da verilen bir mücadele olduğunu belirten
Küçükosmanoğlu, işçilerin üyesi bulunduğu Türk Metal-İş Sendikası’nın
da verdiği sözleri yerine getirmeyerek
işçilere ihanet ettiğini, sorumluluklarını yerine getirmediklerini belirtti.
Ayrıca siyasilerin de bu duruma sessiz
kaldığını, eylem yerine gelip açıklama
yaptıktan sonra bir daha gelenin olmadığını ve bir çalışma da yapmadıklarını
belirtti.
Küçükosmanoğlu, Uzel İşçilerinin
mücadelesinin başarıya ulaşacağını
belirterek, Uzel İşçilerine sahip çıkmaya devam edeceklerini, hep birlikte
bu oyunlara, hileli satışa izin vermeyeceklerin belirterek sözlerini bitirdi.
Daha sonra Real Direnişçileri söz
alarak, kendilerinin de Uzel İşçileri
gibi tazminatlarının hileli bir şekilde
gasp edildiğini, kendilerinin de 21 aydır mücadele ettiğini, alıncaya kadar
da mücadeleye devam edeceklerini
belirtti. Uzel İşçilerinin de mücadelesi
ile de dayanışma içerisinde olduklarını, bu nedenle bu eyleme katıldıklarını,
birlikte mücadele ederek daha güçlü
olacaklarını söyleyerek sözlerini bitirdi. 22.05.2019
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TÜVSÜD Bursa Taşıt Muayene İstasyonları İşletmesi ile
Sendikamız Arasında Dördüncü Dönem
Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Baştarafı 20’de
Buna göre üyelerimiz sözleşme döneAylık ücretler de % 26 ile %
50’ye varan artışlar sağlandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile ücret
artışı ortalama % 30 oldu. Aylık
ücretlere kademelere göre 770,00
TL’den 1.280,00 TL’ye kadar artış
sağlandı. İkramiye artışı ile birlikte
artış oranı % 35 oldu. Bayram, yıllık
ücretli izin ve yılbaşı gibi sosyal yardımlarda ise % 80 oranında artışlar
yapıldı.
Mevcut ikramiyeye, dönem içerisinde bir maaş tutarında ilave ikramiye
sağlanmış, böylece ikramiye sayısı 3
maaş tutarı yani 90 gün olmuştur.
İki yıllık dönem için yapılan toplu
iş sözleşmesi; Bursa, Kestel, Gemlik,
Orhangazi, İnegöl, Mustafakemal, Karacabey Muayene İstasyonlarında çalışan sendika üyelerine uygulanacaktır.
Toplu iş sözleşmesinin en önemli
kazanımlarından biri de; eşit işe eşit
ücret ilkesi gereği sendikamızın önerisi ile yapılan gruplandırma sistemidir.

mi içerisinde bir üst gruba çıktıklarında ayrıca zam alacaklardır.
Yıllık ücretli izin süreleri: 1-5
yıl arası çalışan sendika üyelerine 19
işgünü, 5-15 yıl arası çalışan sendika
üyelerine 25 ve 15 yıldan fazla çalışan
üyelere 27 iş günü olarak belirlenmiştir.
Kıdem Tazminatı: Sendika üyesi
işçinin iş akdinin feshi durumunda her
yıl için kıdem süresi 35 günlük olarak
hesaplanacak. İhbar Tazminatı ise Yasadaki sürelere birer hafta eklenerek
hesaplanacaktır.
Sözleşmenin en önemli maddelerinden biri de Uyuşmazlıkları Çözüm
ve Disiplin Kurulu’dur. Bu Maddeye
göre işyerindeki sorunlar bu kurulda
çözüme kavuşturulacak, işveren keyfi
bir şekilde çalışana ceza yaptırımı uygulayamayacak veya işten çıkartamayacak. Hepsi için sendikanın ve işverenin eşit şekilde temsil edildiği Disiplin
Kurulu’nun kararı gereklidir. Bu kuru-
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Tüvtürk Muğla Direnişçileri Kazanmaya Devam Ediyor…
Baştarafı 20’de
TAZMİNATA hükmetti. Ayrıca işçinin 4 aylık ücreti tutarında boşta
Sendikamız Üyesi 1 İşçi Daha
geçen sürenin ücretinin de ödenİşe İade Davasını Kazandı,
mesine karar verdi. Böylece Muğla
İşveren Sendikal Tazminat
Ödemeye Mahkûm Oldu

Bugün Marmaris İş Mahkemesinde, işten atılan 1üyemizin dava
duruşması yapıldı. Yapılan duruşmada Mahkeme feshin geçersizliğine ve sendikal nedenle olduğunu
belirterek üyemizin işe iadesine karar verdi.
Mahkeme karara bağladığı davada; işten çıkarmaların haksız ve
sendikal nedenle yapıldığını kabul
ederek, işe iadeye, işçinin başvurusuna, işverenin işe başlatıp başlatmamasına bağlı olmaksızın 12 aylık
brüt ücreti tutarında SENDİKAL

Tüvtürk işvereni 12 + 4 olmak üzere
16 aylık sendikal tazminat ödemeye
mahkûm oldu.
Böylece değişik mahkemelerde

lun kararı olmadan işçi çıkartılamaz.
Fazla mesai saat ücreti ise % 75
olarak hesaplanacak. Ulusal bayram,
genel tatil ve dini bayramlarda çalışanların ücretleri % 100 zamlı ödenecek.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nde kadın üyeler ücretli izinli
sayılırlar.
Sözleşmenin 2. yıl zam oranları ise
mevcut birinci yıl ücretlerine VUK hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen
yeniden değerleme oranında olacaktır.
Sendikamız sendikal mücadelenin
önündeki yasal ve fiili engelleri aşarak
işkolundaki işyerlerinde örgütlenmeye
ve örnek toplu iş sözleşmesi imzalamaya devam edecektir. İşçi Sınıfına ve
üyelerimize hayırlı olsun.
22.05.2019
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ve tarihlerde yapılan duruşmalarda
işe iade davası açılan üyelerimizin
14’ünün işe iade kararı verilmiş oldu.
Diğer üyelerimizin de davalarının aynı
şekilde sonuçlanacağını düşünüyoruz.
Dolayısı ile işverenin işçi-sendika düşmanlığı yaptığı, üyelerimizi
sendikal nedenlerle işten çıkarttığı,
işyerinde toplu iş sözleşmesinin
imzalanmasını engellemek için
yasaları çiğneyerek, haksız ve
hukuksuz davrandığı mahkemeler tarafından da bir kez daha ispatlanmış oldu.
Muğla Tüvtürk’te 291 gündür
işçi ve sendika düşmanlarına karşı anayasal haklarını savunan ve
onurları için direnen TÜVTÜRK
Muğla İşçileri kazanacak!
30.05.2019
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18
Hüseyin Ali
Baştarafı sayfa 20’de
Recep Akdağ’ın Sağlık Bakanlığı görevinden alındığı 2013 yılında,
laboratuvarda doğrulanmış kızamık hasta sayısı 2012 yılına göre,
yaklaşık 11 kat artarak, 7 bin 415’e
yükseldi.
“Salgın, takip eden yıllarda bilinen doğallığında sönümlendi. DSÖ
verilerine göre, Türkiye’de laboratuvarda doğrulanmış 2014 yılında
572, 2015 yılında 342 ve 2016 yılında da 9 kızamık hastası görüldüğü bildirildi. Buna karşın, 2017’de
kızamık vakalarında yeniden artış
görüldü. Türkiye’de laboratuvarda
doğrulanmış kızamık hasta sayısının 2017 yılında 69 ve 2018’in ilk 9
ayında da 510 olduğu yine DSÖ tarafından rapor edildi.”
(https://t24.com.tr/haber/asi-karsitligi-turkiye-de-cocuklarina-asi-yaptirmayan-aile-sayisi-7-yilda-183-ten-23-bine-cikti,812647)
DSÖ verilerine göre 2013’te,
Türkiye maalesef Avrupa ülkeleri
içinde Gürcistan’dan sonra milyon
nüfus başına en çok kızamık vakası
görülen ülke konumunda.
(http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0005/247487/EpiBrief_1_2014_FINAL_REVISED.
pdf?ua=1)
Bu gidişte, Amerikancı din bezirgânlarının Suriye politikası, belki sözde ilaç sanayisini suçlayan entel-dantel “antikapitalist”ler(!) ile aşı yaptırtmamayı “özgürlük” olarak yutturmaya
çalışan “liboş” tayfasının da rolü var.
Ve bu gidiş halk sağlığı açısından tehlikeli bir durum yaratıyor.
Oysa bu ülke Osmanlı’dan bu
yana aşı sorununa doğru yaklaşım
göstermiş, özellikle de genç Cumhuriyetle birlikte sistematik bir çözüm
getirmiştir.
Örneğin, ilk aşı çalışmalarının
Edirne’deki “aşıcı” kadınlar tarafından çiçek hastalığına karşı 1700’lü
yıllarda uygulandığı belirtilir. Çiçek
hastalığına yakalanmış hastaların döküntülerindeki irinin ceviz kabukları
veya incir yapraklarıyla toplanıp çiçek
çıkarmamış çocukların çizilen derisine
aktarıldığı, bu aşılama sayesinde % 17
olan ölüm oranının % 1’e çekildiği belirtilir. Hatta, 1721’de İstanbul’a gelen
İngiltere Büyükelçisinin eşi Lady
Mantagu’nun bu uygulamayı görerek
ülkesinde yaygınlaştırdığı, böyle başlayan süreç sonucunda 1796’da İngiliz
cerrah Edward Jenner tarafından ilk
çiçek aşısının geliştirildiği bilinir. Ve
Türkiye’de Jenner yöntemiyle ilk çiçek aşısı 1801’de İstanbul’da üretilir.
Cumhuriyet ile birlikte aşı konusunda daha sistematik ve bilimsel
bir yaklaşım getirilir; 1927’de verem
aşısı ve kuduz aşısı üretimi başlar;
1928’de Ankara’da halk sağlığı konusunda en etkili kurum olarak Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü kurulur;
1930’da Umumi Hıfzısıhha Kanunu
çıkarılır ve bu kapsamda verem bildirimi zorunlu hastalık olarak tanımlanır, aşı üretimi ve ithalatı kurallara
bağlanır, kuduz aşısının tüm ülkeye
yetecek ölçüde Ankara’da üretilmesine başlanır; 1931 yılında tetanoz
ve difteri aşılarının üretimine geçilir;
1937’de kuduz serumu üretimine başlanır; 1940’ta tifo, tifüs, tifo-tifüs karma, deri içi BCG (verem), veba-kolera
karma, difteri-tetanoz karma, boğmaca-difteri karma, influenza-difteri-tetanoz karma aşılarının üretimine geçilir,
hatta Çin’deki kolera salgınında Çin’e
kolera aşısı gönderilir; 1942’de tifüs
aşısı ve akrep serumu üretilir; 1947’de
Biyolojik Kontrol Laboratuvarı kurulur, BCG aşısının sistematik üretimine geçilir; 1948’de boğmaca aşısı
üretimine başlanır, Ulusal Verem Savaş Derneği kurulur ve bu süreç böyle
devam eder.
Bu üretim ve örgütlenme çabalarına

Yıl: 13 / Sayı: 136 / 13 Haziran 2019

Dağlar ardında kalmış, bilmezsiniz,
Kar örtmüş, göremezsiniz karanlıktan,
Yalnızlıkta üşür üşür de çaresiz,

Aşı Sorunu Üzerine
paralel olarak sistematik aşılama programları oluşturulur: 1930’da çiçek,
1937’de difteri-boğmaca; 1952’de
BCG; 1963’te ağızdan çocuk felci;
1968’de
difteri-boğmaca-tetanoz;
1970’te kızamık aşı programlarının
uygulanmasına geçilir. (Hasan Irmak.
IV. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, 28-29
Ekim 2017, İstanbul)
(Şekil 2, Şekil 3)

lar.

Elbette aşı yüzde yüz hastalıktan
koruma sağlamaz. Toplumda aşı olduğu halde bağışıklık gelişmeyen kişiler
de olacaktır (aşılananların % 1-%5 kadarı).
UNICEF verilerine göre bugün
dünyada aşılama sayesinde 2-3 milyon
çocuğun kızamık, ishal veya zatürreden ölümü önleniyor. Sadece kızamık

Ben gördüm bu köyü, damlarının
altında,
Çocukları kızamuk döküyor,
Gözleri, göğüsleri, yüzleri, ah
bırakılmış tarla,
Gelincikler arasından öyle masum
bakıyor.

Şekil 4. Grafikte Doğu Akdeniz Bölgesi ülkelerinin 2010’dan
bu yana aşılamadaki durumları
gösteriliyor (Kaynak: Immunization Today and The Next Decade).

Şekil 2. İlk “Telkihhane” (Çiçek aşısı üretim merkezi).

Şekil 3. Tarihi Hıfzısıhha binası.
Aşılar, uygulandığında kişinin
bağışıklık sistemini uyararak hastalıklara karşı savunma sağlayan
biyolojik ürünlerdir. Aşı, ölü ya da
zayıflatılmış hastalık etkeni ya da bu
hastalık etkeninin bazı parçalarının
koruyucu amaçla kişiye verilmesi işlemidir. Böylece önce kişinin savunma
mekanizması harekete geçer, hastalık
etkenini “düşman” olarak “hafızaya
alır” ve sonra hastalık etkeni ile karşılaşıldığında savunma mekanizması
“düşmanı” hatırlayarak bütün gücüyle
vücudu savunur ve kişiyi hastalıktan
korur.
Özellikle de çocukların hastalıklardan korunmasında en önemli
koruyucu sağlık hizmetidir, aşı. Aşı
programları başlamadan önce 1 yaşına gelmeden bin bebekten 150-200’ü
ölürken, aşılama sistemleri sayesinde
bu oran bugün binde 10’un altına inebilmiştir.
Öte yandan, DSÖ’ye göre, dünya üzerinde salgın hastalıkların yayılmasını ve ölümlerin azalmasını
sağlayan iki uygulamadan birisidir
aşı. Diğeri ise suyun dezenfeksiyonudur. Halk sağlığı açısından böylesine
önemli bir koruyucu sağlık hizmetidir
aşı. Üstelik böylesine etkili olan bugüne kadarki en ucuz koruyucu sağlık
hizmetidir. (https://data.unicef.org/topic/child-health/immunization/)
Aşı uygulamasını böyle etkili kılan iki özellik önemlidir. Birisi doğrudan kişinin salgına karşı korunması, diğeri dolaylı olarak toplumun
diğer bireylerinin hastalığa karşı
korunması, dolayısıyla hastalığın
kontrol edilebilir hale getirilmesidir.
Ayrıca, yaygın aşılama sayesinde hastalıkları (kanser, bağışıklık sisteminin
baskılandığı hastalıklar, ağır beslenme
bozukluğu olan çocuklar gibi) veya
durumları (gebelik, ulaşılamama gibi)
nedeniyle aşılanamayan bireyler, böylece salgın hastalıktan korunmuş olur-

aşısı bile 2000-2017 yılları arasında
21.1 milyon çocuğun kızamıktan ölümünü önlemiş durumda. Çocuk felcine karşı 2000 yılından beri 2.5 milyar
çocuk aşılanmış ve bu sayede 2017’de
dünya üzerinde sadece 22 çocuk felci
vakası görülmüştür. Ancak hâlâ her yıl
aşılanamadığından 1.5 milyon çocuk
ölüyor. Beş yaş altındaki çocuk ölümlerinin % 30’unun nedeni aşılamayla önlenebilecek hastalıklar. (https://
www.unicef.org/immunization/)
Tabiî, bu ölümler yoksul dünya
ülkelerinde. Ve bir de emperyalizmin kurulu düzeni bozduğu Suriye,
Irak, Afganistan, Somali gibi ülkelerde.
DSÖ, 2018 yılında yayımlanan
“Günümüzde Aşılama ve Gelecek
On yıl” (Immunization Today and
The Next Decade) başlıklı raporunda
başarılı aşılama için gerekli olan noktaları şöyle özetliyor:
“Etkin ulusal aşılama sistemleri
sürekli kaynak ayırma, politik kararlılık ve kamu desteği gerektirir.
Tüm ülkeler aşılama sistemlerini,
kendi sağlık sistemlerinin merkezi
olarak görmeli, tüm yurttaşlar aşılamayı temel bir insan hakkı olarak
değerlendirmelidir. Bu eksik kaldığında, ülkeler, bölgeler ve tüm dünya daha sağlıksız, daha az güvenli
ve daha az refah içinde olacaktır.”
(Immunization Today and The Next
Decade, 2018 Assessment Report of
the Global Vaccine Action Plan. Geneva: World Health Organization; 2018
(WHO/IVB/18.11))
Görüldüğü gibi, rejim ne olursa
olsun, aşılama gibi temel bir insan
hakkı olan uygulama için kararlı bir
politik duruş gereklidir. Ne var ki emperyalizm bu politik duruşu yarattığı
kargaşalarla yok etmektedir. Dolayısıyla insanlık suçu işlemektedir.
Örneğin aynı raporda Suriye’ye bakalım (Şekil 4).

Grafikte, Suriye’de emperyalist
saldırının aşılama sistemine olumsuz
etkisi açıkça görülüyor. Aşılama oranı
2010’da ideale çok yakınken, emperyalist saldırı sonucunda keskin bir düşüş
görülüyor. Ve ülke 2016’dan sonra yavaş da olsa toparlanmaya başlamış. Bu,
Suriye halkına karşı yapılan ağır bir insanlık suçudur!
Raporda Doğu Akdeniz Bölgesine
yönelik şunlar yazılıyor:
“Çatışmalar 2017’de dünyada
pek çok bölgeyi etkiledi. Sivil çatışmalar, aşılama hizmetleri de dahil
halk sağlığı altyapısını ciddi şekilde
zayıflattı, aynı zamanda halkın toplu
olarak yerinden edilmesi sadece söz
konusu ülke için değil, komşu ülkeler
için de zorluklar yarattı. Birleşmiş
Miletler (BM), Suriye nüfusunun yarıdan fazlasının yerinden edildiğini,
ülke içinde en az 6 milyon insanın
yerinden olduğunu, 5 milyon insanın
ise dışarıya göç ettiğini belirtiyor.
Lübnan’da şu anda 2.2 milyon Suriyeli var ve bu Lübnan nüfusunun
beşte birini oluşturuyor; Ürdün’de
ise 1.2 milyon Suriyeli var. Küresel
olarak BM 2017’de 68.5 milyon insanın savaş, terör ve zulüm nedeniyle
evlerini terk etmek zorunda kaldığını tahmin ediyor, ki bu toplam dünya
nüfusunun yaklaşık % 1’ini oluşturuyor.
“Doğu
Akdeniz
Bölgesinde
2017’de 30 milyon insan yerinden
oldu. Suriye’de hastanelerin yaklaşık % 60’ı kapandı, yıkıldı veya kısmen hizmet verir halde; Yemen’de
hastanelerin % 50’si hizmet veremez
durumda. Suriye’de sağlık çalışanlarının % 60’ı ya ülkeyi terk etti ya da
öldürüldü. Bu şartlar altında, özveriyle çalışan sağlık personeli ve uluslararası kurumların desteği Suriye
ve Yemen’de aşılama oranı konusunda önemli ilerlemeler kat edilmesini
sağladı. Suriye’de difteri-boğmaca-tetanoz aşılama oranı % 6’dan %
48’e ulaştı, Yemen’de ise (verilerin
güvenilirliği konusunda bazı kuşkular olmakla birlikte) % 68’e çıktı.”
(Immunization Today and The Next
Decade)
Emperyalizm, var olan sağlık sistemini tahrip ederek insanlık suçu işliyor. Tabiî bizim din bezirgânları da
“Emevi Camisi’nde namaz kılacağız”
diyerek bu insanlık suçuna ortak oldular. Elbet hesap sorulacaktır.
Sonuç olarak, aşı en ucuz, en etkin halk sağlığı hizmetidir. Önemli
hastalıklar için sistemli aşı programları şarttır. Hatta yasalarla zorunlu
kılınmalıdır.
Aşıların sözde “zararlı” oluşuyla
ilgili pek çok bilgi kirliliği ya da zırva
varsa da, bunlara cevap vermek anlamsızdır veya gereksizdir.
Yazımızı yurtsever şairimiz Ceyhun Atuf Kansu’nun “Kızamuk Ağıdı” adlı şiiriyle bitirelim.
Ben, gamlı, donuk kış güneşi,
Çıplak dallarda, sessiz dinleniyordum.
Köyleri, yolları, dağı taşı
Isıtıyor, avutuyordum.
Bir köy gördüm tâ uzaktan,

Habersiz hepsi, kızamuktan ve
ölümden,
Kirli yüzlerinde açan ölümden
habersiz,
Ve, düşmüş bir gül oluyorlar birden,
Bebekler ölüyor, ölümden habersiz.
Ali’lerin kızı Emine’yi gördüm,
Öldü... Yusuf’ların Kadir öldü, emmisinin Durdu öldü,
İkindiye doğru, evlerine vardım,
Gördüm, Döne öldü, Ali öldü,
Dudu öldü.
Bir bir saydım, yirmi üç çocuk,
Ah, güllü Gülizar öldü,
Gördü kış güneşi, gamlı ve donuk,
Daldı oğlanlar, çiçekti kızlar, öldü.
Gamlı türkümle tepeden aşağı
bıraktım,
Bıraktım kendimi düşesiye, ölesiye,
Bu acıdan sonra nasıl doğacaktım,
Nasıl dönecektim aynı köye?
İniyor ve karaltında örtüyordum,
Bu çocukları, bu habersiz çocukları,
Görmediniz, anlatamam, ürperiyorum.
Bir şey demek için açılmıştı dudakları.
Ah, ben bir gün tepelerden, tepelerden
Varıp önünüze, önünüze dikilip duracağım,
Aydınlardan, hekimlerden, öğretmenlerden,
Bir gün soracağım, bu çocukları
soracağım.
O çaresiz, o yalnız, o karanlık
günde,
Siz neredeydiniz diyeceğim, neredeydiniz?
Ben perişan, utanmış... bu köyün
üstünde,
Kahrolurken, siz beyciğim neredeydiniz?
Ben, bir günde yirmi üç küçük
ölünün,
Gömüldüğünü gördüm bu köyde
kızamuktan,
Ya siz ne gördünüz, söyleyin, söyleyin,
Bir şey söyleyin, bir şey söyleyin
uzaktan.
Ah, ben gamlı kış güneşi, aydınlığın
Bütün suçlarını kalbimde taşırım,
Görerek ah, görerek, bilerek bir
yığın
Karanlık
gündüzün
üstünde
yaşarım.
Her mevsim dolanıp geldiğinde bu
köye
Gücük ayda, kar örtülü bu ovada,
Utancımdan, hıncımdan yaş dökerek böyle,
Gamlı ve perişan asılı duracağım
havada.
İkindiye doğru bırakıp kendimi
Bu küçük mezarların üstüne.
Bilmeyeceksiniz, perişan, çaresiz
halimi,
Gül diyeceğim, gül dereceğim gül
üstüne.
Yol kıyısında yirmi üç çocuğun
mezarı,
Ah diyeceğim, ah dökeceğim yol
üstüne
Ceyhun Atuf Kansu
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Dünyanın dört bir köşesinden Taşımacılık
İşçileri ve Sendika Önderleri Bolivarcı
Venezuela Cumhuriyeti Halkı ve Maduro’yla
dayanışmak için Venezuela’da bir araya geldi
Baştarafı sayfa 20’de
Katılımcılar, ABD Emperyalistleri tarafından uygulanıp AB Ülkeleri tarafından desteklenen emperyalist saldırıya karşı Venezuela Halkına ve meşru
başkanları Maduro’ya olan koşulsuz
destek ve dayanışmalarını dile getirdi.
Dünya Sendikalar Federasyonu Başkanlık Kurulu Üyesi, TUI
Transport Genel Sekreteri ve Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali
Rıza Küçükosmanoğlu, etkinliklerin
ilk gününde bir konuşma yaptı. ABD
Hükümetinin Başkan Maduro’yu
devirmek için yerli işbirlikçileri de

kullanarak tezgâhladığı emperyalist
planların altını çizen Küçükosmanoğlu; Venezuela’daki Bolivarcı Devrim
Sürecinin kısa bir panoramasını çizdi.
Chavez’le birlikte Latin Amerika’da
ve tüm dünyada devrimci rüzgârların
esmeye başladığını, ABD Emperyalistlerinin bu durumdan ölümlerini
görmüşçesine korktuklarını dile getiren Küçükosmanoğlu, Chavez döneminde ABD ve AB Emperyalistleri
tarafından hayata geçirilmeye çalışılan
kirli senaryoların Maduro’ya karşı da
tertiplenmeye devam ettiğini, emperyalistlerin amacının Venezuela’daki
Bolivarcı Devrim’in tüm kazanımlarını yok etmek olduğunu ifade etti.
Venezuela Halkının ve Başkan
Maduro’nun emperyalizme karşı yiğitçe direnişini selamlayan Küçükosmanoğlu, DSF’nin, TUI Transport’un
ve Türkiye İşçi Sınıfının Venezuela
Halkıyla ve Bolivarcı Yönetimle her
zaman dayanışma içinde olacaklarını
dile getirdi.
“Simon Bolivar’ın Jose Marti’nin, Fidel Castro’nun, Ernesto
Che Guevera’nın, Salvador Allende’nin mücadele bayrağı bugün Venezüela halkı ve işçi sınıfının elinde.
ABD ve AB Emperyalistleri, karşıdevrimci çeteler her zaman gerekli yanıtı alacaklardır. Ve Bolivarcı
Venezuela Halk Devrimi’nin zafere
ulaşması engellenemeyecektir.” diyen Küçükosmanoğlu, konuşmasını

“Yaşasın Venezuela İşçi Sınıfının
ve Halkının ABD-AB Emperyalizmine karşı direnişi ve mücadelesi!
Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi! Yaşasın Venezuela! Yaşasın
DSF! Yaşasın Sosyalizm!” sözleriyle
noktaladı. Büyük ilgi toplayan
konuşmasının ardından Uluslararası
Antiemperyalist
Buluşmanın
katılımcıları
Küçükosmanoğlu’nu
bizzat tebrik ettiler.
Antiemperyalist etkinlikler, karşılıklı toplantılar ve çeşitli etkinliklerle
3 Haziran’a kadar devam etti. Etkinlikler sürecinde uluslararası katılımcılarla
birlikte Venezuela Halkının çeşitli kesimlerinden gelen halk temsilcileriyle
de sıcak ilişkiler kuruldu.
3 gün süren etkinlikler sonunda
bir de sonuç bildirgesi hazırlandı. Bildirgede başta Venezuela Halkı olmak
üzere emperyalizmin saldırılarına maruz kalan birçok ülkeyle dayanışma
kararı alındı. Taşımacılık İşçilerinin
Venezuela’daki Antiemperyalist Buluşmasının sonuç bildirgesini aynen
yayımlıyoruz.

Karakas Deklarasyonu
Taşımacılık, Denizcilik, İletişim İşkollarındaki Dünya İşçilerinin Venezuela
Halkı ve
İşçi Başkan Nicolas Maduro’yla Dayanışma Amacıyla Düzenlenen
Uluslararası Antiemperyalist Buluşması
Karakas-Venezuela, 31 Mayıs-2
Haziran 2019
Latin Amerika ve Karayiplerin
ölümsüz antiemperyalist savaşçıları
Simón Bolívar, José Martí, Sandino,
Salvador Allende, Fidel Castro ve
Hugo Rafael Chávez Frías anısına,
anavatanımızın kurtarıcısı Bolívar’ın
doğduğu topraklarda, Karakas’ta
bir
araya gelerek ABD Hükümeti, Amerikan Devletler Örgütü (OAS) ve Avrupa
Parlamentosu ve Kuzey Amerika İmparatorluğu önünde diz çökmüş diğer
sağcı, faşist devletler tarafından gerçekleştirilen müdahalelere, tehditlere
ve saldırılara karşı Bolivarcı Venezuela
Cumhuriyeti ve onun işçi devlet başkanı
Nicolas Maduro’ya yönelik dayanışmamızı ifade etmek için bir araya geldik,
çalışma grupları oluşturduk ve siyasi tartışmalar gerçekleştirdik.
Günümüzde, 20 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen özgür ve bağımsız

Nakliyat-İş’ten:

Sendikamızın Direniş ve Mücadele Günlüğü
Tüvtürk, Real, Makro ve Uzel İşçileri
Ramazan Bayramına Direnişle Girdiler

Baştarafı sayfa 20’de
Nakliyat-İş Sendikası olarak
kendi işkolumuzdaki işçilerin hak
arama mücadelesini sürdürürken,
aynı zamanda işkolumuzda olmayan
işçilerin mücadelesini de sahiplenmeye devam ediyoruz.

İstanbul’da Real İşçileri
Kozyatağı Metro Önündeydi
21 aydır, gasp edilen tazminatlarını almak için sendikamız öncülüğünde mücadele eden Real Direnişçileri,
Pazar günü Kozyatağı Metro önüne
geldiler. Metro kapısı he zaman olduğu
gibi özel güvenlik tarafından kapatıl-

mıştı.
Real Direnişçileri Metro önünde
konuşmalar yaptı. İşçiler, Real Direnişinin 21 aydır devam ettiğini, daha
önce Ramazan Bayramını da, Kurban

Bayramına da Direnişle girdiklerini
belirttiler. Bir Ramazan Bayramına
daha direnişle girdiklerini ifade ederek, kaç bayram daha geçerse geçsin
haklarını alıncaya kadar yılmadan,
bıkmadan direnişe ve mücadeleye
Nakliyat-İş Sendikası’nın öncülüğünde devam edeceklerini belirttiler.
Metro’nun Real Marketlerini satmış olması sorumluluğundan kaçması anlamına gelemez, dediler. Yasa,
Yargıtay Kararları, Prof. Fevzi Şahlanan’ın Raporu Metro’nun işçilerin yasal haklarında sorumluluğu olduğunu
ortaya koymaktadır, dediler. Metro
işvereninin şikâyetleri, gözaltılar, provokasyonlar bizleri yıldıramaz, diyen
Real Direnişçileri mücadele zaferle sonuçlanıncaya kadar METRO, MEDİA
MARKT mağazalarının eylem alanı
olmaya devam edeceğini vurguladılar.
Bayrama Direnişle giren Real İşçileri sarı sendikacılığı bir kez daha
protesto ettiler. Üyesi oldukları 14 yıl
boyunca aidat ödedikleri TÜRK-İŞ’e
bağlı TEZ-KOOP-İŞ sendikası haklarının gasp edilmesinde baş sorumlu
olduğunu vurguladılar. Bugüne tek bir
eylemimize katılmamış, bizlerin yapmış olduğu eylemleri engellemeye,
mücadelemizi bölmeye çalışmaya devam etmektedir, dediler.
21 aylık Direniş sürecinde Metro

seçimlerde Venezuela Halkı tarafından
demokratik bir şekilde göreve getirilmiş
olan meşru devlet başkanı Nicolas Maduro’yu devirmeye yönelik planlı ve sistematik eylemler gerçekleştirilmektedir.
Bu saldırılar aynı zamanda kaynaklarımıza, doğal zenginliklerimize ve Venezuela’ya ait olan şirketlere el koymayı,
amaçlamaktadır. CIGTO şirketi örneğinde bu durum net bir şekilde görülmüştür.
Bu şirketin ele geçirilmesiyle Venezuela
Halkının sağlık, sanayi, gıda gibi temel
alanlarına harcanması gereken 30 milyar doları uçup gitmiştir. Bu adımların
tamamı Venezuela Halkını yıldırmaya,
ırkçı “Monroe Doktrini (Amerika
Amerikalılarındır)” çerçevesinde onların bağımsız ve barış içindeki yaşamlarını ortadan kaldırmaya yöneliktir.
Bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde Ricardo Maldonado Olivares tarafından temsil edilen Amerika ve Karayipler Birleşik Taşımacılık İşçileri
Federasyonu (FUTAC)’la birlikte Ali
Rıza Küçükosmanoğlu tarafından Genel Sekreterlik düzeyinde temsil edilen
Taşımacılık, Liman, Deniz Taşımacılığı ve İletişim İşçileri Enternasyonali
(TUI Transport)’un girişimleri önemli
bir yer tutmaktadır.
Aynı zamanda Venezuela merkezli
ALBA içinde yer alan Latin Amerika
Taşımacılık İşçileri Örgütü (ULTA),
Brezilya Merkez Sendikası, Fransa
Ulusal Demiryolları İşçileri Sendikası
(Sarı Yelekliler), İngiltere’den RMT
Sendikası, Uruguay’dan SUTCRA
Sendikasının Kargo taşımacılığı birimi, Peru Ulusal Motorlu Taşımacılık Konfederasyonu, Ekvador’dan
ERCO Örgütü, Panama’dan SINUTRA örgütü, Meksika’nın Quintana eyaletindeki Taşımacılık İşçileri
Örgütü, Küba’dan CTC Sendikası,
Portekiz’den FECTRANS Sendikası, Şili’den CONUTT Sendikası, yine
Şili’den CONSTRACOMS Sendikası,
Venezuela’dan Başkan Will Rangel
tarafından temsil edilen CSBT CCP
Sendikası da bu etkinliklere katkı sunmuştur.
Bu etkinlikler aynı zamanda Dünya
Sendikalar Federasyonu Genel Sekreteri George Mavrikos ve DSF Başkan
Yardımcısı ve Başkanlık Kurulu Üyesi Marco Tulio Diaz tarafından desteklenmiştir.
Etkinliklere İngiltere’den, Türkiye’den, Fransa’dan, Brezilya’dan Panama’dan ve Venezuela’dan kara taşımacılığı, deniz taşımacılığı, iletişim, bankacılık, liman, petrokimya işkollarından
örgüt başkanları, işçi temsilcileri ve işçiler katılmıştır.
Aynı zamanda Küba, Portekiz, İspanya, Nijerya, Suriye, Demokratik
Kongo, Rusya, Nikaragua, Uruguay,
ABD, Meksika, Kolombiya, Peru, Şili,

Ekvador, Bolivya ve Arjantin gibi ülkelerden, ANC temsilcisi Humberto
Clark’tan, Gleiman Vanegas’tan, Jose
Briceno’dan yazılı destek mesajları gelmiştir.
Tüm bu mesajlar tek bir ana eksen
etrafında toplanmıştır: 21’nci Yüzyıl
Sosyalizmini inşa etmek için üretici ve
etkili bir emek sürecinin sarf edilmesi,
bu amaçla Dünya İşçi Sınıfının siyasi
ve sosyal anlamda bir ittifak içerisinde
olması.
Etkinliklerde büyük öneme sahip
olan Venezuela’da yaşanan güncel gelişmelerin altı çizilmiş, konuyla ilgili
gerçeklerin tüm dünyaya yayılması için
DSF’nin var olduğu Avrupa, Ortadoğu,
Afrika, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Karayipler’de bir iletişim ağının
oluşturulmasına karar verilmiştir. Çeşitli
medya kanallarından yayılan Venezuela’yla ilgili yalanlara karşı gerçek bir
enternasyonal dayanışma gösterilmesi
gerektiği, bu yalanların Venezuela’ya
yönelik olarak gerçekleştirilen müdahaleleri, ekonomik ambargoları, meşrulaştırmaya çalıştığı belirtildi.

Marketlerde örgütlü Sosyal-İş Sendikasının İşverenler birlikte hareket etmesinin sarı ve işbirlikçilik olduğunu
ifade ettiler. “Kahrolsun Sarı Sendikacılık” sloganını attılar.
Uyum/Makro İşçileri Sınıf Dayanışması örneği göstererek, Kozyatağı
Metro önündeki eyleme destek verdi.

Nakliyat-İş’ten:

Ankara’da, Konya’da ve
Kayseri’de Makro İşçileri
“Yağma Yok Tazminatlarımızı
Alacağız” dediler
Makro Market’in Konya ve Kayseri’de bulunan Makro İşçileri, Pazar
günü eylemlerine devam ettiler.
İşçiler tarafından yapılan açıklamada gasp edilen tazminat haklarını almak için bir araya gelerek Nakliyat-İş
Sendikası öncülüğünde mücadele etiklerini belirterek, tazminatları ödeninceye kadar da eylem yapmaya devam
edeceklerini belirttiler.
Ayrıca Ankara’da Cuma günü
Makro Genel Müdürlüğü önünde
Makro İşçileri haklarımızı gasp ettirmeyeceğiz, dedi.
11 yıldır hakları ödenmeyen Uzel
İşçileri de Ramazan Bayramına yasal tazminat haklarını alamadan girdiler. Mücadelelerini sürdürüyorlar.
03.06.2019

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

ETKİNLİKLERDE ALINAN
KARARLAR

1) ABD tarafından halkların mutluluğunu elinden almak için dayatılan
faşizm, emperyalizm, neo-sömürgecilik
ve savaş tehditlerine karşı hak arama
mücadelesi verilmelidir.
2) Amerika, Avrupa, Afrika ve diğer
bölgelerde işçilerin yaşadıkları acıları arttıran neo-faşist ve sağ eğilimlerin
saldırılarına karşı solun yeni güçler, alternatifler ve stratejiler geliştirmesi gerekmektedir.
3) Emperyalizmin saldırılarından
en çok muzdarip olan kesim Venezuela’daki İşçi Sınıfıdır. Bu saldırıların
amacı Venezuela’yı Sosyalizmden uzak
tutmaktır. Bu nedenden dolayı Venezuela İşçi Sınıfıyla olan dayanışma sözden
eyleme geçirilmelidir.
4) ABD tarafından sürdürülen istik-

rarsızlaştırma kampanyasına, ekonomik
savaşa ve müdahalelere karşı; büyük
sermayenin, emperyalizmin ve gerici faşist güçlerin her bölgedeki, özellikle de
Venezuela’daki saldırılarına karşı direnebilecek, Latin Amerika’daki işçilerle,
diğer halk kesimleriyle ve ilerici güçlerle bir Uluslararası Dayanışma Cephesi
kurulması çağrısında bulunuyoruz.
5) Fidel’in, Che’nin, Camilio’nun

ve Raul’un kahraman halkı, kardeş
Sosyalist Küba Devletine yönelik ABD
tarafından 60 yıldan fazla bir süredir uygulanan ambargoyu kınıyor ve reddediyoruz.
6) Bu uluslararası buluşma vesilesiyle, iyi bir gelecek, sosyal adalet, bağımsızlık ve barış konusunda ısrar eden,
emperyalizmin ve büyük sermayenin
boyunduruğundan kurtulmak isteyen
Brezilya Halkı ve İşçi Sınıfıyla dayanışmamızı ifade ediyoruz: Lula’ya özgürlük!
Aynı zamanda Fransa’daki kardeş
Sarı Yelekliler Hareketiyle ve İngiltere,
Türkiye, Meksika, Panama, Kolombiya,
Ekvador, Şili, Arjantin, Küba, Portekiz,
İspanya, Nijerya, Suriye, Peru, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Rusya, Nikaragua, Bolivya, Uruguay, ve ABD İşçi
Sınıflarıyla da dayanışmamızı ilan ediyoruz. Venezuela’nın mücadelesi Dünya
İşçi Sınıfının mücadelesidir.
7) Duque’nin faşist narko-hükümetinin, sendikal mücadeleyi ve köylü hareketini acımasızca ezdiği Kolombiya’daki İşçi Sınıfıyla ve Kolombiya Halkıyla
dayanışmamızı ifade ediyoruz.
8) Göçmen ve mültecilerin haklarına
saygı duyulmasını, uluslararası yasalara
uyulmasını, emperyalist müdahalelerin
son bulmasını, ulusların bağımsızlığına
saygı duyulmasını talep ediyoruz. Halkların ekonomik ve sosyal gelişimleri için
kaçınılmaz olarak sahip oldukları hakların savunucusu olduğumuzu deklare
ediyoruz.
9) Bağımsızlık mücadelesinin babası
Simon Bolivar’ı, bağımsızlık mücadelesi vermiş olan, 21’inci Yüzyıl Sosyalizminin bayrağını dalgalandıran Hugo
Chavez Frias’ı saygıyla anıyoruz.
Bugün tüm dünyadaki ülkelerde
devrim olması kaçınılmazdır. Bu gerçeklik kimsenin istekli olup olmamasına
dayanmaz; bu durum dünyamız üzerindeki sömürünün, emperyalizmin dünya
ölçüsündeki krizinin ve kitlelerin devrimci bilincinin kaçınılmaz sonucudur.
Bu noktada Simon Bolivar’ın şu sözünü
akıldan çıkarmamak gerekir:
“Dünyanın özgürlüğü, Amerika’nın istikrarına bağlıdır.”
Amerika özgürlüktür, Amerika eşitliktir, Amerika Sosyalizmdir, Amerika
tüm dünya halklarının birliğidir, Amerika İşçilerin elindeki sonsuz umut ışığıdır. Bugün bu ışık Venezuela’dır.
Yaşasın Uluslararası İşçi Sınıfının
Mücadelesi!
Yaşasın Brezilya! Lula’ya özgürlük!
Yaşasın Fransa, Türkiye, Panama,
İngiltere ve Venezuela’yla dayanışan
tüm ülkelerin İşçi Sınıfı!
Yaşasın Bolivar’ın, Chavez’in ve
Nicolas Maduro’nun kahraman Venezuela Halkı!

Keyfi bir biçimde gözaltına alınan
Real Direnişçisi Yaşar Kara serbest bırakıldı

Baştarafı sayfa 20’de
Real Direnişçileri, 21 aydır gasp
edilen yasal tazminat hakları için Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde Sarı
Sendikacılığa ve Parababalarına karşı Metro Market önlerinde ve Media
Markt mağazalarında kasa kilitleme
eylemleri ile Direnişe devam ediyor.
Yapılan eylemlerden dolayı Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’na, yöneticilerimize ve

Real Direnişçilerine çok sayıda dava
açılmış, ifadeye çağrılmışlardır. Bugüne kadar çağrıldıkları tüm ifadelere
gitmişlerdir.
Yaşar Kara, 23 Mayıs 2019 Perşembe günü, Kozyatağı Metro önünde
Real Direnişine yapılan provokasyondan dolayı, Sendikamız Genel Başka-

nı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Örgütlenme Daire Başkanı Erdal Kopal ve
Real Direnişçisi Bülent Çelik’e Kartal
Adliyesinde açılan davasına katılmak
için Kartal Adliyesine giderken GBT
sorgusunda yakalama kararı olduğu
gerekçesiyle gözaltına alınmıştır.
30 Mayıs 2018 tarihinde Güneşli
Metro önünde yapılan eylemde “mala
zarar verme” gerekçesiyle Metro’nun
şikâyeti üzerine, Bakırköy Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Yakalama kararını Bakırköy
5. Sulh Ceza Hâkimliği
vermiş. Kararının gerekçesi olarak ev adresi
bulunamadığı için tebligatın yapılamaması gösterilmiştir.
Oysa soruşturmaya
konu olan olayla ilgili
Yaşar Kara daha önce
ifade vermiştir. Ve bu
ifadenin de soruşturma
dosyasında olduğu ortaya çıkmıştır.
Bu keyfi ve hukuksuz tutumu protesto ediyoruz. Baskılar, gözaltılar, davalar Real İşçilerini yıldıramaz.
24.05.2019

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Aşı Sorunu Üzerine

D
Dünyanın dört bir köşesinden Taşımacılık
İşçileri ve Sendika Önderleri Bolivarcı
Venezuela Cumhuriyeti Halkı ve Maduro’yla
dayanışmak için Venezuela’da bir araya geldi

D

ünyanın dört bir tarafından kara
taşımacılığı, deniz taşımacılığı,
kargo taşımacılığı ve iletişim işkollarındaki işçi önderleri ve işçiler, Bolivarcı Venezuela Halkı ve Hükümetine
desteklerini göstermek için Venezuela’nın başkenti Karakas’ta buluştu.
Dünya Sendikalar Federasyonu,
DSF’ye bağlı Taşımacılık İşçileri Enternasyonali (TUI Transport), FUTAC
ve ULTA (Latin Amerika ALBA Taşımacılık İşçileri Örgütü), Venezuela’nın
başkenti Karakas’ta 31 Mayıs’tan 3
Haziran’a kadar süren bir dizi etkinlik
düzenledi.
Türkiye, Fransa, İngiltere, Brezilya, Panama, ve Venezuela’dan gelen
temsilcilerin etkinliklerin ilk gününde
vurguladıkları ana nokta, Bolivarcı
Hükümete ve Venezuela halkına sunu19’da
lacak destek oldu.

inci gericilik yaşamın her alanına saldırıyor. Ekonomi, tarım,
eğitim, kültür, hukuk gibi sağlık da
bu gerici gidişten nasibini alıyor. Bir
yanda dünyada emsali olmayan veya
önceden bir iki ülkede olmuşsa da bırakılan “Şehir Hastaneleri” saçmalığı “Reyis’in hayali” olarak dört bir
yanda dayatılıyor, bir yanda hacamat,
kupa, sülük gibi bilimsellikle hiçbir
ilgisi olmayan uygulamalara Sağlık

Hüseyin Ali
hizmet ediyor. Örneğin, Sağlık Bakanlığının kendi rakamlarına göre
çocuğuna aşı yaptırmayı reddeden
aile sayısı 2011’de 183 iken, bu sayı
2016’da 12 bine, 2017 ise 23 bine
çıktı. Bu durum kaçınılmaz olarak
neredeyse sıfırlanmış durumdaki
bazı bulaşıcı hastalıkların hortlamasına yol açıyor. Örneğin, bu
yılın mart ayında yayımlanan ve en
bulaşıcı salgın hastalıklardan birisi

Şekil 1. Türkiye’de kızamığa karşı aşılanma oranı (mavi çizgiler)
ve görülen kızamık vakaları (kırmızı sütunlar).
Bakanlığınca eğitim ve araştırma
hastanelerinde bile yasallık kazandırılıyor, öte yanda özelleştirme teşvik
edilirken, özveriyle çalışan kamu
sağlık personeli gericilere yem ediliyor vb. vb…
Bu yazımızda bozulan sağlık sisteminin yansıması olarak ülkemizde
yaşanan aşı sorununa eğileceğiz.
Din bezirgânlarının sağlıkta yaptıkları tahribat, halkımızı da bilimsel
tıbbi uygulamalardan uzaklaştırmaya

olan kızamıkta Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) verilerinin aktarıldığı şu habere bakalım:
“DSÖ verilerine göre, ülkemizde laboratuvar testleri ile kanıtlanmış kızamık hastası 2007 ve 2008
yılında 3, 2009 yılında 8, 2010 yılında 15 kişi iken, 2011 yılında 2010
yılındaki vaka sayısının 7 katına
yükseldi. Vaka sayısı, 2012 yılında
ise 2011 yılının yaklaşık yedi katına
çıkarak, 698’e ulaştı.
18’de

Nakliyat-İş

Keyfi bir biçimde gözaltına alınan
Real Direnişçisi Yaşar Kara serbest bırakıldı

B
13’te

Nakliyat-İş

Sendikamızın Direniş ve Mücadele Günlüğü
Tüvtürk, Real, Makro ve Uzel İşçileri
Ramazan Bayramına Direnişle Girdiler

Nakliyat-İş

TÜVSÜD Bursa Taşıt Muayene
İstasyonları İşletmesi ile
Sendikamız Arasında Dördüncü
Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

İ

mzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile Ücret Artışı Ortalama % 30 oldu.
İkramiye Artışı ile Birlikte Ücretlerde Ortalama %
35 Artış sağlandı.
Bursa Merkez ve ilçelerinde bulunan TÜVSÜD Bursa
Taşıt Muayene İstasyonları İşletmesi AŞ’de 150 işçi adına
4. Dönem toplu iş sözleşmesi tüm üyelerimizin oybirliği ile
17’de
imzalandı.

akırköy Cumhuriyet Başsavcılığının, Metro Marketlerin şikâyeti
üzerine açtığı soruşturmadan dolayı
Real Direnişçisi Yaşar Kara, 23 Mayıs 2019 Perşembe günü keyfi bir biçimde gözaltına alınmıştır.

Bir gece Kartal Şehit Aslantepe
Karakolunda nezarethanede kaldıktan
sonra, bu sabah Bakırköy Adliyesine
getirildi. Sendikamız Avukatının da
katılımı ile Yaşar Kara’nın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

S

endikamız üyesi Eskişehir, Muğla,
Şanlıurfa Tüvtürk İşçileri Anayasal, yasal sendika hakkını kullanarak
Sendikamıza üye olduğu için işten
atılmışlardı. Sendikamız öncülüğünde
Tüvtürk İşçileri Muğla’da 295, Şanlıurfa’da 197, Eskişehir’de 195 gündür Direnişteler. Direnişler Muayene
İstasyonları önlerinde devam ediyor.
Aynı zamanda atılan işçilerin işe iade
davaları da, Sendikamızın çoğunluk
yetkisine yapılmış yetki itiraz davaları
bir bir kazanılmaya başlandı.
Eskişehir, Muğla, Şanlıurfa Tüvtürk Muayene İstasyonlarında atılan
işçilerin yeniden işlerine dönene ve
işçiler sendikalı, toplu iş sözleşmeli
çalışma düzenine kavuşana kadar mü19’da
cadelemiz sürecek.

19’da

Nakliyat-İş

Tüvtürk Muğla Direnişçileri
Kazanmaya Devam Ediyor…
Sendikamız Üyesi 1 İşçi Daha İşe İade
Davasını Kazandı,
İşveren Sendikal Tazminat Ödemeye
Mahkûm Oldu

S

endikamız, Muğla Taşıt Muayene İstasyonları İşletim
AŞ’de örgütlenmesini tamamladıktan sonra işveren,
baskılara rağmen sendikadan istifa etmeyen üyelerimizden
18 işçiyi işten atmış, atılan üyelerimiz adına işe iade davaları açılmıştı.
17’de
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