
AKP’giller doğaya, topluma ait her 
değere zarar vermekte sınır tanımıyor. 
Bunun son örneklerinden biri de, Ankara 
Tren Garı’nın bir parçası olan tescilli 
kültür varlığı olan müzenin, TCDD İkinci 
Bölge Binasının, Kreş, Lojmanlar, Sanat 
Galerisi ve Ankara Misafirhanesinin Özel 
Medipol Üniversitesine yok pahasına 
devredilmesidir.

13 Mart 2018’de gerçekleşen bu devir 
işlemini Medipol Üniversitesi de yaptığı

Kaçak Saraylı Hafız!
İşin gücün dolap, düzen, ya-

lan, riya, dümen be...
Halkın alınterinden zorla 

aldığın maddi değerlerden 
oluşmuş olan 2,5 milyar do-
ları Rusya’ya ya da Putin’in 
avucuna saydın. S-400’leri 
aldın. Âlâ...

Ortadoğu’nun bu-
günkü şartlarında Tür-
kiye’nin, ABD ve AB 
Emperyalist Çakallarının 
her an bir askeri harekâta 
girişebilecekleri göz önüne 
alındığında, böyle-

sine bir savunma tedbiri yerindedir, 
deriz biz de. 

Fakat asıl gönlü-
müzden geçen, 

o füzeleri, o 
tekniğin son 
sözü uçakları, 
arabaları, he-
likopterleri, 
bilgisayarları, 
telefonları ve 

bilumum sa-
nayi ürünlerini 

kendimizin üretir 
hale gelmesidir. 

Dışarıdan alır-
sanız; adam iki gün 

sonra onun bir 

üstününü üretir, sizin onca para vere-
rek aldığınız silah demode olur.

Neyse, bu, işin bir diğer boyutu.
Bizce asıl işin uymaz yönü; niye 

şimdi biz bu füzeyi en kısa sürede ku-
rup, işler hale getirip kullanıma sok-
muyoruz?

Avanene buyurdun ki, biz S-400’le-
ri 2020 Nisan’ında çalışır hale getire-
ceğiz...

Niye bekliyorsun 6 ayı aşkın bir 
süre?

Mesele açık, değil mi?
Asgari namusa ve aydın kayrayışı-

na sahip herkes bilmektedir ki, devşi-
ricin, yapımcın ve efendin ABD Em-
peryalist Çakalı ve onun amigosu AB 
Haydutları “Bu füzeleri kurma, aktive 
etme!” diye sana buyruk veriyorlar.

Sen de kurmuyorsun kor-
kundan...

Her zaman söylediğimiz gibi; bugün Türkiye’yi şöyle ya da 
böyle, doğru ya da yanlış çeşitli siyasi gerekçelerle hareket 

eden, politikalar uygulayan normal bir siyasi parti yönetmemek-
tedir. ABD Emperyalist-
leri tarafından iktidara 
getirildiği 2002 yılından 
bu yana tek derdi efen-
dileri ABD-AB Emper-
yalist Haydutlarına hiz-
met etmek;

Bilindiği gibi 17 Temmuz 2019 tarihinde YKS (Yüksek Öğ-
retim Kurumları Sınavı) sonuçları ÖSYM tarafından açık-

landı. Yine aynı gün 
ÖSYM, “Sayısal Bil-
giler” adı altında bir 
açıklama paylaştı. Bu 
açıklamaya göre Yük-
sek Öğretim Kurumları 
Sınavı; 

Yerli-yabancı Parababaları ülke-
mizin akciğerlerine katliama girişmiş. 
Kazdağları’nda 200 bin ağacı katlet-
mişler.

Daha kırka yakın şirket sırada...
Kanadalı emperyalist Alamos Gold, 

kestiği ağaçlar yetmiyormuş gibi, bir de 
yeraltındaki altınımızı alıp kaçacak.

Ayrıştırırken de siyanür kullanacak 
ve doğamızı, sularımızı canlıları-

Geçtiğimiz günlerde, 17 
Temmuz Çarşamba günü 

yeni bir sel felaketiyle sarsıldık.  
AKP’giller’in iktidarda olduğu 
17 yıl boyunca yaşanan orman 
kıyımları, derelerin yok edilme-
si gibi doğa katliamları yüzün-
den ülkemizde sık sık sel fela-
ketleri yaşanır oldu. İşte bunlar-
dan biri de Düzce’nin Cuma-
yeri ve Akçakoca ilçeleri ile 
24 köyü sular altında bırakan 
sel felaketi oldu. Felakette 4’ü 

çocuk olmak üzere 7 insanımız 
yaşamını yitirdi. Felaketin en 
büyüğü Esmahanım Köyü’nde 
yaşandı.

Bu köyden 7 can sel suları-
na kapılarak yitip gitti. Mini-
cik bedenler ayrıldı aramızdan. 
Su birikintisi gördüler mi içinde 
zıplayamayacaklar artık. Yara-
mazlık yapamayacaklar. Okul 
sıralarında dirsek çürütemeye-
cekler.
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Küçükosmanoğlu3’te 5’te 7’de 7’de 11’de

İşte böyle Tayyip...
Emperyalistler mi
günah çıkarıyor?..
Yıldırım Koç mu?..

Empati yapmak... Temmuz yangınları:
Daha ne kadar dayanabilir 

bir insan yüreği...

Emperyalizme Hizmetin 
Şanlı Yıldönümü:

15 Temmuz

S-400’leri niye kurmuyorsun Hafız?

Efendin izin vermedi mi?

7’de 7’de

Başyazı

Hırsızlık, yolsuzluk, vurgun,
talan iktidarından bir ihanet daha:

Doğalgaza yüzde 15 zam!

2019 YKS sonuçları: Tayyipgiller 
sonunda başardı! Eğitim Çöktü!

Hızla Ortaçağın Skolastik Medrese 
Eğitimi hakim olmaya başladı

Düzce’de geliyorum diyen
Sel Felaketi minicik yavrularımızla 

birlikte 7 can aldı

2’de

2’de

8’de

12’de 6’da

Ette ithalat hastalıklı hayvanların 
ülkemize girişiyle sonuçlanıyor

Halkın Kurtuluş Partisi
Kaz Dağları Peşkeşinin de peşini bırakmıyor!

HKP’den Ankara Tren Garı’nın yasalar hiçe sayılarak
özel bir kuruluşa tahsis edilmesine karşı suç duyurusu!



Her zaman söylediğimiz gibi; bu-
gün Türkiye’yi şöyle ya da böyle, doğ-
ru ya da yanlış çeşitli siyasi gerekçeler-
le hareket eden, politikalar uygulayan 
normal bir siyasi parti yönetmemek-
tedir. ABD Emperyalistleri tarafından 
iktidara getirildiği 2002 yılından bu 
yana tek derdi efendileri ABD-AB Em-
peryalist Haydutlarına hizmet etmek; 
bir yandan da kamu malı hırsızlığı 
yapmak, halkı soyup soğana çevirmek, 
insanlarımızı İşsizlik, Pahalılık, Zam, 
Zulüm Cehenneminde inim inim inlet-
mek olan çıkar amaçlı bir suç örgütü 
yönetmektedir bugün ülkemizi. 

İşte bu hırsızlık, vurgun, soygun, 
talan iktidarının lideri, Kaçak Saraylı 
“Reis”in ve avanesinin tek sermayesi 
yalan, riya ve kandırmacadır. 

Hatırlanacağı gibi büyük bir 
hezimetle karşılaştıkları Yerel Seçimler 
öncesinde, 2018 yılının Aralık ayında 
Kaçak Saraylı Reis aynen şunları 
söylemişti:

“Yılbaşından itibaren elektrik 
fiyatlarında konutlarda yüzde 10 
indirim yapıyoruz. Konutlarda ve 
küçük orta ölçekli işletmeler ile tica-
rethanelerde kullanılan doğal gazın 
fiyatında da yüzde 10’luk bir indirime 
gidiyoruz.”

Ancak bu sabah öğrendik ki bıra-

kalım indirimi, zaten içinde bulundu-
ğumuz ekonomik koşullarda emek-
çilerin bütçeleri için astronomik olan 
doğal gaz faturaları bugünden itibaren 
daha da kabaracak. BOTAŞ gece ya-
rısı yaptığı açıklamayla konutlarda 
kullanılan doğal gaza yüzde 14,97, 
sanayi bölgelerinde kullanılan doğal 
gaza ise yüzde 13,73 oranında zam 
yapıldığını belirtti.

Yapılan bu zamla birlikte emekçi-
lerin geçinmek zorunda olduğu sefalet 
ücretinin bir bölümü daha gasp edilmiş 
oluyor. Örneğin kış aylarında ısınma 
ihtiyacının da devreye girmesiyle öde-
diğimiz 300 TL’lik doğal gaz faturası 
artık 345 TL olacak. Yine en iyimser 
ihtimalle kışın ödenecek ortalama 345 
TL’lik doğal gaz faturasını baz alırsak; 
adına “Asgari Ücret” denilen 2020 
TL’lik Sefalet Ücretiyle geçinmeye 
çalışan insanlarımız, maaşlarının yüz-
de 17’sinden fazlasını sadece doğal 
gaz faturasını ödemek için kullanmak 
zorunda kalacak.  

Yapılan bu zamlar, ki doğal gazla 
sınırlı kalmayacaktır, başta Kaçak Sa-
raylı Reis ve AKP’giller’in Ekonomi 
Bakanı Damat Berat olmak üzere tüm 
AKP’giller avanesinin “Ekonomi iyi-
ye gidiyor”, “Tünelin ucundaki ışık 
büyüyor”, “En kötüsü geride kaldı” 
gibi açıklamalarının ne kadar büyük 
bir kandırmacadan ibaret olduğunu 

göstermektedir.
AKP İktidarı 17 senedir uyguladığı 

halk düşmanı politikalarla ülke ekono-
misini bitme noktasına getirmiş, insan-
larımızı açlığa, yoksulluğa, işsizliğe, 
pahalılığa, geçim sıkıntısına mahkûm 
etmiştir. Namuslu İlahiyatçımız rah-
metli Yaşar Nuri Öztürk’ün deyişiyle 
gulûl suçlarıyla dolu olan iktidarları 
boyunca yaptıkları kamu malı hırsız-
lıkları başta Kaçak Saraylı Reis olmak 
üzere AKP’nin tepedeki tüm kesimle-
rini ve yandaşlarını Karunlaştırmıştır.

İşte bu ihanet politikalarının 
ekonomide açtığı gediği, yarattığı 
tahribatı onarabilmek için de fahiş 
zamlara başvurmakta, faturayı 
yine Emekçi Halkımızın sırtına 
yüklemektedir AKP’giller. Çünkü 
halkın hangi koşullarda nasıl yaşadığı, 
yeme içme, barınma, ısınma, eğitim, 
sağlık gibi temel ihtiyaçlarının 
karşılanıp karşılanmadığı bu zulüm 
iktidarının umurunda değildir. Tapın-
dıkları tek Tanrı olan Para Tanrısı’nın 
onlara emrettiği tek şey kamu malı 
hırsızlığı, vurgun, soygun, talan poli-
tikalarıdır.

Ama Tarihe baktığımızda her zu-
lüm çağının bir sonu olduğunu görü-
yoruz. Yine Tarih, Halkımızın deyişiy-
le “zulm ile abad olanların” yaşadıkları 
trajik sonların hikayeleriyle doludur. 
AKP’giller de eninde sonunda Halkı-
mıza yaptıkları ihanetlerin, işledikleri 
suçların hesabını vereceklerdir. Hak 
ettikleri son da yakındır. Halkımız 
AKP’giller’in zulüm ve ihanet poli-
tikalarını daha iyi görmektedir artık. 
Son Yerel Seçimler bunun kanıtıdır.

Başta İşçi Sınıfımız olmak üzere 
tüm Emekçi Halkımızın yaşadığı sı-
kıntılar kader değildir. Bu sıkıntıların 
tamamının kaynağı, bir avuç Para-
babasının ve onların siyasi plandaki 
temsilcilerinin ülkemizin kaynaklarını, 
insanlarımızın alınterini arsızca, per-
vasızca sömürmesi, gasp etmesidir. Bu 
asalaklardan kurtulmanın yolu ise Hal-
kın Kurtuluş Partisi saflarında örgüt-
lenmek, Demokratik Halk İktidarı 
mücadelesi vermektir.

Zafer mutlaka örgütlenen, direnen, 
mücadele eden Halkımızın olacaktır!
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HKP Genel Merkezi

10 yıl önce, Türkiye Devrimi’nin 
Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın göster-
diği yolda Halkların Kurtuluşu için 
devrimci inançla atan yüreği durdu, 
Mehmet Köroğlu Yoldaş’ın. 

Yoldaşları arasında “Köroğlu” 

diye bilinirdi Mehmet Yoldaş. Köroğlu 
Yoldaş mülkiyetin, mal mülk hırsının 
insan üzerinde ne kadar ağırlık yaptı-
ğını, insanın değerler sistemini ne ka-
dar yerlebir ettiğini bilirdi. O yüzden 
anadan üryan geldi, öyle de gitti. Mal 
mülk, para pul hiç umurunda olmadı. 
Tek derdi İnsanlığın Kurtuluş Müca-
delesine elden geldiğince katkıda bu-
lunmak, Türkiye’nin Eneski Devrimci 
İdeolojisinin, Devrimci Mücadele’nin, 
HKP’nin bayrağını dalgalandırmaktı. 
O da erken gidenlerden oldu...

24 Temmuz 2009 tarihinde beden-
ce aramızdan ayrılan Mehmet Köroğlu 
Yoldaş için, İskenderun İlçe Teşkilatı 
olarak bir Mezarbaşı Anması gerçek-
leştirdik. Mezarbaşı anmasında İlçe 

Başkanı’mız Ali Görülmez bir ko-
nuşma yaptı. İlçe Başkanı’mız konuş-
masında şunları söyledi: 

“Yoldaşlar,
“24 Temmuz 2009’da arımızdan 

ayrılan HKP İskenderun İlçe Örgütü 
Kurucu Başkanı’mız Mehmet 
Köroğlu’nu anmak, geçmişten 
bizlere bıraktığı mücadelesini 
bugün bir daha yaşatarak daha 
da ileriye taşımak için burada-
yız.

“Dostlar, Yoldaşlar,
“Halkın, Halkların Kurtulu-

şu adına, daha özgür yaşayabi-
leceğimiz günler adına yemini-
miz var.

“Mehmet Yoldaş, işte bu 

idealleri gerçekleştirmek için, kurtuluş 
adına, özgürlükler adına, emekçile-
rin alınterinin Parababaları tarafından 
gasp edilmesinin son bulması adına 
mücadele etti.

“Mehmet Yoldaş,
“Bizler, toprağın altına verdiğimiz 

Dostlardan, Yoldaşlardan, senden öğ-
rendik insan tadında yaşamayı.

“Ve aynı ideal uğruna ortak müca-
dele vermeyi senden öğrendik.

“İşçi Sınıfı ve emekçi halkımız 
için, özgürlük için direnişe kucak aç-
mayı senden öğrendik. Ne mutlu biz-
lere!

“Mehmet Köroğlu Yoldaş’ın anısı 
önünde saygı ile eğiliyoruz.” 

24 Temmuz 2019

HKP İskenderun
İlçe Örgütü

Resmi açıklamalara göre, felaket 
öncesi 24 saatte Akçakoca ilçesine 
metrekareye 84,7, Cumayeri ilçesine 
75, Çilimli ilçesine 72 ve Kardüz Yay-
lası’na 161,7 kilogram yağış düştü.

Bölgedeki kitle örgütlerinden ya-
pılan açıklamalarda felaketten etkile-
nenlere hâlâ su temin edilemediği, en 
temel ihtiyaçların karşılanamadığı ve 
salgın hastalık riskinin olduğu belirti-
liyor.

Peki bir doğa olayı olan sağanak 
yağışlar nasıl oluyor da felakete 

dönüşebiliyor?
Peyzaj Mimarları Odası’ndan Düz-

ce’deki Sel Felaketi sonrası yapılan 
açıklamaya göre, dere yataklarının 
kapatılması, yataklar üzerinde yapı-
laşmaya izin verilmesi, kaçak yapıla-
rın seçim zamanlarında izne açılması 
ve meydana gelen ağaç kıyımları bu 
felaketlere yol açıyor. Düzce’de de 
dere yataklarının daraltıldığı, yatak-
ların kıyı doğal çizgilerinin bozula-
rak beton setlerle örüldüğü ve yatak 
üzerinde yoğun yapılaşma olduğu be-
lirtiliyor. Neredeyse köylerde bütün 
yerleşim dere yataklarına kurulmuş 
durumda.

Cumayeri ve Akçakoca’da birinci 
derece tarım alanları ve dere yatakla-
rının imara açılmasının söz konusu ol-
duğu da yine kitle örgütleri tarafından 
yapılan açıklamalar arasında. Akça-
koca’da dere yatağında bir spor tesisi 
inşaatı sular altında kaldı. Yerel yöne-
timlerin kendi yatırımları dahi dere ya-
tağında bulunuyor. Mesela belediyenin 
15 Temmuz Demokrasi Parkı, kafeter-
ya ve düğün salonu yatırımları da taş-
kına uğrayan yerler arasında.

Ayrıca doğal bitki örtüsünün-or-
manların tahrip edilerek, drenajı 
olmayan fındık bahçelerine dönüş-
türülmesi de heyelanların oluşumunu 
hazırlayan ve tetikleyen faktörlerin ba-
şında geliyor.

İşte sağanak yağışın bir felakete 
dönüşmesinin asıl sebepleri bunlardır. 
Çok fazla yağış olmasına rağmen yan-
lış uygulamalar olmasaydı bu yağış bir 
afete dönüşmeyebilirdi.

Ne yazık ki Düzce’de yaşanan sel 
felaketi ilk değildir ve bu felaketlerin 
sebepleri ortadan kaldırılmadıkça son 
da olmayacaktır. Ülkemizin her yeri bu 
tür felaketler yaşamaya açık hale geti-
rilmiştir. 

Bilim insanlarının açık ve net ola-
rak gördüğü felaketin sebeplerini, el-
bette ülkeyi yöneten AKP’giller de 
görmektedir, farkındadır. Ancak rant 
ve küp doldurma uğruna bu felaket-
lerin yaşanmasına düpedüz göz yum-
maktadırlar.

Yüzlerce insanımız Sel Felaketiyle 
cebelleşirken, AKP’giller yine rantları-
nı düşünür.

Nasıl mı?
Felaketten sonra Düzce Valiliği 

bir açıklama yaparak Düzce’yi “Afet 
Bölgesi” ilan eder. Fakat aynı akşam 
kulağı çekilir, ‘Afet Bölgesi’ ilanını 
geri çeker.

Mimarlar Odası Düzce Temsilcisi 
Sedef Sönmez Buçgün yaptığı açık-
lamada, daha önceki benzer felaketler-
de bölgenin 7269 sayılı kanun ile afet 
bölgesi ilan edildiğini belirtiyor. Açık-
lamanın devamında:

“(…) Deprem, yangın, su bas-
kını, yer kayması, çığ ve benzeri ile 

karşı karşıya kalan alanların afet 
bölgesi ilan edilmesi için, afet bölgesi 
olma sebebinin teknik verilerle be-
lirtilmesi gerekir.  Düzce’de yaşanan 
sel felaketinde bu sebep, Cumayeri 
ve Akçakoca’da sel ve taşkın alanla-
rında, dere yataklarında yapılaşma 
faaliyetlerinin yıkımlara ve can ka-
yıplarına sebep olması şeklinde kar-
şımıza çıktı. Ayrıca afet bölgesi ilanı 
halinde, söz konusu alanlarda, imar 
faaliyetlerinin durması ve mevcut 
yapı stoklarının boşaltılması gerekli 
ve kaçınılmaz olacak. Bölgede Bü-
yük Melen Barajı’nın yanı sıra HES 
ve Malzeme Ocakları da ÇED Ra-
porunda da belirtildiği üzere Düzce 
Cumayeri ve Akçakoca’ya bağlı. Sel 
felaketinde en çok etkilenen köyler-
den olan Esmahanım köyünün de 
içinde bulunduğu pek çok köy ba-
raj çalışmalarından etkilenecektir. 
Dolayısıyla afet bölgesi ilanı halinde 
baraj yatırımı da dahil olmak üzere 
yapılaşma gerektiren veya bölgeyi 
etkileyebilecek herhangi bir yatırı-
mın yapılması mümkün olmayacak-
tır.” diyor.

Gördüğümüz gibi, AKP’giller, 
Düzce’de kurdukları rant ve vurgun 
düzeni bozulmasın, yarıda kalmasın, 
tıkır tıkır işlesin diye selden zarar gö-
ren bölgeleri Afet Bölgesi ilan etmek-
ten imtina ediyor. Önce Afet Bölgesi 
ilan edip sonra ilanı geri çekecek kadar 
da utanmazdırlar.

Ayrıca Afet Bölgesi ilan edildiğin-
de, o bölgede bulunan insanlara yöne-
lik yeni uygulamalar getirmek gereke-
cek. Zarar görenlerin zararlarının 
tanzim edilmesi, vergi indirimlerine 
gidilmesi, banka borcu varsa o borçla-
rın ertelenmesi vb. bir afet durumunda 
her şeyini kaybeden insanlara yapıl-
ması gereken tüm desteğin sağlanması 
gerekecek. İşte bundan da imtina et-
mektedirler. Başta canları olmak üze-
re sahip oldukları her şeyi kaybeden 
insanlarımıza karşı devletin sahip çık-
ma görevini bile isteye yerine getirme-
mektedirler.

Düzce’deki Sel Felaketi gibi fela-
ketler, yaşamın olağan akışında rast-
layacağımız sıradan olaylar değildir. 
Fıtrat hiç değildir. Bu felaketler önle-
nebilir.

Nasıl mı?
Üstü kapatılmış olan tüm dereler 

yer üstüne çıkarılmalıdır, derele-
rin taşma alanları olan dere yatakları 
üzerindeki tüm yollar, yapılar halkı 
mağdur etmeden kaldırılmalı, dere 
yataklarında yapılaşmaya izin veril-
memelidir.

Derelerin yönünü değiştiren ve or-
manların tahrip edilmesine sebep olan 
HES’lerin dere yataklarında ku-
rulmasına izin verilmemelidir. Do-
ğal yaşama zarar vermeyen, bölgenin 
doğasını ve iklimini bozmayan çevre 
dostu enerji kaynaklarına yönelinme-
lidir.

Ormanlar gözümüz gibi korun-
malı, yeter sayıda Orman Memuru gö-
revlendirilerek ormanlar düzenli olarak 
kontrol altında tutulmalıdır. Ormanlara 
zarar verenlere caydırıcı cezalar uy-
gulanmalıdır. Tahrip edilen ormanlık 
alanlarda kesinlikle yapılaşmaya izin 
verilmemeli, derhal yeniden ağaçlan-
dırma çalışmalarına başlanmalıdır.

Düzce Sel Felaketi’nde yaşamını 
kaybeden insanlarımızın yakınlarının 
ve tüm halkımızın başı sağ olsun.
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Hırsızlık, yolsuzluk, vurgun, talan 
iktidarından bir ihanet daha:

Doğalgaza yüzde 15 zam!

Köroğlu Yoldaş Ölümsüzdür!

Düzce’de geliyorum diyen Sel Felaketi 
minicik yavrularımızla birlikte 7 can aldı

Baştarafı sayfa 1’deBaştarafı sayfa 1’de

Fethi Demir Alev Sarı

Selam Olsun Bizden Önce Geçene! 
Selam Olsun Savaşırken Düşene!
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Yaaa, işte böyle Tayyip!
Hani sen-siz bir zamanlar 

Şam’daki Emevi Camii’nde namaz kı-
lacaktınız. Halep’e Vali atayacaktınız. 
Ne oldu?

Bırakalım Emevi Camii’nde na-
maz kılmayı, Halep’e Vali atamayı, 
yüzyıllardır aynı topraklarda bulunan 
Süleyman Şah Türbesi’ni bile kaybet-
tiniz. Süleyman Şah’ın naaşını taşımak 
zorunda kaldınız.

Bak Tayyip!
ABD Emperyalist haydutları, sizi 

ve sizin gibi uydu ülkeleri (Suudi 
Arabistan’ı, Kuveyt’i) “kardeşten de 
öte” dediğiniz Suriye’nin meşru Baş-
kanı Beşşar Esad ve Suriye Halklarına 
karşı kışkırttı. Siz, ABD’ye güvenip, 
onun çıkarları doğrultusunda davra-
narak Suriye Halkıyla halkımızı düş-
manlaştıran eylemlere imza attınız. 
Suriye’nin üzerine saldırdınız dört bir 
yandan. Aynen leş kargaları gibi. Sı-
nırlarınızı açtınız Ortaçağcı canilere. 
Onlara her türlü desteği sağladınız; 
askeri (silah, mühimmat vb.lerini), 
sağlık, lojistik vb. gibi. “Eğit-Donat” 
diyerek, eğittiniz askeri açıdan ülkenin 
birçok bölgesinde açtığınız kamplarda 
ve donattınız her türlü savaş araç ge-
reçleriyle.

Ülkemizden, Afganistan’dan, Çe-
çenistan’dan, Irak’tan, Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerinden gelen, sapık, cani, 
vahşi, insanlık düşmanı çetelerle dol-
durdunuz Suriye topraklarını. Kurt 
dalamış sürüye çevirdiniz Suriye 
halklarını. Yeraltı ve yerüstü servetle-
rini mahvettiniz. Tarihini, kültürünü 
mahvettiniz. ABD’li caniler, götürüp 
gittiler kendi ülkelerine Tarihi eserleri. 
İşgal ettikleri diğer ülkelerde yaptıkla-
rı gibi…

Ya siz ne kazandınız?
ABD Emperyalistleri size, Emevi 

Camii’nde namaz kıldıracaklardı hani?
Halep’e Vali atayacaktınız hani?
ABD Emperyalistleri sizi, bir kâğıt 

parçası gibi, bir peçete gibi kullandı ve 
attı.

Bırakın kazançlı çıkmayı, Dim-
yat’a pirince giderken evdeki bulgur-
dan olmak, denir ya hani, siz aynen 
öyle oldunuz.

Suriye sınırları güvenli sınırlardı. 
Amerikancı Kürt Hareketi PKK etkili 
değildi.

Ancak, ABD’nin planları, projeleri 
vardı Bölgemiz ve Dünya için. Onlar; 
“Bin Devletli Bir Dünya” peşindey-
diler. Bölgemiz için ise “Büyük Or-
tadoğu Projesi (BOP)” vardı. Hatta 
“Genişletilmiş Ortadoğu Projesi 
(GOP)” vardı.

Onlar, bu yolda ilk adımı Irak’ta 
attılar. Irak’ın antiemperyalist lideri 
Saddam’ı ve meşru Irak Yönetimi-
ni devirdiler. Saddam’ı astılar. Irak’ı 
fiilen üç parçaya, resmen iki parçaya 
böldüler. Amerikancı Kürt Hareketi 
Barzanistangili iktidar yaptılar. Minik 
bir devletçik verdiler başlangıç için: 
“Kuzey Irak Kürt Federe Devleti” adı 
altında.

Sonra aynı hainane amaçları için 
Libya’yı mahvettiler. Saldırdılar ve 
işgal ettiler. Libya lideri Kaddafi’yi 
çetelerine linç ettirdiler. O Kaddafi ki, 
Türkiye’nin gerçek dostuydu. En zor 
gününde her türlü yardımda bulun-
muştu.

Sonra sıra Suriye’ye geldi ABD 
açısından. Yukarıda yazdığımız aşa-
ğılıkları yaptılar. Suriye’yi başlangıç-
ta üç parçaya böldüler. Amerikancı 
Kürt Hareketi YPG-PYD ortaya çıktı 
PKK’nin Irak kolu olarak.

Bir de IŞİD canavarlığı…
IŞİD yaptıklarıyla tüm dünya in-

sanlığının nefretini kazandı. Savunu-
lur bir yanı kalmadı ABD açısından 
da. Ki zaten amaç hâsıl olmuş, Suriye 
parçalanma sürecine getirilmişti.

Suriye’de de Amerikancı Kürt 
Hareketi, Kürt bölgelerinde etkin kı-

lınmış, “Kantonlar” aracılığıyla Suri-
ye’de de bir Kürt Devletçiği oluşturul-
muştu. Siz burada Ortaçağcıları “Eği-
tip-Donatırken”, ABD Emperyalistleri 
Suriye’de, hem de Kürt bölgelerinde 
Amerikancı Kürt Hareketini eğitti ve 
donattı. Hem de 25 binden fazla TIR 
dolusu savaş araç gereçleriyle. Tek-
nolojinin son sözü silahlarla… Ordu 
oluşturdu PYD-YPG.

İşte “Güvenli Bölge”yi tartışıyor-
sunuz ABD’yle. Ne oluyor?

Anlaşamıyorsunuz.  Çünkü 
ABD’nin “Güvenli Bölge”den anladı-
ğı, istediği, yaratmaya çalıştığı; Ame-
rikancı Kürt Hareketinin güvenliği de 
ondan. O böylece Kürt Hareketini ko-
rumaya almak istiyor. Onu kara gücü, 
yerel ortağı olarak kullanmaya devam 
etmek istiyor.

Bundan en büyük zararı kim görür-
dü? Ve kim gördü?

Türkiye!
Nihayetinde de öyle oldu. Bilmem 

kaç kilometrelik Güney sınırlarımızda 
Amerikancı Kürt Hareketiyle ya da 
devletçiğiyle komşu olduk(!)

Oysa Kürt Hareketinin burada yap-
ması gereken, Suriye Halkıyla birlikte 
ABD’nin Suriye’yi işgaline karşı çık-
mak, Beşşar Esad iktidarıyla birlikte 
ABD’ye karşı savaşmaktı. Kürt Halkı, 
elbette Kendi Kaderini Tayin Hakkı 
çerçevesinde kendi devletini kurmak, 
ya da özerk bölgeleri, federasyonu 
gündeme getirmekte haklıdır. Ancak 
Kürt Halkının Sömürgeci zulümlerden 
kurtuluşunun yolu, Burjuva Çözümü 
benimsemek, sahiplenmek değil, Dev-
rimci Çözümü benimsemek ve hayata 
geçirmek için savaşmaktı. Yani somut 
olayımızda, Suriye’de de yapması ge-
reken buydu. Bugün için de budur.

Suriye ekonomisi çöktü. İhracatı-
mız sıfırlandı. Ekonomik olarak kay-
bettik.

Sadece o mu? Ya da sadece onunla 
kalsaydı neyse?

Milyonlarca Suriyeli ülkemize 
geldi. Siz onları da aldattınız. Kandır-
dınız. Vaatlerde bulunarak ülkelerine 
karşı savaşa kışkırttınız. Ülkemize ge-
lenleri de kamplarda ağırladınız. 5-10 
bin derken, sayı önce yüz binleri son-
ra milyonları buldu. Ve ülkemizin her 
yanı savaş kaçkını Suriyelilerle doldu. 
Senin rakamlarınla 40 milyardan fazla 
para harcadık Suriyelilere.

Nereden? Kimin cebinden?
Ne ABD bir kuruş verdi, ne AB 

Emperyalistleri.
Bizim paramızı verdiniz… Yükü 

Türkiye Halkları üstlendi. İşsizlik, 
Pahalılık zaten diz boyuydu. Katmer-
lenerek arttı. Suriyeli işsizler karın 
tokluğuna, kaçak, sigortasız ve güven-
cesiz bir şekilde zaten bir avuç kalan 
fabrikalarımızda işe girdi. Lafı uzat-
mayalım…

Bugün, 4 Ağustos günü, yaptığın 
konuşmada diyorsun ki; Afrine’e gir-
dik, Cerablus’a girdik. Fırat’ın Doğu-
suna da gireceğiz.

Girdin de ne oldu? Ne kazandın?
Eline ne geçti?
Hiç! Koca bir hiç!
“Astana Üçlüsü”; Rusya-İran-Tür-

kiye olarak, ABD’nin ve AB’nin dışın-
da bir oluşum gerçekleştirdiniz. “Soçi 
Mutabakatı” imzaladınız onlarla. Ve, 
İdlib’de “Çatışmasızlık Bölgesi” oluş-
turdunuz. Gözlem Noktaları oluşturdu 
Türk Ordusu. Ve orada size yani Türki-
ye’ye görevler verildi; Ortaçağcı güç-
leri kontrol altına almanız için. Onları 
yola getirmeniz için.

Ya siz ne yaptınız?
Oyalandınız! Oyaladığınızı sandı-

nız Rusya ve İran’ı.
Yanıldınız. Hem de fena halde ya-

nıldınız.
Hem meşru Suriye Hükümeti hem 

de Rusya, sizin yapmadığınız görevleri 
yaptı ve Ortaçağcı çetelere savaş açtı. 
İdlib’de onları tümden yok etmek için 
operasyonlara başladı.

Ve nihayetinde geçtiğimiz günler-
de, 2 Ağustos’ta, yapılan toplantıda 

size verilen görevler hatırlatıldı ve ül-
timatom verildi.

Ya görevlerinizi yerine getirin ya 
da devreden çıkın, diye. Okuyalım:

“Rusya’dan Türkiye’ye: “24 saat 
içinde”

“Rusya’nın Suriye’deki Tarafları 
Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tüm-
general Aleksey Bakin, Türkiye’den 
24 saat içinde Soçi anlaşmasını tam 
uygulamasını beklediklerini belirtti.

“Bakin, bugünkü basın toplan-
tısında, “Suriye’deki durumu is-
tikrara kavuşturma ve Nur-Sultan 
şehrinde yapılan Astana formatın-
daki uluslararası Suriye görüşme-
sine destek amacıyla Suriye Devlet 
Başkanı Beşar Esad, İdlib gerilimi 
azaltma bölgesinde 2 Ağustos 2019 
saat 00.00’dan itibaren tam ateşkes 
ve her türlü operasyonlara ara ver-
me kararını aldı.

“Suriye’nin bu girişimine karşı-
lık 24 saat içinde Türk tarafının Soçi 
anlaşmasının, militanların ve silah-
ların silahsız bölgeden tahliyesi, sal-
dırılara son verilmesi ve Şam-Halep 
yolunun açılmasını öngören hüküm-
lerini tam uygulaması bekleniyor” 
dedi.

“Bakin, Suriye yönetimi ateş-
kes ilan ettikten sonra militanların 
saldırılarına devam ettiğini, saldı-
rılardan birinde bir sivilin hayatını 
kaybettiğini, üç sivilin daha yara-
landığını anlattı.” (https://www.yeni-
caggazetesi.com.tr/rusyadan-turkiye-
ye-24-saat-icinde-244271h.htm)

Gördünüz mü? Biliyorsunuz değil 
mi?

Bilmeze, duymaza yatıyorsunuz 
da… Sizin yandaş medya da dahil bü-
tün medya bu açıklamayı, işin açığı bu 
resti olmamış saydı.

Ama oldu! Rest çekildi!
Siz yine oyalamaya çalışacaksınız. 

Ama nereye kadar? Ne zamana kadar?
Suriye liderliği, Suriye Hükümeti 

ve Suriye Halkı, işgale uğrayan vatan 
topraklarını kurtarmak için, Rusya ve 
İran ve Lübnan Hizbullahı’nın da des-
teğiyle, Birinci Kurtuluş Savaşı’mızda 
dahi komutan Mustafa Kemal’in hattı-
nı izledi: “Hattı müdafaa yoktur, sathı 
müdafaa vardır. O satıh bütün vatan-
dır” şiarıyla savaştı.

Allah için de iyi savaştı. Yiğitçe 
savaştı. Kararlıca savaştı. Ve kazandı. 
Vatan topraklarının büyük bir kısmını 
Ortaçağcı çetelerden kurtardı. IŞİD ca-
navarını yendi.

Suriye’de şu anda esas olarak sa-
dece Amerikancı Kürt Hareketi kaldı. 
O ise, ABD çakallarının tam ve koşul-
suz desteğine sahip. Onun koruması 
ve kollaması altında. Onun bayrağı 
altında, onun komutanlarının yöneti-
minde Suriye Halkına karşı savaşıyor. 
IŞİD’le ve diğer Ortaçağcı çetelerle 
savaşı, isteyerek verdiği bir savaş de-
ğildi. Başlangıçta ve ana hedefte, Suri-
ye iktidarının yıkılmasında, ortaktılar. 
Sonradan yukarıda da değindiğimiz 
gibi, IŞİD’in görevi, rolü bitince on-
lunla da savaşıyor göründüler. Ama 
esas hedef Suriye’de bir Kürt Devlet-
çiği oluşturmaktı onlar için. Kısa vade-
de bu amaçlarına ulaşmış görünüyorlar 
ABD sayesinde.

Ama yukarıda da açıkça söylediği-
miz gibi, Kürt Ulusu’nun kurtuluşunu 
ABD sağlamaz!

O ancak ulusları, devletleri atom-
larına kadar parçalamak ister. Çünkü 
“Bin Devletli Bir Dünya” amacına bu 
uygun düşer.

O bakımdan Suriye’deki bu Ame-
rikancı Hareketin oluşturduğu bu Kan-
tonlar kalıcı görünmüyor. ABD istedi-
ği anda, işine öyle geldiği anda satar, 
geçer gider… 

Bu Kantonlar nereye kadar, ne za-
mana kadar kalıcı olur?

Bir; ABD ne zaman isterse o zama-
na kadar!

İki; Suriye Yönetimi ve Halkının 
kararına kadar!

Suriye Halkı topraklarını kurtarı-

yor, kurtaracak. Her 
karışına sahip çıka-
cak çok doğal ola-
rak. Şu andaki Ame-
rikancı Kürt Hareke-
tinin kontrolündeki 
bölgeyi de ya anla-
şarak bir federasyon 
çerçevesinde kardeş-
çe bir arada yaşaya-
rak ya da zorla ele 
geçirecek.

Ya siz AKP’gil-
ler?..

Dolayısıyla siz, arkanıza bakarak 
o toprakları terk edeceksiniz. Ne Af-
rin’de, ne Cerablus’ta, ne İdlib’de ka-
lamayacaksınız. Dönüp gelmek zorun-
da kalacaksınız.

Kazancınız ne olacak bu kanlı, acılı 
süreç sonunda?

Hiç! Hiçbir kazancınız olmayacak!
Kaybettiğiniz çok şey oldu ve daha 

da olacak. Nüfusumuz arttı Suriyeli 
göçmenler-kaçkınlar sonucu. Milyar-
larca dolar harcamak zorunda kaldık. 
Suriye topraklarında geçen her gün 
Türk Ordusu hem maddi açıdan, hem 
manevi açıdan büyük kayıplar yaşıyor. 
Mehmetçiklerimiz ölüyor ABD’nin 
aşağılık çıkarları için…

Tayyip!
Senin derdin bir değil ki… Çok 

derdin var senin/sizin.
Niye mi?
Çünkü vatan ve halk düşmanısı-

nız. O yüzden de sürekli olarak halka 
ve vatana ihanet ediyorsunuz. Ama iş-
birliği ettiğiniz, vatanı ve halkı peşkeş 
çektiğiniz emperyalist haydutlar hep 
kendileri kazansın istiyorlar doğal ola-
rak. O yüzen de sürekli olarak sizi her 
cephede kündeye getiriyorlar. Hani, 
FETÖ için “Kandırıldık” dediniz ya, 
ABD Emperyalistleri de sizi sürekli 
“kandırıyor”.

Haa, burada ikiniz de oyun oy-
nuyorsunuz. ABD size iktidar verdi, 
makam verdi, koltuk verdi, vurgun ve 
talan izni verdi. Siz de vatanı ve hal-
kımızı peşkeş çekiyorsunuz. Yani “al 
gülüm ver gülüm” anlayışındasınız. 
Ya da “kazan kazan” diyorsunuz uy-
guladığınız politikaya. Ama burada da 
yanılıyorsunuz Hem de fena halde ya-
nılıyorsunuz!

ABD Emperyalistleri, kendi çı-
karları olmaksızın hiçbir yerde, hiçbir 
kimseye ya da ülkeye hiçbir şey ver-
mez.

O, sadece alır!
İşte, Kıbrıs’ta olanlar ortada. ABD 

Emperyalistleri, gerçek, biricik strate-
jik ortağı İsrail’le birlikte, Akdeniz’de, 
Kıbrıs açıklarında bulunan doğalgaz 
yataklarını işlemeye başladı Çok Ulus-
lu Şirketleri aracılığıyla.

Siz de, bize de pay verin, deyince, 
bir dizi şart koşuyorlar. Ya da dolaylı-
ca; olmaz, diyorlar!

Siz de sözde doğalgaz arıyorsunuz 
Kıbrıs karasularında. Ama hemen he-
men bütün dünya karşınıza dikiliyor. 
Başta ABD Emperyalistleri, sonra AB 
Emperyalistleri ve Mısır vb. uydula-
rı…

Görünürde şu an için yakın ortak 
olduğunuz, kanki olduğunuz Rusya 
bile, Akdeniz’de doğalgaz aramanıza 
karşı çıkıyor. O Rusya’ya ki Nükleer 
Santral kuruyor, S-400 Füzelerini sa-
tıyor ve ABD’nin vermediği F-35’ler 
yerine  SU-35 savaş uçaklarını vere-
yim, diyor. Hatta ortak üretim bile ya-
pabiliriz, diyor. Size yemler uzatıyor. 
Tabiî Rusya bunu sizin kara kaşınız, 
kara gözünüz için yapmıyor.

1- ABD’yle aranızı açmaya çalışı-
yor.

2- NATO’da gedik açmaya çalışı-
yor.

3- Silah ve teknoloji satıyor. Para 
kazanıyor.

4- Doğalgaz satıyor, para kazanı-
yor.

5- Doğalgaz Boru Hatları kuruyor. 
Topraklarımızı geçiş koridoru olarak 
kullanıyor.

6- Suriye’de Ortaçağcı çetelere 
karşı bizi kullanmaya çalışıyor.

ABD’ye rağmenmiş gibi, S-400 
füzeleri aldığınız, ortak üretimine giri-
şeceğinizi söylediğiniz, ABD’nin para-
sını ödediğimiz halde vermediği F-35 
uçakları yerine Rus savaş uçakları al-
maya çalıştığınız Rusya bile, size ol-
maz! diyor. Kıbrıs’ta doğalgaz araması 
yapamazsın! diyor.

Yunanistan zaten bu işin başını 
çekiyor. Ki, Yunanistan’ın Türkiye’ye 
ilişkin bütün politikası, düşmanlık 
üzerine kuruludur. “Megali İdea” hep 
kafalarındadır. Bizans yeniden kurula-
caktır bir gün. Öyle ki Pontus Sorunu 
diye bir sorun yaratıyorlar on yıllardır. 
Ermeni Soykırımı suçlaması ve sal-
dırısı yetmezmiş gibi, bir de Pontus 
Soykırımı suçu çıkartıyorlar ülkemizin 
önüne. Ki sırada Süryanı Soykırımı da 
var. Laz Soykırımı da var. Çeçen Soy-
kırımı da var. Ve bu işin hep önünde ya 
da arkasında Yunanistan var.

Kıbrıs’ta sizden istenen; “Ver kur-
tul!”dur. “Kıbrıs’ı sat, geç git”tir siz-
den istenen…

Kıbrıs batmayan uçak gemisidir. 
Akdeniz’in çıkış noktasıdır. Donan-
manın geçiş kapısıdır. Hava ve kara 
sularının kontrol noktasıdır… Geçiniz 
bunları. Yutunuz bunları ve Kıbrıs’ı sa-
tarak Rumlara ve AB Emperyalistleri-
ne, size verilen görevin gereğini yapın, 
diyorlar.

Ya yapmazsanız?
O kılıç, Demokles’in Kılıcı hep, 

sürekli başınızın üstünde sallanıyor: 
İktidardan gönderirim ha!

İktidardan gitmeniz, tekerlenmeniz 
demek, çelik bilezikle tanışmanız de-
mek!

Bunu siz de adınız gibi biliyorsu-
nuz. O yüzden de; Ne istedilerse veri-
yorsunuz!

Nereye kadar?..
Deniz, sizin için bitecek. Hem de 

çok uzak olmayan bir gelecekte bite-
cek. Her uşağın, her beygirin bir kul-
lanım süresi vardır. O süre sizin için 
dolmak üzere…

Vurgunlar, talanlar, yağmalar, soy-
gunlar sonucu biriktirdiğiniz dünyalık-
lar da sizi kurtaramayacak. 

Bak, Kul Himmet, bundan taa 400 
küsur yıl önce, sizin için ne söylemiş:

Gafil Gezme Şaşkın

Gafil gezme şaşkın bir gün ölürsün
Dünya kadar malın olsa ne fayda
Söyleyen dillerin söylemez olur
Bülbül gibi dilin olsa ne fayda

Bir gün seni götürürler evinden
Hakkın kelamını kesme dilinden
Kurtulmazsın Azrail’in elinden
Türlü türlü yolun olsa ne fayda

Sen söylersin söz içinde sözün var
Çalarsın çırparsın oğlun kızın var
Şu dünyada üç beş arşın bezin var
Tüm bedesten senin olsa ne fayda

Kul Himmet Üstadım gelse otursa
Hakkın kelâmını bile getirse
Dünya benim deyip zapta geçirse
Karun kadar malın olsa ne fayda

İşte böyle Tayyip!
Siz artık kendi “hülooğğcu”larını-

zı bile Allah’la aldatamıyorsunuz. Son 
Yerel Seçimler bunu açıkça gösterdi. 
En büyük, en önemli Büyükşehirleri, 
başta; İstanbul, Ankara, Adana, Antal-
ya olmak üzere kaybettiniz. Güç, artık 
sizde/sende değil. Yani sizin için:

Aşağıdan yukarıdan
Yolun sonu görünüyor… q

İşte böyle Tayyip…
M. Gürdal Çıngı
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Gerizler patladı…
Medyada son günlerde bir furya 

var: Hangi belediye başkanı,  beledi-
yede hangi başka görevleri üstlendi, 
hangi akrabasını, hangi mevkilere ge-
tirdi, Genel Müdür, Müdür ya da ola-
rak Şef atadı?

Olayı, yandaş medya başlattı: 
CHP’li Belediye Başkanlarının ken-
dilerini ya da çoluk çocuklarını, ak-
rabalarını, belediyelerde getirdikleri 
makamları yazdı.

Buna göre kimi belediye başkan-
larının, kendilerini belediyelerin şir-
ketlerine Genel Müdür, Yönetim Ku-
rulu Başkanı vb. sıfatlarla atadıklarını, 
böylece de ek maaş aldıklarını ortaya 
çıkardı.

Yine bunlara ek olarak, kimilerinin 
de yukarıda da yazdığımız gibi, çoluk 
çocuklarını, akrabalarını belediye ve 
belediye şirketlerine yönetici olarak 
atadıklarını yazdı.

Olay orada kalmadı. Bu kez de 
AKP’li belediye başkanlarının yaptık-
ları ortaya çıktı. Onlar zaten yıllardır 
bu işi yapıyorlardı. Ve yeni seçilenler 
de aynen ve daha fazlasıyla yapmaya 
başlamışlar…

Ardından bu kez AKP’li Bakanla-
rın, Genel Müdürlerin vb.lerinin yap-
tıkları ortaya çıktı. Onlar da Kamu 
Kurumlarına ve onlara bağlı şirketle-
re aynı atamaları yine daha fazlasıyla 
yapmışlardı…

Olay, olayı; örnek örneği çoğalt-
tı. Ve ortalığı yoğun bir geriz kokusu 
kapladı:

Hepsi ve her yer aynı idi. Yoktu 
birbirlerinden farkları…

AKP’li ya da CHP’li, MHP’li ya 
da İYİ Parti’li olmaları fark etmiyordu. 
Hepsi aynı düzenin insancıklarıydı.

Olay açıktı: Yapılanlar tamamıyla 
önce ahlâksızlıktı. Sonra da vurguncu-
luktu. Bal tutanın parmağını yalaması 
ya da yalatması idi.

Bunlar Sınıflı Toplumun 
yarattığı insancıklardır…

Bunlar, çamurlara bulanmış, yalan 
dolan, hile, vurgun, talan ve düzenbaz-
lıktan başka bir şey üretmeyen Sınıflı 
Toplumun yarattığı insanlar.

Bunların şu ya da bu partiden, der-
nekten, vakıftan, sendikadan, koopera-
tiften olmaları fark etmiyor.

İster milletvekili olsunlar ister ba-
kan, ister başbakan ister cumhurbaş-
kanı, ister “Reis”, “Başkan” olsunlar, 
ister belediye başkanı olsunlar hiç mi 
hiç fark etmiyor.

İster işveren sendikalarında, ister 
işçi sendikalarında olsun yine hiç fark 
etmiyor.

Bunların tüm dünyası, “geldi-
ğim-getirildiğim mevkide, makamda, 
koltukta; “vurgun var mı vurgun”-
dur… Başkaca da hiçbir şey değildir.

Başta AKP’giller’in Reisleri; oğul-
larını-kızlarını-damatlarını; bakan, da-
nışman, yönetim kurulu başkanı, vakıf 
başkanı vb. adlarla Devlet kademesin-
de görevlendirdiler.

Alttakiler durur mu?
Bakanlar, Milletvekilleri, Bürok-

ratlar da aynı yola başvurdular. Onlar 
da her derecedeki yakınlarını göreve 
daha doğrusu arpalığa getirdiler.

Ve önemli mevkilerden olan bele-
diye başkanları da aynı vurgun ve ça-
pul dürtüsüyle yağma Hasan’ın böre-
ğine koştular…

Bunlar AKP’lilerdi.
Ya CHP’liler?
Onlar da bunlardan aşağı kalmadı-

lar. Onlar da Allah Allah! nidalarıyla 
saldırdılar vurguna, arpalığa…

Ve diğerleri de güçleri oranında 
aynı yağma sofrasında yer aldılar…

Yani, yoktu aslında birbirlerinden 
farkları. Sadece Partileri farklıydı.

Birisi, o makama, en güvendiğim 

kişiyi getirdim. Güvenebileceğim baş-
ka kimse yoktu, diyerek oğlunu atıyor.

Bir diğeri, maaşım az. Başka ne ya-
pabilirdim, diyor.

Bir diğeri, başka bir gerekçe öne 
sürüyor. Ama tümünün yaptıkları aynı 
oluyor.

“Halka ve Hakka hizmet” için gel-
miyorlar o makamlara. Dünyalıklarını 
doldurmak için geliyorlar. Hem kendi-
lerinin hem de yakınlarının dünyalık-
larını doğrultmak için…

Başka türlüsü olabilir mi?
Bizce olmaz. Olamaz.

Çünkü o makamlara gelenler/geti-
rilenler bileğinin hakkına gelmiyorlar 
getirilmiyorlar her şeyden önce.

Kim zengin, kimin arkası kuvvet-
li, kimin oyu var seçimlerde, öncelikle 
ona bakılıyor Parti Liderleri ya da Yö-
neticileri tarafından.

Var mı seçilen Milletvekilleri ya 
da Belediye Başkanları içinde bir tane 
gerçekten işçi, kamu çalışanı ya da 
yoksul köylü, küçük esnaf?

Yok! Hem de hiçbirinde yok! İlaç 
olsun diye bile yok! Göstermelik olsun 
diye bile yok!

Daha baştan, aday olabilmek için, 
şu kadar parayı partinin kasasına yatır-
man gerekiyor.

Sonra, adaylığını garantiye almak 
için şu kadar para har-
caman gerekiyor. De-
legelere, üyelere, yö-
neticilere harcamalar 
yapman gerekiyor.

Hadi aday oldun, 
seçilmen için çalışma 
yapman gerekiyor.

Neyle yapacaksın?
Bulunduğun yöreye 

göre on binlerce, yüz 
binlerce ya da milyon-
larca lira harcaman ge-

rekiyor. Harcadın ve seçildin.
Artık ne yapacaksın?
Hemen ve öncelikle masraflarını 

çıkartacaksın…
Sonra?
Sonra; dünyalığını garantiye ala-

caksın hemen. Yarın bir daha seçilme-
mek var…

Sonra?
Eşini, dostunu, akrabayı taalluka-

tını doyuracaksın. Onlara makamlar, 
mevkiler bulacaksın… Onların da ge-
leceğini garantiye alacaksın…

Oy deposu Tarikatlara, Cemaatlere, 

Odalara vb.lerine peşkeş çekeceksin 
belediyenin olanaklarını. Arsalar, bina-
lar vereceksin bedelsiz. İşe alacaksın. 
Vb. vb…

Eee… Bütün bunlar nasıl olacak?
Namuslu olursan, dürüst olursan, 

göreve, görevin gerektirdiği bilgi ve 
beceriye, liyakata sahip insanları ge-
tirirsen, yakınların ne olacak? Onlar 
nasıl doyurulacak?

İşte durum bu!
İşte gerçek bu!

Çözüm;
Demokratik Halk İktidarıdır

İnsanın insanı ezdiği, sömürdüğü, 
yük hayvanı yerine koyduğu, çamurla-
ra buladığı, yalana dolana, hileye dü-
mene zorladığı Sınıflı Toplumdur bunu 
yaratan zemin. O zemin ortadan kaldı-
rılmadıkça, bu vurgunlar, bu talanlar, 
bu yağma Hasan’ın börekleri aynen ve 
artarak devam eder.

Çünkü, çökkün Osmanlı’dan yani 
Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının 
egemen olduğu toplumdan kalan mi-
ras; “Devlet malı deniz yemen do-
muzdur”, anlayışıdır.

İşte biz bu zemini ortadan kaldır-
mak için çalışan serdengeçtileriz. Şö-
valyeleriz. Dürüstlük ve namus abide-
leriyiz.

Bizim kuracağımız Demokratik 
Halk İktidarında bunlar olmayacak. 
Kesinlikle olmayacak. Çünkü biz; İşçi 
Sınıfını ve onlarla birlikte ezilen, sö-
mürülen insanları iktidara getireceğiz.

İşçi Sınıfı ve Halk kuracağı dene-
tim mekanizmalarıyla suiistimale, vur-
guna, talana, hileye fırsat vermeyecek.

Ve; “Halk İçin, Halkla Birlikte ve 
Halk Tarafından” anlayışını benim-
seyen namuslu insanlar o mevkilere, o 
makamlara gelecekler. q

Gün geçmiyor ki, medyada ölüm 
haberleriyle karşılaşmayalım; 

bir-iki, üç-beş, on-yirmi, yüz-üç yüz 
rakamlarıyla sıradan bir habermiş gibi 
yazılan. Yazılı basında 3 ve 4’üncü 
sayfa haberi olarak yer alan…

İşte 11 Temmuz tarihli Hürriyet 
Gazetesi’nin 3’üncü sayfa haberlerin-
den iki başlık:

1- “Kanalizasyondan çıkamadı”,
2- “O suda elektrik çarptı”.
3- 29 Haziran tarihli Hürriyet’ten:
“FABRİKA RUHSATSIZ İŞÇİ-

LER SİGORTASIZ”.
4- “KOCAELİ’DE ÖLEN İŞÇİ-

LER DE SİGORTASIZ”.
5- 20 Temmuz tarihli Hürriyet’ten:
“YİNE DERE YATAKLARI 

YİNE FACİA”.
Bu listeyi çok daha uzatabiliriz. 

Sayfalar yetmez bu tür haberleri yaz-
maya.

Nedir bu haberlerin özelliği?
Merkezi ve yerel yönetimlerin de-

netimsizliği, yasaların ya yetersiz olu-
şu ya da uygulanmayışı sonucu ortaya 
çıkan ölümler…

İşverenlerin, biraz daha fazla kâr 
dürtüsüyle hiçbir yasal kuralı yerine 
getirmeyişi, gerekli ve zorunlu gü-
venlik önlemlerini almayışı sonucu 
meydana gelen katliamlar. Ve bu kat-
liamlar sonucu yüzlerce, Soma Maden 
Katliamı’nda olduğu gibi, 301, işçinin 
yaşamını yitirişi…

Yukarıdaki birinci haberin özeti 
şöyle:

“Ankara’nın Mamak ilçesindeki 
semt pazarına atık meyve ve seb-
zeleri toplamak için ailesiyle gelen 
6 yaşındaki Suriyeli çocuk kapağı 
açık bırakılan kanalizasyon kuyu-
suna düştü. Çocuklarının bir anda 
kaybolduğunu fark eden anne-ba-
banın çevredekilerden yardım iste-
mesi üzerine olay yerine sevk edi-
len çok sayıda polis ve itfaiye ekibi 
arama çalışması başlattı. Saatlerce 
süren çalışmalar sonrası küçük ço-
cuğun cansız bedeni yaklaşık 2 ki-
lometre uzaklıkta kanalizasyon su-
yunun aktığı Hatip Çayı’nda dalgıç 
polisler tarafından bulundu.” (http://
www.hurriyet.com.tr/gundem/ankara-
da-6-yasindaki-cocugun-korkunc-olu-
mu-41269196)

Gel haberi nerden verek?..
Vatanını terk etmiş Suriyeli aile, 

semt pazarından akşam vakti atık mey-
ve ve sebze topluyor. Kanalizasyon 
kapağı açık. Ve kaçınılmaz son: 6 ya-
şında bir çocuk vatan topraklarından 
uzakta kaybolup gitti…

İkinci haberin kısa ayrıntısı da şu:
“BURSA’nın İnegöl ilçesinde, in-

şaatın asansör boşluğunda biriken 
suya basınca kaçak elektrik akımına 
kapılan işçi İsmail Albayrak (28) ha-
yatını kaybetti.” (https://www.hurri-
yet.com.tr/yerel-haberler/bursa/inegol/
insaatta-elektrik-akimina-kapilan-is-
ci-oldu-41269338)

Bir işçi daha geride gözü yaşlı 
ana-baba, eş, çocuk ve yakınlarını bı-
rakarak hayatının baharında yaşamdan 
kopuyor…

29 Haziran tarihli haberlerin ayrın-
tıları ise şöyle:

“Büyükçekmece’de dört işçinin 
yanarak öldüğü kaçak fabrikanın, 
faciadan iki ay önce Büyükçekmece 
Belediyesi tarafından yangın mer-
diveni, ikinci acil çıkış kapısı, yan-
gın dolabı, acil çıkış yön levhası ve 
aydınlatma koyması için uyarıldığı 
ortaya çıktı. Eksikliklerini giderme-
yen fabrikanın ruhsatsız şekilde ça-
lışmaya devam ettiği anlaşıldı. Ölen 
işçilerin de sigortasız olduğu tespit 
edildi.” (http://www.hurriyet.com.tr/
ekonomi/fabrika-ruhsatsiz-isciler-si-
gortasiz-41258597)

Bu fabrikanın nesi yasal? Nasıl ça-
lıştırılıyor? Bu nasıl denetim?..

Soruları uzat uzatabildiğin kadar…
Sonuç?
Dört işçi öldü… Dört hayat söndü. 

Dört aile dağıldı…
Ya alttaki haber?
“(…) Kocaeli’de 6 Haziran’da 

bir tekstil fabrikasında çıkan yan-
gında ölen dört işçiden üçünün Su-
riyeli, birinin de Afgan olduğu be-
lirlendi. Ölen işçilerin sigortasız ol-
duğu tespit edildi. Akkan Tekstil’in 
sahibi Fatih Akpınar ve paketleme 
firmasının sahibi Mahmut Genç tu-
tuklandı. İşçileri temin eden iki kişi 
serbest bırakıldı. Bilirkişi raporun-
da, patronların asli kusurlu oldukla-
rı vurgulandı.” (http://www.hurriyet.
com.tr/ekonomi/fabrika-ruhsatsiz-isci-
ler-sigortasiz-41258597)

Haa, bu arada, yukarıdaki haber-

lerde ölen işçilerin sekizi de Türkiyeli 
değil. Yabancı uyruklu. Suriyeli, Af-
ganlı…

“75’i ağır 375 bina hasar gör-
dü 100 bina yıkıldı. Akçakoca ve 
Cumayeri ilçelerinde bin 687 çiftçi 
zarar gördü. Selde ayrıca 5 bin 562 
dekar fındıklık, 621 dekar mısır tar-
lası, 200’ü boş 643 arı kovanı, 25 ba-
lıkçı teknesi, 43 balık ağı, 14 ahır, 2 
kümes, 2 alabalık tesisi ve 2 traktör 
hasar gördü. Sel sularına kapılan 
160 bin 500 etlik tavuk, 177 küçük-
baş ve 72 büyükbaş hayvan öldü.” 
(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/
hasar-raporu-41282560)

17-18 Temmuz günü, Düzce’nin 
Akçakoca ve Cumayeri İlçelerinde 
meydana gelen selin yol açtığı hasarın 
bilançosu yukarıdaki rakamlar.

Bunlar mal. Ya yitirilen canlar?
3’ü çocuk 7 kişi…
Yağmur niye bu kadar hasara yol 

açmış?
Çünkü dere yataklarının rotası de-

ğiştirilmiş. Çünkü dere yataklarına ev-
ler, işyerleri yapılmış. Çünkü ağaçlar 
kesilmiş. Orman yok edilmiş ve sular 
direkt köylere ulaşmış. Çünkü… daha 
fazlası gereksiz. Som gerçek, acı ger-
çek yukarıdaki insan kayıpları, mal 
kayıpları…

Ya Soma’da yitirdiğimiz 301 can? 
Ya Adana Aladağ’da yitirdiğimiz 11’i 
çocuk 12 can?.. Ya başkaları?..

Hepsinin ortak noktası, Devletin, 
devletlik görevini yerine getirmeyişi-
dir. Devletin, Parababalarının kârlarına 
kâr katmaları için her türlü ortamı ya-
ratmasıdır. Ve sonuçta Devletin, Para-
babaları Devleti olduğu gerçeğidir.

Bu devlette, daha doğrusu bu dev-
leti yaratan bu Parababaları düzeninde, 
bu zalim, bu kan içici, bu vahşi düzen-
de, insanın insanı ezdiği, sömürdüğü, 
zulmettiği bu düzende, bu tür küçük ve 
büyük katliamlar kaçınılmazdır.

Çünkü bu düzende biricik ölçü; ne 
kadar çok kâr ettiğindir. Dolayısıyla ne 
kadar sömürü yapabildiğindir. Hem de 
acımasızca, hem de soğukkanlılıkla…

İster Antika Tefeci-Bezirgân Ser-
maye Sınıfından olsun, ister Modern 
Finans-Kapitalist olsun, hiç fark et-
mez. Devlet onlara hizmet etmek için 
vardır. Onların kârlarına kâr katmaları 
için yasalar çıkartmak, çıkartılan yasa-
ları ertelemek, uygulamamak vb.leri 

için vardır.
Ya insan?
Bu düzende insana yer yoktur!
Bu düzende, insan canı sudan 

ucuzdur!
İnsan sadece Antika-Modern Para-

babalarının servetlerine servet kattık-
ları ölçüde vardır. Ondan ötesi insan 
yoktur. Ve yokluğu onlar için hiçbir 
şey ifade etmez… Bir eksilmiş, iki 
eksilmiş, 301 eksilmiş… Ne fark eder 
ki… Nasılsa daha fazlası vardır. Türk 
olmazsa Kürt olur, Kürt olmazsa Suri-
yeli olur. Libyalı olur. Afgan olur. Ni-
jeryalı olur…

Bu düzen sürgit gider mi? İnsan-
larımız hep bu acıları yaşar mı? Bu 

acıları çeker mi? Zalimler, mazlumlara 
her istediklerini yapar mı? Yaptıkları 
yanlarına kâr kalır mı?

Hayır! Asla ve kata hayır!
Bu düzen, bu düzenin yaratıcıları, 

devam ettiricileri, savunucuları er ya 
da geç yıkılacaklar, yok edilecekler.

Yerine, insanın insanı ezmediği, 
zulmetmediği, sömürmediği; insanın, 
insanca yaşadığı, çalıştığı, mutlu ve 
huzurlu bir ömür sürdüğü ülkeyi mut-
laka yaratacağız!

Demokratik Halk İktidarını mutla-
ka kuracağız!

Er ya da geç ama mutlaka kuraca-
ğız!

And olsun kuracağız! q

Modern Finans-Kapitalistler, mo-
dernliklerinin bir sonucu olsa 

gerek açık sözlüler. Ama aynı zaman-
da pişkin ve utanmazlar da. Hem de 
ne utanmaz…

Bakın, ünlü alışveriş sitesi Ama-
zon ve uzay taşımacılığı şirketi Blue 
Origins’in sahibi Jeff Bezos ne di-
yor:

“Dünyayı ve insanlığı kurtar-
mak adına uzaya gitmek zorunda-
yız, bizden sonra gelecek olanların 
kaderi buna bağlı” dedi. İnsanlı-
ğın gelecekte yaşayaca-
ğı problemler üzerinde 
düşündüklerini dile 
getiren ünlü yatırımcı, 
“Dünya küçük bir geze-
gen, nüfus hızla artıyor. 
Buna bağlı olarak iklim 
değişiyor, çevre kirleni-
yor. Dünyayı mahvedi-
yoruz” dedi. Bezos, in-
sanlığın uzaya taşınma-
sıyla birlikte gelecekte 
yaşanacak problemlerin 
önüne geçilebileceğine inandığını 
belirtti.” (https://www.hurriyet.com.
tr/dunya/dunyayi-mahvettik-uza-
ya-tasinmaliyiz-41278199)

Gördüğümüz gibi, Jeff Bezos 
aynı zamanda yalancı.

Demagoji yaparak kitleleri kan-
dırmaya ve kâr, daha çok kâr hırsları 
ve doymak bilmez vurgun ve talanla-
rı yüzünden gezegenimizin yeraltı ve 

yerüstü servetlerini yok etme nokta-
sına getirdikten sonra kendi günah-
larını; gezegenimize, gezegenimizin 
küçüklüğüne, artan nüfusa, iklime ve 
insanların üstüne atmaya çalışıyor.

Sonra da “Dünyayı ve insanlığı 
kurtarma”ya soyunuyor; “uzaya git-
mek zorundayız”, diyor. “insanlığın 
uzaya taşınmasıyla birlikte gelecekte 
yaşanacak problemlerin önüne geçi-
lebileceğine inandığını belirt”iyor.

Niye?
Orayı da mahvetmeye öyle mi?..
Gezegenimizi mahvettiğiniz yet-

medi, şimdi sıra uzayda öyle mi?
Ne kötüsünüz!
Ne doymak bilmez bir hırsa sa-

hipsiniz…
Türkçede sizin gibiler için; “Al-

lah ıslah etsin”, denir.
Sizde ne denir bilmiyoruz ama 

bildiğimiz; sizi Allah bile ıslah ede-
mez! q

Aynı toptan kesme bunlar…

İnsan canı sudan ucuz…

Utanmazlığın böylesi…

M. Gürdal Çıngı

M. Gürdal Çıngı
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Uzun yıllar, Türk-İş’te Genel Baş-
kan Danışmanlığı, Yol-İş Sen-

dikası’nda Eğitim Daire Başkanlığı 
ve Genel Başkan Danışmanlığı yap-
mış olan Yıldırım Koç; 2019 Hazi-
ran-Temmuz aylarında yayımladığı 
yazılarında; Türk-İş’i ve DİSK’i yer-
den yere vuran eleştiriler yaptı.

Muhtemelen arkası da gelecek.
Bu yazılarda, Türk-İş ve DİSK’in 

emperyalistlerden paralar aldığını teş-
hir etmekte...

Türk-İş Genel Merkez binasının 
yapıldığı tarihte 3.605.214 lira olan 
arsa ve inşaat maliyetinin; 1.948.030 
TL’sinin aidatlarla karşılandığını, ka-
lan miktarın da emperyalist ABD’nin 
devlet örgütü AID’den alındığını, 
böylece Türk-İş binasının tuğlaları-
nı bile emperyalistlerin verdiğini… 
(https://odatv.com/genel-merkez-bi-
nasinin-parasini-bakin-kim-ver-
di-08061909.html)

Diğer yandan “Emperyalistler-
le dans eden sendikacılar” diyerek 
ABD’ye götürülüp gezdirilen sendi-
kacıları, ABD’nin Türk sendikalarına 
doğrudan para dağıtmasını ve sendi-
kacıların bu paralardan yararlanmak 
için yarıştığını, Türk- İş’in ABD’li 
örgütlerden aldığı yardımın, üyelerin-
den topladığı aidattan fazla olduğunu 
yazdı. (https://odatv.com/kim-bu-abd-
de-gezdirilen-sendikacilar-10061930.
html)

Başka bir yazısında ise; “DİSK’in 
kurucularından Basın-İş Sendika-
sı Genel Başkanı İbrahim Güzel-
ce’nin ABD’de 6 hafta kalıp 1966 
Kasım’ında Türkiye’ye döndüğünü, 
Lastik-İş Genel Başkanı Rıza Ku-
as’ın ABD’de 13 hafta kalıp 1963 
Ocak’ında Türkiye’ye döndüğü-
nü, Türk Maden-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı Mehmet Alpdündar’ın 
da ABD’de 13 hafta kalıp 1962 
Ekim’inde Türkiye’ye döndüğünü” 
yazarak, sanki bu sendikacılar DİSK 
kurulduktan sonra ABD’ye gitmişler 
gibi şaşırtmaca yapmakta. (https://
odatv.com/solun-abd-gezisiyle-imti-
hani-11061948.html)

Y. Koç, başka bir yazısında; 
AB’den “Proje” adı altında para alan 
ilk örgüt olan Yeni DİSK’in ve bazı 
sendikalarının da Avrupa Birliği (AB) 
ve Soros fonlarından yemlendiğini de 
ileri sürdü.

“Yeni DİSK’in, Avrupa Komisyo-
nu’nun “MEDA Demokrasi Proje-
si” kapsamında 1996-1997 yıllarında 
150 bin avro tutarında aldığı parayı 
muhasebe kayıtlarına geçirdiğini,

“DİSK’in, Demokrasi ve İnsan 
Hakları için Avrupa İnisiyatifi (Euro-
pean Initiative for Democracy and Hu-
man Rights) isimli bir yapılanma ara-
cılığıyla da Avrupa Komisyonu’ndan 
550 bin 128 avro hibe aldığını, Proje 
numarasının DDH/2001/0177 olduğu-
nu, 2004 yılı Ocak ayından başlayarak 
31 ay süren projenin toplam maliyeti-
nin ise 704 bin 78 avroyu bulduğunu, 
DİSK’in ayrıca ülke içindeki bazı ku-
ruluşlarla ve Avrupa Sendikalar Kon-
federasyonu (ASK) aracılığıyla çeşitli 
AB projelerinde yer aldığını,

“Demokrasi ve İnsan Hakları için 
Avrupa İnisiyatifi kapsamında DİSK 
üyesi Dev Maden-Sen’in de Avrupa 
Komisyonu’ndan 83 bin 189 avro hibe 
aldığını, 2006 yılı Mayıs ayında baş-
layan ve 18 ay süren projenin toplam 
maliyetinin ise 123 bin 606 avro oldu-
ğunu (Proje numarası DDH/2004/085-
345), Dev Maden-Sen’in ayrıca Avru-
pa Birliği’nin Türkiye İş Kurumu ara-
cılığıyla gerçekleştirdiği projeler yo-
luyla Avrupa’dan 141 bin 950 avroluk 
bir hibe-bağış aldığını (Proje numarası 
TR0205.01-02/140).”

“Dev Maden-Sen’in yayımladığı, 
Organik Tarım: Gelişimi ve İlkele-
ri isimli bir kitabın MATRA-KAP 
programı çerçevesinde Hollanda 
Devleti tarafından verilen 11 bin 500 
avro karşılığında yapılan bir çalış-

ma olduğunu,
“Soros’un Türkiye’deki doğrudan 

uzantısı, Açık Toplum Enstitüsü’nce; 
‘Kısacası, Mutlak ve Total Doğrular 
Dışında Farklı Olana Açık, Çoğulcu, 
Demokratik, Özgür Toplum’ adı ile 
yayımlanan kitapta; Soros’un Türki-
ye’deki faaliyetlerinin çeşitliliğine yer 
verilmekle birlikte, DİSK’e bağlı Dev 
Maden-Sen’den de bahsedildiğini ve 
sendikanın Soros Vakfından 20 bin do-
lar civarında para aldığını” yazdıktan 
sonra şöyle bir doğru soru sormakta:

“Emperyalist devletler ve onların 
araçlarından doğrudan veya dolaylı 
olarak para alanlar, bu ‘yardım’ın kar-
şılığında ne yaptı?

“Yoksa emperyalistler günah 
çıkartmak amacıyla sadaka mı da-
ğıtıyorlardı?” (https://odatv.com/dis-
ke-bu-hic-yakismadi-01071919.html)

Emperyalistler değil
Yıldırım Koç

günah çıkarıyor
Emperyalistler neden günah çıkart-

sın?
Adamlar, parayı veriyor düdüğünü 

çaldırıyor.
Bu “yardım”ları alan bizdeki “Si-

vil Örümcekler” de İşçi Sınıfı içinde 
örgütlenme, hak arama, sermayenin ve 
devletin hak gasplarına karşı mücadele 
etme gibi asli görevlerinden uzaklaşıp 
“hayvan besiciliği, organik tarım” gibi 
işlerle kendilerini tatmin etmekte…

Yarım yüzyıl önce ABD bunu CIA 
eliyle yapıyordu, Sosyalist Kamp çök-
tükten sonra yanına bir de AB eklendi. 
Yani Batılı Emperyalistler görevlerini 
yapıyorlar. Bizim gibi geri ülkelerde 
sendikal ve siyasal hareketleri kontro-
lünde tutmak istiyor.

Haklarını teslim edelim; bunda da 
başarılılar.

Türk-İş’i yaklaşık 70 yıldır, sa-
rı-gangster bir sendika olarak gerçek 
sınıf mücadelesinin dışında tutup ikti-
darların arka bahçesi olarak kullandı-
lar.

12 Eylül’den sonra Yeni DİSK’i de 
(2008-2012 dönemi hariç) AB eliyle 
avladılar.

Başta DİSK ve KESK olmak üze-
re bütün “Sevr’ci Sahte Sol”ların 1 
Mayıslarda İşçi Sınıfının Vatanı Tak-
sim’den vazgeçmeleri boşuna mı sa-
nırsınız?

Hiçbir işçi örgütlenmesi yapma-
yan, üyeleri adına imzaladığı hiçbir 
toplusözleşmesi olmayan ve ömründe 
bir gün bile işçi tulumu giymeyen ha-
nımcıkların DİSK’in tepesine oturtul-
malarını tesadüf mü sanırsınız?

Hak-İş ise zaten baştan itibaren 
Ortaçağcı gerici ideolojinin bayraktar-

lığını yapmak üzere kuruldu. Yerli-ya-
bancı Parababaları ile hep uyuştu.

KESK dahil bütün Kamu Çalışanı 
Sendikaları da bu emperyalist projele-
rin kapsama alanı içindeler…

Bütün bu projeciler elbirliğiyle sı-
nıf hareketini Amerikancı Kürt hare-
ketinin yedeğine taktılar, kendileri de 
(Nakliyat-İş Genel Başkanı Sayın Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu’nun deyimi 
ile); antiemperyalizmden fersah fer-
sah uzaklaştılar.

Dolayısıyla, projeleri tıkır tıkır iş-
leyen emperyalistler için günah çıkar-
tılacak bir durum yok...

Bizce, (bu seri yazılarla) günah 
çıkartmak isteyen Y. Koç’un bizatihi 
kendisi…

Çünkü; Y. Koç bu bilgilere yeni va-
kıf olmadı ki…

Peki, şimdiye kadar neden yazma-
dı?

Yaklaşık çeyrek yüzyıl çanak ya-
layıcılığını yaptığı Türk-İş ve Yol-İş 
sendikalarından nemalanırken bunları 
yazamazdı da ondan...

Zira kendisinin buralardaki, eşinin 
de Demiryol-İş’teki kurulu düzenleri 
bozulurdu.

Şimdi bu sendikalarla ilişkisi kal-
mayınca, atış serbest…

Eleştiriler doğru
Hemen belirtelim ki, hepsi iki ay 

içinde yayımlanmış yazılardaki eleş-
tirilere katılmamak elde değil. Hepsi 
yerden göğe kadar doğru bilgiler ve 
haklı eleştiriler.

Fakat Y. Koç, yukarıda linkleri ve-
rilen yazılarının bazı yerlerinde bilim-
sel dürüstlükten, aydın namusundan 
uzaklaşmakta.

Örneğin; kendinden elli yıl önce 
Türk-İş’in Amerikancılığını görüp 
gösteren Hikmet Kıvılcımlı’yı su-
suşa getirmekte. Yazılarında geçen, 
Türk-İş’in 1964 Bursa Kongresi çalış-
ma raporundaki mali konularla ilgili 
eleştirileri Kıvılcımlı’nın; Türk-İş’in 
teşkilat işlerini ve para işlerini kale-
me alıp Türk-İş’in gelir trajedisini, 
eğitim trajedisini, bütçe trajedisini 
ayrıntılı bir şekilde ve rakamlarla 
teşhir ettiğini bilmez mi?

Elbette bal gibi ya da zehir gibi bi-
lir…

Ama geri toplum aydını olarak, 
kendinden öncekileri yok sayarak ya 
da susuşa getirerek Tarihi kendisi ile 
başlatacak ya…

Hikmet Kıvılcımlı; çeşitli yazıla-
rından oluşan “Ekonomik Mücadele 
Üzerine” adıyla yayımlanan kitapta 
bulunan, 1964’de kaleme aldığı yazı-
sında bakın neler diyor?

“Rapor: “Devre içinde Türk-İş 
yarattığı ortamla mali yardımlara 
mazhar olmuştur” diyor. Gerçekte 
Türk-İş’i “Mazhar Osmanlık” eden iki 
anormal yardım var:

“1- Çalışma bakanlığından 310 bin 
lira,

“2- Ecnebilerden: 2 milyon 487 biri 
355 lira (55 kuruş).

“Raporcular mı, “ORTAM” yarattı, 
yoksa “ORTAM” mı raporcuları yarattı?

“Orasını Bakırköy diplomalıları 
dahi bilir. Çünkü bu yol: Bakanlığın 
verdiği para işçilerden kesilmiş cezalar-
dır. Türk-İş bu lanetli paraların her yıl 

çoğalıp kasasına akmasını isteyebilir 
mi?

“Sendika görevinin başlayacağı: 
işçilerden, firavunca kesilen para ce-
zalarını azaltmaktır. Türk-iş, işçilerin 
gözyaşı sinmiş geliri işverenle birleşip 
arttırmak isteyemez. Böyle gelir eksik 
olsun.

“Ecnebi yardımlarına gelince: On-
lar da iki yıl için verilmiş görünüyor. 
Demek her iki anormal gelir kaynağı 
da, Raporcuların poz alarak Hükümete 

yaraştıramadıkları “günlük politika” 
yatırımlarıdır.

“Dahası var: İki buçuk milyonluk 
yabancı parasının yalnız 733 binini 
ICFTU (İşçi teşekkülü), öteki milyon-
ları Ecnebi devletler veriyor. ICFTU 
da, AİD de, dünyayı parmaklarında 
oynatan bal gibi siyasi kurumlardır. 
Siyasete her oturup kalktıkça “Tü-
Ka-ka” diyen Raporcuların, böylesi-
ne kökü dışarıda siyasi paraya nasıl 
“MAZHAR” oldukları kendi bilecek-
leri iştir. Bizi üzen şu gerçektir: Ecne-
bi parası alınırken hoş gelir. Ama, 
hiç tekin değildir. Türkiye tarihinde 
denenmiştir: Kırım Harbi’yle, mütte-
fiklerimizin akıttıkları dış yardımlar, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun ipliğini 
pazara çıkarıp, Türkiye’yi sömürge-
leştirmiştir. İkinci Cihan Harbi’nden 
sonra açılan dış yardımlar da, tesadüf, 
Türkiye’nin DP yıkımı ve bugün her-
kesin “çıkmaz” dediği durum ile pa-
ralel düşmekte Osmanlı borçlarından 
aşağı kalmamış görünüyor. “Koskoca 
ülkeler için o denli uğur taşımayan ec-
nebi parası, Türk-İş için taşır mı?

“Raporun rakamlarına göz atalım. 
Tekrar edelim: Ecnebi verdiği 2 buçuk 
milyonu “Eğitim” adına reklamın dı-
şında harcatmamıştır. Fakat, havadan 
kudret helvası yerine dolar gören ve 
bunu kendi “Ortam yaratma” kerame-
tine veren Türk-İş yöneticilerine olan-
lar oldu. Açtılar kesenin ağzını, bakın 
ne masraflar çıkardılar İşçi Sınıfımıza:

“393.644 lira 66 kuruş: Devlet ve 
Bankalara.

“524.519 lira 99 kuruş/ Ücretlerle 
yolluklara (Ne sana ne bana).

“642.233 lira 36 kuruş: Vesair mas-
raflara...

“Türk-İş’in “ÖZGELİR”i aidatı 
682 bin, masrafları 642 binle kapanı-
yor. Yolluk, ücret, Devlet, banka harca-
maları 917.164 lira. “Umumi ödeme”: 
1.560.398 lira 01 krş. Demek Türk-İş 
yiğitleri, az gelişmiş ülke devletlerinin 
dış yardımla milletini “yönettikleri” 
uçurumdan daha derinine “MAZHAR” 
olmuşlardır. Şimdi bu sayın “yöneti-
ci”ler, İşçi Sınıfımızın toplusözleşme, 
asgari ücret, mesken, sağlık, grev vs. 
gibi entipüften işlerine mi bakacaklar, 
yoksa, köşe başına mendil serip, iftar 
topu beklerce 1 gelire karşı 2-3 giderle 
iflas topunu beklerken “Ortam yarat-
ma” remili mi atacaklar?

“Elbet, kumda çelik oynayacaklar 
ki bir yerlerine batmasın!” (H. Kıvıl-
cımlı, Ekonomik Mücadele Üzerine, s. 
119-121)

Gördünüz değil mi Kıvılcımlı 
Türk-İş’i yöneticilerini nasıl suçüstü 
yakalamış?

Aradan geçen elli yıl sonra, Türk-
İş’in emperyalistlerden para aldığını 
teşhir ederken, işte bu kapsamlı de-
ğerlendirmeyi yok saymak dürüstlük 
değildir.

Kıvılcımlı bununla da kalmıyor.
DİSK’in kuruluşundan hemen son-

ra kaleme aldığı ve Sosyalist Gazete-
si’nin 4 Mart 1967 tarihli 3. sayısında 
yayımlanan makalesinde de;

“İkinci Evren Savaşı bittiği gün; 
“Demokrasi” sözcüğünü ciddiye alan 
tek sosyal kümemiz İşçi Sınıfımız 
oldu. Ansızın, ortalığı (zamanın İçiş-
leri Bakanının dediği gibi) “Yerden 
mantar biterce” işçi sendikaları kap-

ladı. İktidar ürktü. Hepsini baskınla 
kapattı. Milli Emniyet kanalından “işçi 
liderleri” sağladı. Belirli ve bezirgân 
partilerin o gölgeleri altında İşçi Sen-
dikaları kurdu. O sendikaların ve “li-
der”lerin, yabancı ve başta CIA ajanla-
rı öğüdü ile derlenip yükseltilişleri, en 
sonra: Türkiye İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu biçimine sokuldu.

“Konfederasyonu’n kısa adı 
TÜRK-İŞ idi. Bu sözcük daha söyleni-
şinde bile, Sarhoş bir Amerikan ağzın-
dan çıkmışa benziyordu. Gavurcuklar 
Türkiye ile ilgili anlamını “Türk-İş” 
sözcüğü ile deyimlendirirler. Türk-İş: 
Türk’e ait demektir, Batıcada. Hitler 
zamanı Türkiye’yi faşizme yakıştı-
ran Almanca gazetenin adı: “Türkişe 
post” idi. Velhasıl, Türk-İş’in adı bile 
Türkçe değildi.

“Adı bir yana, Türk-İş sahiden Tür-
kiye İşçi Sınıfının başına geçirilmiş 
bir alaturka Amerikan külahı olmakta 
gecikmedi. Türk-İş’te; Amerikan casus 
teşkilatlarının resmen ödedikleri mil-
yonlarla (yılda beş on milyon), kendi-
lerine Türk ve işçi pozu veren işçi düş-
manı kollar besleniyordu. Ayrıca, Türk 
işçisinin dişinden tırnağından artırdığı 
birkaç milyonu da diş kirası yapıyor-
du. Türk-İş’in tepesine çıkarılanlar, o 
milyonları Kontvâri yaşamak için deve 
etmekle kalmıyorlardı. Türkiye işçi Sı-
nıfının ikinci Milli Kurtuluş Savaşını 
baltalamak için de sistemlice kullanı-
yorlardı.

“Türkiş’çilere ne denebilirdi. Ma-
demki, paralarının çoğunu Amerika 
veriyordu, düdüğü de Amerika çala-
caktı. Mademki, Sendikalar Kanunu-
nun yasakları atlatılarak, yabancı para-
sıyla Türkiye içinde Türk-İş’in ajanlar 
ağı olarak çalışmasına Hükümet bir 
şey söylemiyordu: Demek Hükümete 
böyle ecnebi casus parası ile döndürü-
len bir ağ lâzımdı. Bu ağ, Türkiye İşçi 
Sınıfının her davranışını baltalamakla 
görevliydi. İşçi Sınıfımız, Devlet eliy-
le kesilen aidatlarını Sendika ağalarına 
haraç olarak kaptırıyordu. Ve buna, ko 
desinler “Sendikacılık” adı veriliyor-
du. Daha namuslusuna müsaade edil-
mediği için ise, sosyalizme yapıldığı 
gibi Türk-İş’çiliğe de, sakın dokunma-
yın, bölücülük olur, deniyordu.” (age, 
s. 167-169)

Görüyorsun Y. Koç efendi, sen 
daha Türk-İş batağına dalmadan yirmi 
sene önce, Kıvılcımlı, bunların ciğe-
rini okumuş; görmüş ve göstermiştir. 
Ama sen, 70’li yılların ikinci yarısında 
DİSK’e bağlı sendikalarda çalışırken, 
12 Eylül Faşizminden sonra hemen-
cecik kapağı Türk-İş’e attın ve tam 23 
yıl bu sarılarla canciğer kuzu sarması 
oldun.

Bunları kimseye unutturamazsın.
Bu arada Y. Koç’un bir hinliğine de 

değinelim.
Yukarıda alıntıladık, DİSK’in ku-

rucusu üç sendikacının da ABD’de 
kaldığını yazıyor. Oysa bu sendikacı-
lar, DİSK’in kuruluşundan önce, 60’lı 
yılların başında Türk-İş üyesi olarak 
ABD’ye gidiyorlar. DİSK, 1967 yılın-
da kuruldu. Kurulduktan sonra 12 Ey-
lül Faşizmine gelene kadar (eleştirile-
cek çeşitli politikaları olsa da) DİSK’in 
emperyalistlerle ilişkili olduğunu iddia 
etmek mümkün değildir.  Zaten Y.

Emperyalistler mi günah çıkarıyor?..
Yıldırım Koç mu?..
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Koç’un yazısında da böyle bir iddia 
yok. Ancak tarih karmaşası yaratarak, 
DİSK’i de Türk-İş’in yanına çekmek 
istemektedir.

Y. Koç yakın Tarihten 
bahsederken de 

kendinden öncekileri yok 
sayıyor

Y. Koç’un; Yeni DİSK’in projeci-
liğini, Soros ve AB vakıflarından fon-
lanmalarını eleştirirken de kendinden 
önce, Nakliyat-İş ve Genel Başkanı 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından, 
genel kurul konuşmaları, basın açık-
lamaları vb. her platformda yapılmış 
eleştirilere, teşhirlere değinmemesi de 
bilimsel namustan uzaklaşmaktır.

Ali Başkan’ın, DİSK’te görev 
yaptığı 2008-2012 arasındaki dört 
yılda Yeni DİSK’in de emperyalist-
lerle hiçbir ilişkisi olmamıştır. O yıl-

larda DİSK’in devrimci 1 Mayıs’ların 
önderliğini yaparak Taksim Vatanını 
kazandığı da ayrı bir gerçektir.  Tabiî 
görmek isteyen gözler için…

Y. Koç; Ali Başkan’ın DİSK için-
deki Devrimci Sendikal Mücadelesini 
bilmez mi?

Elbette, bunu da bilir. Ama yazmak 
elini yakar.

Y. Koç’un kendisi 
de emperyalist ajan 

örgütlerde görev almış
Başkalarını eleştirirken kendisi de 

aynı yanlışı yapanlar için halkımız; 
“dinime küfreden bari Müslüman 
olsa” der.

Y. Koç; Türk-İş’in emperyalist ör-
gütlerle girdiği ilişkileri eleştirirken, 
bakın kendisi hangi emperyalist örgüt-
lerde görevler almış.Özgeçmişinden 
okuyalım:

“1985-2008 döneminde (1990 Şu-
bat-1991 Nisan dönemi dışında) 23 
yıl süreyle Türkiye Yol-İş Sendikası 
Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini 
üstlendi. Bu görevini sürdürürken, 
1993-2003 döneminde 11 yıl Türk-İş 
genel başkan danışmanı olarak da 
çalıştı; Türk-İş’in Uluslararası Ça-
lışma Örgütü (ILO), Uluslararası 
Hür İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu (ICFTU) ve Avrupa Sendikalar 
Konfederasyonu (ETUC) ile ilişki-
lerinden sorumlu oldu. Bu 11 yıllık 
süre boyunca ILO Uluslararası Ça-
lışma Konferanslarında Standartların 
Uygulanması Komitesi’nde Türkiye 
işçilerini temsil etti; ETUC Yönetim 
Kurulu yedek üyeliği yaptı.”

Gördüğümüz gibi, kendisi de ICF-
TU, ETUC gibi Batılı Emperyalistlerin 
İşçi Sınıfı içindeki ajan örgütlerinde 
görevler almış.

Zira bu sendikalar, Uluslararası Fi-
nans-Kapitalin küresel çaptaki vurgun 
ve talan politikalarını “sosyal diyalog 
ya da sosyal barış” adı altında İşçi Sı-
nıfına yedirmekle görevli sarı-gangster 
örgütlerdir.

Bu ajan örgütlerden ICFTU; 1949 
yılında, “Dünya Sendikalar Fede-
rasyonu (WFTU)”nun, sınıf temel-
li politikalarının önünü kesmek için, 
emperyalist ajanların kışkırtmalarıyla 
kurdurulmuştur.

Yani adı sendika olan bu örgüt-
ler, dünyanın birçok ülkesindeki İşçi 

Sınıfları içinde burjuva sınıfının ajan 
örgütleri olarak, Kıvılcımlı’nın deyimi 
ile “dünyayı parmağında oynatan si-
yasi örgütlerdir.”

Hiç uzağa gitmeden, Mayıs 2019’da 
toplanan ETUC Genel Kurulu’nda 
kimlerin yönetime geldiğini, Yunanis-
tan’da faaliyet gösteren Militan İşçiler 
Birliği PAME’nin 10 Haziran 2019 ta-
rihli açıklamasından okuyalım;

“ETUC’un sekretaryasına seçilen 
5 kişi; hepsi toplasan 5 yıllık gerçek 
iş yaşamı olmayan Brüksel bürokrat-
larından-yöneticilerinden oluşmak-
ta. Bunların tek iş tecrübesi; Avrupa 
Komisyonu ya da AB’nin çeşitli ko-
mitelerinde yer almak olan, AB tara-
fından atanan işçi aristokrasisi bile 
denilemeyecek, işçi sınıfının haklarını 
korumakla ilgisi olmayan, asla fab-
rikada çalışmamış Avrupa Komisyo-
nu’nun hizmetindeki yüksek maaşlı 
bürokratlarından” oluşmuştur.

Y. Koç da bu örgütlerde uzun yıllar 
yöneticilik yapmakla, “ortaklık bo-
zulduktan sonra” eleştirdiği Türk-İş 
yöneticileriyle aynı suçu işlemiştir.

Kaldı ki, Türk-İş ve Yol-İş’te ça-
lıştığı dönemlerde Türk-İş yönetici-
lerinin ve bağlı sendikaların birçok 
yolsuzlukları ve vurgunları karşısın-
da hiç sesini duymadık hazretin...

Son tahlilde günah çıkartma amaç-
lı yazıldığını düşündüğümüz bu yazı-
lar; her şeye rağmen olumlu olmakla 
birlikte, kendinden önceki eleştirileri 

yok saymakla biraz alavere-dalavere 
kokmakta.

Ne diyelim, bizdeki burjuva aydı-
nın yoğurt yiyişi böyle olur…

O zaman son söz yine Kıvılcımlı 
Usta’nın olsun:

“Bu dünyanın, namuslu kalmak-
tan başka hiçbir ama hiçbir menfa-
ati bulunmayan tek sosyal sınıfı İşçi 
Sınıfıdır. Çünkü, nereden kalkar, 
nereye varırsa varsın, her dalavere, 
malaverenin ardında işçi Mehmet 
nöbete çıkar. Onun için biz dalave-
re istemiyoruz. Dalaverenin ne bü-
yüğünü, ne küçüğünü, ne kendimiz 
için, ne başkaları için istemiyoruz. 
Dalavereden işçiye hayır gelmez.” 
(age, s. 133) q
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Kurban Bayramı yaklaşırken ülke-
miz yeni bir hastalıklı ithal hay-

van skandalıyla sarsılıyor. Yine Kur-
ban öncesi, yine ithal et, yine hastalık. 
Bu kez İspanya’dan ithal edilen 2 bin 
939 canlı besilik hayvanın veteriner 

sağlık sertifikalarının sahte olduğu 
ortaya çıktı.

Başrolde MKA Hayvancılık Sa-
nayi ve Ticaret AŞ adlı bir şirket var 
bu kez. MKA Hayvancılık’ın sahibi 
M. Kazım Aşuk, Ankara Sincan’da 
2.3 milyon liralık yatırımla kurduğu 
besilik hayvancılık işletmesi yatırımı-
nın 1.3 milyon lirasını hibe olarak 
devletten almış. Şirketin İspanya’dan 
Pinsos Ursa şirketi aracılığıyla ithal et-
tiği 2 bin 939 canlı besilik hayvan, ve-
teriner kontrolleri yapıldıktan sonra, 5 
Temmuz’da, İskenderun Limanı’ndan 
dağıtılıyor.

Ancak hayvanların İspanya’nın 
salgın hastalık nedeniyle hayvan giriş 
çıkışının yasak olduğu bir bölgesinden 
geldiği iddiası gündeme geliyor. İddia-
lar kamuoyunda o kadar yankı buluyor 
ki, Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü ithalatla ilgili bel-
geleri yeniden kontrol ediyor. Kontrol 
sırasında Veteriner Sağlık Sertifika-
larının sahte olduğu ortaya çıkıyor.

Sahte Sağlık Sertifikası Meclis 
gündemine dahi taşınıyor. Bunun üze-
rine Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli bir açıklama yapmak zo-
runda kalıyor. Açıklamasında, Bakan-
lık tarafından olaya el konulduğunu, 
hayvanların kan örneklerinin alındığı-
nı, 21 günlük karantina süresinin de-
vam ettiğini söylüyor. Bakan, evrakta 
sahtekârlık yapılarak hayvanların Tür-
kiye’ye sokulmak istendiğini, aslında 
Lübnan’a gitmek üzere yola çıktıkla-

rını anlatıyor.
Bakanın açıklamaları da göster-

mektedir ki, ülkemize ithal edilen 
hayvanlarda yapılması gereken 
hayvan sağlığı muayeneleri yapıl-
mamaktadır. Bakanlık göz göre göre 

halk sağlığını tehlikeye atmaktadır.
Bakanın bu açıklamasını yalan-

larcasına, MKA Hayvancılık internet 
sitesinden yaptığı açıklamada, “04 
Temmuz’da İskenderun’a yanaşan 
Spiridon II ile İspanya’dan ithal et-
tiğimiz 3000 baş şarole ve limuzin 
besi danası üreticilerimize teslim 
edildi. Üreticilerimize hayırlı ve be-
reketli olsun.” diyor.

Sahte Sağlık Sertifikalı hayvanlar 
üreticilere mi teslim edildi, karantina-
ya mı alındı, aklımız karışıyor.

Bakanlıktan tatmin edici yeni bir 
açıklama gelmediği için hayvanların 
nerede olduğu hâlâ bilinmiyor.

Sahte Sağlık Sertifikası ile ülkeye 
sokulan ve akıbeti hâlâ belli olmayan 
canlı besi hayvanlarının insan tüke-
timine sunulup sunulmadığı ile ilgili 
ciddi kaygılar var. Ayrıca hayvan has-
talıklarının bazıları, örneğin şarbon, 
hayvanlar arasında çok hızlı yayılır. 
Hastalığın görüldüğü sürünün çok sıkı 
bir şekilde karantinaya alınması gere-
kir. Hastalık etkeni kolayca toprağa 
karışabilir, rüzgâr ve yağmur suyu 
gibi etkenlerle başka bölgelere ra-
hatlıkla taşınabilir.

Hastalıklı ithal hayvanların ülke-
mize girişi ilk değil ne yazık ki. 2010 
yılından bu yana ülkemize ithal hay-
vanlarla giren hastalıkları hatırlaya-
lım:

“Polonya’dan deli dana hastalık-
lı et geldi mi?

“Polonya Hükümeti, 2011 ve 2012 

yıllarında ihraç ettikleri kırmızı ette 
deli dana hastalığı olduğu iddiası ile 
bir soruşturma başlattı. İhracat yapılan 
ülkelerden birisi Türkiye’ydi. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 
yazı yazıldı. Et ithalatında görevlen-
dirilen veteriner hekimlerin görüşüne 
başvuruldu. Veteriner hekimler soruş-
turma kapsamında verdikleri ifadede: 
“Bize, Polonya dilinde evraklar verdi-
ler. Bu dili bilmediğimiz için anlaya-
madık ve imza attık” diyerek savunma 
yaptı.

“Kaçak hayvanlarla Afrika Has-
talığı geldi

“Yıl 2014. Kurban Bayramı öncesi 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum 
ve çevresinde sığırlarda “Afrika Has-
talığı” görüldü. Bakanlık yetkilileri 
Afrika hastalığının ülkeye kaçak veya 
sınır ticareti ile giren hayvanlarla gir-
miş olabileceğini ve hızla aşılama ya-
pıldığını açıkladı.

“Yunanistan ve Bulgaristan’dan 
mavi dil hastalığı

“Aynı dönemde 2014 yılında Trak-
ya ve Marmara Bölgesi’nde ise “Mavi 
Dil” hastalığı görüldü ve kısa sürede 
yayıldı. Birçok ilde hayvan hareketleri 
durduruldu. Köy ve mahalleler karan-
tinaya alındı.

“Fransa’dan ithal edilen hayvan-
larda mavi dil riski

“Yine bir Kurban Bayramı öncesi 
Eylül 2015’te, Dünya Hayvan Sağlığı 
Örgütü (OİE), Fransa’nın Auvergne 
Bölgesi’nde (Allier, Cantal, Hauta-Lo-
rie,Puy-DE Dome) Mavidil Serotip 8 
hastalığı görüldüğünü ilan etti. Bu böl-
geden Fransa’nın diğer bölgelerine ve 
Avrupa Birliği ülkelerine hayvan sev-
kiyatı durduruldu. O dönemde Fran-
sa’dan hayvan alımı için seçim yapan 
Türk yetkililer karadan hayvanları ge-
tiremeyeceğini anlayınca deniz yoluy-
la hayvan ithal etti. Türkiye’den ithalat 
yapan firmanın temsilcisi; “Milyon-
larca lira ödediğimiz hayvanları Fran-
sa’da mı bıraksaydık” diyerek ithalatı 
yaptı. Hastalık riskinin en yüksek ol-
duğu bir dönemde Fransa’dan ithalat 
yapan tek ülke Türkiye oldu.

“Romanya’dan gelen “Sığır Pas-
teurellozu” ile çok hayvan telef oldu

“Bakanlar Kurulu, 2017 yılı için Et 
ve Süt Kurumuna 500 bin baş besilik 
sığır ithalatı için yetki verdi. Et ve Süt 
Kurumu aldığı yetki kapsamında Ro-
manya’da iki firma ile 17 bin baş be-

silik hayvan ithalatı için anlaşma im-
zaladı. Anlaşma kapsamında ithalatına 
başlanan hayvanlarda “Sığır Pasteurel-
lozu” hastalığına bağlı olarak çok sayı-
da hayvan telef oldu.

“Bulgaristan’dan Veba, Roman-
ya’dan Scrapie hastalığı

“Türkiye uzun zamandan beri Ro-
manya ve Bulgaristan’dan koyun ithal 
ediyor. Romanya’da Scrapie hastalığı, 
Bulgaristan’da koyun vebası hastalığı 
çıktı. Bu ülkelerde binlerce koyun itlaf 
edildi.

“Brezilya’dan şarbon ithal edildi
“Geçtiğimiz yıl Et ve Süt Kurumu-

nun Brezilya’dan ithal ederek Ankara 
Gölbaşı İlçesi Ahiboz Mahallesi’nde-
ki bir işletmeye getirdiği hayvanlarda 
şarbon hastalığı tespit edildi. Kesimlik 
olarak ithal edilen yaklaşık 4 bin sığı-
rın 50’si şarbon hastalığı nedeniyle te-
lef oldu. Et ve Süt Kurumu yetkilileri 
hastalığı doğruladı.” (Ali Ekber Yıldı-
rım, İthalatla Gelen Hayvana Hastalık-
ları, Tarım Dünyası)

Gördüğümüz gibi, AKP’giller 
2010 yılından bu yana yerli hayvan-
cılığı teşvik etmek, et ihtiyacını yerli 
üretimle karşılamaya yönelik çözüm 
üretmek yerine, hep ithalata yöneldi. 
Geçtiğimiz yıl besilik hayvan ithala-
tında gümrük vergisinin sıfırlanma-
sı ile ithalatın önü tamamen açıldı. 
Ülkemiz hastalıklı hayvan cennetine 
dönüştürüldü. Halkımıza bu hastalıklı 
hayvanların eti yedirildi. Ancak yaşa-
nanlardan sorumlu hiçbir yetkili istifa 
etmedi. Hiç kimse hakkında soruştur-
ma açılmadı.

2018 Tarım ve Hayvancılık Verile-
rine göre Sığır İthalatında Avrupa li-
deri, Dünya ikincisiyiz. Türkiye 2018 
yılında, toplamda 1 milyon 460 bin 
563 büyükbaş ve 426 bin 507 küçük-
baş olmak üzere 1 milyon 886 bin 70 
baş canlı hayvan ithal etti. Bu ithalat 
için ödenen toplam döviz 1 milyar 754 
milyon 531 bin 892 dolar.

2019 yılının ilk 8 aylık dönemin-
de 1.4 milyon baş canlı hayvan ve 46 
bin ton et ithal etti.

Et ve Süt Kurumu 2018 Sektör 
Değerlendirme Raporu’na göre, 2018 
yılında bir önceki yıla göre; kilogram 
bazında toplam canlı hayvan ithalatı 
yüzde 54, büyükbaş hayvan ithalatı 
yüzde 53, küçükbaş hayvan ithalatı 
ise yüzde 68 artmıştır. Büyükbaş hay-
van ithalatındaki artış daha çok besilik 
ithalatından kaynaklı olup büyükbaş 
için yüzde 78 olarak gerçekleşmiştir. 
Kasaplık ithalatı büyükbaş için yüzde 
31 artmıştır.

İthalat artarken kırmızı et üre-
timi azalıyor. Özellikle küçükbaş 

hayvan etindeki düşüş dikkat çekici. 
Rapora göre, 2018 yılı toplam et üre-
timinde kırmızı etin payı yüzde 33.44 
oldu. 2018 yılında kırmızı et üretimi 
1milyon 118 bin tonla bir önceki yıla 
göre yüzde 0.7 azaldı. Son 2 yıldır 
kırmızı et üretimindeki düşüş trendi 
devam ediyor. 2016 yılında 1 milyon 
173 bin 42 ton olan kırmızı et üretimi 
2017’de 1 milyon 126 bin 404 tona 
ve 2018’de ise 1 milyon 118 bin 695 
tona geriledi.

Hayvan varlığımız tarım ve hay-
vancılık girdilerinde dışa bağımlılıktan 
dolayı gittikçe azalırken, buna karşı 
bir önlem almak yerine derhal ithala-
ta başvuruluyor. İthalat her geçen gün 
artıyor. İthalatın artması demek daha 
çok dövizin yurtdışına akıtılması de-
mek. Döviz kurlarındaki artışlar girdi 
fiyatlarını olduğu kadar ithal ürünlerin 
fiyatlarını da arttırıyor. Halkımız ithal 
etle ucuz ete ulaşacaksınız kandırma-
casıyla bir umut beklerken, umudu 
boşa çıktığı gibi, bir de hastalıklı etleri 
yemek zorunda bırakılıyor.

Halk sağlığının korunması, top-
lumun her kesiminin ucuz ve güvenli 
et, süt vb. gıda ürünlerine ulaşabilme-
si için yerli üretimi arttıracak, teşvik 
edecek tedbirler alınmalıdır. Tarım ve 
hayvancılıkta dışa bağımlılık önlen-
meli, ülkemizde yeter miktarda üreti-
lebilen tüm tarım ve hayvancılık ürün-
lerinin ithalatı yasaklanmalıdır.

Köylümüzün bilimin tüm ola-
naklarıyla donatılması tarım ve hay-
vancılıkta üretim verimini arttıracaktır.

Kooperatifler yaygınlaştırılır ve 
çiftçiler kooperatifler çatısı altında 
örgütlenirse, üretici ile tüketici ara-
sındaki uçurum ortadan kalkacaktır. 
Köylü, tarladan sofraya ürününü ulaş-
tırabilecektir.

Yerli hayvan yemleri yetiştiril-
meli-üretilmeli, üretici yemde dışa 
bağımlı olmaktan kurtarılmalıdır.

Hayvan varlığımızın artması ve ve-
rimli olması için araştırma enstitüleri 
kurulmalı, var olanlar yaşatılmalı-ge-
liştirilmelidir. Böylece yerli tohumları-
mız ve hayvancılıkta yerli ırkların üre-
tilmesi ve geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Çiftçiye faizsiz kredi verilmelidir. 
Bilim insanlarının öncülüğünde verim-
li tohumlar üretilmeli ve köylümüze 
bedelsiz ya da çok düşük bir bedel kar-
şılığında verilmelidir.

Pazardaki fiyat dalgalanmalarının 
önüne geçmek, gıda ürünlerinin hal-
kımıza ucuz, sağlıklı ve güvenli bir 
şekilde ulaşmasını sağlamak için Et 
Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Ku-
rumu vb. kamu işletmeleri yeniden 
faal hale getirilmelidir.q

Ette ithalat hastalıklı hayvanların ülkemize girişiyle sonuçlanıyor:
İspanya’dan sahte sağlık sertifikası ile ithal edilen

canlı hayvanlara ne oldu?
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Nakliyat-İş Sendikası ve Ali Rıza Küçükosmanoğlu,
Türkiye’de ve dünyada Devrimci Sınıf Sendikacılığının bayraktarlığını yapıyor

Türkiye Devrimi’nin Önderi
Hikmet Kıvılcımlı



basın  açıklamasıyla kabul etmiş 
ve bu taşınmazı 29 yıllığına Milli 
Emlak Müdürlüğünden kiraladığını 
açıklamıştır.

Yine Atatürk Orman Çiftliği’ne 
bağlı 555 bin metrekarelik alanın da 
usulsüz şekilde yasal düzenlemelere 
rağmen TEBA Vakfı Üniversitesi 
olan Medipol Üniversitesine verildiği 
ortaya çıkmıştı.

Bu devirlerin Sağlık Bakanı 
olan Faahrettin Koca’nın nüfuzunun 
kullanılarak gerçekleştiği açıktır. Zira 
Fahrettin Koca, Türkiye Eğitim Sağlık 
ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 
2009 yılında kurulan İstanbul Medipol 
Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti  
Başkanlığını yürütmüştür.

Bu devir veya daha doğrusu 
hibe işlemi, hem halkımızın manevi 
değerlerine bir saldırıdır hem de yasal 
düzenlemelere aykırıdır.  Çünkü bu 
taşınmazlar bir toplumsal çıkar için 
değil, özel ticari bir kuruma kâr elde 
etsin diye devredilmiştir. Tarihi ve 
doğal değerlerimizin bir parçası olan 
bu yapıların ve arazilerin değerlerinin 
hiçbir şekilde maddi olarak 
ölçülemeyeceği de açıktır.

TCDD’ye bağlı tarihi yapılar, 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu kapsamındadır. Bu nedenle 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca kiraya 
verilmesi uygun görülmedikçe bu 
taşınmaz kiraya verilmez.

Kültür Bakanlığının bu kiralama 
veya tahsis işlemini uygun gördüğüne 
ilişkin bir kayıt olmadığı gibi, Milli 
Emlâk Müdürlüğü tarafından kiralama 
için bir ihale açılıp açılmadığı da belli 
değildir.

Yine 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanunu m. 64’de  “Kiraya verilecek 
taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, 
on yıldan çok olamaz. Ayrıca Üç yıldan 
fazla süre ile kiraya verme işlerinde, 
önceden Maliye Bakanlığından izin 
alınması şarttır.” denilmektedir. 300 
sayılı Milli Emlak Tebliği’nde de 
taşınmazların 10 yıldan uzun süreyle 
kiraya verilemeyeceği de hüküm altına 
alınmıştır.

Mustafa Kemal’in bu örnek 
Cumhuriyet mirası bağışıyla ilgili 
pek çok resmi belgeye göre; AOÇ 
üzerindeki bütün zirai işletmeler, 

donanımları birlikte bir zirai 
üretim birimi olarak korunması ve 
işlerliğinin devamı şartı ile Hazineye 
devredilmiştir.

Ayrıca Bağış senedinde 
de “çiftlikte arazi ıslahı ve 
düzenlenmesi yapılması, çevrenin 
güzelleştirilmesi, halka gezecek-
eğlenecek ve dinlenecek sağlıklı 
yerler sağlanması, halka nefis ve 
katıksız gıda maddeleri üretilmesi 
ve temini amacı açıkça belirtilerek 
bunların gerçekleştirilmesi” 
yükümlülüğü konulmuştur.

Bu yasal duruma rağmen adrese 
teslim şekilde önce söz konusu yapılar 
TCDD’den Hazineye aktarılmış, 
sonrasında ise Hazineden bu özel 
üniversiteye devredilerek yasalar hiçe 
sayılmıştır.

Bu nedenlerle Halkın Kurtuluş 
Partisi olarak yapılan bu usulsüz ve 
suç içeren eylemlerle ilgili Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca ve diğer kamu 
görevlileri hakkında, Görevi Kötüye 
Kullanma, Görevi İhmal, Nüfuz 
Ticareti  suçlarından Suç Duyurusunda 
bulunulmuştur.

Aslında basında bu konuda yer alan 
haberlerin dahi tek başına bile bir suç 
duyurusu niteliği taşıdığı ortadadır.  
Ancak ne yazık ki, yargının getirildiği 
durumda sorumlular hakkında yine 
Suç Duyurusunda bulunmak ve olayı 
takip etmek bir tek Halkın Kurtuluş 
Partisi’ne kalmıştır.

İşlendiği açık birçok suç göz 
ardı edilmemesi, siyasi saiklerle 
tüm bu yasadışı işlerin üstünün 
örtülmemesi için HKP bu ve benzer 
konularda defalarca suç duyurularında 
bulunmuştur.

Çünkü Halkın Kurtuluş Partisi; 
“Halk İçin, Halk Tarafından” bir 
yönetim anlayışını benimsemektedir.

Ayrıca Halkın Kurtuluş Partisi’ne 
göre, idari her türlü eylemin ve 
davranışın halka açık olması ve 
yargısal denetime tabi olması gerçek 
hukuk devletinin de temel prensibidir.

Ancak bugünlerde yapılanlar 
halkın menfaatlerini hiçe sayılarak 
yapılmakta, sadece iktidardaki belirli 
kişilerin yakınlarının menfaatlerini 
esas almaktadır. 01.08.2019

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

mızı zehirleyerek.
Üstüne üstlük bir de 865 milyon TL 

süper teşvikten yararlanacak.
Bu teşvikleri veren AKP’giller ve 

Reisleri ile emperyalist şirket yetkili-
leri hakkında suç duyurusunda bulun-
duk.

Genel Sekreterimiz Av. Ali Serdar 
Çıngı ile Genel Sekreter Yardımcımız 
Av. Tacettin Çolak tarafından Çanak-
kale Savcılığına verilen suç duyurusu 
dilekçemize, yine savcıların “yüksek” 
yerlere danışmasından sonra ancak so-
ruşturma numarası verilebildi.

Suç duyurusunun yapılmasından 
sonra, Genel Sekreter Yardımcımız Av. 
Tacettin Çolak tarafından Çanakkale 
Adliyesi önünde  yapılan konuşmada; 
“Sözde ÇED raporuna göre toplamda 
45 bin ağaç kesileceği belirtilmesi-
ne karşın, emperyalist şirket doğaya, 
ormana acımadan daha şimdiden 200 
bin civarında ağacı katletmiştir. Kaldı 
ki, verilen ÇED raporu Danıştay ta-
rafından hukuksuz bulunmuştur.” 
ifadeleri kullanıldı.

“Basına yansıdığı kadarıyla Kaz 
Dağları’ndaki bu katliamın sadece 
Alamos’la sınırlı kalmayacağı, kırk 
civarında şirketin daha ruhsatlandırıl-
dığı ve yakında bu şirketlerin benzer 
ağaç katliamlarına girişecekleri çok 
açıktır.” diyen Çolak; “Oysa dünya-
daki her türlü kötülüğün kaynağı olan, 
doğayı kerte kerte zehirleyen, canlılar 

için yaşanılması zor bir ortam haline 
getiren bu emperyalist haydutların en 
önde gelenlerinden ABD ve Kana-
da, doğacı bir sözleşme olan “Kyoto 
Sözleşmesi”ni imzalamayı hâlâ inatla 
reddetmektedirler.”, diyerek sözlerini 
sürdürdü.

Açıklamada “Teşvik belgesi verme 
tekelini eline alan Tayyip Erdoğan; 
bu emperyalist tekele ‘Süper Teşvik’ 
vermiş midir, 
vermemiş mi-
dir?” sorusunu 
yönelten Çolak, 
“Ortada kuvvet-
li suç şüphesi-
nin varlığı çok 
açıktır ve sav-
cılık makamı-
nın şüphelilerin 
kimliklerinden 
bağımsız olarak, 
ulusal çıkarla-
rımızın korunması, Kaz Dağları’nda 
önümüzdeki günlerde daha da fazlası 
yaşanılacağı kesin olan; Tarih, doğa, 
çevre, canlı katliamlarının önüne geçi-
lebilmesi için soruşturmayı acilen baş-
latması gerekmektedir.” diyerek basın 
açıklamasını sonlandırdı.

Ardından maden işletmesinin bu-
lunduğu Kirazlı Balaban Tepesi giri-
şinde tutulan “Vicdan ve Su Nöbeti”-
ne katıldık.

Nöbet yerine pankartımız ve bay-
raklarımızla yaptığımız yürüyüş kitle-
nin ilgisini çekti.

Ardından ağaç katliamının yapıldı-
ğı Balaban Tepesine düzenlenen kitle-
sel yürüyüşe katıldık.

Yoldaşlarımızın taşıdığı “ABD 
Emperyalistleri ve yerli işbirlikçile-
ri insana, hayvana, çevreye, Tarihe 
ve doğaya düşmandır! Kaz Dağları 
emperyalistlere peşkeş çekilemez” 
sloganlarının bulunduğu pankartımız 
ve Anıtkabir anmalarının “sakıncalı” 
bayrağı; Mustafa Kemal’in kalpak-
lı resminin ve “Bağımsızlık Benim 
Karakterimdir” sözünün bulundu-
ğu bayraklar, talana uğramış, ağaçları 
alçakça katledilmiş maden sahasında 

dalgalandırıldı.
Maden sahasına yürüyüş yapan 

yaklayış 20 bin civarındaki kitle, katli-
amcı şirketin konteynırlarına ve onları 
bekleyen jandarmaya tepki gösterdi.

Yine talan edilen maden sahasına 
fidan dikildi.

Sık sık “Emperyalistler işbir-
likçiler geldikleri gibi gidecekler”, 
“Siyanürcü şirket Kaz Dağı’ndan 
defol”, “Örgütsüz halk köle halktır, 
örgütlü halk yenilmez”, “Katil ser-
maye, Kaz Dağı’ndan defol” slogan-
larının atıldığı eylemde pankartlarımız 
ve bayraklarımız halkın ilgisini çekti. 
Her zaman olduğu gibi resim çektiren-
ler çoktu.

Batılı emperyalistler, yerli işbir-
likçiler eliyle ülkemizin yeraltı ve 
yerüstü kaynaklarını gasp ettiği gibi, 
doğamızı, çevremizi ve Tarihimizi de 
katlediyorlar. 

Demokratik Halk İktidarında bun-
ların hesabı hepsinden tek tek sorula-
cak! 5 Ağustos 2019 
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Empati, duygudaşlık anlamına geli-
yor. Karşımızdakinin duygularını 

anlayabilmek ve paylaşabilmeyi ifade 
ediyor.

Bizim meslekte empati yapmak 
önemlidir. Ancak bazen çok fazla 
empati yapmak, hastanın aleyhine bir 
durum yaratabilir. Örneğin acil servise 
gelen trafik kazası geçirmiş bir yara-
lıya müdahale ederken, fazla empati 
yaparsak bu sıkıntı yaratabilir. Doktor 
olarak yaralının, ağrı ve acılarını du-
yumsayayım derken zaman geçebilir.

Ama istisnalar kuralı bozmaz. 
Doktorlar olarak, hastalarımızın yaşa-
dığı koşulları bilmek, ona göre hasta-
lıklarını tanımlamak ve tedavi etmek 
durumundayız. Bunları yapmadığımız 
takdirde, hastalığın tanısını koymakta 
bile zorlanırız.

İkili ilişkilerde empati yapmak 
önemlidir. Sıklıkla yapılan hata, kar-

şımızdakinin de bizim gibi düşündü-
ğünü sanmaktır. Karşımızdaki kişiyi, 
bulunduğu koşullara göre değerlen-
dirmek gerekir. Asgari ücretle geçinen 
bir vatandaşımıza, doktor olarak, ayda 
evinizde en az üç kilo et yemelisiniz, 
diyemezsiniz. Onun yerine hangi hay-
vansal protein (yumurta, balık)  ucuz 
ise onları önermeniz gerekir.

Son yıllarda “toplumsal yaşa-

mında da giderek empati yapama-
yan bir toplum haline geldik”, diye 
çok söylenir oldu. Gençler, yaşlılar ile 
empati yapamıyor. Yaşlılar gençler ile 
empati yapamıyor.

Olaylara sınıflar açısından baktığı-
mızda, bir eşitsizlik olduğunu hemen 
görürüz. Dört yıl önce Gaziantep’te 
Akteks İşçileri verilmeyen Kıdem 
Tazminatları için şehir merkezinde 
yürüyüşe geçip, belediye binasına ge-
lirler. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin işçilere, Akteks patro-
nunun iyi niyetli olduğunu, patronla 
işçilerin empati kurması gerektiğinden 
söz eder. İşçilere sözler verilir. Ancak 
iki bin civarındaki işçi hâlâ kıdem taz-
minatlarını alamadı…

Parababalarının başka bir söylemi 
de; “ben yanımda çalışan şu kadar 
işçiye ekmek veriyorum”dur.  Üretim 
ilişiklerine baktığımızda, aslında son 
tahlilde patronun ekmeğini sağlayan 
İşçi Sınıfıdır. Ülkemizde işverenlerin 

işçiyle empati kurmak gibi bir özel-
liği yoktur. İşçi Sınıfı örgütlü değil 
ise her hâlükârda kündeye getirilir. 
Fatma Şahin örneğinde gördüğü-
müz gibi, sürekli olarak işçiden 
patron lehine fedakârlık yapması 
istenir. Bu örnekte görülen, bele-
diyenin kapısına giden işçilerin 
büyük çoğunluğu Fatma Şahin’e 
oy verdiği halde, olay bu şekilde 
gelişir.

İşçi Sınıfı hiçbir zaman patron-
la empati yapmamalıdır. Günümüzde 
işyerinde verimlilik vs. denerek, işçi-
ler patron ile anlaşmaya zorlanmakta-
dır. Sarı sendikacılar patronla empati 
kuran, kendi çıkarlarını işçinin değil 
patronun çıkarlarıyla birleştiren insan-
lardır. Bu insanların ikiyüzlülüğünü 
her ortamda göstermek insan olmanın 
gereğidir.q

Bundan tam 26 yıl önce, Tem-
muz’un ikisinde Sivas ilinin orta 

göbeğinde, tüm dünyanın gözleri 
önünde tutuşturuldu Madımak Oteli. 
33 can saatlerce yükselen alevlerin 
ortasında, göz göre göre katledildi bir 
Temmuz sıcağında.  Hasret Gülte-
kin’in o güzelim türküleri, Metin Al-
tıok’un o güzelim dizeleri,  Menekşe 
ve Koray Kardeşlerin o güzelim göz-
leri, kara dumanların arasında sonsuz-
luğa yol aldılar. O günden beri, bizim 
yürek yangınımız hiç sönmedi.

Bundan 5 yıl önce, Temmuz’un 
onunda kaybettik Ali İsmail Kork-
maz’ımızı. Şanlı Gezi Direnişi’miz 
sırasında Eskişehir’de yapılan eylem-
lerde,  acımasızca dövülerek katledildi 
Ali İsmail. İçindeki tüm insani duygu-
ları ve güzellikleri dışa vuran,  kıpkır-
mızı bir gelinciği kokladığı o fotoğra-
fı hiç gitmedi gözlerimizin önünden; 
içimizi hem ısıtmaya, hem de yakma-
ya hep devam etti.

Hele hele 2019 Temmuz’u. Bir 
aya bu kadar yangın, bu kadar yürek 
yangını nasıl sığdı? 

6 Temmuz, 2019. Aydın’ın Boz-
doğan İlçesinde bulunan ve kayyum 
atanan Çobanlar Mermer’e ait ocak-
ta, 47 yaşındaki mermer işçisi Erol 
Özdemir, çalıştığı sırada 8 metre 
yükseklikten aşağıya düşerek, ha-
yatını kaybetti. Gazetelerin en ücra 
köşelerinde sıradan bir haber olarak 
yer aldı Erol Özdemir’in ölümü. Kim 
bilir haber bile yapılmayan kaç tane iş 
cinayeti oldu Temmuz ayında. Haber 
yapılmasa da bizim hep olduğunu bil-
diğimiz, yürek yangımız.

11 Temmuz, 2019, Muğla-Da-
laman. 350 Hektarlık ormanlık alan 
kül oldu gitti. Alevler gökyüzünü kı-

zartırken, ağaçların, kuşların, böcek-
lerin, oraları evleri bilen tüm canlıla-
rın duyamadığımız ama atıldığından 
emin olduğumuz, çare olamadığımız 
canhıraş çığlıkları kulaklarımızı sağır 
etti. Yanan canlılarla birlikte, bizim de 
içimiz yandı gitti.

18 Temmuz, 2019, Mardin-Mid-
yat. 35 yaşında bir sınıf öğretmeni 
Güler Adam. 12 yıl önce almış diplo-
masını. O da tam 12 yıldır ataması ya-
pılmayan öğretmenlerden. En son gir-
diği KPSS’de de olumsuz sonuç alın-
ca, daha fazla dayanamadı, onuruna 
yediremedi, son verdi yaşamına. Canı-
na kıyan, kaçıncı ataması yapılmayan 
öğretmen olurken; bizim yüreğimiz bir 
kez, bir kez daha acıdı, yandı.

19 Temmuz, 2019. Gazetelerde, 

sosyal medyada ülkemizin cennet kö-
şelerinden, oksijen ve su deposu olan 
Çanakkale Kaz Dağları’nda siyanür-
lü altın madeni projesi çerçevesinde 
195 bin ağacın kesildiği haberi yer 
aldı. Kısacası Kaz Dağları da, AB-D 
Emperyalistlerine peşkeş çekiliyor. 

Bizim ise yüreğimiz sıkışıyor, yanıyor.
31 Temmuz 2019 tarihli gazeteler-

de, Türkiye’nin Maldivleri olarak ad-
landırılan Burdur’daki Salda Gölü ve 
çevresindeki 140 bin 496 metrekarelik 
alanın Millet Bahçesi yapılmak üze-
re ihaleye çıkarıldığını okuyoruz. Bir 
doğa harikası olan Salda Gölü’nün de 
bu proje ile hiç acımadan sonu hazır-
lanıyor. Yüreğimiz eziliyor, yanıyor; 
yanıyor ki ne yanıyor.

Doğayı, çevreyi, hayvanları, insan-
larımızı hiç acımadan katleden; güzel 
olan, insanca olan her şeyi fütursuzca 
yağmalayan, yok edenler kimler? Yok-
sul, emekçi halkımızın tepesine çörek-
lenen, onların hayatlarını,  gelecekleri-
ni çalanlar kimler? Kim bu yangınları, 
yürek yangınlarını çıkaran insanlık 

düşmanları?
Tarihin en eski, en 

asalak, din alıp din sa-
tan Antika Tefeci-Be-
zirgân Sermaye ile 
onunla sarmaş dolan 
Modern Parababaları. 
Bunlar el birliği ile ya-
kıyorlar ülkemizi. Hiç 
acımadan bunlar teslim 
ediyorlar vatanımızı 
AB-D Emperyalist ca-
navarlarının ellerine.

Daha ne kadar da-
yanabilir bir insan yü-
reği bu acımasız kat-

liamlara, bu yangınlara! Dayanamaz, 
dayanamıyor!

Gün bu yangınları, bu yürek yan-
gınlarını, halkların, insanlığın ve do-
ğanın kurtuluş meşalesine dönüştürme 
günüdür. Gün çoğalma, birleşme, hal-
kın iktidarını kurma günüdür. q

Empati yapmak...

HKP’den Ankara Tren Garı’nın yasalar hiçe sayılarak
özel bir kuruluşa tahsis edilmesine karşı suç duyurusu!Halkın Kurtuluş Partisi

Kaz Dağları Peşkeşinin de peşini bırakmıyor!

Temmuz yangınları:
Daha ne kadar dayanabilir bir insan yüreği 

bu acımasız katliamlara, bu yangınlara!
Dayanamaz, dayanamıyor!
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Bundan 6 yıl önce, CIA’nın pro-
jelendirip yerli hain taşeronlar; 

FETÖ ve Tayyipgiller eliyle uygula-
maya konan bu alçakça ihanet davası, 
iftiralar, yalanlar, riyalar, namussuz-
luklar ve alçaklıklar davası, Tayyipgil-
ler’in himayesindeki FETÖ yargıçları 
tarafından 2013 Ağustosunda karara 
bağlandığı günün bir gün sonrasında, 
aşağıdaki görüntülü değerlendirmeyi 
yapmıştık.

Yerli taşeronlar; “Nasıl olsa Laik 
Cumhuriyet’in bekçisi olan, Mustafa 
Kemal Gelenekli Türk Ordusu’nun 
işini bitirdik. Elbirliğiyle ve Ameri-
ka’nın arkamızdaki desteğiyle Türk 
Ordusu’nu kafesledik. Aynı zamanda 
Laik Cumhuriyet’ten yana, Tam Ba-
ğımsızlıkçı, Ulusal, Yurtsever Güçleri 
de sindirip, korkutup pasifize ettik.”, 
diye bayram sevinci yaşıyorlardı.

Fakat her iki yerli taşeronun başın-
da da birer kriminal tip vardı: Feto ve 
Tayyip...

Bunlar, Laik Cumhuriyet’ten geriye 
kalan enkaz halindeki devleti paylaşım 
savaşına tutuştular. Ganimetten aslan 
payını kim kapacak, kavgasıydı bu.

İktidarını koruma telaşına düşen 
Tayyip ve avanesi, FETÖ’ye karşı, 
özellikle de FETÖ’nün Ordu içinde 
mevzilenmiş, en aşağısından komuta 
kademesine kadar belli başlı subaşlarını 
tutmuş askerlerine karşı Mustafa Ke-
malci, Laik güçlerle geçici de olsa bir 
ittifaka girmenin kendisi için son dere-
ce hayati öneme sahip olduğunu gördü.

Ve bir anda Mustafa Kemalci as-
kerleri ve aydınları safına çekip onlarla 
dayanışabilmek için FETÖ’nün ve ken-
disinin Orduya ve Laik Aydınlara kar-
şı kurmuş oldukları kumpası bir anda 
FETÖ’nün üzerine yıktı. Kendisinin bu 
hainane gidişte FETÖ’yle atbaşı bir-
likte giden sorumluluğunu ya da daha 
açık bir ifadeyle suç ortaklığını inkar 
ederek ihaleyi tümden FETÖ’nün üze-
rine yıktı. Ve aynen şunu dedi:

“Bu FETÖ’cü Cemaatçiler Milli 
Orduya kumpas kurdular.”

Tabiî bu arada süratle FETÖ’nün 
Yargı içindeki elemanları da etkisizleş-
tirilip geri plana atıldılar. Onun yerine 
Tayyipgiller, yine aynı süratle kendi yar-
gılarını, kendi mahkemelerini oluşturma 
işine girdiler. Ve bu mahkemeler de “Er-
genekon Davası” denen hainane saldırı-
nın kurbanlarını bütünüyle tahliye etti.

Kurbanlar dışarı çıkmıştı ama dava 
sürdürülüyordu. Her ihtimale karşı 
Tayyip kendi iktidarını kesince garan-
tiye almış olduğuna kanaat getirinceye 
kadar davayı bu kurbanların üzerinde, 
hani derler ya “Demokles’in Kılıcı” 
gibi sallandırıp durmayı gerekli gördü.

Fakat artık gelinen aşamada, yani 
bu günlerde bu davanın ve kurbanları-
nın şöyle ya da böyle olmasının Tayyip 
için pek fazla bir yarar ya da zarar teş-
kil etmediği ortaya çıkmış oldu.

İşte bunun üzerine de Tayyipgil-
ler’in sinyaliyle Tayyipgiller Mah-
kemesinin Yargıçları “delil yetersiz-
liği”nden dolayı kurbanların tümünü 
beraat ettirdi.

FETÖ’yle Tayyip’in kapıştığı 2013 

sonlarından itibaren, bu Ergenekon 
saldırısı kurbanlarının birkaçı hariç ta-
mamı Tayyip’in safına sokuldu ve ona 
övgüler düzüp şakşak yapmaya başla-
dı. İlker Başbuğ’undan Çetin Doğan’ı-
na, Ahmet Yavuz’undan Mustafa Ön-
sel’ine kadar utanç verici bir biçimde 
operasyonun Tayyipgiller ayağını gör-
mezden gelerek Tayyip’in önünde diz 

çöktüler. Sanki CIA operasyonunu tek 
başına taşeron olarak FETÖ uygulamış 
da Tayyip de onları FETÖ’nün mahke-
melerinin elinden kurtarmış...

Yazdıkları yazılarda, kitaplarda, 
çıktıkları televizyonlarda yaptıkları ko-
nuşmalarda böylesine acıklı ve onursuz 

değerlendirmelerde bulundular.
FETÖ bunları öylesine korkutmuş-

tu ki yeniden güçlenip bizi mahkeme-
lerine çıkartıp zindanlara yollayabilir, 
diye dört elleriyle Tayyip’e sarıldılar.

İşin garibi; bunlar aynı zamanda bu 
alçakça saldırıyı planlayıp projelendi-
renin ve yönetenin CIA, Pentagon ve 
Washington olduğunu da görmezlikten 

geldiler. Bunlar aslında 
Mustafa Kemal’in asker-
leri olmaktan çoktan çık-
mışlardı. NATO bunların 
askeri kişiliklerini ve ruh-
larını yok etmişti. Zaten 
böyle olmasaydı Feto’yla 
binlerce kişilik koruma 
ordusunu peşine takma-
dan Kaçak Saray’dan 
adım atmaya bile korkan 
Tayyip bunların hakkın-
dan gelebilir miydi?..

Burada özellikle iki 
gerçek kahramanın adını anmadan 
geçmeyelim:

Bunlardan biri rahmetli Kıbrıs Ga-
zisi ve Kahramanı Yüzbaşı Muzaffer 
Tekin, diğeri de İstanbul Üniversitesi 
eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu’dur.
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İçerideki zihin hasarına uğratılmış, 
Allah’la aldattığın “hülooğğ”cuları-
nı avutabilmek için de “2020 Nisanı” 
diye bir tarih veriyorsun. Hele o güne 
kadar efendime şirinlik yapayım da 
beni iktidardan alaşağı etmesin, on-
dan sonrasının da bir yolunu buluruz 
elbet o günler geldiğinde, diye kendin-
ce hince hesap kitap yapıyorsun, değil 
mi?

Peki, 2020 Nisan’ı geldiğinde, o 
zaman da 2020 Kasım’ında ya da 2021 
Nisan’ında kuracağız, demeyeceğin ne 
malum?

Zeynep Gürcanlı’nın 29 Temmuz 
tarihli Sözcü’deki köşesinde, bu konu-
ya ilişkin şu değerlendirmesi yayım-
landı:

“Elbette bir de işin S-400 boyutu 
var...

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ga-
zete ve TV’lerin genel yayın yö-
netmenleri ile yaptığı toplantıda 
S-400’lerin tamamen aktive olması 
konusunda “Nisan 2020” tarihini 
telafuz ederek, Washington ile “pa-
zarlığı” başlattı. 

“ABD yönetimi de bu pazarlığa 
olumlu bakıyor olmalı ki, “S-400.1e-
rin aktive edilmemesi karşılığında 
CAATSA’dan vazgeçme, hatta F-35 
programına Türkiye’yi geri alma” 
sinyalleri vermeye başladı. (F-35’in 
ana üreticisi Locheed Martin’in 
Türkiye’deki parça üretiminin 
2020’ye kadar süreceğini açıklaması 
bunun en somut işareti.) 

“ABD Başkanı Donald Trump, 
S-400’lerin aktive edilmemesi kar-
şılığında Türkiye’ye açıktan hem 
Patriot satışı, hem de serbest ticaret 
anlaşması vaadetti. Acaba Trump, 
bunlara ek olarak kapalı kapılar 
ardında bir de Fırat’ın doğusuna 
“sınırlı” bir operasyon için yeşil 
ışık yakmış olamaz mı? Osaka’daki 
Trump-Erdoğan görüşmesi sonra-
sında ABD’nin Suriye özel temsil-
cisi James Jeffrey’nin Ankara’ya, 
CENTCOM komutanı Orgeneral 
McKenzie’nin ise PYD-YPG’ye 
gönderilmesi tesadüf olamaz elbette. 

“Fırat’ın doğusuna yönelik ope-
rasyon, tüm bu unsurlar alt alta 
dizildiğinde Türkiye’nin olduğu ka-
dar, Cumhur İttifakı’nın “bekası” 
açısından da kritik önemde...” (htt-
ps://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/
zeynep-gurcanli/cumhurun-tek-yo-
lu-5253972/)

Yine bu konuya ilişkin, Cumhuri-
yet’ten Mustafa Kemal Erdemol’un 
şöyle bir değerlendirmesi yayımlandı:

“S-400, Nebo-M gibi sistemlerin 
de desteğiyle birçok hava savunma 
sistemine ciddi bir rakip. S-400 seyir 
füzelerine ve kısa menzilli balistik 
füzelere karşı kullanılabiliyor. Batı 
ürünü savunma sisteminde ne varsa 
fazlası S-400’de mevcut. Avantajla-
rı arasında gizli hedefleri bulması, 
yüksek izleme kapasitesine sahip 
olması da bulunuyor. Sistemin arzu 
edilen yere konuşlandırılması da bir 
hayli hızlı. S-400’ün modüler yapısı, 
sistemin en acil tehditlerle yüzleşti-
ğinde, acilen kurulma ve kısa sürede 
harekete geçme konusunda adapte 
özelliği taşıyor.” (http://www.cum-
huriyet.com.tr/haber/dunya/1509370/
ABD_nin_Ortadogu_daki_korkulu_
dusu.html)

İstenilen yere bu kadar hızlı kuru-
lum kabiliyetine sahip bir hava savun-
ma füzesini, 2020 Nisan’ına kadar kur-
muyorsun, Hafız. Zeynep Gürcanlı’nın 
da açıkça ve daha onlarca namuslu 
yazarın da net biçimde belirttiği gibi, 
ABD’li efendilerinin buyruklarına tabi 
oluyorsun.

Ne diyor efendin Trump sana?
Hadi madem aldın. Koy depoya 

bunları, aktive etme. Biz de sana bu 
huysuzluğundan dolayı göz yumalım, 
ses çıkarmayalım.

Sen de 2020 Nisan’ına öteleyerek 
kurulum işini, efendine itaatkârlığını 
göstermiş oluyorsun. O güne kadar 
efendime bazı şirinlikler yaparım, 
onun istediği önemli şeyleri yerine 
getiririm, Türkiye’ye ve Türkiye Hal-
kına, onun buyrukları doğrultusunda 
ihanetlerde bulunurum, o da beni affe-
der, diye düşünüyorsun.

İşin gücün dümen ve kandırmaca 
be...

“Ha bir kere de mert ol, dürüst ol, 
düz adam ol!”, diyeceğiz de, boşuna 
demiş olacağız. Olamazsın ki gayrı...

Olamazsın Hafız...
Sende vicdana ve ahlâka ilişkin 

bütün değerler çürümüş. Bir tek şeye 
odaklanmışsın: Ömür boyu Kaçak Sa-
ray’da kalmaya ve avanenle birlikte ta-
lanlara, zimmetlere, küpler doldurma-
ya devam etmeye. Onun dışında hiçbir 
şey umurunda değil.

İçeride ve dışarıda hemen her şeye 
ve herkese laf yetiştiriyorsun. Sıradan 
gazetecileri, televizyoncuları bile mu-
hatap alıp onlara hakaretler yağdırı-
yorsun. En az on kez yazdık, çizdik. 
Ege’deki 18 Adamızı ve 1 Kayalığı 
Yunanistan’a, efendilerinin buyruğu 
üzerine ellerinle teslim ettiğini. Vatan 
toprağını sattığını. Vatana ihanet etti-
ğini. Ve bu suçun karşılığının şu anki 
TCK’de bile Ağırlaştırılmış Müebbet 
olduğunu...

Niye ağzını açıp tek kelime etmi-

yorsun, edemiyorsun?
Bir hırsızın, hırsızlık yaptığı yer-

den hızla kaçışı gibi, oradan hızla ka-
çıyorsun ve asla gelmiyorsun oralara.

Bazen kendini tutamayıp “Eyyy” 
çekerek efelenmeye kalkıyorsun, ya-
bancı liderlere karşı. Ama hemen ar-
dından diz çöküp af diliyorsun. Bu 
sebeple de hiçbir ciddiyetin kalmadı 
dünya kamuoyu nezdinde.

Bak, ciğeri beş para etmez, Muavi-
ye-Yezid Dincisi, ABD kuklası, vatan 
haini Suudiler bile sana ve Türkiye’ye 
çizik atıyorlar. Onların medyası bile 
senin için; “kuru gürültü”, diyor.

Daha birkaç gün öncesinin habe-
riydi. Bak gösterelim:

“Suudi Arabistan sayıları 80’i 
geçen Türk TIR’larını çeşitli gerek-
çelerle gümrük kapılarında bek-
letmeye başladı. Ticaret Bakanlığı 
TIR’lar için diplomatik görüşmele-
rin sürdüğünü açıklarken, iş dünya-
sı ise yapılanı kasıtlı buluyor.

“Boyacıoğlu’nun haberine göre, 
Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci 
Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından 
Türkiye ile Suudi Arabistan arasın-
da yaşanan gerginlik, ihracata yan-
sıdı. Suudi Arabistan sayıları 80’i 
geçen Türk TIR’larını çeşitli gerek-
çelerle gümrük kapılarında beklet-
meye başladı. Ticaret Bakanlığı ve 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği 
(UND) sorunun çözülmesiyle ilgili 
görüşmelerin sürdüğünü belirtti. 

“(...)
“1 TON MALIN MALİYETİ 25-

35 BİN DOLAR
“CHP Hatay Milletvekili Meh-

met Güzelmansur da, geçen günlerde 
yaptığı açıklamada, 23 Haziran’da 
Türkiye’den çıkan, 1 Temmuz’da 
Cidde Limanı’na varan TIR’ların 
24 gündür bekletildiğini, bu araçla-
rın yaş kayısı, üzüm, nektar, karpuz, 
domates, gibi yaş sebze, meyve taşı-
dığını belirtti. Güzelmansur, uzun 
süren ve bir gerekçeye dayanmayan 
bekletme nedeniyle, çürümeye yüz 
tutmuş, çöpe mahkûm olmuş yaş 
sebze ve meyvelerin yaklaşık 7 bin 
ton olduğunu ve çürütülen 1 ton ma-

lın ihracatçıya maliyetinin 25-35 bin 
dolar olduğunu dile getirdi.

“CNN Türk’ün haberine göre 
Türkiye’den Suudi Arabistan’a ih-
raç edilen tekstil ürünleri ise 15 gün-
dür ülkeye giriş yapmak için bekli-
yor. İstanbul’un Osmanbey, Merter, 
Laleli gibi Suudi Arabistan’a giden 
tekstil ürünlerine hem karayolun-
dan hem de havalimanından girişte 
ambargo uygulanıyor.

“İş dünyası temsilcileri, Suudi 
Arabistan’ın gümrüklerde kasıt-
lı olarak beklettiğini belirtirken, 
kendilerine çeşitli gerekçeler su-
nulduğunu ancak bir karşılığının 
bulunmadığını ifade etti.” (www.
yurtgazetesi.com.tr/politika/suudi-a-
rabistan-turk-tir-larini-gumruk-kapila-
rinda-bekletiyor-h136013.html)

İşte Suudi denen alçakların vicdanı 
bu...

Bir günde 46 kişinin boynunu vu-
ran bu zalim insan sefaletle-
ri, muhalif gazeteci Cemal 
Kaşıkçı’yı katledip parça 
parça doğramak için Türki-
ye İstanbul Konsolosluğuna 
gönderiyorlar Amerika’dan. 
Amerika’da o canavarlığı 
yapmaya cüret edemiyorlar. 
Ancak senin başında bulun-
duğun devlette bu işi kolay-
ca hallederiz, diye düşünüp 
uygulamaya koyuyorlar. Sen 
de bu canavarca katliamı ilk 
adımından itibaren izleyip 

bildiğin halde hiçbir müdahalede bu-
lunmuyorsun, cellatların da ülkeden 
çıkmasına izin veriyorsun.

Bütün bunlara rağmen adam sana 
çizik atıyor...

Zaten bu alçaklar, 100 yıldan bu 
yana Türkiye’ye düşmanlık içindedir-
ler. İngilizlerle bir olup arkadan vur-
muşlardır, Mekke’yi koruyan Ordu-
muzu. O günlerden bu yana hiç değiş-
memiştir bunların Türkiye düşmanlığı.

İsrail’le birlikte de yakın zamanda 
Türkiye’nin BOP çerçevesinde parça-
lanması için ABD’de anlaşma yapmış-
lardır.

Sen ki bu alçaklara kul köle oldun 
be...

Bunların insanlıktan zerre miktar-
da nasiplenmemiş kralları Türkiye’ye 
geldiğinde Kraliçe’nin Gül’üyle birlik-
te tıpış tıpış o şerefsizin kral dairesine 
çevirdiği oteline koşup gittiniz.

Onun emir kulları pozisyonunda 
görüşmeler yaptınız. Bunların kralı öl-
düğünde sen Türkiye’de yas ilan ettin.

Bütün bunlara rağmen, aldığın kar-
şılık işte bu...

Sen yine kuruluşundan bu yana 
Türkiye ve Türk düşmanı “Müslüman 
Kardeşler”in safında yer aldın. Onla-
rın lideri Mursi için gıyabi cenaze na-
mazları kıldırdın, şehit ilan ettin onu. 
Yıllar boyu meydanlarda, kürsülerde 
dört parmağın havada Rabia işareti 
yaptın ve hâlâ da devam ediyorsun bu 
işe.

Kaçak Saraylı Hafız, kim ki 
Türk’ün düşmanı, sen onun dostusun, 

yanındasın.
Kim ki Türkiye’yi sever, Türki-

ye’ye yardımda bulunur kara günde; 
sen onun da düşmanısın.

Temmuz 1974 Kıbrıs Harekâtımız-
da dünyada bir tek Muammer Kad-
dafi liderliğindeki Libya bize askeri 
ve lojistik yardımda bulundu. Muam-
mer Kaddafi Türkçe bilir, konuşur ve 
Ankara’daki Kara Harp Okulu’ndan 
mezundur.

Sen işte böylesine Türk dostu bir 
adamı, ABD Emperyalist Çakalı ve 
AB Çakalı efendilerinin buyrukları 
üzerine, onlarla bir olup linç ettirdin 
alçakça. Onunla birlikte 100 bin civa-
rında masum Libyalının da kanına gi-
ren emperyalist haydutlarla suç ortak-
lığı etmiş oldun.

Ortadoğu’da Türkiye’yi gerçekten 
seven ve dost bilen bir diğer ülke olan 
Beşşar Esad liderliğindeki Suriye’ye 
de aynı şekilde ihanet ettin. Emperya-
list çakalların bir emri üzerine; “Biz 
kardeşten de öte dostuz”, dediğin 
Beşşar Esad’ı satıp geçtin ve ona “Za-
lim Esed” demeye başladın bir anda. 
Ülkesine karşı her türlü hainliklerde 
bulundun, elinden gelen bütün hainlik-
lerde. Bıkıp usanmadın, vazgeçmedin 
hainlikten.

İşte sen busun ya...
Avanen de bu. Yani AKP’giller’i-

nin de tamamı aynı.
İşin en garip ve acı tarafı nedir, bi-

liyor musun Hafız?
Bütün bu ihanetlerine, vurguncu-

luklarına, soygunculuklarına, dönek-
liklerine, yalanlarına, riyakârlıklarına 
rağmen kendini en azından bugün bile 
halkın yüzde 35’ine “Delikanlı Adam” 
diye satabilmen...

Delikanlılık kim, sen kimsin ya...
Sizin gibilere Delikanlı asla den-

mez bizim yetiştiğimiz ortamlarda, 
muhitlerde. Başka bir şey denir de, 
neyse geçelim biz onu...

Neylersiniz...
Halkı kafadan gayrimüsellah hale 

getirince ne olayları gerçekte olduğu 
gibi görüp anlayabiliyorlar, ne de in-
sanların yapıp ettiklerini, içyüzlerini, 
ruhiyatlarını.

Fakat insan topluluğu hayvan sürü-
sü değildir. Sürgit avutulamaz, kandı-
rılamaz. Son Yerel Seçimlerin de gös-
terdiği gibi, artık bunca yıldır peşinde 
koşmuş, senin tarafından kandırılmış 
insanlarımızın bir bölümü de olsa gör-
meye başladı sizin ihanetlerinizi, yol-
suzluklarınızı, hırsızlıklarınızı, kanun-
suzluklarınızı.

Bu uyanış devam edecek Hafız. 
Bunu durdurmaya ne sizin, ne efendi-
lerinizin gücü yeter.

Devrileceksiniz; bütün hainler, bü-
tün talancılar, bütün hırsızlar, bütün 
halk düşmanları ve bütün ABD-AB 
taşeronları gibi. Bütün vatan satıcılar 
gibi.

Gelecek sizin de sonunuz, kesinkes 
gelecek...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
30 Temmuz 2019

Başyazı
Nurullah Ankut

Baştarafı sayfa 1’de

S-400’leri niye kurmuyorsun Hafız? 
Efendin izin vermedi mi?

Nurullah Ankut
Bir CIA-Pentagon-Washington

Operasyonu olan
“Ergenekon Davası” adlı saldırı üzerine...
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Bu iki kahraman, bizim gibi bu işi 

CIA’nın peojelendirdiğini, iki yerli ta-
şeron gücün de uygulamaya koyduğu-
nu gören ve onu ifade etme cesaretine 
sahip kişilerdir.

Sonradan görüştüğümüz Yarbay 
Mustafa Dönmez de bu CIA Operas-
yonunu bizim gibi değerlendirdiğini 
ifade etmiştir açıkça.

15 Temmuz sonrası ekranlara sıkça 
çıkan Kardak Kahramanı Ali Türkşen 
de saldırının iki yerli işbirlikçisinin 
FETÖ ve Tayyipgiller olduğunu ekran-
lardan dile getirmiştir. Onun da hakkı-
nı teslim etmiş olalım...

Geçen yazımızda da belirttiğimiz 
gibi, ne acıdır ki bu CIA Operasyo-
nu stratejik amacına ulaşmıştır. Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nde çok büyük bir 
tahribat yapmıştır, fiiliyatta ve ruhi-
yatta. Ondan sonraki ağır darbeler de 
15 Temmuz sonrası Tayyipgiller eliyle 
indirilmiştir.

Bunlardan birincisinde Ordunun as-
keri okulları kapatılmış, hastaneleri lağ-
vedilmiş, kışlalarının önünde çöp kam-
yonları ve iş makineleriyle barikatlar 
kurulmuş, birliklerin elektrikleri, suları 
ve iaşeleri kesilmiş, açlığa ve susuzluğa 
mahkûm edilerek aşağılanmışlardır.

En son indirici darebe de geçen 
günlerde çıkarılan askerlik yasasıyla 
vurulmuştur. 6 aya indirilen askerlik 
sonucunda 130 bin silah altındaki as-
ker bir anda terhis edilmiştir. Parası 
olanın askerlik yapmaması sağlanmış-
tır. Askerlik, uzatmalılar aracılığıyla 
artık paralı hale getirilmiştir.

Özetçe; Ordudaki savaşkan damar 
olan Mehmetçik ruhu ortadan kaldırıl-
mıştır, arkadaşlar...

CIA, ardındaki ABD Emperyalist 
Haydut Devleti ve AB Emperyalist Hay-
dutları, Türk Ordusu’nu çökertme amaç-
larına ulaşmışlardır artık büyük ölçüde.

Önceki yazılarımızda da belirtti-
ğimiz gibi, artık İkinci Kuvayimilliye 
Seferberliğimizle birlikte, Birincisinde 
olduğu gibi Antiemperyalist-Yurtsever 
bir ordu kurmak göreviyle karşı karşı-
yayız. Fakat bu sefer Birincisinin eksik 
bıraktığı alanı da dolduracağız.

Antiemperyalist, Antifeodal ve An-
tişovenist bir Halk İktidarı’yla birlikte 
bir Halk Ordusu da oluşturacağız.

Ne diyoruz?
Birincisinde yendik, İkincisinde de 

yeneceğiz!
Emperyalist çakalların ve yerli 

hain işbirlikçilerinin heveslerini yine 

kursaklarında bırakacağız. Yaptıkları-
na pişman edeceğiz onları!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
8 Temmuz 2019

Söz konusu görüntülü değerlendir-
menin linki aşağıdadır:

https://www.hkp.org.tr/bir-cia-pen-
tagon-washington-operasyonu-o-
lan-ergenekon-davasi-adli-saldiri-uze-
rine/

Demek Ege’deki 18 Ada’mızı Yu-
nanistan’a sattığın gibi, Doğu 

Akdeniz’deki kıta sahanlığımız için-
de yer alan 6’ncı Parseldeki petrol 
ve doğalgaz haklarımızı da Kıbrıs 
Rum Yönetimi’ne satıp geçtin, öyle 
mi Tayyip?

2015 yılı başlarında Davos’ta, 
Dışişleri Bakanın Davidson’la Kıb-
rıs Rum Yönetimi Lideri Anastasia-
des arasında yapılan bir görüşmede 
yaptınız bu ihaneti elbirliğiyle. 

“Biz buradaki haklarımızdan 
vazgeçelim, buradaki hidrokarbon 
rezervleri sizin olsun, siz işletin.”, 
dediniz.

Siz ne ihanete doymaz ABD iş-
birlikçilerisiniz yahu...

Ve sen Tayyip; boşuna övünme-
mişsin meydanlarda, kürsülerde, 
ekranlarda, “Ben BOP Eşbaşkanla-
rından biriyim” diye, “Ben bu göre-
vi yapıyorum”, diye...

Şimdi de, o zamanki ihanetini 
örtbas etmek için tırişkadan hamasi 
nutuklar atıyorsun, sadece görüntü 
vermek için o bölgeye sondaj gemi-
leri gönderiyorsun...

Adamlar uluslararası planda 
anlaşmalarını yapmışlar, işi fiiliya-
ta dökmüşler. ABD Haydut Çakalı 
başta olmak üzere Avrupa Birliği, 
Yunanistan, Mısır, Kıbrıs Rum Yö-
netimi anlaşmış buradaki doğal zen-
ginlikleri aralarında pay etmek için. 

Sense, bugüne dek izlediğiniz 
ihanet politikalarıyla ülkemizin ne 
saygınlığını bırakmışsın, ne güveni-
lirliğini, ne de eşini dostunu. Bütün 
Arap Dünyası içinde Türkiye’ye sa-
mimiyetle dostluk gösteren ve bunu 
fiiliyatta ortaya koyan Libya ve Su-
riye’ye, ABD’li efendilerinin buyru-
ğu üzerine savaş ilan etmişsin, onla-
rı sırtından hançerlemişsin. 

Bir tek dost bırakmamışsın dün-
yada be...

En yakınımızdaki kardeş ülke 
Azerbaycan’ı bile sattın ABD’nin ve 
İngiltere’nin emri üzerine. Bu kar-
deş ülkeyi de hançerledin sırtından. 
Ermenileri tercih ettin onlara. 

Ne çok hainsiniz yahu...
Bu Doğu Akdeniz’deki ihanetini-

zin sözünü Sabahattin Önkibar etti 
dün. Biz oradan haberdar olduk. Şöyle 
yazmış Odatv’deki köşesinde:

“Yıl: 2014.
“Doğu Akdeniz ve Ege Petrolle-

ri konusu dünya gündemine gelince 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün 
dünyaya şu deklarasyonu yayınladı:

“Türkiye ve KKTC kıta sahan-
lığı sınırları içinde petrol aramak 
tereddütsüz ve tartışmasız savaş se-
bebidir…”

“JOE BİDEN - DAVUTOĞLU - 
ANASTİADES

“Bu net tavır Yunanlılarla Kıb-
rıslı Rumları çıldırttı derken çok 
geçmeden şu gelişme oldu.

“Tarih: 2015 Ocak ayı.
“Yer: Davos.
“Dönemin ABD başkan Yar-

dımcısı Joe Biden, Türk Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’na baskı yaptı ve 
Davutoğlu’nu Rum lider Anastiades 
ile buluşturdu ki bu buluşma Türk 
kamuoyu ile basından saklanmaya 
çalışıldı.

“Peki, bu görüşme niçindi ve 
hangi kararlar mı alındı?

“4 YILDIR ÜZERİNDE DU-
RULMAYAN ANLAŞMA

“Başbakan Ahmet Davutoğlu 

Türkiye’nin 2014 yılında dünyaya 
deklare ettiği “Türkiye ve KKTC 
kıta sahanlığı sınırları içinde petrol 
aramak tereddütsüz ve tartışmasız 
savaş sebebidir” deklarasyonunu 
geri çektiği iddia edildi. Ki böyle 
bir karardan Cumhurbaşkanı Tay-
yip Erdoğan’ın haberdar olmaması 
mümkün müdür kararı siz verin.

“Eğer bu anlaşma doğruysa, 
Doğu Akdeniz’in petrol ve gazı aslın-
da 2015’de yapılan bu gizli anlaşma 
ile Rumlara peşkeş çekildi… Şimdi 
bölgede sondaj yapmamıza dışarı-
dan gazel okunuyor dememiz işte 
bundan.” (https://odatv.com/yazar/
sabahattin-onkibar/davutoglu-o-anlas-
maya-imza-atti-mi-12071914.html)

Önkibar’ın bu yazısını okuyunca, 
biz de Davos’taki bu ihanet anlaşma-
sını ilk kez dünyaya duyuran, İngilizce 
Yayımı da olan Kıbrıs gazetesi “Cyp-
rus Mail”in söz konusu yazısının peşi-
ne düştük internette. Gazetenin 7 Ma-
yıs 2017 tarihli sayısında yer alan söz 
konusu makaleyi arşivinden bulduk. 

Makalenin Anlaşmaya ilişkin  bö-
lümünün İngilizce metni aynen şu şe-
kildedir: 

***
“(...) nobody has asked why Tur-

key’s response to the announcement 
of the third licensing round for oil 
explorations back in 2016 was re-
latively low-key. At the time, the 
Turkish foreign ministry issued a 
one-off statement, as it was expected 
to do, and forgot about the matter. 
This was very strange as Block 6, 
which Turkey has claimed as part of 
its continental shelf, was one of the 
three plots on offer. Ankara’s state-
ment at the time said that “much of 
Block 6 seems to lie at the external 
borders of the Turkish continental 
shelf in the Eastern Mediterranean 
which is registered before the United 
Nations.”

“Why did the Cyprus govern-
ment include Block 6 in the third 
licensing round when it had been in-
formed back in 2014 that this would 
be considered casus belli by Turkey? 
And why did Turkey do little more 
than issue a routine statement?

“The answer can be found in 
a secret meeting in Davos in early 
2015 between President Anastasia-
des and Turkey’s then prime minis-
ter Ahmed Davutoglu. At this mee-
ting, the two agreed that the only 
way forward was a Cyprus settle-
ment, which would open the way for 
co-operation on hydrocarbons. The 
US fully backed this understanding 
and, with the Cyprus talks between 
Akinci and Anastasiades that began 
in 2015 going well, the then vice-pre-
sident Joe Biden rewarded Anas-
tasiades. At a meeting in Davos in 
2016 Biden informed Anastasiades 
that through the US administrati-
on’s intervention Turkey had lifted 
her objections to the licensing of 
Block 6. The expression of interest, 
submitted by Exxon-Mobil, in the 
third licensing round was part of Bi-
den’s initiative.” (https://cyprus-ma-
il.com/2017/05/07/view-anastasia-
des-recklessly-broken-deal-turkey/)

***
Metnin Türkçe karşılığı, bu yaban-

cı dili bilen arkadaşların da görüp anla-
dığı gibi, şu şekildedir:

“(…) hiç kimse 2016’da üçüncü 
kez petrol arama çalışmaları için 
ruhsatlandırma yapılacağı duyuru-

su üzerine Türkiye’nin neden görece 
zayıf bir tepki gösterdiğini sormadı. 
O zamanlar Türk Dışişleri Bakanlı-
ğı, yapmak zorunda olduğu tek bir 
açıklamayla yetindi ve sonra konuyu 
unuttu. Bu durum çok ilginçti çün-
kü Türkiye’nin kıta sahanlığının bir 
parçası olduğunu iddia ettiği 6’ncı 
Parsel, arama yapılacak üç bölgeden 
biriydi. Hâlbuki zamanında Ankara, 
‘Birleşmiş Milletler nezdinde kabul 
edildiği gibi, 6’ncı Parselin büyük bir 
bölümünün Doğu Akdeniz’deki Türk 
Kıta Sahanlığının sınırları içerisinde 
yer aldığı görülmektedir.’ şeklinde 
açıklama yapmıştı.

“Peki Kıbrıs Yönetimi, 2014 yı-
lında Türkiye tarafından bunun bir 
savaş sebebi sayılacağı konusunda 
uyarılmış olmasına rağmen 6’ncı 
Parseli üçüncü petrol arama çalış-
malarına neden dahil etti? Ve Türk 
Hükümeti neden bu konuda sadece 
rutin bir açıklama yapmakla yetin-
di?

“Bu soruların cevabı, 2015 yı-
lının başlarında Davos’ta Güney 
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasi-
ades ile Türkiye Başbakanı Ahmet 
Davutoğlu arasında gerçekleşen 

gizli toplantıda bulunabilir. Bu top-
lantıda ikili, ilerlemenin tek yolunun 
hidrokarbonlar konusunda işbirli-
ğinin önünü açacak bir Kıbrıs an-
laşması olduğu konusunda uzlaştı. 
ABD bu uzlaşmayı sonuna kadar 
destekledi ve Akıncı ile Anastasia-
des arasında 2015 yılında başlayan 
Kıbrıs görüşmelerinin de iyi gitme-
siyle zamanın (ABD) Başkan Yar-
dımcısı Joe Biden Anastasiades’i 
mükafatlandırmış oldu. 2016 yılın-
da Davos’ta gerçekleşen bir top-
lantıda, Biden Anastasiades’i, ABD 
yönetiminin müdahalesiyle birlikte 
Türkiye’nin 6’ncı Parselde petrol 
aranmasına ilişkin itirazlarından vaz-
geçtiği konusunda bilgilendirmişti. 
Exxon-Mobil’in, üçüncü petrol ara-
ma çalışmalarıyla ilgili beyanı Bi-
den’ın inisiyatifinin bir parçasıydı.

***
Kıbrıs Rum Gazetesinin bu habe-

rinden üç gün sonra, Tayyipgiller’in 
Dışişleri Bakanlığı da mecburen şöyle 
bir açıklama yapmak durumunda kalır. 
Açıklamanın İngilizce metni ve iç ka-
muoyuna yönelik Türkçe metni birbi-
rinden farklıdır. 

Dışarıya yönelik İngilizce metin 
daha yumuşak bir ton taşırken, iç ka-
muoyuna dönük Türkçe metinse daha 
sert bir üslup taşımaktadır. 

İşte Tayyipgiller’in dışarıya yöne-
lik İngilizce açıklamaları:

“Statement of the Spokesperson 
of the Ministry of Foreign Affairs, 
Ambassador Hüseyin Müftüoğlu 
in response to a question regarding 
certain statements in an article pub-
lished in the “Cyprus Mail” newspa-
per

“An article concerning the Greek 
Cypriot Administration’s unilateral 

pursuit of hydrocarbon-related acti-
vities in disregard of the inalienable 
rights on natural resources of the 
Turkish Cypriot people, published 
in the GCA’s “Cyprus Mail” news-
paper, contained groundless allega-
tions which could be taken to imply 
that Turkey might have relinquished 
some of its rights and interests. The 
faulty assessments in the Turkish 
media based on these allegations 
are an exercise in futility.” (http://
www.mfa.gov.tr/sc_24_-10-may%-
c4%b1s-2017_-statement-of-the-spo-
kesperson-of-the-ministry-of-fore-
ign-affairs_-ambassador-h%c3%bc-
seyin-m%c3%bcft%c3%bco%c4%9f-
lu-in-response-to-a-question-regar-
ding-certain-statements-in-an-ar-
ticle-published-in-the-_cyprus-ma-
il_-newspaper.en.mfa)

Bu metnin Türkçe karşılığı şudur:
“Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bü-

yükelçi Hüseyin Müftüoğlu’nun, 
“Cyprus Mail” gazetesinde yayın-
lanan bir makalede yer alan bazı 
ifadelere ilişkin bir soruya cevaben 
yaptığı açıklama

 “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
gazetesi “Cyprus Mail”de yayın-
lanan, Kıbrıs Türk Halkının doğal 
kaynaklar üzerindeki asli haklarını 
göz ardı ederek Güney Kıbrıs Rum 
Yönetiminin tek taraflı sürdürdüğü 
hidrokarbon faaliyetleriyle ilgili ma-

kale; Türkiye’nin 
bazı hak ve çıkar-
larından feragat 
etmiş olması anla-
mına gelebilecek 
temelsiz iddialar 
içermektedir. Türk 
basınında bu iddia-
lara dayanarak ya-
pılan hatalı değer-
lendirmeler abesle 
iştigaldir.”

İç kamuoyuna yönelik Türkçe açık-
lamaları ise şu şekildedir, Tayyipgil-
ler’in Dışişleri Bakanlığının:

“Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu’nun 
“Cyprus Mail” gazetesinde yayımla-
nan bir makalede yer alan bazı ifa-
deler hakkındaki bir soruya cevabı

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’n-
de yayımlanan “Cyprus Mail” ga-
zetesinde, GKRY’nin Kıbrıs Türk 
halkının Ada’nın doğal kaynaklar 
üzerindeki asli haklarını göz ardı 
ederek, tek taraflı olarak sürdürdü-
ğü hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin 
yorumda değinilen, Türkiye’nin hak 
ve çıkarlarından taviz vermesi an-
lamına gelebilecek mesnetsiz iddia-
lar tamamıyla gerçek dışıdır. Hayal 
ürününden ibaret bu yorumları esas 
alan Türk basınındaki hatalı değer-
lendirmeler de abesle iştigaldir.” 
(http://www.mfa.gov.tr/sc-24_-di-
sisleri-bakanligi-sozcusu-buyukel-
ci-huseyin-muftuoglu_nun-_cyp-
rus-mail_-gazetesinde--yayimla-
nan-bir-makalede.tr.mfa)

İki metini karşılaştırırsak; aradaki 
ton farkını görürüz. Mesela, İngilizce 
metinde “buradaki haklarımızdan Da-
vos’ta vazgeçtiğimiz iddiaları ‘hayal 
ürününden ibarettir’” şeklinde bir ibare 
yoktur. Yine İngilizce metinde “maka-
le”den söz ediliyor. Türkçe açıklamada 
ise makale sözcüğü yerine “yorum” 
sözcüğü yer alıyor. 

Ve her iki metinde de bir anlaşma-
dan söz edilmediğine ilişkin bir iddia 
yer almıyor. Dolaylı yoldan böyle bir 
anlaşmanın varlığı, yapılmış olduğu 
kabul edilmiş oluyor. 

“Hayır, biz Anastasiades ile Da-
vos’ta görüşüp Doğu Akdeniz’e ilişkin 
bir anlaşmada bulunmadık.”, denmi-

yor. Sadece “Buradaki haklarımızdan 
feragat etmedik” diyor. 

Eee, tabiî “Feragat ettik, biz Doğu 
Akdeniz’i satıp geçtik” diyecek halleri 
yok. Öyle olunca da işte böyle laf çevi-
riyorlar, demagojik bir üslupla kendi-
lerini savunmaya çalışıyorlar, halkımı-
zı kandırmaya, aldatmaya çabalıyorlar. 

Siz 2014’te “Burası Türkiye’nin ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Yönetiminin kıta 
sahanlığının içindedir. Burada bizim 
dışımızda herhangi bir ülkenin hid-
rokarbon arama çalışması yapması, 
yapmaya kalkışması bizim için savaş 
sebebidir!” diyorsunuz; karşınızdaki 
hasımlar 2016’da burada sondaj çalış-
malarına girişiyorlar. Yukarıda adını 
andığımız emperyalist haydut devletler 
ve bölge ülkeleriyle paylaşım anlaşma-
ları imzalıyorlar, siz ne yapıyorsunuz?

Sadece zayıf yani düşük tonlu bir 
kuru gürültü...

Hani savaş sebebi sayardınız böyle 
bir şeyi?

Kıbrıs Rum Yönetimi gazetesinin 
iddia ettiği gibi, anlaştınız ve sattınız 
haklarımızı Davos’ta değil mi 2015 
Ocağında?..

Yapımcımız ve efendimiz ABD 
Emperyalist Haydudu ve AB Haydut-
ları bizi iktidardan düşürmesin diye, 
onların buyruğuna uydunuz harfiyyen. 
Ve daldınız ihanet denizine boylu bo-
yunca...

Ondan sonra da kem küm...
Şimdi de zevahiri kurtarmak için, 

iki sondaj gemisi gönder bölgeye, on-
lar da sözde sondaj çalışması yapsın. 

Her şeyiniz yalan, dümen, riya ve 
kandırmaca be...

Bir tek konuda bu memleket için, 
bu halk için olumlu bir işiniz olsun 
be...

Ne gezer...
Ülkenin dağını taşını, şehrini mey-

danını parsel parsel paylaşıp sattınız. 
Yeşilin, ağacın kökünü kurutmaya san-
ki ant içmişsiniz. Kaç milyon ağaç kes-
tiniz 17 yıldan bu yana Tayyip...

Bunların da hesabı yapılacak. Ca-
nına kıydığınız bir tek dalın, bir kök 
fidanın bile hesabını soracağız sizden!

Ege’deki, Doğu Akdeniz’deki, 
Kıbrıs’taki ihanetlerinizin de hesabını 
vereceksiniz!

Suçlarınız saymakla bitmez. Say-
falar almaz, bunları bir bir yazmaya 
kalksak. 

Evet, artık sadık “hülooğğ”cuları-
nız da uyanmaya başladılar giderek, 
gördüğünüz gibi. Sizin ihanetlerinizi, 
vurgunlarınızı, soygunlarınızı, hırsız-
lıklarınızı anlayıp kavramaya başladı-
lar. 

Şehit Anneleri Derneği Başkanı 
şehit anasına bile kendine hakaretten 
dava açtırmışsın be Tayyip...

Utanır insan be, yüzü kızarır. Ama 
siz nereden bileceksiniz, askerliğin, şe-
hitliğin onurunu, değerini...

Hangi birinizin oğlu halk çocukları 
gibi askerlik yaptı?..

Neyse...
Dedik ya, suçlarınız saymakla bit-

mez, diye...
Bütün mücrimler gibi sizin için de 

hesap günü gelecek!
İşte TCK burada. Suçlarınızın ta-

mamına ilişkin ceza maddeleri var 
orada. 

Geriye ne kaldı?
Emri, buyruğu sadece hukuktan, 

Anayasadan, kanunlardan ve vicdanın-
dan alan savcılar ve yargıçlardan olu-
şan mahkemeler. Onlar da oluşacak bir 
gün. Ve karşısına çıkarılacaksınız bu 
mahkemelerin. Hiç kaçışınız kurtulu-
şunuz yok. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

13 Temmuz 2019

Nurullah Ankut
Demek Ege’deki 18 Ada’mız gibi

Doğu Akdeniz’deki haklarımızı da
satıp geçtiniz, öyle mi Tayyip?…
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Türkiye’de aydın sefaleti...
Sosyal Bilimler alanında ve 

toplumsal, siyasal konularda Türki-
ye tam bir çöl görüntüsü sunar. Ken-
dilerini kallavi aydın diye pazar-
layanların, üniversitelerin “Prof” 
ünvanlı akademisyenlerinin bir teki 
olsun bu konularda gerçekleri görü-
cü, olayları sebep-sonuç ilişkileriyle 
birlikte, nasılsa öylece görüp kavra-
yıcı, çözümleyici, sistematik bir fikir 
ortaya koyamaz.

Tabiî olayı neyse öylece, olduğu 
gibi kavrayamadıkları için de ola-
ya ilişkin öne sürdükleri sebeplerin 
tümü yakıştırmadır. Böyle olunca 
da oradan tabiî ki bir çözüme ula-
şamazlar, yol gösterici bir düşünce 
ortaya koyamazlar. 

Bunların saatler süren konuşma-
larının, yüzlerce sayfadan oluşan ki-
taplarının tamamı, halkımızın deyi-
şiyle “çene suyu çorbası”ndan başka 
hiçbir anlam ve değer taşımaz...

İşte Önderimiz Hikmet Kıvıl-
cımlı, bu sebepten der ki, Sosyal Bi-
limler söz konusu olduğunda: “Ey 
bilim, senin adına ne cinayetler işle-
niyor...”

Bu sözde aydınların tamamı Mark-
sizm-Leninizmi eşekçe küçümsedikle-
ri için, 6 bin yıldan bu yana yani Sü-
mer’den bu yana; toplumların, durum-
ları ve çıkarları birbirine zıt (üstelik de 
bu zıtlık giderilemez bir çelişki oluştu-
rur yani antagonist bir çelişki oluştu-
rur) sınıflardan oluştuğunu görmezler, 
anlayamazlar, kavrayamazlar. 

Siyaset denen şeyin aslında sadece 
ve sadece; “Sınıflar arasında savaş 
olduğunu”, “Ekoniminin yoğunlaş-
mış bir ifadesi olduğunu” da asla 
göremezler, anlayamazlar, kavraya-
mazlar. 

Sosyal sınıflardan bağımsız ya da 
sınıflarüstü bir siyasetin, bir ekonomi 
anlayışının, bir sanatın, bir kültürün, 
felsefenin olabileceğini varsayanlar 
için Lenin aynen şu tespiti yapar:

“Böylelerini Avustralya kangu-
rusu ya da onun gibi bir canlının 
yanında panayırlarda sergilemek 
gerekir.”

Hal böyle olunca, bu sağlı sollu 
aydın güruhunun tamamı ne Tayyip-
giller’i anlayabilir ne Pensilvanyalı 
İmam’ın tarikatını oluşturan meczup-
lar topluluğunu ne de Türkiye’deki her 
biri de bir din derebeyliği oluşturmuş 
bulunan Ortaçağcı, karanlık, insan-
lıktan ve vicdandan yoksun şeyhleri, 
mollaları, meleleri ve onların tarikat-
larını....

Bunların hepsinin birer Ortaçağ 
Kurumu olduğunu, Ortaçağ’ın Üm-
metçilik Konağının özlemi içinde ya-
şadıklarını; kafaca ve ruhça o konakta 
bulundukları için de Modern Burjuva 
Toplumunu olsun bir türlü görüp kav-
rayamadıklarını; dolayısıyla vatana ve 
ulusa dair hiçbir değer taşımadıklarını 
göremezler, anlayamazlar ve tabiî bi-
lemezler.

O tarikat yuvalarını, o insanlık düş-
manı karanlık odakların şeyhlerini hep 
sınıflardan kopuk bir kişi olarak görür-

ler. Yapıp ettiklerini de kişi eğilimleri 
olarak değerlendirirler. Tabiî dolayı-
sıyla da  bu kişi ve hareketleri hiçbir 
biçimde görememiş, anlayamamış ve 
değerlendirememiş olurlar gerçeklikte. 

Ve bu Ortaçağcı parti, tarikat ve 
benzeri kuruluşların varlıklarını ko-
ruyabilmek, sürdürebilmek, güçlene-
rek iktidar olabilmek için hiç tereddüt 
etmeden uluslararası emperyalizmin 
kolları altına sığınabileceklerini ve on-
ların sadık hizmetkârlığına, piyonluğu-
na, taşeronluğuna soyunabileceklerini 
öngöremezler.

Lenin’in “Emperyalizm” teorisini 
bilmedikleri için de emperyalistlerin, 
kapitalizmce bizim gibi geri bir ülkeye 
girdikleri zaman oraları sömürgeleştir-
mek, doğal kaynaklarını ve pazarlarını 
ele geçirmek, insanlarının alınterini 

yok pahasına elde etmek, yarattıkları 
değeri gasp etmek için o ülkede bulu-
nan en gerici sınıf, zümre ve tabakalar-
la işbirliğine gireceklerini öngöremez-
ler, anlayamazlar, bilemezler.

Özetçesi; nerede Ortaçağcı din 
devleti oluşturmak için yanıp tutuşan 
bir siyasi parti, bir tarikat, bir cemaat, 
herhangi bir vakıf, dernek ya da kuru-
luş varsa; o muhakkak ki uluslararası 
emperyalizmle ilişkiye geçmiştir, onun 
hizmetkârlığına soyunmuştur, onun 
ajanlığına başlamıştır. Dolayısıyla da 
o ülkenin alınteriyle geçim sağlayan 
işçilerine, emekçilerine, esnaf ve ay-
dınlarına düşmandır artık bu Ortaçağ-
cı, adı başka başka olan yapılanmalar.

1996 yılında çekilmiş şu fotoğraf-
taki zevata bakın bir:

Bu zevat, “Hoşgörü 1995 Ödülle-
ri” adıyla 1996’da düzenlenen, onursal 
başkanlığını Fethullah Gülen’in yap-
tığı tören dolayısıyla bir araya gelmiş. 
Ve fotoğraftaki görüntüyü oluşturmuş. 
Orada konuşmalar da yapıyor bazıları. 
Tabiî bu konuşmalarda dolaylı biçimde 
Feto ve tarikatı övülmüş oluyor. 

Hoşgörünün sembolü oluyor bu ta-
rikat...

İblis ne kadar hoşgörülüyse, Fe-
to’nun da o kadar bir hoşgörüye sahip 
olduğu, Ergenekon, Balyoz, Askeri 
Casusluk, Odatv vb. adlarla anılan, her 
biri de bir CIA Operasyonundan başka 
bir şey olmayan saldırılarda ve en son 
15 Temmuz 2016’daki Tayyipgiller’le 
giriştikleri Ganimet Paylaşım Sava-
şı’nda açık olarak görüldü herhalde. 

En azından Hz. Muhammed’in deyi-
şiyle, “Akıl sahipleri” tarafından...

İzleyin yukarıdaki görüntünün yer 
aldığı videoyu bir. Ya da tapesini oku-
yun.

***

Videonun Tapesi:
Fethullah Gülen: Hoşgörü, bizim 

yamaçlarımızın gülü, çiçeğidir. Onu 
gerçek derinlikleriyle, buutlarıyla 
başka yerde aramak beyhudedir zan-
nediyorum. 

Sunucu: Mikrofonlara yansıyan 
duygular, yıllar önce yitirdik sandıkla-
rı kardeşleriyle beklenmedik bir anda 
karşılaşan insanların hislerini andır-
maktadır. 

Orhan Gencebay: Gelin birlik 
olalım yarın çok geç olmadan. Gelin 

birlik olalım, vazgeçin öç almadan. 
Nefreti yok edelim, gel sen de katıl 
bize. İntikam eşkiyası sevgiyle gelir 
dize. 

Abdullah Gül: Efendim hoşgörü 
ve beraberinde tolerans, başkalarına 
saygı; bunlar hep aynı anlamda ve 
beraber olan terimlerdir. Bunlara en 
iyi örnek kendi tarihimizde vardır. 

Fatih Terim: Tüm alemin, özellik-
le ülkemizin bu kelimenin manasına 
sadık kalacağına inanarak hepinize 
saygılar sunuyorum. 

Barış Manço: Bu saçlar, bu bıyık-
lar, Türk Halkının engin hoşgörüsüyle 
beyazlandı. Hepinize saygılar ve sev-
giler sunuyorum. 

Toktamış Ateş: Bu farklılıklar 
içinde bir arada yaşamak istiyorsak 
bunun yollarını aramak zorundayız. 
Ve işte bunun yollarını aramak da 
ancak diyalogdan geçer. Konuşma-
mın başında söylediğim gibi karşı-
lıklı saygıdan, sevgiden geçer. Hani 
eğer bunları yok sayar, sadece kendi 
düşüncemizi yaşanacak bir ortamın 
belirleyicisi olarak seçersek, zannedi-
yorum ki çok ciddi sıkıntılar çekeriz, 
hep beraber.

Fethullah Gülen: Hoşgörü, bizim 
yamaçlarımızın gülü, çiçeğidir ve 
dünyaya onu siz duyuracaksınız. Bu 
ortamı Allah lutfetmiştir, hazırlanmış-
tır. Ve Türk toplumu senelerden beri 
buna... (https://www.dailymotion.com/
video/x7e97bd)

***

Zevatı oluşturan, bilim ve bilinç 
yoksulu kişilerin bazılarının adlarını 
da okuyalım isterseniz:

“Yıl: 1996 Yer: Çırağan Sarayı
“Onursal başkanlığını Fethullah 

Gülen’in yaptığı Gazeteciler ve Ya-
zarlar Vakfı  “Hoşgörü 1995 Ödül-
leri” töreni.

“Törende kimler yok ki... Siyaset 
ve sanat dünyasından tanıdık bir çok 
sima… Namık Kemal Zeybek, İs-
mail Kahraman, Abdullah Gül, Ab-
dulkadir Aksu, Muhsin Yazıcıoğlu, 
Fethullah Gülen, Ertuğrul Günay, 
R. Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek, 
Orhan Gencebay, Barış Manço, Hül-
ya Koçyiğit, Müjdat Gezen, Mustafa 
Keser, Ahu Tuğba, Neslihan Yargıcı, 
Esin Avşar, Mustafa Topaloğlu, Ay-
sel Gürel, Fatih Terim, Rıza Çalım-
bay, Emir Turam, Şadan Kalkavan, 
Rıdvan Dilmen, Nail Güreli, Fehmi 
Koru, Ali Bayramoğlu, Cengiz Çan-
dar, Taha Akyol, Hasan Cemal, Ze-
keriya Kahraman, Murat Birsel ve 
daha birçok ünlü isim Çırağan Sa-
rayı’nda buluşmuştu.” (https://www.
ensonhaber.com/mujdat-gezen-fethul-
lah-gulenden-odul-almis-2012-05-03.
html)

İşte görüyorsunuz...
Atatürkçü, ilerici, demokrat ve hat-

ta solcu bilinen Müjdat Gezen gibi, 
Nail Güreli gibi, Toktamış Ateş gibi 
zavallılar da var bu karede. Sağın her 
kesiminden insan zaten bol miktarda 
var... Onların en azından bir bölümü-
nün, biz bugün dahi, FETÖ’cülükte 
kararlı olduklarını tahmin ediyoruz, 
her ne kadar itiraf edemeseler de...

Tabiî yine böyle organizasyonla-
rın pek çoğunda olduğu gibi Tayyip, 
Abdullah Gül ve AKP’giller avanesi 
de bulunmaktadır. Biz hep diyoruz ya; 
FETÖ’nün Türkiye’deki en önde gelen 
siyasi ayağı, müttefiki, ortağı Tayyip-
giller’in AKP’sidir, diye. İşte bu gö-
rüntüde de aynı gerçekle bir kez daha 
karşılaşmış oluyoruz.

Son günlerde sosyal medyada bir 
video daha çok görüntülenip, konu-
şulup, tartışılmaktadır.  Burada da bir 
kitap fuarında kitaplarını imzalamak 
üzere bulunan ve kendini kallavi Ta-
rihçi-Aydın olarak pazarlayan İlber 
Ortaylı, “Cerrahi Tarikatı” denilen 
bir Ortaçağ yuvalanmasının şeyhlerin-
den olan Ömer Tuğrul İnançer adlı 
saldırgan, çirkef, laiklik, Kuvayimil-
liye ve Mustafa Kemal düşmanı, Laik 
Cumhuriyet düşmanı, kadın düşmanı 
bir karanlık ruhun sahibi, Ortaçağcı in-
san sefaletinin elini öperken görüntü-
leniyor. Ortaylı, bu şeyhin eşinin elini 
de öpüyor.

Öyle ki, şeyhi görür görmez, bir 
su aygırını andıran koca gövdesinden 
beklenmedik bir çeviklikle ayağa fırlı-
yor ve eğilerek elini öpüyor şeyhinin, 
aşağıda görüldüğü gibi...

Bu İlber Ortaylı, Pensilvanya Ha-
cılarındandır da aynı zamanda, ha-
tırlanacağı gibi. O anların videosu 
yayımlanmadı varsa da. O bakımdan 
bilemiyoruz ama muhtemeldir ki Pen-
silvanyalı İmam’ın elini de aynı tarzda 
öpmüştür...

Bu İlber Ortaylı, tükürdüğünü de 
yalayan cinstendir, hatırlanacağı gibi 
yine. Cumhuriyet Gazetesi’nden Ce-
ren Çıplak’a 2016 Ağustosunda ver-
diği bir röportajında “Türkiye’yi ca-

hiller yönetiyor”, diye bir laf etmişti. 
Bir hafta sonra duramadı bu sözünün 
arkasında, “Ben böyle bir şey söyleme-
dim” dedi çıktı, Hürriyet Gazetesi’n-
deki köşesinde:

“Tarihçi Prof. Dr İlber Ortaylı 
Cumhuriyet gazetesinde geçtiğimiz 
pazar Ceren Çıplak imzalı “Türki-
ye’yi cahiller yönetiyor” başlığı ile 
çıkan röportajını Hürriyet gazete-
sindeki köşesinde yalanladı. “Tür-
kiye’yi cahiller yönetiyor” ifadesini 
kullanmadığını söyleyen Ortaylı’nın 
ses kayıtlarında bu sözleri bizzat 
söylediği duyuluyor.

“Ayrıca muhabirimiz Ceren Çıp-
lak Ortaylı’nın isteği üzerine daha 
sert ifadeleri söyleşiye taşımamıştır.” 
(http://www.cumhuriyet.com.tr/video/
video/595285/ilber_Ortayli_bir_haf-
ta_sonra_yalanladi_ama_iste_kendi_
sesiyle__Turkiye_yi_cahiller_yoneti-
yor.html)

Öyle görünüyor ki, röportajda 
inandığı düşüncesini ortaya koyuyor, 
Ortaylı. Fakat Tayyipgiller’den zılgıtı 
yiyince, tehlikeli sularda yüzdüğünü 
görüyor ve hemen kendisini karaya 
atıyor. Yani sözünü yalayıp yutuyor, 
hem de ahlâken nasıl bir sefalet içinde 
bulunduğunu sergileyerek...

Ben böyle bir beyanda bulunma-
dım, diyor. Dolayısıyla da gazeteci Ce-
ren Çıplak’ı suçlamış oluyor.

Türkiye’deki bilim ve bilinç duru-
mu gibi, burjuva-küçükburjuva aydın-
larımızdaki namus durumu da ya da 
seviyesi de işte budur, arkadaşlar...

Bunlar sistematik de düşünemez-
ler. Röportajının ses alma cihazına 
kaydedildiğini ve söylediği sözü inkâr-
dan gelip gazeteciyi suçladığı anda, o 
sözün ses cihazından sosyal medyada 
yayına sokuluvereceğini düşünemiyor, 
hesap edemiyor.

Tarihçiliği de böyledir Ortaylı’nın. 
Tek tek olaylara, konulara ilişkin yı-
ğınla bilgiye sahiptir. Bu tür bilgilere 
biz “Birikim Bilgisi” diyoruz. 

Fakat o bilgileri işleyip sistema-
tik bir yapıya ulaşarak, sözde uzmanı 
olduğu Osmanlı’nın geçmişi yani ku-
ruluşu, yaşama süreci ve yıkılışı hak-
kında gerçek anlamda sebep-sonuç 
ilişkilerine dayanan bir sonuç ortaya 
koyamamıştır. 

Osmanlı’yı kimler, hangi sosyal 
sınıf yapısına sahip insanlar nasıl kur-
dular, kimlerle savaşarak kurdular? 
Osmanlı 600 yıl varlığını nasıl sürdü-
rebildi? Ve neden 20’nci Yüzyıl’ın ilk 
çeyreğinde hızla çöküp Tarih olduğuna 
dair soruların cevaplarını bulamazsınız 
İlber Ortaylı’da. Bu soruların ve işaret 
ettiği olayların gerçek sebeplerini ke-
sinlikle bulamazsınız İlber Ortaylı ve 
benzerlerinde. Hep yakıştırma, dolayı-
sıyla da gerçek dışı sebepler öne sürer-
ler böylesi Tarihçiler. 

Dedik ya yukarıda, yazımızın ba-
şında; Türkiye Sosyal Bilimler ala-
nında bir çöl görünümü arz eder, diye. 
Burjuva-küçükburjuva aydınlarımız 
aslında yarım ya da çeyrek aydın bile 
değildir, diye. 

Bunlar hem bilim, bilinç, kavrayış, 
anlayış yoksunudurlar, hem de ente-
lektüel namus ve insancıl ahlâk...

Hani “Şark Aydını” diyoruz ya; 
işte o kapsama girer bunların tamamı. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Temmuz 2019

Nurullah Ankut Türkiye’nin trajedisi:
FETÖ’nün pervaneleri bunlar

Bunların tamamı, 1919’da da Yu-
nan’ın safındaydı, bugün de...

Bunlar 15 Mayıs 1919’da Yu-
nan, İngiliz, Fransız, İtalyan zırhlı-
larının korumasında, İzmir’e çıkıp 
kan dökerek, ırza geçerek binlerce 
insanımızı genç yaşlı, kadın çocuk 
demeden canavarca katlederek iler-
lerken; “Bu gelen Halife Ordusu-
dur, sakın karşı çıkmayın!”, diyerek 
memnuniyetlerini ortaya koyuyor-
lardı.

Ve bunlar, Antiemperyalist Kur-
tuluş Savaşı’mızın Önderleri hak-

kında, Mustafa Kemal, İnönü ve si-
lah arkadaşları hakkında idam fer-
manları çıkarıyorlar ve “eşkıya, ser-
seri, çapulcu sürüsü” nitelemeleriyle 
kötülüyorlardı Kuvayimilliyecileri. 

Satılmış, hain, işgal kuvvetleri-
nin kucağında bir kukla gibi oynat-
tıkları İstanbul Hükümetlerinin ve 
onların tepesinde bulunan, kendi 
ikbal ve saltanatından başka hiçbir 
şey umurunda olmayan çökkün, bu-
nak Padişahın, Vahdettin’in, Damat 
Ferit’in ve avanesinin fetva, buyruk 
ve telkinleriyle, Kuvayimilliyeci ata-
larımıza karşı yerel isyanlar tertip-

liyorlardı.
Peki neden bu kadar hain, bu 

kadar satılmış, bu kadar alçak ve bu 
kadar vatan millet düşmanıdır bu 
güruh?

Şundan:
Bunlar ilk kez MÖ 4 bin yılların-

da Aşağı Mezapotamya’da ortaya 
çıkan ve oradan ülkemiz Türkiye 
de içinde bulunmak üzere doğuya 
ve batıya yayılan, insanlık düşmanı, 
asalak, Antika Tefeci-Bezirgân Ser-
maye Sınıfının değişik alanlardaki 
temsilcileridir de ondan. 

Herhangi bir üretimde bulunma-

yan, sadece üreticilerle tüketiciler 
arasında aracılık yaparak ve onları 
borçlandırıp yüksek faiz alarak, kâr 
sağlayarak alınteriyle geçim sağlayan 
insanlarımızın sırtından büyük vurgun-
lar, kazançlar elde edip devran süren, 
kökü tâ eski çağlara uzanan bu Antika, 
zalim sınıfın temsilcileridir, sözcüleri-
dir, savunucularıdır bunlar.

Bu Tefeci-Bezirgân Sermaye Sı-
nıfı, Tarihteki ilk egemen sınıftır. Hz. 
Muhammed’in ve Kur’an’ın ortaya 
koyduğu dini bile yani İslam’ı bile 
bunlar 30 yıl içinde tersyüz etmişler, 
onu Muaviye-Yezid Dini’ne dönüştü-
rerek kendi acımasız sömürgen sınıf-
larının ideolojisi haline getirmişlerdir. 

İşte bunlar, hep kayıtsız şartsız ege-
men oldukları Ortaçağ’ın o günlerinin 
özlemi içindedirler. Kafaları ve ruhi-

yatlarıyla o çağa bağlıdırlar ve o çağda 
yaşamaktadırlar. 

Millet, bildiğimiz gibi, Burjuva 
Devrimleriyle birlikte ortaya çıkan bir 
kavramdır, bir oluşumdur, bir gerçek-
liktir. 

Peki Burjuva Devrimleri öncesinde 
ne vardı?

Ümmetler...
Doğu, Muaviye-Yezid Dini’nin 

Ümmetindendi; Batı da İsa Dini’nin 
Ümmetinden. 

Batı’da Burjuva Devrimleriyle 
birlikte 15’inci Yüzyıl’dan itibaren 
bu Antika, asalak, sömürgen sınıf 
toplumdan kazınıp atıldı. Burjuva 
ya da Kapitalist Sınıfı, tek hâkim ve 
egemen sınıf olarak iktidarını kurdu. 

Nurullah Ankut
Bunların tamamı

“Keşke Yunan galip gelseydi”cidir…
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Bizde ya da Doğu’da ise, Burjuva 

Devrimleri ancak 20’nci Yüzyıl için-
de yani Burjuvazinin dünya çapında 
Tekelci Finans-Kapital aşamasına, 
Emperyalizm aşamasına ulaşmış bu-
lunduğu yani gericileştiği bir çağda 
gerçekleşti. 

Öyle olunca da bizdeki Burjuva 
Devrimleri daha doğarken iktidarını 
koruyabilmek için bu Antika, gerici 
Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfıyla itti-
faka girdi. Yani onu toplumdan kazıyıp 
ekonomik ve sosyal hayattaki varlığına 
son vermek bir yana, onunla müttefik 
oldu. Sola, sosyalistlere ya da İşçi Sını-
fı Devrimcilerine karşı onunla bir olup 
zalimane tedhişlere girişti. Yani komü-
nistlere nefes aldırtmama yoluna girdi.

Kurtuluş Savaşı’na Sovyetler Birli-
ği’nde Çarlık döneminde esir düşmüş 
bulunan askerlerimiz içinde devrimci 
çalışma yaparak örgütlediği, eğitip do-
nattığı binlerce kişilik Müslüman Kızıl 
Ordu’yla birlikte gelip yer almak iste-
yen, yani bizim Kurtuluş Savaşı’mıza 
askeri planda güçlü bir destek vermek 
isteyen Türkiye Komünist Partisi’nin 
Önderlerinden oluşan Mustafa Suphi 
ve Onbeşler’i Karadeniz’de boğdurttu, 
Kâzım Karabekir ve Fevzi Çakmak’ın 
örgütlemiş bulunduğu Tefeci-Bezirgân 
Sermaye Sınıfının gerici güçleri.

Mustafa Kemal de bu katliama 
onay verdi...

Mecliste de komünist milletvekil-
lerinin kökünü kazıdılar. 

Yani komünistlere karşı, bu gerici 
Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sı-
nıfının temsilcilerini tercih etti Birinci 
Kuvayimilliyeciler. 

Demek ki Türkiye’nin bu günlerde 
Tayyipgiller tarafından içine düşürül-
düğü korkunç girdabın ilk adımları tâ 
1921’in başında atıldı. Yani Kurtuluş 
Savaşı yıllarında atıldı.

20’nci Yüzyıl’da dünya çapında 
Burjuvazi devrimci barutunu bitirdiği 
için, bizim Kurtuluş Savaşı’mıza sınıf 
zemininde önderlik eden Anadolu Bur-
juvazisi de işte böyle gerçek anlamda 
devrimci atılımdan yoksun bulunu-
yordu. Bu sebeple de kendi devrimini 
yani Burjuva Devrimini yarım bıraktı. 
İktidarı ağırlıklı olarak ele geçirmekle 
birlikte, müttefik olarak da yanına bu 
Antika, asalak sınıfı aldı.

Oysa o sınıf, kerhen girmişti bu it-
tifaka. Onun önemli bir bölümü, İstan-
bul Hükümetlerinin ve çökkün bunak 
Padişahın yanında ve emrindeydi. 

Batıdan Yunan’ın katliam yapıp 
ırza geçerek ilerleyişi, Güneyde Fran-
sız ve İtalyanların aynı şekilde işgalleri 
ve Doğuda yine emperyalistlerin güdü-
mündeki Ermeni Ordusu’nun yaptığı 
acımasız katliamlar, Karadeniz’deki 

Pontus İsyancılarının katliamları, Hal-
kı ister istemez uyandırdı ve onu Ku-
vayimilliyecilerin saflarına itti.

İşte bu şartlarda da Antika Tefe-
ci-Bezirgân Sermaye Sınıfının bir bö-
lümünün temsilcileri, Kuvayimilliye-
cilerle dayanışma içine girdi. Çünkü 
Halkın ezici eğilimi bu yöndeydi. 

Demek ki, arkadaşlar; bu Antika 
Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı, onun 
hizmetindeki bütün tarikatlar, cemaat-
ler, Kur’an Kursları ve din adamları, 
onun siyasi plandaki temsilcisi olan 
Tayyipgiller, özünde ya da esasında 
Kuvayimilliye’ye ve Antiemperyalist 
Birinci Ulusal Kurtuluş’umuza karşı 

İstanbul Hükümetlerinin, 
Çökkün Osmanlı’nın ve 
bunak Padişahın yanında 
ve safındadır.

Bu Antika Sermaye 
Sınıfı, Ortaçağ’ın Üm-
metçilik günlerinin has-
reti içinde olduğu için, 
kendiliğinden vatansız ve 
milletsizdir. 

İşte bu sebepten, Ka-
çak Saraylı Reis ve ava-
nesinin dilinden sık sık 
dökülen “Ümmetin birli-

ği”, “Ümmeti bölecekler” gibi deyişler 
hep o anlayışın dışavurumundan başka 
bir şey değildir.

Onlar “Millet” derken de aslında 
kast ettikleri Ümmettir.

Özetlersek; Tayyipgiller’in, onların 
AKP avanesinin, Karamolla liderliğin-
deki Saadet Partisi’nin, Molla Nec-
mettin’in partilerinin ve onun oğlunun 
yeni zuhur eden partisinin vb.’lerinin 

tamamı Kuvayimilliye düşmanıdır, 
Mustafa Kemal, İnönü ve Laik Cum-
huriyet düşmanıdır, Hilafetçidir, Salta-
natçıdır. İşte bu sebeplerden dolayı da 
hepsinin ana düşüncesi Fesli Kadir’in 
açıkça itiraf ettiği gibi; “Keşke Yunan 
galip gelseydi”, şeklindedir.

Tayyipgiller’in Bursa Belediye 
Başkanı’nın; “30 Ağustos Halkın ge-
nelini ilgilendiren bir bayram değil-
dir.”, demesi, bu hainane, vatan millet 
düşmanı ruhiyatın dışavurumudur.

Yine Tayyipgiller’in Ordu Vali-
si’nin; “Atatürk’ü çok abartmaya 
gerek yok, o kadar abartmayın, bu 
ülkede 10 senede bir Atatürk kadar 
biri çıkar.”, deyişi de yine aynı anlayı-
şın ortaya konuluşudur. 

Hatırlanacaktır; Tayyipgiller’in 
eski Meclis Başkanı, Kanlı Pazar’ın eli 
kanlı mücrimlerinden İsmail Kahra-
man da ne demişti?

“Cumhuriyeti kuranlar dinsiz-
di.”

Bu şahıs aynı zamanda Laikliğin 
Anayasadan çıkarılmasını da talep et-
mişti, hatırlayacağımız gibi. 

Tayyip’in kendisi ne demişti, Kur-
tuluş Savaşı’mızın Önderleri hakkın-
da?

“İki Ayyaş.”
Ve hatta daha da ağırını söylemişti; 

“Ölmüş inek”, diye nitelemişti Mus-
tafa Kemal ve silah arkadaşlarını.

Feto da ne diyordu 90’lı yıllarda 
TV ekranlarına düşen sohbet videola-
rında, Mustafa Kemal ve Laik Cumhu-
riyetçiler için?

“Zalimler.”
Demek ki, arkadaşlar; bunların ta-

mamı işte bu Antika Asalak Sınıfın de-
ğişik planlardaki temsilcileri oldukları 
için, bunlarda vatana, millete ait hiçbir 
değer bulunmaz. Bu sebeple de bunlar 
vatansız ve milletsizdirler, Birinci Ku-
vayimilliye, Mustafa Kemal, İnönü ve 
Laik Cumhuriyet düşmanıdırlar.

Bunlar iktidara gelebilmek ve ik-
tidarlarını koruyabilmek için, başta 
ABD gelmek üzere uluslararası em-
peryalizme uşaklık etmekten asla çe-
kinmezler. Nitekim AKP’giller’i dev-
şiren, örgütleyen ve iktidara taşıyan 
ABD’dir, AB’dir ve Siyonist İsrail’dir. 

Tayyipgiller, işte bu sebeplerden 
dolayı kolayca vatana da, millete de 
ihanet ederler.

Ege’deki 18 Adamızı ve 1 Kayalığı 
2004 yılından başlamak üzere Yuna-
nistan’a elleriyle teslim etmeleri, işte 
bu anlayışlarından kaynaklanır. Em-
peryalist efendileri ABD ve AB böyle 
emrettiği için, onlar da iktidarlarını 
koruyabilmek için 18 Adamızı ve Ka-
yalığımızı verip geçmişlerdir Yunanis-
tan’a.

Hatırlanacaktır; Annan Planı çer-
çevesinde Kıbrıs’ı da satıp geçecekti 
bunlar. 

Sözü fazla uzatmayalım:
Bunlardan vatana, millete, halka 

yararlı bir iş beklemek, ölü gözünden 
yaş ummaktan da öte bir gafillik olur. 
Bunlar Türkiye Cumhuriyeti’nin ve 
Türkiye Halklarının ve vatanımızın 
sinsi ve ağulu düşmanlarıdırlar. İkti-
darlarını koruyabilmeleri için etmeye-
cekleri ihanet yoktur bunların...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
29 Temmuz 2019

15 Temmuz Kutsal Meydanı,
15 Temmuz Askerlerin linç edil-

diği Köprü,
15 Temmuz Okulları,
15 Temmuz Propaganda Camileri,
15 Temmuz Parklar ve  Millet Bah-

çeleri,
15 Temmuz Külliyesi,
15 Temmuz Ucube Anıtı,
15 Temmuz Otogar ve Durakları,
15 Temmuz Saray Medyası,
15 Temmuz Kutsanmış Mübarek 

Telefon ,
15 Temmuz Aziz ve Azizeleri,
15 Temmuz …
Saymakla bitmez. Listeyi sayfalar-

ca uzatabiliriz ancak adına ister destan  
densin ister demokrasi şöleni; akıldı-
şılıklarla dolu 15 Temmuz’un yaşatıl-
masında güçlük çekiliyor. Camilerden 
okunan selalarla halkı sokağa dökenler 
bugün aynı kamuoyu gücünü bulmakta 
zorlanıyorlar. Zorlama düzeyinde ger-
çekleştirilen anma törenleri, toplumun 
15 Temmuz tiyatrosundan adım adım 
uzaklaştığını ortaya koyuyor.

Toplumsal tabanda karşılık bulma-
yan ve her yıl biraz daha sönümlenen 
15 Temmuz sahte Tarih yaratma maya-
sı neden tutmadı peki?

Tutmaz, tutamaz. Çünkü Laik 
Cumhuriyet Ganimetinin Paylaşım 
Savaşının kurgulayıcısı, yazarı, kukla-
larının oynatıcısı Emperyalist Haydut 
ABD öyle istedi. Çünkü ABD Emper-
yalist Haydudu için amaç, Kuvayimil-
liye Gelenekli Türk Ordusu’na öldü-
rücü darbenin vurulmasıydı, bu yerine 
getirilmiş oldu.

ABD yapımı iki Ortaçağcı hain, 
Laik Cumhuriyet yıkıcısı gücün Ga-
nimet Paylaşım Savaşı, ABD’nin ül-
kemiz adına hain emellerine ulaşması 
için planladığı emperyalist politikası-
nın önemli kilometre taşlarından bi-
ridir. Sözde darbe teşebbüsüne karşı 
Tayyip’i koruyup kahramanlaştıran 
ABD, her ne hikmetse Pensilvanyalı 
İblisten de vazgeçemiyor.

3’üncü yılını dolduran bu Gani-
met Savaşı keşmekeşinde, Saray’ın 
talimatıyla alanlar zorla doldurulup 
şaşalı törenler oluşturulmaya çalışılı-
yor yaratılan korku ikliminde. Buna 
rağmen toplumsal desteği her gün 
biraz daha azalan ve artık kullanım 
süresi dolan AKP’giller’in FETÖ ile 
işbirliği yapmış üst kadrosu içinse her 
geçen gün çember daralmakta. Düne 

kadar beraber yürüyenler bugün tam 
aksine FETÖ aleyhinde atıp tutma-
ya başladılar. Yaratmaya çalıştıkları 
destan miti çerçevesinde kullanılan 
söylemler, gösterilen reaksiyonlar 
halkta karşılık bulamıyor. 2016 15 
Temmuz’undan bu yana düzenlenen 
gösterişli “Milli İrade Mitingleri”, yur-
dun her bir köşesine 15 Temmuz adını 
vermeler, resmi tatil ilan etmeler vs. 
hiçbiri inandırıcı olmalarına yetmiyor 
artık. Olayın öncesi, olayın oluş şekli 
ve sonrasında yaşananlar asli faillerini 
gözden uzak tutmaya yaramadı çünkü.

Adına “darbe” dedikleri bu ko-
medyaya sahip çıkanlar, aynı zamanda 
kirli ilişkilerinin ortaya saçılmasından 
rahatsızlık duyanlardır. Vatana ihanet 
suçlarının en büyüklerinden sorumlu 
olduğunu, tüm bunların açığa çıkarsa 
yargılanacağını çok iyi bilen Tayyip, 

Gezi Direnişi’nden sonra 15 Tem-
muz’u bahane ederek silahlandırdığı 
tabanına meşruluk kazandırma gayret-
leri içine düştü. Her 3 ayda bir uzattığı 
OHAL’le ülkeyi tam bir cehenneme 
çevirdi. Toplamda 7 kez uzatılan bu 
dönemde siyasi, ekonomik ve hukuk-
sal tüm kararlar tek adamın keyfiliği-
ne bırakıldı. Bu süreçte arka arkaya 
çıkartılan KHK’lerle binlerce insanın 
işinden ve özgürlüğünden olmasının 
önünü açan Kaçak Saraylı, yasadışılığı 
üzerine inşa ettiği saray rejimini sağla-
ma almaya çalıştı. Ancak çürük temel-
lere dayandırılan 15 Temmuz belge-
seli, uydurulan sahte kahramanlık ve 
uydurma hikâyeler, ölü doğmuş çocuk 

kadar yok hükmündedir.
Bugün gelinen noktada AKP’nin 

kan kaybı önü alınamaz derecede art-
mış ve dev bir çatlağa dönüşmüştür. 
Artık hiç kimse Erdoğan’ın gerçekten 
FETÖ ile mücadele ettiğine inanma-
dığı gibi, bu oyunun gerçek sorumlu-
larının da kendileri olduğunun bizzat 
farkında.

Tayyip, gerçekten 
Cumhurun Başkanı mı?
15 Temmuz’u “Allah’ın lütfu” 

olarak gören bir şahsın, çok uzun yılla-
ra dayanan karşılıklı işbirliğini bitirdi-
ğini söyleyip “kandırıldık” demesiyle 
de suç ortaklığının sona erdiğini ilan 
etmesi, FETÖ ile son tangosunun as-
lında hâlâ devam ettiğinin göstergesi. 
Devletin tüm kurumlarının ele geçiril-
mesinin önünü açan; “Ne istediler de 
vermedik”, diyen AKP’nin patronu, 
sürdürülen FETÖ operasyonlarının da 
açıktan yöneticiliğini yapmaktan çe-

kinmiyor. Ülkenin geleceğini karartan 
bu iki Ortaçağcı yapının ortaklığı bu-
gün de gizli bir şekilde devam ediyor. 
Öyle olmasa sürdürülen operasyonlar-
da AKP’giller’in tüm kadrolarının içe-
ride olması gerekirdi. Oysa başta Tay-
yip ve sülalesi olmak üzere Saray’dan 
nemalanan yüksek akçeli maaşlara ve 
makamlara kavuşan kim varsa FE-
TÖ’nün asıl ortakları oldukları halde 
bu işin kaymağını yemeye devam edi-
yorlar.

Pensilvanya’ya gidip elini eteğini 
öpmeden, ondan icazet almadan, top-
lantılarına katılıp boy boy fotoğraflar 
çektirmeden AKP’de siyasetin basa-
maklarında yükselmenin imkânsızlı-

ğını, basına düşen karelerden ve ortak 
anılarından biliyoruz. Gazeteci-yazar 
Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın 
yazdığı “Metastaz” adlı kitapta, FE-
TÖ-AKP ittifakı çok net bir şekilde 
belgeleriyle ortaya konmuş. İkili ara-
sındaki bağlantılar o kadar gerçek 
ve delillendirilmiş olmasına rağmen 
ayrıcalıklı AKP’giller’in suç çetesi 
yargı önüne çıkarılamıyor.

Neden mi?
Cevabı çok basit.
ABD yapımı, birbirini besleyen ve 

birbirinden doğan iki yapıdan söz edi-
yoruz. Yıllarca etle tırnak misali birbiri 
içine geçen son derece karmaşık iliş-
kiler ağına sahip kişilerin, birbirinden 
hesap sorması beklenebilir mi hiç?

Tabiî ki hayır.
 İzlediğimiz, fillerin tepişip çimle-

rin ezilmesinden ibaret sadece. Tayyip 
de biliyor oysa, öyle “kandırıldık” de-
yip dokunulmazlık zırhına bürünmek-
le bu suçlardan kurtulmanın mümkün 
olmadığını. AKP’giller’in FETÖ sever 
başkanı, bu yüzden tüm ülkeyi kucak-
layan ve temsil eden gerçek anlamda 
“Cumhurbaşkanı” hiçbir zaman olma-
dı, olamaz da… Üstelik var olan ya-
salara göre, Cumhurbaşkanı olunması 
için zorunlu 4 yıllık Üniversite diplo-
masının yokluğu, var olduğu söylenen 
diplomanın sahteliği de Kaçak Saraylı 
Reis’in hiçbir zaman “Cumhurbaşka-
nı” olmadığını ve olamayacağını gös-
teriyor.

Cumhurun Başkanı 
olamayan Tayyip’in 
temsil ettiği Devlet

kimin Devleti?
Devletin tüm organlarını tarikat-

lara peşkeş çeken AKP’giller’in tem-
sil ettiği devlet de bu anlamda halkın 
devleti olma özelliğini taşımıyor. 15 
Temmuz’da açığa çıkan hesaplaşma, 
emperyalizme hizmet eden AKP-FE-
TÖ işbirliğinin ipliğini pazara çıkar-
mıştır. AKP Devleti bu yüzden sürekli 
düşman yaratıp, daha çok kurban ister 
iktidarının bekası için. Tehdide dayalı 
yönetim anlayışlarıyla kendinden ol-
mayanları hain ilan edip toplumu terö-
rize etmeleri hiç bitmez.

AKP iktidarı hırsızları, tecavüzcü-
leri, vatan hainlerini, koruyup kollayan 
koskocaman bir çete devletidir.

Yurtlarında tecavüze uğrayan ço-
cuklar için; “Bir kereden bir şey ol-
maz”, diyerek gerici Ensar Vakfı’nı 
savunanların, cezaevlerinde topluca ve 

defalarca ırzına geçilen çocuğa sahip 
çıkmayıp ona bu işkenceyi yapanla-
rı haberleştiren gazeteciyi; “devletin 
mahremiyetini deşifre etmekten” 
tutuklayarak cezalandıran tecavüzcü 
AKP devletidir.

Gerici zihniyetleriyle emperya-
listlere uşaklık edenlerin devletinde, 
çocuklar değil tecavüzcüler korunur 
ve “iyi hal indirimi” alarak ödüllendi-
rilirler.

Çocukların yaşama şansları da hiç 
yok bu katillerin yönettiği devlette. Bu 
ülkede çocuklar tecavüze uğramaktan 
kurtulduysa ölüme mahkûm edilirler 
eni sonu Ali İsmail ve Berkin gibi.

Alt ve üstyapısıyla AKP devleti sü-
rekli provokasyonlar çıkartarak, halka 
umut yerine kaos vaat ediyor. Hastane-
leri, yolları, köprüleri, havalimanları, 
okulları, fabrikaları, işyerleri, vakıfla-
rı, üniversiteleri; ele geçirdiği ne kadar 
yer varsa hepsi ölüm saçıyor. AKP’gil-
ler’in iktidarında kimse güvende değil 
ve geleceğe umutla bakamıyor. 19 yıl-
dır halkımıza kan kusturan AKP Dev-
leti de yasalarıyla, polisiyle bizi temsil 
etmiyor hiçbir durumda.

Milletvekilinden üniversite hocası-
na, gazetecisinden din adamlarına ka-
dar halka yalan söylemeyi görev edin-
miş yandaşlar korosunun söylemle-
riyle ömrünü uzatmaya çalışan Kaçak 
Saraylı için artık geriye gidiş başlamış 
durumda. AB-D Emperyalistleri tara-
fından kendine biçilen kullanım süre-
sinin sonuna doğru yaklaşılıyor artık.

Zorbalık, yalan, linç, iftira üzerine 
kurulmuş hiçbir yönetim devrilmekten 
kurtulamaştır. Tarih boyunca, hukuk 
sisteminin diktatörlerin keyfine bıra-
kıldığı, adalet sisteminin çöktüğü hiç-
bir yönetim halka refah dağıtmadığı 
gibi sadece kan ve gözyaşı akıtmıştır. 
Tıpkı ülkemizde yaşananlar gibi…

Eğitiminden tarımına, madenlerin-
den denizlerine, milli güvenliğinden 
adalarına, sağlık sisteminden ulaşıma, 
bağımsız yargıdan basın özgürlüğüne 
kadar her alanın, AB-D Emperyalist-
lerine, yerli yabancı Parababalarına 
bu denli paspas yapılıp çürümeye terk 
edildiği başka bir dönem olmamıştır.

15 Temmuz; ülkenin maddi ve ma-
nevi değerlerini pazara çıkarıp satan 
AKP-FETÖ ortaklığına kalkan görevi-
ni üstlenen koca bir masaldır.

Unutmamamız gereken, yöneticisi 
ABD olan bu masalda, ülkemiz de-
mokrasi adına işgal edilmiştir.

Ankara’dan Bir Yoldaş

Emperyalizme Hizmetin Şanlı Yıldönümü: 
15 Temmuz
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Bilindiği gibi 17 Temmuz 2019 
tarihinde YKS (Yüksek Öğretim 

Kurumları Sınavı) sonuçları ÖSYM 
tarafından açıklandı. Yine aynı gün 
ÖSYM, “Sayısal Bilgiler” adı altında 
bir açıklama paylaştı. Bu açıklamaya 
göre Yüksek Öğretim Kurumları Sına-
vı; “Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)” 
ve “Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)” 
adı altında iki basamakta yapılıyor. Bir 
de “Yabancı Dil Yeterlilik (YDT)” 
var.

Her iki sınava giren öğrencilerin 
ilgili dersler için ortalama net sayıları 
ve başarı yüzdesi de aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.

Tabloda da görülebileceği gibi, öğ-
rencilerin temel yeterliliklerini ölçen 
TYT’de;

Türkçe net ortalaması 40 soruda 
14.6; başarı yüzdesi % 36.5;

Sosyal Bilimler’de 20 soruda 6.6 
net, % 33.0 başarı yüzdesi;

Temel Matematik’te 40 soruda 
5,6, başarı yüzdesi % 14.0;

Fen Bilimleri’nde ise 20 soruda 
2.2 net ve başarı yüzdesi ise % 11.0’dır.

15 bin öğrenci de 0 (Sıfır) çekmiş-
tir bu sınavda. Yani hiçbir soruyu doğ-
ru cevaplayamamıştır.

Biz bu rakamları yazarken elimiz 
kaleme varmıyor, yüreğimiz sızlıyor.

Sözünü ettiğimiz test büyük harf-
lerle TEMEL YETENEK TESTİ, ki 

bu test için üst düzeyde alan bilgisine 
ihtiyaç yoktur; soruların büyük ço-
ğunluğunu ilkokul, biraz daha iyimser 
olalım ortaokul müfredatı içerisinde 
yer verilen konular ve genel kültür 
bilgileri kapsamaktadır. Dolayısıyla 
sınavı geçerli sayılan 2.390.118 öğren-
ci anadili ile ilgili 40 sorudan ortalama 
14.6’sını doğru yanıtlayabiliyor.

Peki daha özel bilgi isteyen alanla-
ra yönelik testte yani ALAN YETER-
LİLİK TESTİ’nde durum nasıl?

Ne yazık ki aynı facia bu test için 
de geçerliliğini korumaktadır. Ayrıntılı 
durumu tablodan incelemek mümkün 
ancak biz birkaç örnekle bu testin de 

analizini yapalım:
Türk Dili ve Edebiyatı testinde 24 

soruda ortalama 4.9 net ve % 20.4 ba-
şarı yüzdesi;

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 
testinde 6 soruda ortalama 1 net ve % 
16.6 başarı;

Matematik 40 soruda 4.7 ortalama 
net ve % 11.7 başarı yüzdesi.

Fizik, Kimya ve Biyoloji’de du-
rum daha vahim; 13 soruda ortalama 1 
net ve % 7 başarı ortaya çıkmış. 

Tabloyu incelerken sizin de dikka-
tinizi çekti mi; bilmiyorum ama bizim 
en çok dikkatimizi çeken ders Din 
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi oldu. 
Hani Tayyipgiller 17 yıldır “Müslü-
man” bir parti olarak halkımıza o güne 

kadar öğretilmeyen dini halka doğru 
olarak öğreteceklerdi ya!

Hatta o günler Kaçak Saraylı; “Al-
tını çiziyorum; modern, dindar bir 
gençlikten bahsediyorum. Dininin, 
dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, 
evinin davacısı bir gençlikten bahse-
diyorum.”, diyerek, o “dindar” ve de 
“kindar” üslubuyla ünlemişti ya!

Neredeyse tüm okulların imam ha-
tip okullarına dönüştürülmesine karşın 
tablodan da görüleceği gibi, din de ah-

lâk da öğretilememiş, öğrenciler hızla 
dinden ve ahlâktan uzaklaşmış sadece 
“kindar” nesiller ortaya çıkmıştır.

Yani nereden baksanız tutarsızlık! 

Nereden baksanız başarısızlık! 
PISA adını çoğumuz bir şekilde 

duymuşuzdur. PISA, OECD (Eko-
nomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) 
tarafından 2000 yılından bu yana üç 
yılda bir uygulanan uluslararası bir 
değerlendirme sistemidir. PISA’da, 15 
yaşında olan ve eğitime devam eden 
çocukların fen, matematik ve okuma 
alanlarındaki bilgi ve becerileri ölçül-
mektedir. Değerlendirmenin önemli 
bir yönü, çocukların yalnızca bilgi dü-
zeylerini değil, bilgiyi gerçek yaşam 
koşullarına uygulama ve yorumlama 
yeteneklerini de dikkate almasıdır. 
Türkiye, katıldığı tüm PISA’larda hep 
son sıralarda yer almıştır. 2015 PISA 
sonuçlarına göre 72 ülke arasında 50. 

sırada yer almıştır.
PISA’ya burada neden yer verdik?
PISA tam da üniversiteye hazırlık 

sürecindeki 15 yaşındaki öğrencileri 
kapsıyor. Dolayısıyla Türkiye’de eği-
tim tüm süreç olarak başarısız bir seyir 
izlemektedir. PISA’da başarılı olan ül-
kelerin eğitim sistemi incelendiğinde, 
öğrencilerin eğitim sürecinin ilk aşa-
masına hazırlanması olan okul öncesi 
eğitimde yüksek bir başarı sağladıkları 
tespit edilmiştir.

Bir başka sınava daha bakalım:
TIMSS (Uluslararası Matematik 

ve Fen Eğilimleri Araştırması-Tren-
ds in International Mathematics and 
Science Study).

TIMSS, “Uluslararası Eğitim-
sel Başarıyı Değerlendirme Birliği 
(IEA)” tarafından, ülkelerin eğitim 
sistemini izlemeyi amaçlayan değer-
lendirme sınavıdır.

Tayyipgiller, uluslararası değerlen-
dirmelerde sürekli son sıralarda yer al-
masının sonuçlarını halktan gizlemek 
için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
aracılığıyla, PISA ve TIMSS’e alterna-
tif olarak Türkiye genelinde dördüncü 
ve sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik 
geliştirdiği; ABİDE (Akademik Be-
cerilerin İzlenmesi ve Değerlendir-
mesi) adı altında kendileri bir sınav 
düzenlediler ancak bu sınavda da başa-
rısızlıklarını gizleyemediler.

ABİDE Araştırması sonuçları da 
geçtiğimiz günlerde açıklandı. Buna 
göre, öğrenciler en temel becerilerde 
yetersiz kalırken, okuduklarını anlaya-
mıyorlar. İlkokulda başlayan bu başa-
rısızlık eğilimi, ilerleyen sınıflarda da 
artarak devam ediyor. Bu rakamlara 
göre, Türkçe testinde öğrencilerin yüz-
de 1,6’sı, matematikte yüzde 16,4’ü, 
fen bilimlerinde 9,4’ü, sosyal bilgiler-
deyse 4,4’ü temel altı düzeyde kalıyor-
lar.

Başarısızlık her alanda ve her tür-
den eğitim ve öğretim kademesinde 
karşımıza çıkan bir olgudur. Mesleki 
teknik eğitimde de benzer sonuçlarla 
karşı karşıya kalmışız.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk’un açıkladığı “2023 Eğitim Viz-
yon Belgesi”ne göre, öğrencilere çağa 
uygun beceriler kazandırılması, atöl-
yelerin etkin kullanımı ve sayılarının 
artırılması, derslerde disiplinlerüstü 
bir yaklaşımın edinilmesi yeni siste-
min odağında olacak. Zira, Türkiye, 
kısa süre önce açıklanan 2019 Küresel 
Yetenek Rekabet Gücü Endeksi’nde 6 
basamak gerileyerek 125 ülke arasında 
74. sırada yer aldı. Bu skorda mesleki 
beceriler ve çıraklığın zayıf olması da 
belirleyici oldu.

Tayyipgiller, bu başarısızlığa ula-
şabilmek için eğitim sistemini 2002 
yılından bugüne 16, Milli Eğitim Ba-
kanını ise 7 kez değiştirmişlerdir. 

Burada yazının hacmini daha fazla 
artırmamak için üniversite eğitimi ve 
bu eğitimden sonra ortaya çıkan işsiz-
lik tablosuna girmiyoruz. Sadece şu 
bilgi, bu konudaki yürek yakan duru-
mu açıklamaya yetmektedir.

Türkiye’de üniversite mezunu işsiz 
sayısı 1,5 milyona yaklaştı; ataması 
yapılmayan öğretmen sayısı 500 bini 

aştı. Ataması yapılamadığı için canına 
kıyan genç öğretmen kardeşlerimizin 
sayısı 50’yi aştı.

Tüm bu yürek yakan tablo yaşa-
nırken Tayyipgillerin ahlaktan, vic-
dandan, insanlıktan nasibini almamış; 
insan, hayvan ve doğa düşmanı eski 
Milli Eğitim Bakanı; Nabi Avcı, “Tek-
nik tabiri nedir bilmiyorum ama 
bunu bile söyleyip söylememekte te-
reddüt ediyorum, ‘gösterişçi intihar 
eylemi’ diye bir sendromdan bahse-
diliyor. Aslında niyeti olmadığı hal-
de etrafında ilgi uyandırmak veya 
ilgi çekmek veya isteklerinin yerine 
gelmesini sağlamak amaçlı…”, diye 
açıklama yapabilmiştir.

Yukarıda açıkladıklarımız bir so-
nuç. Bu sonucun nedenlerini etüt et-
meden, nedenlerine bakmadan sonuç-
larda bir değişiklik yapmak ne yazık ki 
mümkün değildir.

Defalarca ifade ettiğimiz gibi; eği-
tim bir üstyapı kurumudur, dolayısıy-
la altyapıya yani üretim ilişkilerine 
kim-hangi sınıf hakim ise üstyapıyı-e-
ğitimi de o belirler. Olay bu kadar açık 
ve bu kadar kesin hükümlüdür.

Bu noktadan hareketle, Türkiye’de 
egemen üretim ilişkisi kapitalist üretim 
ilişkisidir. Ancak küçük ve çok önemli 
bir farkla. Türkiye’de kapitalizmönce-
si üretim ilişkileri tasfiye edilemediği 
için kapitalizm, önceki üretim ilişkileri 
ile bir arada yürümek zorunda kalmış-
tır. Bu olgu, Doğu toplumları ve Türki-
ye’ye özgü olduğu için bu toplumlarda 
kapitalizmöncesi sınıf olan Tefeci-Be-
zirgân Sınıf, iktidara hep ortak olmuş-
tur. Bu ortaklık Tayyipgiller’le zirve 
yapmıştır. Şu halde Türkiye’de iktidar-
da baskın olan Tayyipgiller, Ortaçağcı 
Tefeci-Bezirgân Sınıfın ideolojisini te-
mel aldıkları için o sınıfın eğitim siste-
mini Türkiye’ye dayatmaktadırlar.

Tekrarlamakta yarar var. Tefe-
ci-Bezirgân Sınıf; laiklik, bilim, de-
mokrasi ve bilimsel eğitim düşmanıdır.

2019 YKS sonuçları ışığında Tür-
kiye eğitim sistemini değerlendirdiği-
mizde, kendimizi bu acıklı sonuçlarla 
karşı karşıya kalmaktan kurtaramayız. 
Dolayısıyla eğitimdeki bu Ortaçağ-
cı, bilim, laiklik, akıl, vicdan düşma-
nı yapıdan kurtarabilmek; onun sınıf 
köklerini görmek, ülkemizi kara bir 
örümcek ağı ile örmüş Tefeci-Bezir-
gân Sınıfa karşı amansız bir mücadele 
vermekten, o habis kökleri ülkemizden 
söküp atmaktan geçmektedir.

Kuşkusuz bugün bu Tefeci-Bezir-
gân Sınıfın Ortaçağcı laiklik, bilim 
düşmanı eğitim sistemine karşı günlük 
mücadelemizi yürüteceğiz, ancak stra-
tejik hedefimizi de doğru tespit edip 
ona göre önümüze yol gösterici, aydın-
latıcı ışık düşüreceğiz

Bu ışık, başta İşçi Sınıfımız gelmek 
üzere, aydın, köylü, esnaf tüm değer 
yaratan halkımızla beraber Demokra-
tik Halk Devrimini gerçekleştirmek, 
oradan da insanın insanı ezmediği, sö-
mürmediği sınıfsız sömürüsüz bir dün-
yaya ulaşmaktan geçmektedir.

Bursa’dan
Halkçı Eğitim ve Bilim 

Emekçileri

DİSK’in Kurucu Ge-
nel Başkanı Kemal 

Türkler, 22 Temmuz 
1980 yılında İstanbul 
Merter’de, evinin önün-
de Kontrgerilla tara-
fından gerçekleştirilen 

silahlı saldırı sonucu ha-
yatını kaybetmişti.

Kemal Türkler’i ölü-
münün 39. yılında meza-
rı başında andık.

Topkapı Mezarlığı 
girişinde kortej oluşturu-

larak, sloganlarla 
mezarı başına ge-
lindi.

Anma etkinli-
ğine Sendikamız 
Genel Başkanı 
Ali Rıza Kü-
çükosmanoğlu, 
Genel Merkez 
Yöneticilerimiz, 
Tüvtürk İstanbul,  

Ambar işyerlerinden iş-
yeri temsilcilerimiz ve 
üyelerimiz ile birlikte 
aylardır hakları için Pa-
rababalarına ve sarı sen-
dikacılığa karşı direnen 
Real Market, Makro ve 
Uzel Makina Direnişçi-
leri katıldı.

Kemal Türkler’in 
Mezarbaşı anmasın-
da DİSK Yöneticileri, 
Birleşik Metal Genel 
Başkanı ve Kemal Türk-
ler’in Kızı Nilgün (Türk-
ler) Soydan konuşmalar 
yaptılar.

Nakliyat-İş
Sendikası

Genel Merkezi

25 Temmuz 1981’de İstanbul Ye-
dikule’de dur ihtarına uymadı 

iddiasıyla faşist polisler tarafından 

sırtından vurularak katledilen İlerici 
Deri-İş Sendikası Genel Başkanı 
Kenan Budak’ı Silivrikapı mezarlı-

ğındaki mezarı başın-
da katledilişinin 38. 
yıl dönümünde andık.

25 Temmuz Per-
şembe günü saat 
11.00’de başlayan 
anmaya, Sendikamız 
Nakliyat-İş merkez 
ve şube yöneticileri,  
Ambar işyeri temsil-
cileri ile birlikte Real 
Market Direnişçileri 
katıldı.

Anmada 23 aydır yasal hakları 
için sendikamız öncülüğünde direnen 
Real Direnişçisi Yaşar Kara da konuş-
tu.

Yaşar Kara; Real Direnişi’ni ka-
rarlı bir biçimde 23 aydır sürdürdük-
lerini, mutlaka kazanacaklarına vurgu 
yaptı.

Ayrıca bugüne kadar gelinen sü-
reçte, Nakliyat-İş dışındaki sendika-
ların Real Direnişi’ne karşı sessizliği-
nin nedenini sordu.

Anmada DİSK ve Kenan Budak’ın 
ailesi adına konuşmalar yapıldı.

Anmaya, Kenan Budak’ın Ailesi, 
DİSK yöneticileri, DİSK’e bağlı sen-
dika yöneticileri katıldı.

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

2019 YKS sonuçları:
Tayyipgiller sonunda başardı! Eğitim Çöktü!

Hızla Ortaçağın Skolastik Medrese Eğitimi hakim olmaya başladı

Kemal Türkler
mücadelemizde yaşıyor!

Kenan Budak’ı
katledilmesinin 38. yılında andık
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Sendikal mücadelede üçüncü bir 
sendikal anlayış yoktur. Ya sınıf 

sendikacılığı ya da sarı sendikacılık, 
yani patron sendikacılığı. Ortada bir 
sendikal anlayış sendikacılık değil, 
orta yolculuktur. Orta yolculuk sarı 
sendikacılığı getirir.

Türkiye’de sarı sendikacılık ağır 
basmaktadır. Sadece üyesi işçilerin 
kısmi ekonomik kazanımlarıyla ilgili 
sorunlarında ortaya çıkmaktadırlar. O 
sorunların da patronları üzmeden çö-
zümüne odaklanmaktadırlar.

 İşçileri genel olarak ilgilendiren 
konulara ilgi göstermezler. İşçilerin ka-
zanılmış hakları elinden alınmış, sorun 
etmezler. Kıdem Tazminatı gasp edile-
cekmiş umursamazlar. İşsizlik, pahalı-
lık, zam, zulüm etkilemez onları. İşçi-
ler emeklilikte yaşa takılmış, emeklilik 
yaşı yükseltilmiş umursamazlar. İşçi-
lerden aidat almaya devam ediyorlarsa 
sorun yok demektir onlar için. 

Bu anlamda hakları gasp edilen iş-
çilerin hak arama mücadelesi, direniş-
leri onları bağlamaz. Çünkü o işçiler-
den aidat alamayacaklardır. Bu işçiler 
ilgi alanlarına girmez.

Sarı ve işbirlikçi sendikalar, işçile-
rin genelde tüm direnişlerine karşı ama 
özellikle işe geri dönüş durumunun ol-
madığı, sadece gasp edilen yasal hak-
larının mücadelesi, direnişleri karşı-
sında tarafsız, sessiz kalma, direnişleri 
uzaktan izleme eğilimindedir. Oysa 
işçi direnişleri karşısında sessiz kal-
mak, uzaktan izlemek taraf olmaktır. 
Sendikal mücadeleyi zayıflatmaktır. 
Tarafları parababalarının yanıdır.

Bu anlamda sendikalar, işçi dire-
nişleri ile dayanışmayı çoktan bir ke-
nara bırakmış durumdadırlar.

Şu anda birçok işyerinde işçiler 
sendikal hakları direnişteler. Bu dire-
nişlerde, işçiler sendikaya üye olduğu 
için işten atılmış, işe geri dönüş ve sen-
dika mücadelesi veriyor.

Bu direnişlere destek veriliyor mu?
Gerçek anlamda olması gereken 

dayanışma sergilenmiyor. Ama bir iki-
yüzlülük var. Sendikaların bir kısmı bu 
direnişlerle ilgili tweet atıyorlar ve ve Fa-
cebook sayfalarında ara sıra gönderilere 
beğeni yapıyor, paylaşımlarda bulunu-
yorlar. Bunun adı da “dayanışma” oluyor. 

İkiyüzlülüktür bu, çünkü bazı işçi 
direnişleri vardır ki, sendikalar o dire-
nişlere karşı birleşiyor ve birlikte ha-
reket ediyor. İkiyüzlülükleri o zaman 
ortaya çıkıyor.

Şu anda görülmeyen, yazılmayan, 
konuşulmayan üç direniş var. Yasal 
hakları gasp edilen; Uzel Makina, 
Real, Makro Direnişleri.

Türkiye’nin birçok yerinde, hakla-
rı için eylem yapıyorlar. Özellikle iki 
yıla yakındır Direnişte olan Real İşçi-
leri hakkında çok sayıda dava açılmış, 
işçiler gözaltına alınmış, darp edilmiş, 
gaz yemiş ama hiçbir sendika, hiçbir 
platformda, hiçbir biçimde adını dahi 
anmıyor bu Direnişin.

Evet, bu üç Direnişe karşı işçi sen-
dikaları birleşmiş durumdadır. Bu üç 
Direnişteki işçilerin yanında en başta 
üyesi oldukları sendikaların olması ge-
rekir. Ve işkolundaki sendikalarla bir-
likte tüm işçi konfederasyonlarının ve 
bağlı sendikaların dayanışma içinde ol-
ması beklenir, ama yok öyle bir durum.

Uzel Makine, 11 yıl önce iflas etti-
rilerek 1000 işçinin hiçbir hakkı öden-
medi. İşçiler Türk-İş’e bağlı sarı gangs-
ter sendika Türk Metal-İş Sendikası’na 
üyeydiler. Yıllarca sendikaya aidat öde-
diler. Uzel Makina’nın iflası ile birlikte 
sendika tarafını belli edip işverenlerle 
birlikte hareket ederek, üyesi işçilere 
sahip çıkmadı. İşçiler o günlerde fabri-
ka binasını işgal etmiş, 16 gün boyunca 
fabrikadan çıkmamıştı. Ancak sendika 
yöneticileri işçileri tehdit etmiş, rüşvet 
dağıtmış ve işçileri kendi içinde böle-
rek eylemi sonlandırmıştı. İşçilere hak-
larını alacağı konusunda namus sözü 
verip çekip gitmişlerdi. O günden sonra 
da bir daha ortaya çıkmadılar...

İşçiler tam 11 yıl sonrasında hak-
ları için yeniden sokağa çıktılar. Dire-
niyorlar.

Uzel Makina İşçilerine, Türk Me-
tal-İş Sendikası sahip çıkmıyor. İşko-
lundaki Birleşik Metal-İş ve Çelik-İş 
Sendikalarından da ses çıkmıyor.

NEDEN?
Metro Gross Market, Real Mar-

ketlerini, Beğendik Grubuna satmış, 
Beğendik Grubu iki yıl içinde içini bo-
şaltmış ve Real Market’i hileli bir bi-
çimde iflas ettirmişti. 1720 işçi hiçbir 

hakkını alamadan işsiz kaldı.
Real Market İşçileri de sendika-

lıydı. Türk-İş’e bağlı Tez Koop-İş’e 
tam 14 yıl aidat ödemişlerdi. İflasla 
birlikte Sarı Tez Koop-İş gerçek yüzü-
nü ortaya koymuş, tavrını işverenden 
yana belirlemişti. İşçiler eylem yap-
maya başlayınca ortaya çıkmış, tehdit, 
rüşvet ile eylemleri durdurmaya, işçi-
leri İflas Masasındaki olmayan paraya 
yönlendirmeye çalışmıştı.

Hileli iflasla birlikte işçiler sokağa 
çıktılar. Direniyorlar. 

Metro Market’te örgütlü bulunan 
DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası, 
Real Market İşçilerinin Metro önlerin-
deki eylemlerine karşı, üyesi işçileri, 
haklarını arayan işçilerin karşısına çı-
kartmıştı. Ayrıca Metro yönetiminin 
söylemediği “İşçilerin haklarından 
Metro sorumlu değildir”, yalanını dahi 
söylemeyi unutmamıştı. 

Real İşçilerine Tez Koop İş ve Sos-
yal-İş sendikaları sahip çıkmıyor ama 
Koop-İş ve Öz Büro-İş sendikaların-
dan da ses çıkmıyor.

NEDEN?
Makro Market, Türkiye’nin bir-

çok ilinde mağazaları olan bir market 
zinciriydi. 6500’ün üzerinde işçi çalı-
şıyordu. Bir gecede Konkordato ilan 
edildi. İşçilere bir kâğıt parçası verildi. 
Ama tedarikçilere ödeme planı çıkar-
tıldı. İşçiler sendikasızdı. İşçiler hakla-
rı için sokağa çıktı. Direniyorlar.

Ama işkolundaki Tez Koop-İş, 
Sosyal-İş, Koop-İş, Öz Büro-İş sendi-
kalarından ses çıkmıyor.

NEDEN?
10 bine yakın işçinin hakkı gasp 

edilirken, DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ 
Konfederasyonları ve bağlı sendikala-
rın biri hariç, hiçbirinin sesi çıkmıyor, 
bir şey yapmıyor.

NEDEN?
Üç Direnişe karşı sessiz kalanların 

bir NEDENİ olmalıdır. İşçiler haklı 
olarak “Neden?” sorusunun cevabını 
arıyorlar.

 Hani bir tüccar ürününü satar, son-
rasında alıcının o ürünü nasıl kullandı-
ğı ile ilgilenmez ya, öyle bir şey midir, 
bu durum?

Olabilir…
 Ya da sendikalar, işçilerden aidat 

alamıyorsa, ticaretin bittiğini mi düşü-
nüyorlar?

Olabilir…

 Sendikalar aidatı kim aldıysa hak-
ları gasp edilen işçilere onlar sahip çık-
sın, düşüncesinde midirler?

Olabilir…
Ya da kendilerini mi görüyorlar? 

Benzer durumda benzer biçimde mi 
davranırlar?

Olabilir.
 Ya da hakları gasp edilmiş ama 

sendikalara üye olmamış işçilere, “on-
lar da sendikaya üye olsalardı” gibi bir 
yaklaşımları mı var? Olabilir… 

Ya da o işçilere sahip çıkması ge-
reken işçilerin üyesi olduğu sarı, işbir-
likçi, gangster sendikalarla ilişkilerin 
bozulmasını mı istemiyorlar? Ya da o 
sendikaları karşılarına almaya cesaret-
leri mi yok?

Evet.
Ya da kurulu bir düzen var, o düze-

nin bozulmasını mı istemiyorlar?
Evet.

Bu işçilerin yolları tesadüfen değil, 
işkolunda olmamasına rağmen Nakli-
yat-İş Sendikası ile kesişmiş. İki sen-
dikal anlayıştan biri olan sınıf sendika-
cılığından dolayı işçiler Nakliyat-İş ile 
buluşmuş. Nakliyat-İş Sendikası’nın 
sahip çıktığı, öncülüğünü yaptığı bu 
Üç Direniş, Türkiye’nin dört bir yanın-
da dalga dalga büyüyor. İşçiler yasal 
hakları için mücadele ediyorlar. Ama 
duyulmuyor, görülmüyor, konuşul-
muyor. Ama Direnişi sarı sendikacılar 
iliklerine kadar hissediyor.

Üç Direniş’in ortak özelliği nedir?
- İşyerleri iflas ettirilirken, işçilerin 

üyesi olduğu sendikalarından ses çık-
madı.

- İşçiler yasal tazminat haklarını 
alamadı. Sendikaları ortada yok.

- Makro İşçilerinin işkolundaki 
sendikalar işçileri görmezlikten geldi.

- İşçilerin üyesi olduğu sendikalar 
işçilerin eylem yapmasından rahatsız 

olduğunu açıktan ortaya koydular.
Eylemlere karşı, onları etkisizleş-

tirmek için işverenlerden daha çok 
çaba gösterdiler. 

Yani sarı sendikacılık, sendikal 
mücadele tarihimizde kendini ilk kez 
bu kadar açık etti. 

Bu nedenle bu Üç Direnişin kaza-
nılmaması gerekiyor onlar açısından. 
Onlar, biliyor ki direnen işçiler kazanır-
sa, kaybeden sadece Parababaları değil, 
aynı zamanda sarı sendikacılık olacak.

Çünkü işçiler gasp edilen yasal 
hakları için mücadele ederken, dire-
nirken aynı zamanda, sarı sendika-
cılığa karşı da mücadele ediyor. Sarı 
sendikacılar bunun farkında. İşçile-
rin kazanma fikri onları korkutuyor.  
Korkuları büyük, engelleyemiyorlar.

Bu nedenle bu Üç Direnişe karşı 
sendikalar birleşmiş durumdadır. 

Ve işçiler, sınıf sendikacılığının ne 
olduğunu Nakliyat-İş öncülüğünde ya-
şadılar.

Ve işçiler, sarı sendikacılığa karşı 
ancak birleşerek mücadele edebilirler-
se kazanacaklarına inandılar.

Ve işçiler kendilerine karşı birleşen 
sarı sendikacılığa karşı eylemlerini bir-
leştirdiler.

İşçiler, Nakliyat-İş öncülüğünde 
sarı sendikacılığa karşı mücadele ettik-
çe Nakliyat-İş Sendikası’na karşı düş-
manlık başladı. Nakliyat-İş düşmanlığı 
işçi düşmanlığına dönüştü. Nakliyat-İş 
Sendikası’nın Tüvtürk (Eskişehir, 
Muğla, Şanlıurfa) ve Petlas Direniş-
leri ve örgütlenmeleri de yok sayılma-
ya başlandı. 

Son sözü şöyle bağlayalım: 
Üç Direniş, Bir Eylem, iki farklı 

sendikal anlayış.
Bir tarafta sınıf sendikacılığı, bir 

tarafta sarı sendikacılık.
Bir tarafta mücadele... 
Bir tarafta üyesi işçilere sahip çık-

mayan sendikaların yanında saf tut-
mak.

Ki o sendikalar tarafını belli etmiş, 
işverenlerden yana tavırlarını ortaya 
koymuşlardır. 

Öyleyse lafı evirip çevirmeye ge-
rek yoktur. Direnişler karşısında sus-
mak, sessiz kalmak, uzaktan izlemek 
Parababalarına destek vermektir. Ge-
risi boştur.

İstanbul’dan bir Yoldaş

Sendikanın yanında duracağımızı 
ifade ettik. Üyeliklerimizden de is-
tifa etmeyeceğimizi belirtince, ayın 
11’inde ilk 3 kişi, arkasından da 44 kişi 
ve ondan sonra 20 kişi, toplamda 67 
arkadaşımızı işten attılar.

Kurtuluş Yolu:  Kırşehir’deki 
bazı yerel basın işçilere ve sendikaya 
karşı provokasyon amaçlı haberler 
yaptı. Bu konuda ne düşünüyorsu-
nuz?

Ahmet Gül: Şimdi Ticaret ve Sa-
nayi Odası ve Esnaf Odası Başkanları 
Petlas’ın yanında yer alıp; bizleri va-
tan haini olarak gösterip, bizleri ör-
gütçü bir insan gösterip, Petlas’a zarar 
vermeye çalışan, Petlas’ı yıpratmaya 
çalışan insanlar olarak gösteriyorlar. 
Hâlbuki biz de orada daha rahat ekme-
ğimizi yiyip, daha kazançlı bir şekilde 
biz de çalışmak istiyoruz. Zarar verme 
taraftarı değiliz. Tamamen işverenleri-
mizin bizle görüşüp, sendikamızı tanı-
yıp, hepimizin işbaşı yapmasını istiyo-
ruz. Bütün arkadaşlarında dileği o.

Kurtuluş Yolu: Merhaba, önce-
likle sizi tanıyabilir miyiz?

İsmim Davut Sevim. 7 yıldır PET-
LAS/AKO’da çalışmaktayım. 

Kurtuluş Yolu: Patron veya işve-
ren tarafından baskı oldu mu?

Davut Serim: Kesinlikle baskı 
oldu. Ben bu baskı yapanların isimle-
rini de söylemek istiyorum. AKO Şube 
Müdürü Mustafa Turna, AKO Şube 
Şefi Uğur Kumlubıçak tamamen ya-
sadışı iş yaptılar. E-devlet şifrelerimizi 
istediler. Eşimizle, çocuklarımızla bizi 
tehdit ettiler. Camdan, pencereden sizi 

atarız. Buradan çıkamazsınız, gibi ta-
birlerde bulundular. Buradan yetkili 
mercileri, savcıları, hâkimleri, Cum-
huriyet Başsavcılarını göreve çağırı-
yorum. Burası hukuk devleti kimse 
böyle rahat konuşamaz. Herkesin had-
dini bilmesi lazım. Gereken ceza ne ise 
verilmesini istiyorum.

Kurtuluş Yolu: Peki, bu Direniş 
süresince örgütlü olduğunuz sen-
dika ile yani Nakliyat-İş’le birlikte 
Direniş yürütüyorsunuz. Bu süreci 
anlatır mısınız?

Davut Serim: Nakliyat-İş Sendi-
kası tamamen çok farklı bir sendika. 
Tamamen kardeş, ağabey gibi. Anaya-
sa çerçevesinde bize destek çıkıyorlar. 
Bundan sonra da arkamızda duracak-
lar. Nakliyat-İş Sendikası’na ne kadar 
teşekkür etsek az gelir.

Kurtuluş Yolu: Son olarak ekle-

mek isteğiniz bir şey var mı?
Davut Serim: Biz Anayasal hakkı-

mızı arıyoruz. Kimse Anayasal hakkı-
mıza karşı gelemez, burası bir hukuk 
devleti. Yasal çerçevede sonuna kadar 
biz mücadele edeceğiz. Bu onurlu mü-
cadelemizle gurur duyuyorum. Arka-
daşların hepsini seviyorum ve teşekkür 
ediyorum.

Kurtuluş Yolu: Merhaba, önce-
likle sizi tanıyabilir miyiz?

İsmim Mevlüt Temel. 6 yıl-
dır PETLAS/AKO’da işçiyim, ama 

son 2,5 yıldır buradayım daha, çıkıp 
girmişliğim var. 

Kurtuluş Yolu: İçerideki çalışma 
koşullarınız nasıl?

Mevlüt Temel: İlk başladığım 
günden bugüne kadar hiçbir şey değiş-
medi. Dışarıda hava -30 derece varsa 
bizim çalıştığımız deponun içi -40, -45 

derece. Yani dışarıdan çok daha soğuk.
Bunları defalarca yetkililere, mü-

dürlere, amirlere söylendi. Onlardan 
bize gelen cevap her zaman şu oldu: 
“Lastik Üşümez, Çalışmaya Devam. 
Bu şekilde işine gelen çalışır, işine 
gelmeyen çalışmaz.  Kendi bilir.” Ça-
lıştığımız depoya ısıtıcı, fan koysalar 
en azından ayazını kırıp, biraz daha 
sıcak bir yer yani İnsanca çalışabilecek 
bir ortam oluşturulabilir. 

Ama patronun, işverenin gözünde 
bu depo işçilerinin, AKO işçilerinin 
hiçbir değeri yok. Normalde Bayram-
larda çalıştığımız zaman, mesaiye kal-
dığımız zaman devlet, hükümet yüzde 
200 farklı olmalıdır, diye açıklama 
yapıyor. PETLAS’ta bizim yevmiye-
mizin yarısını veriyorlar. Kimse bun-
lara itiraz edemiyor. İtiraz ettiğimiz, 
bir şey söylediğimiz zaman direk kapı 
dışarısındasın veya asgari ücretin 200-
300-TL üzerindeki verilen primini ke-
serler. 

Kurtuluş Yolu: İçeride bir de 
Petrol-İş Sendikası var. Nakliyat-İş 
Sendikası ile arasında fark sizce ne-
dir?

Mevlüt Temel:  Ben gözümle gör-
düğümü size iki cümle ile söyleyeyim; 
Petrol-iş Sendikası’nın temsilcilerini 
patronlar seçiyor, işçiler seçmiyor. O 
sendikanın işçi sendikası mı işveren 
sendikası mı olduğunu herkes bilir. Be-
nim arkadaşım Petrol-İş’te baştemsilci 
olacaktı ancak müdürden gelen emir-
le, sen aday olamazsın, dediler. Onları 
bile kendileri atıyorlar. Bizim yanımız-
da durma gibi niyetleri de yok, dur-
mazlar da. Petrol-İş tamamen işveren 
sendikasıdır.

Kurtuluş Yolu: Nakliyat-İş Sen-
dikası sizin dışınızda Muğla Tüv-
türk’te, Eskişehir Reysaş’ta, Şan-
lıurfa Polçak’ta mücadele ediyor. 
Onlara ne söylemek isterseniz?

Mevlüt Temel: Oradaki Direnişle-
ri, sosyal medya üzerinden, hepsini iyi 
kötü takip ediyorum. Oradaki arkadaş-
lara şunu söylüyorum; Biz Kırşehir’de 
bir ilki gerçekleştiriyoruz. Daha önce 
burada sokakta kimse hakkımı araya-
bilirim, demiyordu. Bu bir bakıma ilk 
oldu. Hiçbirimiz de pişman değiliz. 
O arkadaşları buradan tebrik etmek 
istiyorum. Bazılarını okuyorum; 240 
gündür, 250 gündür direnen arkadaş-
ları okuyoruz. Bu ülkede hak, hukuk, 
adalet, kanun varsa işçiler işlerine geri 
alınmalıdır. Onları destekliyoruz.

Kurtuluş Yolu: İşten çıkartıldığınız 
süreçte TRT fabrikaya gelerek bir 
program yaptı. Ancak sizlere yer 
vermedi. Ne düşünüyorsunuz?

Mevlüt Temel: Sen Türkiye’nin 
1 numaralı televizyonusun, Devletin 
televizyonusun. Buraya kadar geliyor-
sun, her gün burada 50-60 arkadaşımız 
kapıda, ekmek davaları için mücadele 
ediyorlar. Bunları görmeyip, işçilerin 
dertlerini dinlemeyip, fabrikanın içe-
risine girip kendilerine yakışır şekilde 
yayınlarını çektiler. Her şey güllük gü-
listanlıkmış gibi gösterip çıktılar. On-
ları da buradan kınıyorum.

Niye kınıyorum?
Çünkü Devletin televizyonusun. 

Sonuçta senin işçin sokağa çıkmış 
hakkını arıyor. Onları gelmişken ziya-
ret edebilirdin, dertlerini sorabilirdin. 
Niye arkadaşlar işten atıldınız, diye 
sorabilirdin. Sonuçta sen haber kana-
lısın bu senin 1.nci görevin. Bir yerde 
bir haber olduğunda, onu doğru bir şe-
kilde göstermen gerekiyor. En azından 
bir yayın yapsaydı da iyi veya kötü ya-
nımıza gelip de biz de bize inandı mı 
inanmadı mı öğrenirdik ama o da yok. 
TRT işverenin yanlılarıdır.

Kurtuluş Yolu: Son olarak ekle-
mek isteğiniz bir şey var mı?

13
Üç direniş, bir eylem,

İki ayrı sendikal anlayış

PETLAS/AKO İşçileri:
Biz sendikaya, bu adamlar lastik olmadığımızı

ya da astiğin bir parçası değil
insan olduğumuzu anlasınlar diye üye oluyoruz
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Mevlüt Temel: Biz yaklaşık 10 

gündür İmza Kapmayası başlattık Kır-
şehir’de. Sağ olsun Halkımız destek 
veriyor. Kırşehir Halkında, konuştuğu-
muz zaman şöyle bir şey gördüm, Pet-
las, Kırşehir için büyük bir yatırım ama 
diğer markalar fabrika açmaya çalıştığı 
zaman, Petlas; tek biz varız, biz zaten 
Kırşehir halkını çalıştırıyoruz diyerek, 
başka bir fabrikayı buraya açtırmıyor.

Bazı işveren tarafındaki basın ya-
yın kuruluşları, bunlar Petlas’ı yıprat-
maya çalışıyor diyor. Ama onlar azlık 
bir kesim. Hiçbir şekilde bir işçiyle 
gelip konuştukları yok, dinledikleri 
yok. Tamamen işveren ne konuşuyorsa 
onlar da aynı şekilde insanları yanlış 
bir biçimde bilgilendiriyor.

Ama sağ olsunlar Kırşehir Hal-
kı buna inanmıyor. Kırşehir Halkı-
nın imza vermesi konusunda duyar-
lı olmasını istiyorum. Çünkü bizim 
amacımız burada Petlas’ı lekelemek, 
karalamak değil. Bizim amacımız 
burada bir kısım köle gibi çalıştırılıyor. 
O insanlara umut olmak. O insanlar da 
haklarına kavuşsun diye uğraşıyoruz. 
Biz istiyoruz ki ekmeğimizi bir lokma 
daha artırmak.

Biz işten atıldıktan sonra, sendika 
gelmiş provoke yapmaya çalışıyor, di-
yenler var. Böyle bir şey yok. Benim 
sendikaya üye olduğum tarih belli, iş-
verenin beni attığı tarih belli. Ve bura-
da işten atılan 60 arkadaşın 40’ı opera-
tör yani işini en iyi yapan insanlar ön-
ceden işten atmışlar da sendika gelmiş 
gibi bir durum yok. Bu arkadaşlar za-
ten burada yıllardır çalışıyor. Sendika 
gelince işten attılar. Üye olduktan 20 
gün sonra atılan arkadaşlarımızı amir-
ler, müdürler şöyle suçluyor: Amirlere 
karşı geldiler, hırsızlık yaptılar. Bunlar 
çok alçakça suçlamalar. Bu yapmala-
rındaki amaç işçileri korkutmak, sen-
dikadan vazgeçmek ama arkadaşları-
mız dimdik duruyorlar. Onlar pişman 
olacaklar. 

Kurtuluş Yolu: Merhaba, önce-
likle sizi tanıyabilir miyiz?

İsmim Musa Törün. Ben 9 yıl-
dır Petlas’ta çalışmaktayım. Bu ayın 
22’sinde işten ayrıldım, attılar daha 
doğrusu. Atmasının sebebi, bilakis 
kanun çerçevesi içerisinde, 25.mad-
denin 2. şıkkından atıldım. Hırsızlık 
yapmışım… 20 arkadaş da bu yüzden 
atıldı.

Kurtuluş Yolu: Yani işten atılma-
nızın sebebi olarak hırsızlığı mı öne 
sürdüler?

Musa Törün: Posta yoluyla bana 
evrak geldi ve sabah işe gittiğimde kar-
tım basmadı, karşımda muhatap bula-
madım ve dikkatli bir şekilde okuduk-
tan sonra şahsımın hırsızlık yaptığını 
ve de üstlerime itaatsizlik, işyerinde 
huzursuzluk çıkarttığımı öne sürerek 
işime son verildiğini anladım. Oradan 
atılmadan önce, 12.07.2019 tarihinde 
Nakliyat İş Sendikası’na kayıt oldum 
ve 22.07.2019 tarihinde işimden atıl-
dım. E-Devlet üzerinden ben kayıt ol-
dum yasal çerçeveler içerisinde. Şimdi 
ise sendikaya üye olduğumuz için iş-
ten atılmamız sonucu mücadelemize 
devam ediyoruz. Özellikle şunu söylü-
yorum; hâlâ işyerinde çalışmakta olan 
arkadaşlarımız telefon ediyorlar, ken-
dileri de korkuyorlar işten atılacakları 
için.

İşverenler, sürekli bu arkadaşların 
evlerine vararak ailesinin yanında, 
işyerinde özellikle odalarına çağırarak; 
sizi işinizden ederiz onların yanına 
varmayacaksınız, ekmeğinizden ede-
riz, diye bizi Kırşehir Halkına ve med-
ya basın kuruluşlarına bir vatan haini 
gibi gösteriyorlar.

Bunu biz biliyoruz, arkadaşlarımız 
bizimle görüşüyorlar. İşverenin psiko-
lojik baskı uyguladığını, emrivaki ko-
nuştuğunu, ekmekleri ile tehdit ettiğini 
dile getiriyorlar. Ben 9 yıldır orada ça-
lışıyorum ve şu an hâlâ orada çalışan 
arkadaşlarımız, bu şekilde sorunları 
bizlere iletiyorlar.

Kurtuluş Yolu: Direnişinizden 
rahatsız olan Petlas işvereni tarafın-
dan fabrikanın önü TIR’la kapatıl-

dı. İçerideki çalışanlarla aranız kapa-
tıldı. Ne düşünüyorsunuz? 

Musa Törün: Biz kışın dışarıda 
-20 derecede ve depoda -30, -35 dere-
celerde çalışan; Petlas’ta 9, 10, 15 yıl-
dır emeği olan insanlarız.

Bu koşullara karşı da anayasal hak-
kımızı kullanarak arkadaşlarımız ile 
sendikaya üye olma kararı aldık. Bu 
sebepten dolayı da kapıya atıldık ve 
içeride hâlâ çalışmakta olan arkadaşla-
rımız da bizleri destekliyorlar.

Şu an ise sendikamızın yetkili 
temsilcilerinden komut bekliyoruz. 
Özellikle Petlas’ın şoförleri, içerideki 
diğer arkadaşlar bizden ve sendika 
yetkililerinden kıvılcım bekliyorlar. 
Sebebi ise bu çalışma koşullarına karşı 
kanuni çerçeve içerisinde ne yapabili-
riz, biz insanca nasıl çalışabiliriz, diye 
onlar da çözüm bekliyorlar.

Kurtuluş Yolu: Aynı zamanda 
bu fabrikanın önünde belli saatler-

de eylemler yapıyorsunuz. Buradan 
geçen başka insanlar, diğer TIR 
şoförleri ise size destek oluyorlar. Bu 
konuda ne söylemek istersiniz?

Musa Törün: Kırşehir Halkı ve 
de buradan geçen şoförler bizim doğru 
yolda olduğumuzu biliyorlar, anayasal 
bir şekilde hakkımızı kullanıp mücade-
le ettiğimizi biliyorlar ve bu sebepten 
dolayı da bize desteklerini iletiyorlar.

Kurtuluş Yolu: Aynı zamanda 
Kırşehir Anıt Meydanı’nda bir İmza 
Kampanyası başlattınız ve Kırşehir 
halkını işe geri dönmeniz konusun-
da duyarlı olmaya davet ettiniz. Ve 
Kırşehir Halkı size destek oldular ve 
bu basında da yer aldı. Bu konuda 
ne söylemek istersiniz?

Öncelikle Kırşehir Halkına 
teşekkür ediyoruz. Niye derseniz, 
Kırşehir Halkı artık bilinçleniyor. Pet-
las’ın burada yıllardır bir yatırımı yok, 
sadece eleman çalıştırıyor, sendikaya 
üye olan işçilerini işten çıkarıyor ve 
halk ise bu işçiler neden sendikaya üye 
olamasın diye tepkilerini gösteriyor-
lar…

Kurtuluş Yolu: Peki Nakliyat-İş 
Sendikası’nın size karşı tutumu na-
sıl?

Musa Törün: Biz sendikalar hak-
kında olsun, haklarımız hakkında ol-
sun bilgi sahibi değildik. Daha sonra 
internet üzerinden araştırdığımızda, 
DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’nı bul-
muş olduk ve iletişime geçip üye ol-
duk. Onlar da bu olaylardan sonra bize 
destek çıktılar ve biz Nakliyat-İş Sen-
dikası temsilcilerinden eminiz, buraya 
gelip anayasal şartlar çerçevesinde Di-
renişimize destek oluyorlar.

Kurtuluş Yolu: Son olarak söy-
lemek istediğiniz bir şey var mıdır?

Musa Törün: Ben 9 yıldır Petlas’a 
emek verdim ve 12.07.2019 tarihinde 
DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’na üye 
oldum.

Bunu öğrenen depo müdürüm, ça-
lışma saati içerisinde beni idare bölü-
me çağırıp; telefonunu aç, E-devlet 
üzerinden üyeliğini sildir, ekmeğinden 
olma, dedi ve bu yetmezmiş gibi bizi 
ailelerimizin çocuklarımızın yanında 
da tehdit edip aynı şeyleri dile getirerek 
bizleri rencide ettiler. Kısacası, E-dev-
let üzerinden üyeliğinizi sildirin, yoksa 
buradan ekmek yiyemezsiniz, diyerek 
bizi tehdit etmeye devam ettiler...

Kurtuluş Yolu: Yani size üyeliği-

nizi sildirirseniz işe geri dönersiniz 
diyorlar, öyle mi? Geri döndüğünüzde 
ise almış olduğunuz ücretlerde ve 
çalışma koşullarınızda herhangi 
bir değişiklik yapılacağına dair bir 
beyanları oldu mu?

Musa Törün: Hayır olmadı. Ma-
aşlarımızı asgari ücretin çok az üze-
rinde veriyorlar. Özellikle ben iş ka-
zası geçirdim, iş kazasını yaptığımdan 
dolayı herhangi bir tutanak tutmadılar, 
benden para talep ettiler, iyileştirmemi 
kestiler ve dediğim gibi herhangi bir 
fatura vermediler. Bundan dolayı da 
herhangi bir hak talebinde bulunama-
dık. Sensör kapılarının açılmaması iş 
kazası, el terminali kullanıyoruz, bun-
lar ola ki bozuluyor ve direk bizim ma-
aşımızdan kesiliyor. Böyle durumlar-
da, biz bu talepleri bir yerlere iletmek 
istediğimizde, depo müdürümüz zaten 
bize engel oluyor. İş makinalarındaki 
aksaklıkları, sorunları dile getirmek 

için yanlarına gittiğimizde ise bu arı-
zaları bizlere yaptırıyorlar ve sorunu 
çözdükten sonra, bizim maaşımızdan 
kesmeyin, dediğimizde bizlere sadece 
çık dışarı, işine bak,  deniliyor.

Kurtuluş Yolu: Merhaba, önce-
likle sizi tanıyabilir miyiz?

İsmim Murat Sapmaz. 21 aydır 
PETLAS/AKO’da çalışmaktayım. 

Kurtuluş Yolu: Fabrikanın 
önündeki yoldan geçenlerin sizle-
re desteği nasıl ve İmza Kampanyası 
başlattınız. Kırşehir Halkının size 
desteği nasıl?

Murat Sapmaz: Kırşehir Hal-
kına özellikle teşekkür ediyorum, 
bize desteği çok büyük. Her zaman 
yanımızda olduklarını söylüyorlar. 
Bunun bir ekmek davası olduğunu,  
bunun anayasal bir hak olduğunu. Ama 
maalesef Kırşehir’de Ticaret Odası, 
Esnaf Odası bizleri dinlemeden tek ta-

raflı Petlas ağzıyla, işte onun önemini 
anlatan, benim gözümde reklam ko-
nuşması yapmışlar. Ama burada işten 
çıkarılanları dinlemeden tek taraflı bir 
konuşma yapmış. Ama Kırşehir Halkı 
bize destek olduğunu, bunun bir ek-
mek davası olduğunu, bunun anayasal 
bir hak olduğunu söyleyerek, destekle-
rini sunuyorlar.

Kurtuluş Yolu: Gazetemiz ara-
cılığıyla Halkımıza iletmek istediği-
niz…

Murat Sapmaz: Şunu söylemek 
istiyorum, Bu dava bir ekmek davası. 
Bizler Anayasal hakkımızı kullandığı-
mızdan dolayı bunlar başımıza geldi. 
Bizim kimsenin malında mülkünde, 
kazancından asla bir gözümüz yok. 
Petlas’ın da Kırşehir ve bölgemiz için 
de önemini biliyoruz.

Biz sadece iyi koşullarda çalışmak 
için, asgari ücretin biraz üstünde para 

alarak geçinemediğimizden dolayı bu 
sendikaya üye olduk.

Ve sadece şunu söylüyorum. Mus-
tafa Özcan 4000 kişiye geldiği zaman 
parası olup, 400 kişi geldiğinde iki 
taşeron şirket kurup acaba İşkur’dan 
destek almayı mı düşünmektedir? 
Bu 400 kişiye geldiğinde mi müdür-
ler, amirler tehdit ediyor. Bu işçilerin 
sırtından aldığı promosyonlarla amir-
ler, müdürler altına eşantiyon araba 
çekiyor. Mustafa Özcan’a sormak iste-
rim; hiç mi Allah korkusu yok?..

İş kazaları bizim orada zaten çok 
oluyor. Az önce söylediğim gibi, ne 
müdürün gözünde, ne depo şefinin gö-
zünde, bizim yazda kışta kullanılan bir 
lastik kadar değerimiz yok. O lastiğin 
üzerindeki bir barkot kadar değerimiz 
yok.

AKO Şube Müdürü Mustafa Tur-
na, AKO Şube Şefi Uğur Kumlubı-
çak’a şunu söylemek isterim; Bir in-
san 4/12 vardiyasına geliyor, sabah 
8/4 vardiyasına gidiyor. Toplam 4 saat 
uykuyla… Siz insanlardan nasıl verim 
beklersiniz?

 Resmi tatillerde vs. asla bir tatili-
miz yok. Yılbaşı ve bayramlarda bizim 
servis 3-4 kişiyi işe götürüyor. Bunun 
neresinde adalet var! 

Onlar sadece neyi düşünüyor bili-
yor musunuz?

Benim koltuğum gitmesin, benim 
param gitmesin. Tek dertleri bu. 

Kurtuluş Yolu: Son olarak bu di-
reniş size ne kazandırdı?

Bize daha çok sahiplenmeyi, bize 
daha çok birlik beraber olmayı kazan-
dırdı. İçimizdeki vasatları görmemizi 
sağladı. Ve bu mücadele sonuna kadar, 
gittiği yere kadar sonuna kadar müca-
deleye devam.  

Kurtuluş Yolu: Evet Mehmet 
Bey, şu anda Türkiye’nin neredey-
se dört bir tarafında Direniş yürü-
ten Nakliyat-İş Sendikası’nın bir 
yöneticisi olarak, süreci sizlerden 
dinleyelim.

Mehmet Ünver: Haziran ayının 
ortasında, PETLAS’ta üretilen las-
tiklerin dağıtımını yapan, PETLAS/
AKO’da şoför olarak çalışan işçi ar-
kadaşlarla görüşmeye başladık. İşçi 
arkadaşlarımız çalışma koşullarının 
ağırlığından, haksız hukuksuz şekilde 
işten çıkarmalardan, en ufak kazada 
bile araçların kasko ve sigortası olma-
sına rağmen kendilerinden kesilen ha-
sar bedellerinden rahatsızlıklarını dile 
getirdiler.

Ve kendilerine ödenen ücretin ça-
lıştıkları saatle karşılaştırıldığında, 
asgari ücret seviyesinde olmasından 
duydukları rahatsızlıklardan dolayı 
bize ulaştıklarını ve artık sendikalı ola-
rak çalışmak istediklerini söylediler.

Biz de bu görüşmede arkadaşla-
rımıza, örgütlü sendikal çalışmanın 
önemini ve işçilere sağladığı kazanım-
larını anlattık ve üyelik çalışmamızı 
başlattık.

Şoför arkadaşların üye olmasıyla 
birlikte, yine depoda yükleme ve diğer 
lojistik faaliyetlerinde çalışan arkadaş-
larımızla da irtibata geçtik. Onların 
çalışma şartları da oldukça ağırdı. Bu 
arkadaşlarımız da; asgari ücret seviye-
sinde bir ücretle, güvencesiz, kaderle-
rinin bir iki şefin iki dudağı arasında 
olduğunu dile getirdiler.  İşçi arkadaş-
larımızla görüşmelerde ortaya çıktı ki, 
PETLAS/AKO’da işçi lehine işleyen 

bir yasa yoktu. İş güvenliğiymiş, 
koruyucu malzemeymiş iste isteyebi-
lirsen…

Bir arkadaş, “neden üye oluyorum 
biliyor musunuz?” diye sormuş ve an-
latmıştı:

“Ben sendikaya, bu adamlar lastik 
olmadığımı ya da lastiğin bir parçası 
değil insan olduğumu anlasınlar diye 
üye oluyorum. Kışın çok üşüyoruz. 
Bu durumu bir gün şefe ilettik, üşüdü-
ğümüzü işverene iletmesini söyledik. 
Onlar da iletmişler patrona. Birkaç gün 
sonra cevap geldi. Patron demiş ki; be-
nim lastiğim üşümez. İşte ben bu yüz-
den üye oluyorum, insanca çalışmak 
için.”

İşte PETLAS/AKO’da işçi 
arkadaşlarımız böylesine koşullarda 
yıllarca çalışmışlardı. Biz Nakliyat-İş 
Sendikası olarak birkaç haftada depoyu 
üye yaptık ve 12 Temmuz itibari ile de 
Aile ve Çalışma Bakanlığına Çoğunluk 
Tespitinde bulunduk.

Biz Çoğunluk Tespitinde bulunma-
dan önce işveren örgütlenmeden haber-
dar olmuş. Temmuzun 10’unda bir öncü 
işçi arkadaşımızı idareye çağırıp e-dev-
let şifresini istediler ve sendikadan isti-
faya zorladılar. Bunun üzerine arkada-
şımızın, ne e-devlet şifresini vermeyi 
ne de anayasal hakkı olan sendikaya 
üye olma hakkından vazgeçmeyeceğini 
söylemesi üzerine, öncü arkadaşımızı 
işten çıkarttılar. Arkasından da yaklaşık 
70 işçi arkadaşımızı işten çıkardılar. 

İsten çıkartılan arkadaşlarımız, 
e-devlet şifreleri istenen ve sendikadan 
istifa etmeleri istenmesine rağmen isti-
fa etmeyen arkadaşlardır. Ve işverenin 
yasal olmayan bu tehditleri ve e-devlet 
şifrelerinin istenmesi konusunda Cum-
huriyet Başsavcılıklarına şikâyette bu-
lunduk.

12 Temmuz itibari ile işveren, 
AKO şirketini kapattı ve bütün işçileri 
tamamen yasadışı bir şekilde fabrika-
daki diğer bir taşeron şirket olan Titiz 
şirketine geçirdiler. Biz sendika ola-
rak işverenin bu yasa, hukuk tanımaz, 
işçi ve sendika düşmanlığına karşı 16 
Temmuz’da, Genel Başkan’ımızın 
da katıldığı, fabrika önünde bir basın 
açıklaması gerçekleştirdik ve bu tarih 
itibarıyla da Direnişimizi başlattık.

Direnişimiz 14 gündür kararlılıkla 
devam ediyor. Ayrıca 9 gündür de Kır-
şehir’in en işlek meydanında açtığımız 
standımızda, halkımıza hem süreci an-
latıyor, hem de destek istiyor ve imza 
topluyoruz.

Bizim sendika olarak işçi arkadaş-
larımızla stant açmamızdan, Kırşe-
hir Halkına gerçekleri anlatıp gerçek 
yüzlerini göstermemizden PETLAS 
patronu çok rahatsız oldu. Emrindeki 
birkaç yandaş gazeteye, Kırşehir Hal-
kıyla işsizlik cehennemine mahkûm 
ettiği işçileri birbirine düşürtecek, sen-
dikamız yöneticilerini sanki suç örgütü 
üyesiymiş gibi gösteren ve şehri terk 
edin tarzında yayınlar yaptırttı.

Sendikamız önderliğinde kararlı 
bir şekilde direnen işçi arkadaşlarımı-
zın bu onurlu mücadelesini provoke 
etmek istedi. Fakat sendikamızın ve 
üyelerimizin kararlı tavrı ve Kırşehir 
Halkının duyarlılığı, bu alçakça provo-
kasyonu boşa düşürdü.

Kırşehir Halkının da, mağdur edi-
len işçilerin sendikamız önderliğindeki 
haklı, meşru ve onurlu mücadelesini 
sahiplenmelerini görünce mutlu olu-
yoruz.

Direnişimiz, arkadaşlarımız koşul-
suz şartsız işlerine dönünceye kadar 
devam edecek. Hem hukuki olarak 
hem de fiili olarak direnmeye devam 
edeceğiz.

Yaşasın PETLAS/ AKO direnişi-
miz!

Direne Direne Kazanacağız!

Kurtuluş Yolu: Biz de mücade-
lenizde başarılar diliyoruz. Zaferin, 
Direnin İşçi Sınıfının olacağını bili-
yoruz.

Gazetemiz, her zaman sizin sesi-
niz olmaya, davanızı halkımıza du-
yurmaya devam edecek.
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Hem Kırşehir halkı hem de birçok 
parti, halk örgütleri ve  basın da di-
renişe ve imza kampanyasına des-
tek verdi. Direniş süresince Birleşik 
Metal-İş Anadolu Şubesi ve örgütlü 
olduğu Çemaş işyerinden işçiler, 
Eğitim-İş Kırşehir Şubesi, CHP 

Kırşehir İl Örgütü, Halkın Kurtuluş 
Partisi direnişi yerlerine ziyaretlerde 
bulunarak ve dayanışma mesajları ile 
direnişle dayanışmada bulundular. 
Ayrıca direnişe yurt dışından da 
destek geldi. Dünya Sendikalar 
Federasyonu ve TUI Transport birer 
açıklama yaparak PETLAS Direnişi 

ve Sendikamızla dayanışma içerisinde 
olduklarını belirtiler.

Bir taraftan direniş ve mücadele 
devam ederken bir taraftan da işveren 
ve yöneticileri ile de sorunun çözümü 
için görüşmeler devam etti. Görüşme-
lerde talebimiz atılan işçilerin işe geri 
alınması, yasal haklarına saygı göste-
rilmesi oldu.

Bu talepler ile sorunun çözümü için 
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Ekicioğlu’nun da girişimleri ile işve-
ren temsilcileri ile  görüşmeler yapıldı. 
İşveren önce sendikal örgütlenmeye 
öncülük yapan dört işçinin dışında 
diğer tüm üyelerin işe alınacağını be-
lirtti. Ancak sendikamız bunun kabul 
edilemez olduğunu belirti.

En son Kırşehir Belediyesinde, 
Belediye Başkan Yardımcısı Nuri 
Araz, Genel Başkanımız Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu, Örgütlenme Daire 
Başkanımız Erdal Kopal ve PETLAS 
Yöneticileri ile yapılan görüşmede 

atılan tüm işçilerin yasal hakları ile 
birlikte işbaşı yapmaları konusunda 
anlaşmaya varıldı.

İşçilerle yapılan değerlendirme 
sonrasında 50 üyemiz işbaşı yaptı. 
Diğer 20 üyemiz ise kendi istekleri ile 
kıdem ve ihbar tazminatlarını alarak 
işten ayrıldı.

Anlaşmaya göre iş başı yapan iş-
çiler atılmadan önceki birimlerinde 
ve tüm hakları ile işbaşı yaptılar. Ay-
rıca direnişte geçen sürenin de ücret-
leri işçilere ödenecek. İşveren işçilerin 
sendikal haklarına da saygılı olacağını 
kabul etti.

PETLAS direnişinin zaferle sonuç-
lanmasında başta Kırşehir Belediye 
Başkanlığı ve Eğitim-İş Kırşehir Şube-
si Yöneticileri olmak üzere katkı sunan 
tüm kurumlara üyelerimiz adına  te-
şekkür ederiz.  02.08.2019

 
Yaşasın PETLAS direnişi ve 

zaferimiz!
Zafer, Direnen İşçilerin Oldu!
Yaşasın DİSK! Yaşasın Nakli-

yat-İş!
Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi

Yapılan duruşmada Mahkeme feshin 
geçersizliğine ve sendikal nedenle ol-
duğunu belirterek, 3 üyemizin işe iade-
sine ve sendikal tazminat ödenmesine 
karar verildi.

3 Üyemiz İşe İade Davasını 
Kazandı  

Mahkeme karara bağladığı 3 üye-

mizin davasında; işten çıkarmaların 
haksız ve sendikal nedenle yapıldığını 
kabul ederek, işe iadeye, işçinin baş-
vurusuna, işverenin işe başlatıp başlat-
mamasına bağlı olmaksızın; 12 aylık 
brüt ücreti tutarında SENDİKAL 
TAZMİNATA hükmetti.

Ayrıca işçinin 4 aylık ücreti tuta-
rında boşta geçen sürenin ücretinin 
de ödenmesine karar verdi.

Böylece Reysaş Tüvtürk işvereni 
her bir işçi için 12 + 4 olmak üzere 
16 aylık sendikal tazminat ödemeye 
mahkum oldu.

Davanın bu şekilde sonuçlanması 
ile işverenin işçi sendika düşmanlığı 
yaptığı, üyelerimizi sendikal neden-
lerle işten çıkarttığı, işyerinde toplu iş 
sözleşmesinin imzalanmasını engelle-

mek için yasaları çiğneyerek, haksız 
ve hukuksuz davrandığı mahkemeler 
tarafından da bir kez daha ispatlanmış 
oldu.

Reysaş Tüvtürk’te işçi ve sendika 
düşmanları kaybedecek, direnen işçi-
ler kazanacak. Buna inancımız tamdır. 
Mücadelemiz tüm kararlılığı ile devam 
ediyor ve edecek.

Sendikaya Üye Olmak Anayasal 
Haktır. Engellenemez!

Yaşasın Reysaş Tüvtürk Direni-
şimiz, Mücadelemiz!

İşçiyiz. Haklıyız. Kazanacağız!
Reysaş Tüvtürk’e Sendika Gire-

cek Başka Yolu Yok!
Direne Direne Kazanacağız!

19.07.2019

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Türkiye’deki eylemde Sendikamız 
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosma-
noğlu, Yöneticilerimiz, Nakliyat Am-
barlarında çalışan temsilci ve üyeleri-
miz, 23 aydır tazminat hakları için di-
renen Real Direnişçileri, Makro Market 
İşçileri ve Tüvtürk İşyeri Temsilcileri, 
Mc Paketleme’den gelen temsilci ve 
üyelerimizin katlımı ile  İstanbul’da-
ki ABD Başkonsolosluğu’nun önünde 
gerçekleşti.

Eylem saat 11.00’da ABD Konso-
losluğu’na yürüyüşle başladı. Kortej 
oluşturan kitle ellerinde pankart, bay-
rak, flamalar ve dövizlerle slogan atarak 
ABD Konsolosluğu’nun önüne geldi.

Burada basın açıklaması Dünya 
Sendikalar Federasyonu Başkanlık 
Kurulu Üyesi,  TUI Transport’un 
Genel Sekreteri ve Sendikamız Genel 
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu 

tarafından yapıldı.
Küçükosmanoğlu yaptığı konuşma-

da, 5 Temmuz’un Venezuela Halkının 
1811’de bağımsızlığı için İspanyol sö-
mürgeciliğine karşı mücadeleyi başlat-
tığı gün olduğunu ve bugünün tarihsel 
bir anlamının olduğunu belirtti.

ABD Emperyalistlerinin, Latin 
Amerika ülkelerini, doğal zenginlikle-
rinden dolayı boyunduruk altına alma-
ya çalıştığını, bu zenginliklerin Halkın 
ve İşçi Sınıfının çıkarına kullanılmasına 
engel olmaya çalıştıklarını, bu nedenle 
de şu anda Venezuela Halkına yönelik 
çeşitli saldırıların olduğunu söyledi.

ABD Emperyalizminin, seçilmiş 
Başkan Maduro’yu devirmek için hiç-
bir meşrutiyeti olmayan bir faşisti des-
tekleyerek Venezuela devlet başkanı 
ilan ettiklerini, ancak Ülkesine ve Baş-
kanına sahip çıkan Venezuela Halkının 
buna izin vermediğini söyledi.

Küçükosmanoğlu, Emperyalizmin 
dünya üzerinde birçok ülkeye yönelik 
saldırılarının olduğunu, Ortadoğu’da 
petrolün bekçi köpekliğini yapması için 
İsrail’i bir kama gibi soktuğunu,  ülke-
mize yönelik saldırılarının da devam 
ettiğini belirtti.

Bu nedenle,  ABD-AB Emperyalist-

lerinin tüm dünya halklarının düşmanı 
olduğunu, Venezuela Halkının emper-
yalizme karşı vermiş olduğu mücade-
lenin aynı zamanda tüm dünya halkları 
adına verilmiş bir mücadele olduğunu 
belirterek, “Venezuela Halkı ve İşçi Sı-
nıfı ile devamlı dayanışma içerisinde 
olacağız. Yıllardan beri İsrail Siyo-
nizm’ine karşı direnen Filistin Halkı 
ile dayanışma içerisinde olduğumuz 
gibi, emperyalizme karşı direnen, 
mücadele eden tüm ezilen, sömürge 
halklarla birlikte olmaya devam ede-
ceğiz.” diyerek sözlerini bitirdi.

Daha sonra Real Direnişçileri, TUI 
Transport tarafından hazırlanan bildiri 
ve 5 Temmuz’a yönelik Venezuela Bü-
yükelçiliği tarafından hazırlanan açık-
lamalar okundu.

Eylemde Türkçe ve İspanyolca pan-
kart ve dövizler açıldı. Ayrıca Fidel 
Castro, Che Guevara, Hugo Chavez 
ve Maduro’nun posterleri taşındı.

Sık sık; “Venezuela Halkı Yalnız 
Değildir”, “ABD-Trump Venezue-
la’dan Defol”, “Nicolas Maduro Yal-
nız Değildir” “Yankee Go Home”, 
“Katil ABD Ortadoğu’dan Defol” 
“Kahrolsun ABD Emperyalizmi” slo-
ganları atıldı.

Basın açıklamamız atılan sloganla-
rın ardından sona erdi. 05.07.2019

İstanbul 2. İş Mahkemesinde görü-
len davanın dosyası bilirkişiye gitmiş, 
bilirkişi de Sendikamızın lehine karar 

vermiştir.  
Bugün yapılan son duruşmada İs-

tanbul 2. İş Mahkemesi, Sendikamızın 
lehine, TNT/FEDEX’de yetkili sendika 
olduğumuza karar verdi. 

Yapılan duruşmalara, Sendikamız 
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğ-
lu, Avukatlarımız Ayhan Erkan, Tacettin 
Çolak ve Üyemiz TNT/FEDEX işçileri 
katıldı.

Bu aşamada TNT/FEDEX İşvere-

nini mahkemenin vermiş olduğu karara 
saygılı olmaya, süreci uzatmamak için 
TNT/FEDEX’i İstinaf yoluna başvur-
mamaya ve Toplu İş Sözleşme görüşme-
lerine başlamaya çağırıyoruz. 

Alınan bu karar başta TNT/FEDEX 
işçilerine, İşçi Sınıfımıza ve Sendikamı-
za hayırlı olsun. 

Yaşasın TNT/FEDEX Örgütlen-
memiz!

TNT/FEDEX’de Yetkiyi Aldık 
Sıra Toplu İş Sözleşmesinde!

09.07.2019
Nakliyat-İş Sendikası 

Genel Merkezi

Yapılan basın açıklamasına Real ve 
Uyum/Makro İşçileri ile Halkın Kur-
tuluş Partisi İstanbul İl Yönetimi de 
katıldı.

Yaklaşık 100’ün üzerinde işçinin 
katıldığı eylemde Uzel İşçileri söz 
alarak hileli bir şekilde Uzel Fabrika-
sının iflas ettiğini, 11 yıldır gasp edi-
len tazminatlarının ödenmediğini, en 
son Uzel arazisinin değerinin çok çok 
altında satıldığını, bunun da hileli bir 
satış olduğunu belirterek, haklarını 
almak için direnmekten ve mücadele 
etmekten vazgeçmeyeceklerini belirt-
tiler.

Ülkede adaletin kalmadığını aylar-
dır seslerini yetkililere duyuramadıkla-
rını ama ne olursa olsun asla pes etme-
den Nakliyat-İş Sendikasının desteği 
ile tazminatlarını alıncaya kadar müca-
deleye devam edeceklerini belirttiler.

Uzel İşçileri ile dayanışma için 
eyleme katılan Real ve Makro İşçileri 
de söz alarak kendi yaşadıkları süreci 
anlattılar. İşçi dayanışmasının önemine 
vurgu yaparak birlikte daha güçlü ol-
duklarını belirttiler

İşçilerin konuşmalarından sonra 
Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu bir açıklama yaptı.

Küçükosmanoğlu yaptığı konuş-
mada, Uzel, Real ve Uyum/Makro 
İşçilerinin mücadelesinin İşçi Sınıfı 
açısından çok önemli olduğunu belir-
terek, yerli yabancı sermayenin işçile-
re yönelik saldırılarının dünyanın her 
yerinde aynı olduğunu, bu nedenle de 
mücadelenin de ortaklaşması gerekti-
ğini ifade etti.

Uzel Makine İşçilerinin haklarının 
gasp edilmesinde Türk Metal-İş Sendi-
kası’nın sorumlu olduğunu vurguladı.

Bu Direnişlerin ayın zamanda yerli 
yabancı Parababalarına, işçi düşmanı 
sarı sendikacılığa karşı da bir müca-
dele olduğunu belirterek, Uzel İşçi-
lerinin üyesi olduğu Türk Metal-İş, 
Real İşçilerinin üye olduğu Tez Ko-
op-İş ve Metro Mağazalarında örgüt-
lü Sosyal-İş’in işveren karşısında dik 
duramayarak, işçilerin haklarını değil 
patronun çıkarlarını savundukları için 
işçilere ihanet ettiklerinin, bu sendika-
ların zamanında üyelerinde yana işçi-
den yana tavır almadıkları için bugün 
bu sorunların yaşandığını söyledi.

Küçükosmanoğlu, ne olursa olsun 
onlar değil mücadele eden, Direnen 
Real, Uzel ve Uyum/Makro İşçilerinin 
kazanacağını belirterek, Nakliyat-İş 
Sendikası olarak Uzel, Real, Makro 
İşçilerinin hak arama mücadelesini 
sahiplenmeye devam edeceklerini vur-
guladı.

Nakliyat-İş Sendikası olarak işçile-
rin haklarının gaspında kim sorumluy-
sa; ister Parababaları, ister sendikalar 
olsun onlara karşı mücadeleyi sürdüre-
ceklerini belirtti.

Şirinevler Meydan’daki 
eylem

Türk Metal-İş Sendikası İstanbul 
1 No.lu Şubesi önüne; “Ekmeğimize, 
Tazminat Hakkımıza, Mücadelemi-
ze ihanet eden Türk Metal’i Protesto 

Ediyoruz.” yazılı siyah çelenk bıraka-
rak protesto ettiler. 

Türk Metal-İş Sendikası’nın önüne 
bırakılan siyah çelenk ile birlikte ey-
lem sloganlarla bitirildi. 

İşçiler topluca Real Market İşçile-
rinin Media Markt mağazasında kasa 
kilitleme eylemi yapacağı Bayrampaşa 
İstanbul Form AVM’ye gittiler.

Bayrampaşa İstanbul Form 
AVM’de Media Markt Kasa 

Kilitleme Eylemi
Bayrampaşa İstanbul Form 

AVM’deki Media Markt Mağazası-
na giren Direnişçiler, içeride alışveriş 

yaparak çok kısa süre içinde  kasaları 
kilitlediler. Aldıkları ürünleri kasalar-
dan tek tek geçiren işçiler paraları Me-
dia Markt ve METRO tarafından gasp 
edildiği için ödeme yapamayacaklarını 
belirterek ürünleri kasalarda bıraktılar. 
Müşterilerin bir kısmı eyleme destek 
vererek alışveriş yapmadan mağazayı 
terk ettiler.

Genel Başkan’ımız Ali Rıza Kü-
çükosmanoğlu Media Markt Mağaza-
sı önünde kısa bir açıklama yaparak, 
müşterileri Media Markt’tan alışveriş 
yapmamaya çağırdı.

Media Markt’dan çıkan işçiler, 
AVM’nin önünde pankartlar ve döviz-
ler açılarak basın açıklaması yaptılar. 
AVM’nin önünde Direnişçi İşçiler ta-
rafından konuşmalar yapıldı. İşçiler, 
İşçi Sınıfının en onurlu davası olan 
ekmek ve hak alma davasının mutlaka 
başarıya ulaşacağını belirterek, müca-
delenin devam edeceğini belirttiler.

Ankara, Kayseri ve 
Konya’da Makro Market 

İşçilerinin Eylemi
Makro Market İşçileri Sendikamız 

öncülüğünde mücadeleye devam ediyor.  
Direnişçiler, patronların peşini bırak-
mıyor. Ankara’da Makro’nun Genel 

Müdürlük olarak kullandığı Elvankent 
Hukukçular Plaza’daki yeni yerini ey-
lem ve direniş alanına dönüştürdüler. 
Plaza önünde 26 Temmuz Cuma günü 
kitlesel basın açıklaması yapıldı.

Pazar günü ise Kayseri ve Kon-
ya’da Makro İşçileri, “Yağma Yok 
Tazminatlarımızı Alacağız” dedi.

Kayseri ve Konya’da bulunan 
Makro İşçileri pazar günü eylemlerine 
devam ettiler. İşçiler tarafından yapılan 
açıklamada gasp edilen tazminat hak-
larını almak için bir araya gelerek Nak-
liyat-İş Sendikası öncülüğünde müca-
dele etiklerini belirterek, tazminatları 
ödeninceye kadar da eylem yapmaya 
devam edeceklerini belirttiler. 

Yaşasın Sınıf Dayanışması!
Tazminat Haktır Gasp Edilemez!
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

29.07.2019

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Nakliyat-İş’ten:

PETLAS Direnişinde zafer kazanıldı 
Direnen İşçiler  işbaşı yaptı

Nakliyat-İş’ten:

Tüvtürk Eskişehir Reysaş Direnişçileri Kazandı

Nakliyat-İş’ten:

Katil ABD-TRUMP Venezuela’dan Defol!
Venezuela İşçi Sınıfı ve Halkı Yalnız Değildir!

Nakliyat-İş’ten:
İstanbul 2. İş Mahkemesi, 800 İşçinin çalıştığı
TNT/FEDEX’de Sendikamızın yetkili olduğuna 

karar verdi

Nakliyat-İş’ten:

Sendikamızın İşkolumuzda olmayan işçilerle 
ilgili Direniş ve Mücadele Günlüğü



Real, Uyum/Makro ve Uzel İşçi-
leri Tazminatlarının Ödenmesi, 

Verilen Sözlerin Tutulması için bu 
pazar da İstanbul’da, Konya’da ve 
Kayseri’de eylemlerine devam ettiler.

Uzel Makine İşçileri ekmekleri-
ne, tazminat haklarına, mücadelele-
rine ihanet eden Türk Metal-İş Sen-
dikası İstanbul 1 No.lu Şubesi önüne 
siyah çelenk bırakarak Türk Metal’i 

protesto ettiler. 
Real Market İşçileri;
23 aydır hileli iflasa, haklarının 

gasp edilmesine, sarı sendikacılığa 
karşı, Makro ve Uyum Mağazalarını 
satın almasıyla işsiz kalan ve tazminat-
ları ödenmeyen Uyum/Makro İşçileri-
nin eylemleri;

Ve hileli bir şekilde iflas eden Uzel 
Makina’dan 11 yıldır tazminatlarını 
alamayan Uzel Makina İşçilerinin mü-
cadelesi Nakliyat-İş Sendikası öncülü-
ğünde devam ediyor.

Uzel İşçileri Şirinevler Meydanın-
da “Uzel Fabrikasının Hileli Satışına, 
Tazminatlarımızın Gasp Edilmesine 
İzin Vermeyeceğiz” dedi.

Gaziosmanpaşa Meydanı’nda bir 
araya gelen Uzel İşçileri, ellerindeki 
dövizler ve açtıkları pankartlarla 11 
yıldır alamadıkları tazminatlarını is-
teyerek, Uzel Makine’nın arazisinin 
değerinin çok altında hileli bir şekilde 
satışını protesto ettiler.

Sendikamız Üyesi 3 İşçi İşe İade ve 
Sendikal Tazminat Davasını Ka-

zandı.
İşveren, Sendikal Tazminat Öde-

meye Mahkûm Oldu. 
Sendikamız, Eskişehir’de Reysaş 

Tüvtürk Taşıt Muayene İstasyonları İşle-
tim AŞ’de örgütlenmesini tamamladık-
tan sonra işveren, baskılara rağmen sen-
dikadan istifa etmeyen üyelerimizden 24 
işçi arkadaşımızı işten atmış, atılan üye-
lerimiz adına işe iade davaları açılmıştı.

Değişik İş Mahkemelerinde ve farklı 
tarihlerde görülen İşe İade davalarından, 
18 Temmuz Perşembe Günü Sendikamız 
Avukatı Halil Ağırgöl’ün katıldığı Eski-
şehir 1. İş Mahkemesinde üyemiz 3 iş-
çinin dava duruşması yapıldı. 

Dün Ramallah’ta, ITUC liderliği, 
yozlaşmış Filistinli sendikacılarla 

birlikte, Filistinli Kadınları yaşadıkları 
sorunun erkek şiddeti olduğuna ikna 
etmeye çalıştı.

Filistinli Kadınlar
Size yalan söylüyorlar!

BÜYÜK, ACİL ve ÖNCELİKLİ 
sorununuzun, işgal, İsrail saldırgan-
lığı, kapitalist sömürü, yoksulluk, iş-

sizlik ve mülteci sorunu olduğunu bi-
liyorsunuz. Emperyalistler, anneleri ve 
çocukları öldürüyor, kız çocuklarına 
ve kadınlara tecavüz ediyor, yasadışı 
yerleşim bölgeleri kuruyor. İşte bunlar 
büyük ve acil olan sorunlardır.

İsrail HISTADRUT’un vazgeçil-
mez ortağı olan ITUC liderliği, bu bü-
yük sorunları gizlemek istiyor, bu yolla 
da İsrail’in stratejisine yardımcı oluyor 
ve bu stratejiyi destekliyor. Gerçekte 
var olan ikincil bir problemi kullana-
rak gerçek sorumluları gizliyorlar. 

DSF, kahramanca mücadelenizde 
istikrarlı, ebedi ve gerçek bir yoldaştır.

Yaşasın Filistin Halkı!
31/07/2019

Dünya Sendikalar Federasyonu 
Sekretaryası 

Venezuela’nın bağım-
sızlığını ilan ettiği gün 

olan 5 Temmuz’da, ABD-
AB Emperyalistlerinin sal-
dırılarına karşı Venezuela 
Halkı ve İşçi Sınıfıyla Da-
yanışma için İstanbul’da 
ABD Konsolosluğu’nun 
önünde kitlesel basın açık-
laması yaptık.

126 ülkeden 96 milyon 

işçiyi temsil eden “Dünya 
Sendikalar Federasyonu 
(DSF)”ye bağlı, “Taşıma-
cılık Enternasyonali (TUI 
Transport)”, Venezue-
la’nın bağımsızlığını ilan 
ettiği gün olan 5 Temmuz’u, 
ABD-AB Emperyalistleri-
nin saldırılarına karşı Vene-
zuela Halkı ve İşçi Sınıfıyla 
Dayanışma ve Eylem Günü 

ilan etti.
5 Temmuz 

günü, eşzamanlı 
olarak birçok ül-
kede, ABD-AB 
Emperyalizmini 
protesto eylem-
leri gerçekleşti-
riliyor.

Sendikamız 800 işçinin ça-
lıştığı TNT/FEDEX’de 

geçen yıl 03.09.2018’de ör-
gütlenmesini tamamlamış, 
Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, Sendi-
kamızın gerekli çoğunluğu 
sağladığını tespit etmiştir. 

TNT/FEDEX işvereni 
çoğunluğumuza keyfi olarak 
itiraz etmiştir.  Sendikamız, 

işverenin bu keyfi tutumuna 
karşı İstanbul’da TNT/FE-
DEX’in Genel Müdürlüğü 
önünde üyemiz işçilerin de 
katıldığı kitlesel eylemler 
gerçekleştirdi. 

Bu süreçte işverenin 
keyfi olarak sürecin uzatıl-
masına yönelik girişimleri 
oldu. İşveren, süreci uzat-
mak için yanlış mahkemeye 

çoğunluğumuza 
itiraz etti. Ancak 
Sendikamız avu-
katları gerekli 
tavrı göstererek 
sürecin uzaması-
nın önüne geçti-
ler. 

Sendikamız Kırşehir’de PETLAS’ın 
taşımacılık ve lojistik işini ya-

pan Abdulkadir Özcan Otomotiv 
Lastik San. ve Tic. A.Ş.’de örgütlen-
me yapmış, bundan haberdar olan işve-
rende üyelerimize baskı yaparak sendi-

kadan istifaya zorlamıştı. Sendikasına,  
anayasal haklarına ve ekmeğine sahip 
çıkan üyelerimizde istifa etmemiştir.

Bunun üzerine işveren yasalara 
ve anayasaya aykırı bir şekilde fark-
lı tarihlerde 70 üyemizi tazminatsız 

işten atmıştı. Atılan üyelerimiz işye-
rinin önünde yasal ve meşru hakları 
için direnişe başlamışlardı. İşveren 
ayrıca Abdulkadir Özcan Otomo-
tiv Lastik San. ve Tic. A.Ş. işyerini 
PETLAS’ın alt işvereni taşeronu, 
petrol-kimya işkolunda faaliyet gös-
teren Titiz Sos. Hiz. Müh. İth. İhr. 
Tic. ve San. Ltd. Şti.’ne devrederek 
sendikal örgütlenmeye engel olmaya 
çalışmıştır.

Üyelerimiz Direnişin 14. 
Gününde Kazandı

Kırşehir’de PETLAS fabrikasının 
önünde direnişe başlayan üyelerimiz, 
ayrıca şehir merkezin de imza standı 
açarak iki yerde direnişi devam 
ettirdiler. Direnişçiler imza kampanyası 
ile Kırşehir halkının  kendilerine 
destek olması için çağrıda bulundular. 
Bazı medya organlarının provokatör 
yayınlarına rağmen Kırşehir halkı 
direnişe sahip çıkmaya devam etti ve 
binlerce imza toplandı.

Nakliyat-İş Sendikası’na üye ol-
dukları için işten atılan PET-

LAS/AKO İşçileri ile Kurtuluş 
Yolu olarak 29 Temmuz tarihinde 
bir röportaj yaptık. Yapılan röpor-
tajı yayınlıyoruz.

Kurtuluş Yolu: Merhaba, önce-
likle sizi tanıyabilir miyiz?

İsmim Ahmet Gül. 13 yıldır PET-
LAS/AKO çalışanıyım. 

Kurtuluş Yolu: Nakliyat-İş Sen-
dikası’na üye olma sürecinizi anla-
tır mısınız?

Ahmet Gül: Bu çalışma zorlukla-
rı ve şartları içerisinde dayanacak du-
rumumuz kalmayınca, sendikalaştır-
ma gerçekleştirmeye kalktık. Ondan 
sonra DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sen-
dikası ile görüşmeler sağlandı. Nakli-
yat-İş Sendikası’na bizim TIR’cı ar-
kadaşlar ulaşmışlar, buraya çağırmış-
lar. Orada belli bir seviyeye ulaşınca, 
Başkan arkadaşlar da bizlere ulaştı-
lar. Onlarla görüşmeler sonrasında 
bir mutabakata varıp, biz de kendi 

aramızda örgütlenip arkadaşlarla be-
raber bu sürecin içine girdik. 

Kurtuluş Yolu: İşten çıkarılma, 
Direnişe başlama sürecinizi ve bu 
süreçte neler yaşadığınızı bize an-
latabilir misiniz?

Ahmet Gül: Şimdi bizim 
üyeliklerimiz ortaya çıkınca, içeride 
ispiyonlar vs. gerçekleştikten 
sonra müdürlerden, şeflerden baskı 
görmeye başladık. E-devletlerinizi 
verin kontrol edeceğiz, dediler. Ver-
mek istemeyen arkadaşların elinden 

telefonları zorla alınarak kontrol edil-
meye çalışıldı. İşte tehdit ettiler, he-
pinizi atarız, ekmeksiz bırakırız diye 
tehdit etmeye çalıştılar. Hatta birkaç 
arkadaşımızı odaya sorguya çekip 
4-5 saat tutup, kemiklerini kırarım, 
seni buradan aşağıya atarım, işte bize 
isim ver. İsim vermezsen elimizden 
kurtulamazsın, seni bırakmayız gibi 
baskıların neticesinde biz sendikadan 
vazgeçmedik. 

PETLAS/AKO İşçileri:
Biz sendikaya, bu adamlar lastik olmadığımızı 

ya da lastiğin bir parçası değil insan 
olduğumuzu anlasınlar diye üye oluyoruz

15’te

15’te

15’te

15’te 15’te

13’te

Nakliyat-İş’ten:

PETLAS Direnişinde zafer kazanıldı 
Direnen İşçiler  işbaşı yaptı

Nakliyat-İş’ten:

Sendikamızın İşkolumuzda olmayan işçilerle 
ilgili Direniş ve Mücadele Günlüğü

Nakliyat-İş’ten:

Tüvtürk Eskişehir Reysaş Direnişçileri Kazandı

DSF’nin yaptığı açıklama:
ITUC liderliği İsrail’in stratejisini 

desteklemektedir

Nakliyat-İş’ten:
Katil ABD-TRUMP Venezuela’dan Defol!

Venezuela İşçi Sınıfı ve
Halkı Yalnız Değildir!

Nakliyat-İş’ten:
İstanbul 2. İş Mahkemesi,

800 İşçinin çalıştığı TNT/FEDEX’de 
Sendikamızın yetkili olduğuna karar verdi

ÇIKTI


