
AKP 22. ve 23. Dönem Diyarbakır milletve-
kili Mehmet İhsan Arslan 17 Kasım 2020 

tarihinde BBC Türkçe’den Ece Göksedef’e rö-
portaj vermiştir. Röportajda sarf ettiği şu sözler 
açık ve net bir itiraf niteliğindedir:

“İlk aşamada askeri vesayet vardı, adım 
atamıyorduk. Ne zaman ki ciddi bir mücade-
leyle askeri vesayeti ortadan kaldırdık, orada 
yılana sarıldık. İşbirliği yaptık.

Geliyorum diyen Deprem Felaketine yö-
nelik hiçbir tedbir almayarak Halkımızın ya-
şamını hiçe sayan AKP’li ve CHP’li Belediye-
ler hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Başta 18 yıldır iktidarda bulunan AKP’ye 
bağlı belediyeler olmak üzere ülkemizin somut 
bir gerçekliği olan deprem konusunda hiçbir 
tedbir almayarak Halkımızın canını hiçe sayan 
belediyeler hakkında bugün İzmir’de suç du-
yurusunda bulunduk. 

Azerbaycan, Rusya tarafından oyu-
na getirilerek, kazanacak olduğu 

kesin zaferden vazgeçirildi. Böylece 
de zaferini Rusya’ya hediye etti…

Bu oyuna getiriliş, Sıffin Savaşı’n-
da Hz. Ali Ordusu’nun düşürüldüğü 
duruma benzedi.

Hatırlanırsa, savaşın üçüncü gü-
nünde Hz. Ali Ordusu, kesin biçimde 
zaferi kazanmak üzeredir. Tam bu anda 
Hind ve Ebu Süfyan oğlu Muaviye, 
şeytani bir plan kurar. Askerinin mız-
raklarının ucuna Kur’an sayfaları tak-
tırır. Ve aramızda Kur’an Hakem olsun 
diye bağırttırır askerlerini. 

Hz. Ali Ordusu’nun kafası karışır, 
şaşkınlığa düşer. Aralarındaki bir bö-
lüm gafil ve gizli hain; “Biz Kur’an’a 
karşı nasıl savaşırız? Savaşı sonlandı-
rıp anlaşma yoluna gidelim.”, der. Hz. 
Ali kurulan tuzağı fark edip ordusunu 
zorlasa da sonuç alamaz… “İki grup 
arasında barışın tarafsız hakemlerce 

gerçekleştirilmesi kararlaştırıldığı za-
man Muâviye Amr b. Âs’ı, taraftar-
larının ısrarı üzerine Hz. Ali de Ebû 
Mûsâ’yı hakem olarak seçti. 

Ulusal Varlık Fonları, çeşitli 
finansal varlıklara yatırım 

yaparak gelirini artırmayı hedefleyen, 
devletin yönetimi altında çalışan 
fonlardır. Varlık Fonunun geliri 
genellikle bütçe fazlalarından oluşur. 
Bütçe fazla verdiğinde bir varlık 
fonu kurularak bütçe fazlaları buraya 
aktarılır ve bu fonla ulusal ya da 
yabancı bazı finansal varlıklar satın 

alınıp gelirler artırılmaya çalışılarak 
gelecek kuşaklara refahı aktarma 
yoluna gidilebilir. Borsa İstanbul da 
bu kapsamda fona dahil edilmiş bir 
şirkettir.

İstanbul Borsası, Sermaye Piyasası 
Kurulunun kurduğu ve yönettiği bir 
devlet şirketidir. Daha sonra Türkiye 
Varlık Fonuna devredilmiştir. 

Atalar sözüdür, “herşeyin bir anası var-
dır günahın anası da yalan”. 

AKP’giller kadar bu günaha batan, Türki-
ye Tarihinde başka kimseler, başka bir hükü-
met, başka bir parti, parti lideri yoktur. Dün-
ya tarihine bakılırsa Naziler bile AKP’gil-
ler’in yanından bile geçemez, hatta Naziler 
AKP’giller’in yanında “doğru” ve “dürüst” 
bile kalabilir.

Tamam, yalan yuva yapmış AKP’giller’in 
ağzına ama sadece Halka yalan söyleme nok-
tasında değil; yaşamın her alanında o kadar 
çok suça battılar, günaha girdiler ki; benim 
diyen diktatör yarışamaz bu kriminal suç ör-
gütüyle. 
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Küçükosmanoğlu3’te 8’de 13’te 14’te 20’de

Amerikancılıkta
Amerikanofillikte

birbiriyle yarışanlar…

AKP’giller;
doğa-çevre talan ve

yağmasına devam ediyor

Bir Destana Dokunan
Kadın Eli:

Mimar Mualla Eyüboğlu

8’de

Halkımızın yaşamını hiçe sayanlar
er geç hesap verecek!

AKP’giller’in kolluk kuvvetleri 
Anıtkabir’i Mustafa Kemal’e 
yasaklamaya devam ediyor!

HKP’den AKP’giller’e yönelik
bir suç duyurusu daha:

Koranavirüs öldürmüyor ama insan vasfı
kalmamış AKP’giller öldürüyor

Putin ve Lavrov,
Azerbaycan’ı
oyuna getirip

zaferini elinden aldı…

AKP’giller iktidarında
üniversitelerin rolü...

Takke düştü
Kel göründü…

Fetö’nün “Siyasi Ayağı”, “Biz Buradayız” diyor
Ancak biz Suç Duyurusu yapmazsak kimse harekete geçmiyor! 

Bir kez daha görev bize düşmüştür!

10’da

10-11-12’de

Başyazı

2’de

2’de

9’da

AKP’giller Halk 
düşmanlığında 
sınır tanımıyor!

HKP, Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu Katarlılara 
satarak ülkemizin “Egemenlik Hakkının Devri” 

suçunu işleyen AKP’giller hakkında suç 
duyurusunda bulundu 

8’de

8’de

Halkın Kurtuluş Partili Kadınlar olarak,
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı

Mücadele Günü’nde alanlardaydık



Çünkü yok Halkın Kurtuluş 
Partisi’nden başka gerçek 

muhalefet eden. Yok başka 
yolsuzlukların, hırsızlıkların, kamu 
malı aşırmaların, katliamların peşine 
düşen.

Biz tarihi bir görev yapıyoruz. 
Gelecek kuşaklara; halka karşı yapılan 
bütün haksızlıkların peşine düşen, 
devrimci sorumluluğun gereğini yerine 
getiren bir mücadele bırakıyoruz. 
Gelecek kuşaklar; zalimleri, zalimleri 
koruyan kollayanları, muhalefet 
yapıyorum adı altında destek verenleri 
yargılarken, sorgularken bir de delil 
aramak zorunda kalmasınlar, bu zahmete 
katlanmasınlar diyedir çabamız.

CHP’ye umut bağlamış içtenlikli 
insanlarımızın umutlarını kırmak, 
onları Mustafa Kemalci özünden 
uzaklaştırmakla görevlendirilen 
Soroscu Kılıçdaroğlu hakkında 
Halkın Kurtuluş Partisi olarak suç 
duyurusunda bulunduk.

10 Kasım’da CHP Grup 
Toplantısı’nda yapmış olduğu 
konuşmada Kılıçdaroğlu, Tayyip için 
“rüşvet aldı”, diyor. Korkudan dava 
açamıyor. Çünkü “belgesi var”, diyor, 
ama orada kalıyor. Daha ilerisi yok!

Nasıl bir ana “muhalefet” 
şaşırmamak elde değil.

Peki sende rüşvetin belgesi var da 
sen ne yapıyorsun? Tayyip korkudan 
dava açamıyorsa sen neden suç 

duyurusunda bulunmuyorsun veya 
bulunamıyorsun?

Halka açık et bu belgeyi.
Kamuoyu öğrensin.
Sen yapamıyorsan suç duyurusunu, 

bize bırak HKP olarak biz yapalım.
Genel Başkan’ımız Nurullah 

Ankut ne olduğunu ortaya koymuş 
CHP’nin başına tüneyenlerin:

“CHP’ye umut bağlamış 
içtenlikli insanlarımıza...

“Sorosçu, TESEV’ci, gönüllü 
AB-D hizmetkârı CHP Yönetimi 
muhatabımız değildir. Çünkü onlar 
düzelmez. Onlar için eleştirinin 
diyalektiği öldürücüdür. Halkımızın 
dediği gibi, onları Allah ıslah edebilir 
ancak. Onlar, yanlışlarından da 
ders çıkarmıyorlar hiç. CHP’ye 
yaşattıkları art arda hezimetler 
de umurlarında olmuyor. Onların 
öz-saygıları, özgüvenleri, çapları 
düşük düzeyde olduğu için CHP’nin 
tepesinde bulunmak onlara yetiyor 
da artıyor bile. CHP’yi iktidar 
yapalım, Türkiye’ye yön verelim, 
ülkenin ufkunu açalım, sıçratalım 
memleketimizi teknikçe, ekonomice, 
diye bir dertleri yok. Zaten, bir teoriye, 
ideolojiye, bilgi birikimine, donanıma, 
net bir siyasi bilince sahip filan da 
değiller. Konuşmalarını dikkatlice 
dinlemeye katlanırsanız bir süreliğine, 

onların aslında hiçbir şey söylememek 
için laf ettiklerini anlarsınız. Amiyane 
söyleyişle “laf salatası” onlarınki. Ve 
bir süreden sonra tahammülünüz 
biter, dinleyemezsiniz artık o boş 
konuşmaları.” 

(CHP’ye Umut Bağlamış İçtenlikli 
İnsanlarımıza, Derleniş Yayınları, s. 31)

AKP’giller’in bu kadar 
pervasızlaşmasının, bu kadar köpeksiz 
köyde değneksiz dolaşmalarının 
nedenidir Y-CHP.

AB-D Emperyalistleri nasıl dizayn 
ediyorlarsa iktidarları, Sorosdaroğlu ile 
birlikte muhalefeti de dizayn ediyorlar.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, 
halkın malını yağmalayanların, 
halkımızı katledenlerin ve bütün 
bunlara göz yumanların peşini 
bırakmayacağız, hesabını soracağız. 
Bizde zamanaşımı olmaz!

13.11.2020

HKP Genel Merkezi
Yaptığımız Suç Duyurusu linki 

aşağıdadır:
https://www.hkp.org.tr/rusvetin-

belgesini-saklayan-kilicdaroglu-
hakkinda-suc-duyurusunda-bulunduk/

Halkın Kurtuluş Partili Kadınlar 
olarak, “25 Kasım Kadına Yönelik 

Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma 
Günü” kapsamında Karşıyaka Çarşı 
Girişi’nde bir araya geldik. Eyleme, 
“Mirabal Kardeşler, Kadına Şidde-
te Karşı Kurtuluş Partili Kadınların 
Mücadelesinde Yaşıyor” yazılı pan-
kartımızı, “Yaşasın Mirabal Kardeş-
ler’in Haklı ve Onurlu Mücadelesi”, 
“Kadının Kurtuluşu Ne Şeriatta, Ne 
Feminizmde; Kadının Kurtuluşu 
Sosyalizmde, “Kadın-Erkek El Ele 
Kurtuluş Partisine” yazılı dövizleri-
mizi açarak ve  “Mirabal Kardeşler 
Ölümsüzdür”, “Kadına Şiddete Ha-
yır” sloganlarını coşkuyla atarak baş-
ladık. Fatma Olkun Yoldaş’ın yaptığı 
açış konuşmasının ardından, Gültekin 
Arıkan Yoldaş, HKP’li Kadınlar adına 
basın açıklamamızı yaptı.

Arıkan yoldaş açıklamasında, Mi-
rabal Kardeşler’in Dominik’te Tru-
jillo faşizmine karşı verdikleri onur-
lu mücadeleyi, katledilişlerini ve 25 
Kasım’ın tarihçesini dile getirdikten 
sonra; bu korkusuz üç yiğit kız kar-
deşin mücadelesinin Kurtuluş Partili 
Kadınların mücadelesinde yaşadığını 
vurguladı. Ardından,  kadına yönelik 
şiddet, baskı ve tecavüzlerin AKP’gil-
ler iktidarında arttığını,  hemen her 
gün bir kadınımızın katledildiğini, Or-
taçağcı gericiliğe karşı, çocuklarımız 
için, emekçi kadınlar olarak mücadele 
etmekten başka çare olmadığını sözle-
rine ekledi. 

Kadın Sorunu’nun sınıfsal bir sorun 
olduğuna vurgu yapan Arıkan, kadının 
kurtuluşunun ne Ortaçağcı gericilikte 
ne de kadını erkeğe karşı mücadeleye 
zorlayan Feminizmde olduğunu, kadının 
kurtuluşunun Sınıfsız Toplumda olduğu-
nu vurguladı.

Kadın-Erkek el ele birlikte yaptığı-
mız eylemimizde, “Kadınların Katili 
Parababaları Düzeni”, “Laiklik Kadı-
nın Özgürlüğüdür”, “Kahrolsun Em-
peryalizm, Yaşasın Sosyalizm”, “Ka-
dın- Erkek El Ele Partili Mücadeleye” 

sloganlarını hep bir ağızdan haykırdık.
Kurtuluş Partili Kadınlar olarak 

yaptığımız basın açıklaması şu sözler-
le bitirildi:

“Mirabal Kardeşler’in mücade-
lesi, Devrimci Mücadele Tarihine 
altın harflerle kazındı. Bugün bu 
mücadele Kurtuluş Partili Kadın-
ların Sosyalizm mücadelesinde yük-
seliyor. Bu çürümüş, kadını insan 
yerine koymayan, türlü işkencelerle 
kadınlara ve çocuklara büyük acılar 
çektiren, onları katleden düzeni de-
ğiştireceğiz. Mirabal Kardeşler de 
hep yanı başımızda olacak, Halkın 
Kurtuluş Mücadelesinde yitirdiği-
miz diğer Yoldaşlarımız gibi. Onla-
rın da adlarını ve anılarını yaşataca-
ğız. Düşüncelerini ve mücadelelerini 
yaşatacağız. Kadınlar ve çocuklar 
olarak haklıyız ve yeneceğiz!”

25 Kasım 2020

İzmir’den
Kurtuluş Partili Kadınlar

Timur Selçuk haksızlığa, sömürül-
meye, ezilmeye karşı mücadele 

veren emekçi halkın yanında oldu. 
Kendine özgü tarzıyla sevdirdi ken-
dini. Ne tarzından, ne müziğinden, ne 
sanatçılığından, ne de insanlığından 
taviz verdi. 1 Mayıs’larda 1 Mayıs 
Marşı’yla oldu alanlarda. Coşturdu 

yüzbinleri coşkulu müziğiyle.
Grevlerde, direnişlerde simgeleşen 

“Nereye Payidar” türküsüyle direnen 
emekçilerin yanında oldu.

O türkü söylenmeden, o ezgi din-
lenmeden biten bir grev bir direniş her-
halde yoktur.

İşçilerin direnişlerinde, grevle-
rinde, aydın gençliğin eylemlerinde, 
işgallerinde hep bir ağızdan Timur 
Selçuk ezgisi haykırılır:

Dostların arasındayız
Güneşin sofrasındayız

Döneklere, dönekliğe isyan eder 

Timur Selçuk. Alaycı üslubuyla eleş-
tirir günümüzde moda olan dönekliği. 
Birileri dönekliğin kitabını yazarak 
övgüler düzerken aşağılık duruma, Ti-
mur Selçuk bestesini yapar dönekliğin 
ve dalgasını geçer döneklerle:

Sağcıyla sağcı, solcuyla solcu
Çevir kazı yanmasın çevir de çevir
Çevir kazı yanmasın devir bu devir

Devrim istiyorsanız, devrim yapalım
Rüzgâr nerden esiyor ona bakalım
Darbe olsun derseniz, darbe yapalım
Rüzgâr nerden esiyor ona bakalım

Timur Selçuk insanlığını, sanatçı-
lığını satmadı. Onurunu hep en önde 
tuttu. O yüzden unutulmayacak, o 
yüzden grevlerde, direnişlerde, işgal-
lerde besteleri hep bir ağızdan haykırı-
lacak. 7 Kasım 2020

HKP Genel Merkezi

“Tahmin etmediğimizden fazla 
onlar işin içine girdi. Hatta onlar 
lokomotif oldu, biz arkada icraatta 
bulunduk. Sonra FETÖ’nün vesa-
yeti gündeme gelmeye başladı. Biz 
bunu fark ettiğimizde irkildik. On-
dan sonra da tabiî kıyamet koptu. O 
güne kadar hukuk içinde kalmaya 
azami dikkat gösteriyorken 15 Tem-
muz’dan sonra doğrusu panikledik 
ve olayın vahameti karşısında ancak 
yargıyı kullanarak başarılı olabile-
ceğimiz kanaatine vardık.

“Onların yargıyı kullanırken kul-
landığı bütün taktikleri, araçları, biz 
kullanmaya başladık, can havliyle.

“Biz ülkede sistemin kendisi ol-
duk. İlkeleri doğrusu bir kenara 
attık. Bizi gelecek seçimlerde hangi 
kesimler iktidara taşıyacak ve ikti-
darda kalmamızı sağlayacaksa, on-

larla iş tutmayı tercih ettik.”
Suç ikrarı niteliğindeki bu sözlerin 

sahibi, AKP’li olmayan herhangi biri 
olsa aynı gün iddianame düzenlenirdi. 
Ancak AKP’liler söz konusu olunca, 
yarım bir tevilli nedamet sözüyle ceza 
soruşturmasından/kovuşturmasından 
bağışık tutulmaktalar.  Çünkü AKP, 
FETÖ ile ortaklığının ve etle tırnak 
gibi kaynaşıklığının üzerini örtmek is-
temektedir.

Yukarıdaki sözlerle böylesine net 
şekilde ortaya konan yalın gerçekler 
örtülebilir mi?

Örtülemez!
Buna izin vermeyeceğiz.
Bu nedenlerle, hem Mehmet İhsan 

Arslan’ın yargılanması, hem de “biz” 
diyerek örgütsel birlik ifade ettiği di-
ğer şüphelilerin ortaya çıkarılması için 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
“Terör Örgütü üyeliği” suçundan suç 
duyurusunda bulunduk.

Ankara’da Cumhuriyet’in Savcısı 
kalmış mıdır?

Hep beraber göreceğiz.
22.11.2020

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Suriye Vakıflar Bakanı, Dışişleri Baka-
nı Velid Muallim’in bedence kaybı 

üzerine:
“Hepimiz seni özleyeceğiz, uluslara-
rası platformlar her ne kadar yoklu-
ğuna, verimliliğine ve vatanına olan 
sevgine üzülse de bizler sana hoşçakal 
demeyeceğiz. Dünyadaki bütün diplo-
matlara vatanların nasıl sevileceğini 
hak yolunda fedakârlığın nasıl olaca-
ğını hayatının son anına kadar göre-
vinin başında kalarak öğrettin”, diyor. 
İnsan doğup insan olarak yaşayan ve 
insan olarak bu dünyadaki ömrü tamam-
lamanın ölçütleridir, halkına güvenmek, 
önderliğine inanmak, yurtseverlikten 
hiç vazgeçmemek, bilinçlice, kararlıca 
halkın davasına baş koymak ve insan so-
yunun en büyük düşmanlarına karşı hep 
düşman olarak kalmak. Suriye Dışişleri 
Bakanı Velid Muallim bu ölçütlerden hiç 
sapmadı. Satmadı halkını ve önderi Beş-
şar Esad’ı.
Suriye Halkı ve önderliği unutmaz ve 
unutturmaz Velid Muallim’i. Nasıl güzel 
ifade etmiş Beşşar Esad, Halk Kahra-
manlarının unutulmayacağını:
“Bizler sevinç zamanlarını yaşıyor-
ken, bu anları yıllarca çekilen acı, 
elem ve hüznün yaşattığını hatırlama-
mız gerekiyor. Başkalarının yaşaması 
ve saadeti için canını feda edenleri ha-
tırlamamız gerekiyor.”
Suriye Halkına AB-D Emperyalistleri ve 
kuklaları Suudiler ve AKP’giller tarafın-
dan acılar çektirilirken, elem ve hüzün 
yaşatılırken, Suriye Halkının gelecek gü-
zel günleri için canını ortaya koyan Velid 
Muallim unutulamaz.
Velid Muallim, Ocak 2014 yılında, İs-
viçre’nin Montreux  kentinde, Cenevre 
II. Ortadoğu Barış Konferansı’na katılır. 
İnsan Soyunun en büyük düşmanı ABD 

Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Beşşar 
Esad’ın gelecek hükümetin bir parçası 
olmayacağı yönündeki açıklamasına; 
“Dünyada hiç kimse Suriye liderinin 
meşruiyetini bitirme hakkına sahip 
değil” diyerek sert tepki gösterir. Velid 
Muallim, sözünü bitirmesini isteyen Ban 
Ki-moon’a ise “One Minute” diye tepki 
gösterir, konuşmasını bir süre daha sür-
dürür. Kalkıp gitmez masadan AKP’gil-
ler’in Reisi gibi. Kapalı kapılar ardında 
pazarlıklar yapmaz, ülkesinin parasını 
akıtmaz kendisini affettirmek için.
Hiç kini bitmez ülkesini yıkan, döken, 
halkına acılar çektiren AB-D Emper-
yalistlerine ve Kuklalarına karşı. Şubat 
2016’da ABD Emperyalist Hayduduna 
Kukla olmakla kendini var eden CIA 
İslamcısı Suudiler, IŞİD’e karşı savaş-
mak bahanesiyle birliklerini Suriye’ye 
göndermeyi planlar, hiç düşünmez Suri-
ye’nin meşru Hükümetine ve önderliği-
ne bunu sormayı. Yurtsever, onurlu Velid 
Muallim, hükümet izni olmadan Suri-
ye’ye giren herhangi bir yabancı ordu as-
kerinin “ahşap tabutlarda eve döneceği” 
uyarısını yapar. İşte budur Kahramanlık, 
işte budur Devlet Adamlığı, işte budur 
gerçek İnsanlık.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak Suriye 
Halkına ve önderi Beşşar Esad’a Velid 
Muallim’in bedence kaybından dolayı 
başsağlığı dileklerimizi iletiyor, acılarını 
paylaşıyoruz. 20.11.2020
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Fetö’nün “Siyasi Ayağı”, “Biz Buradayız” diyor
Ancak biz Suç Duyurusu yapmazsak

kimse harekete geçmiyor!
Bir kez daha görev bize düşmüştür!

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim;
bilinçlice, kararlıca Halkının davasına baş koydu

Halkın davasına baş koyan
bütün kahramanlar gibi unutulmayacak

Rüşvetin belgesini saklayan Kılıçdaroğlu 
hakkında suç duyurusunda bulunduk 

Halkın Kurtuluş Partili Kadınlar olarak,
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı

Mücadele Günü’nde alanlardaydık

Sanatçılığının da, insanlığının da
onurunu hep en önde tutan Yurtsever,

Halkçı Sanatçı Timur Selçuk
Grevlerde, Direnişlerde, 1 Mayıs’larda

yaşamaya devam edecek

Baştarafı sayfa 1’de

Selam Olsun Bizden Önce Geçene! 
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Kemal GencerDoğan Terlemez
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Gitti Trump, geldi Biden:
Gidene Ağam,

gelene Paşam…
Gazetemizin geçen sayısında (Ka-

sım); “ABD işgalinden daha büyük 
felaket ne olabilir?”, başlıklı yazı-
mızda Irak Başbakanı Mustafa el Ka-
zımi ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüse-
yin’den aktarmalar yapmış ve onların 
işgalci, sömürücü, tecavüzcü ABD’yi 
nasıl savunduklarını, vatanlarına ve 
halklarına karşı nasıl hainane düşünce-
lere sahip olduklarını göstermiş ve bu 
anlayışı teşhir etmiştik.

Fakat sadece Kazimi ve Fuad’dan 
mı ibaretler bunlar, demiş ve “Bölge-
mizde ve dünyada sizin gibi hainler 
çok. Sürüyle ne yazık ki…”, demiş-
tik.

İşte geçtiğimiz günlerde gerçekleş-
tirilen ABD Başkanlık seçimlerinden 
sonra, bunlar Amerikanofilliklerini bir 
kez daha gösterdiler. 4 yıl önce, 2016 
yılında, Trump seçimi kazandığında 
nasıl Trump’a övgüler düzmüşlerse 
ve ondan umut beklemişlerse (tabiî ki 
daha öncekilerden de) şimdi de seçimi 
kazanan Joe Biden’i kutlama yarışına 
girdiler. Seçilir seçilmez kutlama me-
sajları yayımladılar ve ondan beklenti-
lerini dile getirdiler. 

Barzanistan’ın, sözde emekliye ay-
rılmış, çekilmiş görünse de değişmez 
Başkanı Mesud Barzani 7 Kasım’da 
gönderdiği kutlama mesajında şunları 
söylüyor:

“Başkan Barzani’den Biden’a: 
Dostum sizi içten kutluyorum

 “(…)
“Resmi sosyal medya hesabından 

paylaşımda bulunan Başkan Barza-
ni, ABD’nin 46’ıncı başkanı seçilen 
Joe Biden’ı tebrik ederek, “Dostum 
Başkanlık seçiminde zafer kazandı-
ğınız için size içten tebriklerimi ileti-
yorum” ifadelerini kullandı.

“Başkan Barzani açıklamasının 
devamında şu sözleri yazdı:

“Önderliğinizdeki özgür dünya-
nın daha fazla barış ve refaha tanık 
olmasını içtenlikle umuyor ve dua 
ediyorum.” (https://www.rudaw.net/
turkish/kurdistan/071120209)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçir-
van Barzani’nin 8 Kasım tarihli tebrik 
mesajı da şöyle:

“(…)
“Başkan Neçirvan Barzani pay-

laşımında şu ifadeleri kullandı:
“Seçilmiş Başkan Joe Biden ve 

yardımcısı Kamala Harris’i seçim-
deki başarılarından dolayı yürekten 
kutluyorum. Ortaklığımızı ve ikili 
ilişkilerimizi daha da güçlendirmek 
için birlikte çalışmayı dört gözle 
bekliyorum.” (https://www.rudaw.
net/turkish/kurdistan/08112020)

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mes-
rur Barzani de mesajında şunları söy-
lüyor 7 Kasım’da:

“Sosyal medya hesabından Joe 
Biden ve yardımcısı Kamala Har-
ris’e tebrik mesajı ileten Başbakan 
Barzani,  Kürdistan Bölgesi ile ABD 
arasındaki yakın ve güçlü işbirliğini 
sürdürmeyi dört gözle bekledikleri-
ni kaydetti.

“Başbakan Mesrur Barzani, 
‘(ABD ile) ortaklığımız bölgesel 
istikrar ve refah için çok önem-
lidir’ ifadelerini kullandı.” (htt-
ps://www.rudaw.net/turkish/kurdis-
tan/071120208)

Bu da Kürdistan Sosyalist Demok-
rat Partisi (PDSK) lideri Mihamed 
Haci Mahmud’un söyledikleri;

“Mihamed Haci Mahmud: Joe 
Biden, Başkan Barzani’ye Kürt dev-
leti sözü verdi

2020/11/08 
“Kürdistan Sosyalist Demokrat 

Partisi (PDSK) lideri Mihamed Haci 
Mahmud, ABD Başkanı seçilen Joe 
Biden’ın Başkan Mesud Barzani’ye 
Kürt devleti sözü verdiğini söyledi.

“(…)
“PDSK lideri, “Kendi dönemin-

de Sayın Mesud Barzani ABD’den 
döndüğünde Biden ona ‘Benim ve 
senin ömrün Kürt devletini görmeye 
yetecek’ demişti. Bu söylediklerinin 
Biden’a hatırlatılması lazım” diye 
konuştu.” (https://www.basnews.
com/tr/babat/646989)

Barzaniler vb.leri tebrik eder de 
PKK-HDP-PYD’liler etmez mi?..

Ederler elbette. Niye etmesinler?.. 
Aynı yolun yolcuları değiller mi?..

HDP Eş Genel Başkanlarının 8 Ka-
sım tarihli mesajı şöyle:

“Eş Genel Başkanlarımız Per-
vin Buldan ve Mithat Sancar, ABD 
Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan 
Yardımcısı seçilen Kamala Harris’e 
kutlama mesajı iletti:

“Mesajda, ‘Ağır pandemik ko-
şullar altında yürütülen rekabetçi 
bir seçim kampanyası sonucunda 
ABD Başkanı seçilmenizden dolayı 
Halkların Demokratik Partisi adına 
sizi kutluyoruz. Sayın Kamala Har-
ris’in Başkan Yardımcısı seçilmesini 
Amerika’nın demokrasi tarihinde 
önemli bir başarı ve dönüm nokta-
sı olarak görüyoruz’ ifadelerine yer 
verildi.

“Etik ve barışçıl bir dış poli-
tikaya öncelik verilmesi gerektiği 
vurgulanan mesajda, ‘Amerika po-
litikalarının demokrasi, insan hak 
ve özgürlükleri, sosyoekonomik 
adalet, cinsiyet eşitliği, iklim deği-
şikliğine ekolojik yaklaşım ile etik 
ve barışçıl bir dış politika gibi gün-
demlere öncelik verip desteklemesi-
ni umut ediyoruz’ denildi.” (https://
hdp.org.tr/tr/es-genel-baskanlarimiz-
dan-joe-biden-ve-kamala-harris-e-kut-
lama/14807)

HDP Diyarbakır Milletvekili Taş-
çıer de yaptığı açıklamada: “Kürtler 
Biden’a gönül verdi”, diyor.

11.11.2020
“Demokrat Parti adayı Biden’ın 

Kürtlerle daha fazla ilişki geliştire-
ceği yönünde bir beklenti olduğuna 
değinen HDP Diyarbakır Milletvekili 
İmam Taşçıer, ‘Biden’ın bu konuda 
açıklamaları da vardı. Fakat yine de 
ABD’nin dış politikası başkana değil 
ABD’nin çıkarlarına göre belirle-
niyor. Çıkarları neyi gerektiriyorsa 
onu uygulayacaklardır. Ama yine 

de Kürtler bir şekilde Biden’a gönül 
veriyorlar. Çünkü Trump dört yıllık 
başkanlığı döneminde Kürtlere pek 
yaklaşmadı’ ifadelerini kullandı.” 
(https://www.rudaw.net/turkish/midd-
leeast/turkey/111120204)

Bu mesaj da Demokratik Suriye 
Güçleri (DSG) Genel Komutanı Maz-
lum Abdi’nin:

“Mazlum Abdi: ABD ile yakın iş-
birliğini sürdürmeyi dört gözle bekli-
yoruz

“Haber Merkezi - Demokratik 
Suriye Güçleri (DSG) Genel Komu-
tanı Mazlum Abdi, ABD Başkanı 
olarak seçilen Joe Biden’ı ve yar-
dımcısı Harris’i kutladı.

“Abdi Twitter hesabından Biden 
ve Harris’i etiketlediği mesajında 
şunları belirtti:

“Tarihi seçim zaferleri nedeniyle 
@JoeBiden ve @KamalaHarris için 
en içten tebriklerimi sunuyorum. 
IŞİD’e karşı mücadelede kazancımı-
zı korumak ve Suriyeliler için daha 
iyi bir gelecek inşa etmek için ABD 
ile yakın işbirliğini sürdürmeyi dört 
gözle bekliyoruz.” (https://www.ru-
daw.net/turkish/kurdistan/081120202)

Evet bugün Kürdistan’ın en önemli 
aktörleri olan Barzanilerin ve PKK’li-
lerin Biden’a bakışları böyle. Hepsi de 
Biden’a “gönül veriyorlar”, “dört göz-
le” “umut” bekliyorlar ondan yukarıda 
aktardığımız gibi…

Birisi; “Önderliğinizdeki özgür 
dünyanın daha fazla barış ve refaha ta-
nık olmasını içtenlikle umuyor ve dua 
ediyorum.”

Diğeri; “Etik ve barışçıl bir dış 
politikaya öncelik verilmesi gerektiği 
vurgulanan mesajda, “Amerika po-
litikalarının demokrasi, insan hak ve 
özgürlükleri, sosyoekonomik adalet, 
cinsiyet eşitliği, iklim değişikliğine 
ekolojik yaklaşım ile etik ve barışçıl 
bir dış politika gibi gündemlere önce-
lik verip desteklemesini umut ediyo-
ruz”, diyor.

Amerikancılıkta, Amerikanofillik-
te al birini vur ötekine…

Ama şu farkı hiç unutmamak kay-
dıyla: Feodal bir önderlik olarak Bar-
zaniler, açıktan Amerikancıdır. Gizli-
leri saklıları yoktur. Neyseler odurlar.

Bakın bunu Biden 2015’te Münih 
Güvenlik Konferansı’nda görüştüğü 
Barzani’nin yüzüne (daha doğrusu 
Barzani’yi tanımak isteyen torununa) 
nasıl söylüyor:

“Torunu içeri girdiğinde, Biden 
Başkan Barzani’ye; “Sayın Baş-
kan bu oğlum Hunter’in kızı Fin-
negan, 15 yaşında ve birbirimizi 
çok seviyoruz” dedi. Biden torunu 
Finnegan’e Başkan Barzani’yi işa-
ret ederek “Anlattığım başkan bu, 
yıllardır Irak ve bölgede önemli 
dosyalarla ilgili kendisiyle bağlan-
tımız var, bölgede eşi benzerine az 
rastlanır. Çünkü halkının mücade-

lesine derin bir inançla bağlı. Kendi 
görüşüne ve sözüne sahip bir lider. 
Sözleriyle yaptıkları birdir. Söyledi-
ğini yapan, yaptığını da söylemekten 
çekinmeyen bir şahsiyettir” dedi.” 
(https://www.rudaw.net/turkish/opini-
on/11112020)

Övüyor, gururunu okşuyor Barza-
ni’nin. Ve evet, Biden burada açıkça, 
netçe doğruları söylüyor gördüğümüz 
gibi…

Ama ya PKK-HDP-PYD-DSG’li-
ler?

Onlar ikiyüzlüdür. Aldatıcıdır. Ya-
lancıdırlar.

Onlar Antiemperyalist geçinirler. 
Devrimci rolü oynarlar. Halkların Kar-
deşliğini savunuyor görünürler. Ama 
bütün politikaları yalana dolana daya-
lıdır. Ve sonuna kadar Amerikancıdır-
lar.

ABD’nin “demokrasi güçleri”, 
“umut kaynağı”dırlar, “sahadaki ortak-
ları”, “yerel güçleri”dirler kendilerine 
ram ettikleri Sevrci Soytarı Sahte Sol-
larla…

ABD bayrağı ve komutası altında, 
ABD silahlarıyla antiemperyalist Su-
riye Liderliğine ve Halkına saldırırlar. 
Suriye Halkının petrolünü, ABD’li şir-
ketlere pazarlarlar.

Şimdi bu bakışın halkseverlikle, 
yurtseverlikle en ufak bir ilgisi var mı-
dır?

Yoktur! Zerre ilgisi yoktur!
PKK’liler, Trump Başkan seçildi-

ğinde de bugün Biden için söyledikle-
rinin aynısını söylüyor, aynı beklenti-
lerini o gün de Trump’a iletiyorlardı. 
O gün Trump’a mesaj gönderenlerden 
birisi de PKK Önderliğinden Cemil 
Bayık’tı.  Şöyle söyledi Bayık, Sterk 
TV’de kendisiyle yapılan bir program-
da Trump’in seçilmesiyle ilgili olarak:

“Cemil Bayık, ABD’nin yeni baş-
kanı seçilen Donald Trump’ı tebrik 
ederek Trump’ın kendi halkının 
ve insanlığın çıkarına politikalar 
geliştireceğini umduklarını, ABD 
politikalarının Kürdistan da dahil 
olmak üzere tüm dünyayı etkiledi-
ğini belirtti. ve ‘ABD’nin Ortadoğu 
politikalarında Kürtleri de gözö-
nünde bulundurmasını umuyoruz. 
ABD’nin Kürtlere karşı adaletsizli-
ği, vahşeti ve soykırımcı politikaları 
ve Kürtlerin bu saldırganlığa karşı 
mücadelesini göreceğine inanıyo-
rum’, dedi.” (http://www.abcgazetesi.
com/cemil-bayik-trumpi-tebrik-et-
ti-abdnin-kurtleri-de-goz-onunde-bu-
lunduracagini-umuyoruz-36039h.htm)

Önderliğin bir diğer ismi Karayı-
lan 2006 yılında bir Amerikan yayın 
organına (Newsweek’e) verdiği de-
meçte;

“Biz Türklerin aksine Ameri-
ka’ya düşman değil, dostuz. Yedi 
bin silahlı savaşçımızı-gerillamızı 
ABD’nin emrine verebiliriz”, diyor-
du ve kendilerinin ABD’ye karşı hiçbir 
eylemlerinin olmadığını söyleyerek, 
ABD’yi yardıma çağırıyordu.

Avrupa’daki PKK temsilcisi Zübe-
yir Aydar da; “Amerika uzaklardan 
gelen dostumuzdur”, beyanında bu-

lunuyordu.
Ve verdiler de “silahlı savaşçıları-

nı-gerillalarını” ABD’nin emrine Su-
riye’de yaşayarak gördüğümüz gibi…

Şimdi de aynı şeyleri Biden’a söy-
lüyorlar.

Yani PKK’lilerin devrimcilikle, 
sosyalistlikle, yurtseverlikle, antiem-
peryalistlikle uzaktan yakından ilgi-
leri yoktur. Onlar ABD’nin vereceği 
bir Kürt Devletinin peşindedirler hep 
söylediğimiz gibi. Ve yine hep söy-
lediğimiz gibi, ABD’nin kuracağı bu 
devletin, Bölge Halklarının yararına 
bir eylemi olmayacaktır. Aksine, yeni 
bir İsrail-Müslüman İsrail rolü oyna-
yacaktır bölgede ABD’nin emirleri 
doğrultusunda. Şu ana kadar yaptıkları 
da budur bunların. Ama ne yazık ki, 
onlar söylemde devrimci-sosyalist rolü 
oynamaktan, ülkemizdeki Sevrci Soy-
tarı Sahte Sollar da bu oyunda rol al-
maktan mutludurlar. Tayyipgiller nasıl 
Halklarımızı “Allah’la” aldatıyorlarsa 
bunlar da Halklarımızı “Devrimcilik-
le-antiemperyalistlikle” kandırmakta-
dırlar…

Amerikancılığın
bu kadarına da
pes doğrusu…

Kürt önderlikleri o kadar bağlı ve 
bağımlı ki ABD’ye, onsuz hiçbir iş 
yapmıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü ka-
derlerini ABD Emperyalistlerine tes-
lim etmiş durumdalar PKK-PYD’sin-
den KDP’sine, KYB’sinden PDSK’si-
ne kadar hepsi onsuz adım atamıyorlar. 
İşte aşağıda okuyacağımız haber bu 
söylediklerimizin kanıtıdır:

‘Kürt diyaloğunda müzakerelere 
ara verildi’

“Kürdistan Demokrat Parti-
si-Suriye (KDP-S) Merkez Komite 
Üyesi Müslim Muhammed, Roja-
va’da Suriye Kürt Ulusal Konseyi 
(ENKS) ile Kürt Ulusal Birliği Par-
tileri (PYNK) arasındaki müzakere-
lere ABD’deki başkanlık seçimlerin-
den dolayı ara verildiğini söyledi.”

Çünkü; “ABD’deki seçimlerden 
dolayı ABD temsilcileri hazır de-
ğil”miş. (https://www.kurdistan24.net/
tr/news/2e7426b0-4a26-466c-be4a-
488a4b5d8c41)

Hani “yeni” Başkan ve ekibi baş-
ka politikalar güder mi, uygular mı bu 
belli olmadığı için ara verilmiş.

Ki, bildiğimiz ve gazetemizin geç-
tiğimiz sayılarında da aktardığımız 
gibi bu görüşmeleri tümüyle ABD or-
ganize ediyor, örgütlüyor.

Yani “Birlik” görüşmeleri falan 
yok ortada Kürt Partileri, grupları ara-
sında.

Ya ne var?
ABD’nin hangi politikaları dikte 

edeceği var. Hangi konuda, nasıl poli-
tika uygulanmasını emretmesi var. Ku-
rulacak Komiteye kimlerin, kaç kişiyle 
gireceğini bile ABD belirliyor. Bunu 
geçen sayımızda aktardık.

Kısacası “Şark Cephesi’nde Yeni 
Bir Şey Yok”!

ABD’nin emperyalist çıkarları 
var!..

Ve ABD’nin çıkarlarını savunan, 
hayata geçirmeye çalışan yerli işbirlik-
çileri var…

Kürt Halkı er ya da geç gerçek Ko-
münist Partisiyle tanışacak. Gerçek 
yurtseverlerle tanışacak!

Ve onun önderliğinde ABD Emper-
yalistlerini, AB Emperyalistlerini böl-
gemizden def edecek, gerçek anlamda 
Uluslararası Proletarya Hareketinin 
çıkarları doğrultusunda Halkların Kar-
deşliğini sağlayacak!q

Amerikancılıkta-Amerikanofillikte
birbiriyle yarışanlar…

ABD’nin “yeni” başkanına biat edenler…
M. Gürdal Çıngı

Yedi göbek Amerikancı Barzani’ler

Amerikanofiller

Eski ve yeni kanlı zalimler bir arada...
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Biz, bir önceki sayfadaki yazımızı 
26 Kasım akşamı noktalamıştık 

gazetemizde yayımlanmak üzere. 
Ancak 27 Kasım günü öğleden 
sonra, PKK Yürütme Komitesi Üyesi 
Murat Karayılan’ın İsrail merkezli 
The Jerusalem Post Gazetesi’nde 
yayımlanan konuşmasını okuduk. 
Ve bu konuşmanın tümüyle yukarıda 
söylediklerimizi bir kez daha 
doğruladığını, kanıtladığını gördük. 
Barzani’lerin internet sitesi Rudaw’da 
yayımlandı konuşma. Olduğu gibi 
aktarıyoruz:

***

Karayılan İsrail gazetesine 
konuştu: Silah da bırakırız ancak...

26.11.2020
Haber Merkezi - PKK Yürütme 

Komitesi Üyesi Murat Karayılan, 
her zaman politik bir çözümden yana 
olduklarını ve meseleleri barışçıl 
yöntemlerle çözmekte ısrar ettiklerini 
söyledi.

İsrail merkezli The Jerusalem 
Post Gazetesi’ne konuşan Karayılan, 
gündemdeki konulara ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 

“Kürt sorunununun” bölgede en 
eski sorunlardan biri olduğunu belirten 
Karayılan, “On yıllarca süren inkar ve 
zulme rağmen, varlığımızı bugüne 
kadar koruyabildik. Ezilenlerin 
partisiyiz ve onların haklarını temsil 
ediyoruz. ABD dahil hiçbir güce 
düşmanlığımız yok ve ABD’yi asla 
hedef almadık. Lozan Konferansı 
sırasında Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra ABD Başkanı Woodrow Wilson, 
Kürtlerin haklarını kabul etti, ancak 
diğer güçler Wilson’un tavsiyelerine 
karşı çıktı. Lozan anlaşması Kürt 
milleti için bir felaketti” dedi.

Türkiye’de Kürtlere “inkar 
politikası” uygulandığını belirten 
Karayılan, “Kürtleri fiziksel olarak 
veya kültürel asimilasyon yoluyla yok 
etmeye çalışıyorlar. Amerika Kürtlerin 

insan haklarını inkar etmiyor ama 
Kürtleri ulus olarak kabul eden net bir 
politikası da yok” diye konuştu.

ABD’ye de kendileri ile iletişime 
geçme çağrısında burulan Murat 
Karayılan, “Amerika’nın hakkımızda 
yanıltıcı ve sahte bilgilerle beslendiğini 
düşünüyorum. Amerika’nın bizimle 
iletişime geçmesi, Kürtlere karşı 
net bir politika ortaya koyması ve 
Kürt sorununun çözümüne katkıda 
bulunması tek çözümdür” ifadelerini 
kullandı.

Karayılan, “ABD’nin bu 
politikasını gözden geçireceğini 
ve Kürt halkına karşı daha olumlu 
olmasını umut ediyoruz. ABD’ye, 
PKK’yi terör listesinden çıkarması 
çağrısında bulunuyoruz. PKK, IŞİD’in 
bölgeden temizlenmesinde büyük bir 
rol oynadı” dedi.

PKK’li Murat Karayılan, 
“PKK’yi kurduğumuzda Marksist-
Leninizm bir akımdı ve biz de bu 
fikirlerden etkilendik. Ancak biz 
Sovyet ideolojisini eleştirdik. Bu 
yüzden Sovyetler Birliği çöktüğünde 
olumsuz etkilenmedik, çünkü 
onlardan her zaman uzak durduk” 
değerlendirmesinde bulundu.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 
“Kürt sorununu diplomasi yöntemiyle 
çözmeye çalıştığını ancak cezaevine 
konulmasıyla sürecin başarısızlığa 
uğradığını” belirten Karayılan, bu 
tutukluluğun Kürtlere yönelik bir 
başka savaş ilanı olduğunu savunarak, 
“Öcalan tutuklanmasaydı Kürt sorunu 

çözülebilirdi” dedi.
“Her zaman politik bir çözüme 

hazır olduklarını” ifade eden Karayılan, 
Rojava ve Rojhılat Kürtlerini ABD 
ile ilişki kurmaları konusunda 
cesaretlendirdiklerini kaydetti.

Karayılan, “Sovyetler Birliği 
çöktü çünkü demokrasi yoktu ancak 
Amerika demokrasi sayesinde ayakta 
kaldı. ABD ile ilişki geliştirilmesine 
karşı değiliz. Aksine, Kürdistan’ın 
tüm bölgelerinin ABD ile ileri 
düzeyde temasını destekliyoruz. Ne 
yazık ki, demokrasi, insan hakları 
ve özgürlükleri desteklememize 
rağmen, ABD ve Batı ülkeleri hâlâ 
Türk devletini ve bize yönelik askeri 
müdahalelerini destekliyor” ifadelerini 
kullandı.

Silah bırakma konusunda da 
açıklamalarda bulunan Karayılan, 
“Türkiye’deki Kürtler tanınmadan 
ve Öcalan da dahil siyasi tutuklular 
serbest bırakılmadan silah 
bırakmayacaklarını” dile getirdi.

Karayılan, “Silahlı çatışmada 
ısrar etmiyoruz ama Türk devleti 
savaş istiyor. Silahları devre dışı 
bırakmak için bir anlaşma imzalamak 
istiyoruz. Türk devleti bizi yok etme 
politikasını sürdürürse bu zor olacak. 
Savaşa devam etmek istemiyoruz. Bu 
sorunları çözmek için diyaloğu tercih 
ediyoruz” dedi.

Öcalan’ın 2013’teki silah bırakma 
kararını da hatırlatan Karayılan, 
Türkiye’de hükümetin bu adıma ilk 
başta karşılık verdiğini ancak daha 
sonra “eski şiddet politikasına” 
döndüğünü ve buna karşı “kendilerini 
korumak zorunda kaldıklarını” 
belirtti.” (https://www.rudaw.net/
turkish/kurdistan/261120208)

***

Bu konuşmanın her tarafı vıcık 
vıcık Amerikancılık akıyor … Ve 
insanın midesini bulandırıyor. Ve 
insanın öfkesini kabartıyor. Bu 
konuşmanın neresini, hangi bölümünü 
teşhir edelim?..

PKK’nin bu görüşlerini bilmiyor 
muyduk?

Biliyorduk on yıllardır. Bildiğimiz 
gerçekler olmasına rağmen, bir kez 
daha öfkelendik çünkü demagoji 
yapıyor, yalan söylüyor, kandırmaya 
çalışıyor başta Kürt Halkı olmak üzere 
Halkları Karayılan…

Bizim asıl kızdığımız, 
öfkelendiğimiz Karayılan’ın vıcık 
vıcık akan Amerikanofillikten sonra, 
kalkıp bir de; “Ezilenlerin partisiyiz 
ve onların haklarını temsil ediyoruz.”, 
demesi…

Bir insanın biz; “Ezilenlerin 
partisiyiz ve onların haklarını temsil 
ediyoruz.”, diyebilmesi için devrimci 
olması gerekir. Yani Antiemperyalist, 
Antifeodal, Antişovenist olması 
gerekir.

Bir Devrimci, bir Antiemperyalist, 
bir Demokrat, uluslararası 
emperyalizmin başhaydut devleti 
olan ABD Emperyalistleriyle hiç dost 
olabilir mi?

Olmaz! Olamaz.
Sözü Kahraman Gerilla Che’ye 

bırakalım ve bizim adımıza ve tüm 
dünyanın ezilenleri adına Che Yoldaş 
konuşsun Karayılan ve PKK’ye karşı.

Ne diyordu 1967 yazında 
Havana’da toplanan OLAS Konferansı-
Tricontinental (Afrika, Asya ve Latin 
Amerika Halkları Dayanışma Örgütü 
Konferansı)’na Bolivya’daki savaş 
mevzisinden gönderdiği mesajda Che 
Guevara?

***
“Emperyalizmin bir dünya sistemi 

olduğunu, kapitalizmin son aşaması 
olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız 
ve o dünya çapında yenilgiye 
uğratılmak zorundadır. Bu mücadelenin 
stratejik sonu, emperyalizmin 
yıkılması olacaktır. Bize, bu dünyanın 
sömürülenlerine ve azgelişmişlerine 
düşen pay, emperyalizmin temellerini 
ortadan kaldırmaktır: biz ezilen 
uluslar, onlara sermaye, hammadde, 
teknisyen ve ucuz emek vererek ve 
onlardan yeni egemenlik araçları 
olan yeni sermaye, silah ve her çeşit 
materyal alarak mutlak bir bağımlılık 
içine sürüklenmekteyiz.

“Bu stratejik hedefin temel 
unsuru tüm halkın gerçek kurtuluşu 
olacaktır. Pek çok olayda bu kurtuluş 
silahlı mücadeleyle gerçekleşecek ve 
Bizim Amerika’da sosyalist devrim 
kaçınılmaz olacaktır.

“Emperyalizmin yıkılması 
hedeflenirken, onun başını kimin 
çektiği kesinlikle belirlenmek 
zorundadır. Bu, ABD’den başkası 
değildir.

“(…) düşmandan nefret etmeyen 
bir halk vahşi bir düşmanı yenemez.

“(…)
“Ve insanlığın kurtuluşu uğruna 

verilen savaşın bayrağı altında, 
uluslararası proleter ordularla gerçek 
bir proletarya enternasyonalizmi 
geliştirmeliyiz.

“(…)
“Eğer dünyada ölümün kendi 

paylarına düşen kısmıyla ve 
müthiş trajedileriyle, her günkü 
kahramanlıklarıyla, emperyalizme 
bitmez tükenmez darbeler indirerek, 
dünya halklarının artan nefretiyle 
emperyalizmin güçlerini parçalamak 
için iki, üç daha fazla Vietnam gün 
ışığına çıksaydı, geleceğe daha güvenli 
bakabilirdik!”

“Bizim her eylemimiz 
emperyalizme karşı bir savaş çağrısı 
ve insanlığın en büyük düşmanı 
ABD’ye karşı halkların birliği için bir 
savaş marşıdır.”

***

Sözü uzatmayalım:
Sizin her eyleminiz “emperyalizme 

karşı bir savaş çağrısı ve insanlığın en 
büyük düşmanı ABD’ye karşı halkların 
birliği için bir savaş marşı” değilse 
eğer ve siz hâla “ezilenlerin partisiyiz” 
diyorsanız siz hain kere hainsinizdir.q

Koronavirüs salgını başladığında, 
tüm dünyada şöyle bir algı vardı: 

Korona herkes için tehlike, fakir-zen-
gin ayrımı yapmıyor.

Oysa yaşanan süreçte gördük ki, 
bu yanlış bir algıymış. Somut araştır-
malar, Koronanın bulaşmasının ve so-
nuçlarının zengin-fakir ayrımı yaptığı 
yönünde oldu.

Bulaş nasıl gerçekleşiyor?
Bilim insanlarının araştırmaları so-

nucunda gösterdikleri gibi; esas olarak 
hava yoluyla. Yüzde 10 oranında da 
temas yoluyla olabiliyor bulaş.

Koronavirüs taşıyan damlacıklar 
hava yoluyla yayılıyor ve insan vücu-
duna hava yoluyla giriyor. Giriş yerleri 
de, burun ağız ve göz oluyor. En çok 
da burun deliklerinden giriyor virüs.

Yani bulaş ortamı varsa eğer, Koro-
na, zengin-fakir ayrımı yapmıyor. Her-
kese bulaşabiliyor. Ama bulaş, ortamı-
nı bulursa bulaşabiliyor. Ortam yoksa 
bulaşamıyor.

Ve yine, bulaştıktan sonra da olum-
suz etkileri zengin ve fakirlerde aynı 
olmuyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi-
ne sahip vücudun gösterdiği tepkiyle 
zayıf bir bağışıklık sistemine sahip vü-
cudun verdiği tepki aynı olmuyor.

Ya da bulaştan sonra yaşanan has-
talık sürecinde, tedavi olanaklarına 
erişime göre etkileri ve sonuçları farklı 
farklı oluyor.

Vücut bağışıklığı nedir ve
nasıl güçlü olur?

Bağışıklık Sistemi, bilimsel adıyla 
İmmün Sistem; “Bir canlıdaki hasta-
lıklara karşı savunma mekanizma-
sını oluşturan, patojenleri ve tümör 
hücrelerini tanıyıp onları yok eden, 

vücudu yabancı ve zararlı maddeler-
den koruyan karmaşık bir sistemdir. 
Kısacası vücudu hastalıklara karşı 
koruyan bir savunma kalkanıdır.”

Bağışıklık sisteminin oluşması 
anne karnında başlar ve tüm yaşam sü-
reçlerinde devam eder.

Tabiî annenin bağışıklık sistemi 
ne kadar güçlüyse, çocuğun da bağı-
şıklık sistemi o kadar güçlü olur. Bu 
kaçınılmaz bir olgudur. Çünkü yeterli 
ve dengeli beslenen, ruhsal ve fiziksel 
bakımdan sağlıklı bir anneyle, yetersiz 
ve dengesiz beslenen daha doğrusu 
beslenemeyen, ruhsal ve fiziksel ba-
kımdan acılar içinde yaşayan bir anne-
nin çocuklarının bağışıklık sistemleri 
aynı olmaz.

İşte virüs gibi, bakteri gibi insan-
ları zararlı mikroorganizmaların ne-
den olduğu hastalıklara karşı koruyan 
en önemli etkenlerden olan bağışıklık 
sisteminin güçlü olması, bu sınıflı top-
lum düzeninde ne kadar mümkündür 
bir avuç Parababası tarafından ezilen, 
soyulan, sömürülen, acılar içinde bıra-
kılan emekçi halklar için?

Mümkün değildir.
Çünkü ne diyor bilim insanları?

Güçlü bir bağışıklık sitemi için; ye-
terli ve dengeli beslenmek ve ruhsal ve 
fiziksel olarak sağlıklı olmak gerekir.

Ki Kovid-19 salgını da bunu gös-
termektedir, ortaya çıktığından beri.

Bağışıklık sistemini güçlü kılmak 
için bilimsel olarak yumurta, et, süt ve 
süt ürünlerinin tüketilmesi gerekiyor. 
Balık tüketilmesi gerekiyor. Haftada 2 
kez balık yenmesi gerekiyor bilimsel 
olarak. Ve taze sebzelerin, meyvelerin 
yenmesi gerekiyor…

Bu şartlarda
Bağışıklık Sisteminin 

güçlü olması
mümkün müdür?

Etin kilosu olmuş 80-90 TL. Peynir 
olmuş 40-50 TL. Balık mevsiminde-
yiz, kilosu 20-25 TL’den aşağı balık 
yok…

Ya meyvelerin kilosu?..
Yanına yaklaşılmıyor.
Ya mevsim sebzeleri olan ıspanak, 

pırasa vb.leri?..
Hepsi ateş pahası.
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük 

şehirlerde ev kirası ortalama 1500 TL.
Zorunlu giderler olan ısınma, elekt-

rik, su masrafları ortalama 500 TL’den 
aşağı düşmüyor. İletişim masrafları 
(cep telefonu, internet) en az 150-200 
TL.

Ya giysi?.. Ya okul masrafları ço-
cukların?.. Ya ulaşım giderleri?.. Ya 
hastalıklarda ödenen paralar?..

Bunun karşılığında Asgari Ücret; 2 
bin 324 lira 70 kuruş ülkemizde. Orta-
lama ücret 4 bin lira civarında…

Açlık sınırının 2 bin 447 lira 72 ku-
ruş, yoksulluk sınırının 7 bin 973 lira 

2 kuruş olduğu bir dönemde çalışanla-
rın çoğunluğu Açlık Sınırının altındaki 
Asgari Ücretle yaşam savaşı vermeye 
çalışırken bağışıklık sistemlerini nasıl 
güçlü tutabilirler?..

Tutamazlar. Tutamıyorlar.
Bu rakamlar, ülkemizin rakamları. 

Diğer ülkelerde de özünde çok farklı 
değildir. Emperyalist metropol ülke-
lerde biraz daha iyidir, diğer ülkelerde 
daha kötüdür veya benzerdir. Ama ke-
sinlikle insanlar sıkıntı içindeler…

Yine düzenli uyku uyuyun ve set-
resten uzak kalın, diyorlar.

Bu şartlar altında emekçi insanla-
rımızın düzenli bir uyku uyuması ve 
stersten uzak kalması mümkün mü-
dür?..

Ya Afrika’da bırakalım yeterli ve 
dengeli beslenmeyi, içecek temiz su 
bulamayan insanlar nasıl güçlü kıla-
caklar bağışıklık sistemlerini?

Ya ABD’deki yüz binlerce “Evsiz 
(Homeles)”?.. Yatacak kapalı bir me-
kan bile bulamayan, sokaklarda yaşa-
yan yüz binlerce evsiz ne yapacak?..

Nasıl yeterli ve dengeli beslenecek 
bu aileler? Nasıl koruyup güçlendire-
cekler bağışıklık sistemlerini? Nasıl 
Covid-19’a karşı dirençli olacak vü-
cutları? Mümkün mü böyle bir şey?

Değil elbette.

Ölen fakirler,
yaşayan zenginler

O yüzden de fakirler ölüyor Co-
vid-19 salgınında daha çok. 20 Kasım 
sabahı itibarıyla 1 milyon 350 bin 862 
kişi yaşamını yitirdi bu süreçte dünya 
üzerinde. Bunların kaçı zengin?..

Duyduk mu bir iki örnek dışında 
bir zenginin Koronavirüsten dolayı öl-
düğünü?

Duymadık. Duymayız da. Duyar-
sak da en fazla 10’lu rakamlar duyarız. 
Daha fazlasını değil.

Çünkü virüs onlara bulaşamıyor. 
Bulaş ortamı bulamıyor onlara. Bulur-
sa da onların zevk ve sefa alamlerinin 
sonucu buluyor. Verdikleri Covid par-
tilerinde buluyor. Verdikleri (Rahmi 
Koç örneğinde olduğu gibi) yaş günü 
partilerinde buluyor…

Ya fakirleri?
Dünyanın dörtbir yanındaki fakir-

leri?
Hindistan’ın Dalit’leri, Adivasi’le-

ri, Paryaları; Afrika’nın özellikle de 
Sahra Altı Afrika’nın fakirleri; Em-
peryalizmin Kabesi ABD’nin Zenci-
leri (Siyahileri), Hispanikleri, yoksul 
Beyazları, her ırktan Evsizleri (Home-
less’ları), Latin Amerika’nın yoksul 
halkları, Ortadoğu’nun işgal ve sömü-
rü altında inleyen halkları…

Onları her yerde ve her şartta bu-
luyor virüs. Çünkü onların onlarcası, 
yüzlercesi, binlercesi fabrikalarda ça-
lışmak zorunda, kamu kurumlarında 
çalışmak zorunda, caddelerdeki-so-
kaklardaki işletmelerde, AVM’lerde 
bir arada olmak zorundalar yaşamla-
rını sürdürebilmek için. Hem de saat-
lerce bir arada olmak zorundalar. Hem 
de çoğunlukla doğru düzgün korunma 
ekipmanlarından yoksun bir şekilde bir 
arada olmak zorundalar.

Onların işe gitmeme, uzaktan çalış-
ma gibi bir olanakları yok!

İşe gitmedikleri, işten atıldıkları 
anda onları tüm dünyada bekleyen; aç-
lıktan ölümdür!

Başka bir seçenek yoktur onlar 
için!

Ya zenginler? Ya Parababaları dün-
yanın dörtbir yanındaki?

Onlar işe gitmek zorunda değiller-
dir sabahın köründe kalkıp sıkış tepiş 
otobüslerde, dolmuşlarda, metrobüs-
lerde…

Onların kendilerine ait, toplumdan 
izole özel evleri, mahalleleri, hatta 
adaları vardır.

İşte PKK budur!

Bu Koronavirüs günleri de geçecek,
İnsanlık er ya da geç tek bir sosyalist aile olacak!

M. Gürdal Çıngı

Karayılan: “ABD’yi asla hedef almadık”
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Onlar, kendileri adına çalışan yö-

neticiler yoluyla hallederler işlerini. 
Telekonferans yöntemiyle, internet 
üzerinden gerçekleştirdikleri toplan-
tılarla, cep telefonlarıyla vd. iletişim 
araçlarıyla çözerler. Kontrol ederler 
işlerini, yönetirler… Kalabalıklara 
karışmak zorunda değillerdir on-
lar…

Bu konuda daha onlarca, yüz-
lerce örnek verebiliriz. Ama gerek-
mez…

İnsanlığını yitirmemiş her insan 

bu gerçekleri her gün görüyor tele-
vizyonlarda, sosyal medyada…

Çözüm: Sosyalizm
Özellikle pandemi döneminde mil-

yonlarca insan işsiz kaldı. İşçi Sınıfla-
rı, ülkemizde olduğu gibi, Kısa Çalış-
ma Ödeneği adı altında düşük ücretlere 
mahkûm edildiler. Esnafların işyerleri 
kapatıldı ve bunun sonucu olarak aç-
lığa mahkûm edildiler. Tarım üretimi 
geriledi, köylü zaten perişan bir hal-

deyken daha da perişan hale geldi… 
Tüm ülkelerde toplusözleşmeli çalışan 
işçiler; ya işsizlik ya düşük ücret da-
yatması sonucu, düşük ücret zamlarına 
razı oldular sarı-gangster sendikacılar 
eliyle…

Artan enflasyon-hayat pahalılığı 
sonucu zaten düşük olan alım güçleri 
nedeniyle daha az ürün alabilir oldu-
lar…

Buna karşılık: “Koronavirüs Mil-
yarderlere Yaradı: Servetleri Yüzde 

27 Artarak 10 Trilyon Doları Aştı”, 
diyor BBC’nin internet sitesi.

Ve yine BBC’den bir başlık: “Ko-
ronavirüs salgınında zenginlerin ta-
sarrufları, yoksulların borçları bü-
yüyor”…

Yani nereden baksanız, bu zalim, 
insanı ezen, sömüren, soyan, zulmeden 
Parababaları, Koronavirüs salgını gibi 
salgınlarda da kendi düzenlerini sürdü-
rüyor ve kârlarına kâr katıyorlar…

Yani asıl virüs; bu Parababaları dü-

zeni. İnsanlığın virüsü bunlar. Ve mut-
laka yok edilmesi gerekiyor.

İnsanlık, özellikle bu Koronavirüs 
salgını günlerinde bir kez daha gördük 
ki, Sosyalizme ihtiyaç duyuyor. İnsa-
nın insanı ezmediği, sömürmediği, zul-
metmediği bir düzeni arıyor. Kendisini 
dayatıyor Sosyalizm.

Ve kurulacak bu düzen! Mutlaka 
kurulacak!

İnsanlık tek bir sosyalist aile olarak 
yaşayacak er ya da geç!q

Adaletsizliğin, eşitsizliğin
zalimliğin, sömürü ve 

zulmün bu kadarına da 
yürek dayanmıyor…

Her şeyin bir anhası minhası var. 
Her şeyin bir oluru var. Her şeyin bir 
kabul edilebilirliği var. Ama aşağıda 
okuduklarımızın hiçbir kabul edilebi-
lirliği yok… İnsanın aklı-havsalası al-
mıyor, düşünemiyor böyle bir şeyi ama 
olmuş.

Aşağıda aktaracağımız haberle-
rin ikisini de (24 Kasım günü, saat 
11.00’da) günlük haberleri incelerken 
okuduk. Ve bir kez daha, öfkeden tir tir 
titredik!

Önce şu haberi okuduk:
“ABD’de dehşete düşüren gö-

rüntü! Kamyonlar cesetle dolu
“Koronavirüsten en çok etkile-

nen ve salgının kontrolden çıktığı 
ABD’den gelen fotoğraflar dünyayı 
bir kez daha dehşete düşürdü.

“(…)
“(…) En fazla vaka ve ölümün 

görüldüğü ABD’de 12 milyon 588 
bin 661 kişide Kovid-19 tespit edil-
di, salgın nedeniyle 262 bin 696 kişi 

yaşamını yitirdi. (…) New York 4 bin 
213 can kaybıyla en ağır bilançonun 
yaşandığı eyalet olarak ilk sırada 
yer alıyor, eyaletteki vaka sayısı ise 
628 bini geçti.

“HALEN 700 CESET KAM-
YONLARDA

“İlkbaharda ABD’nin New York 
kentine koronavirüs ölümlerinin ilk 
dalgası sırasında afet morgu kurul-
muştu. Soğutuculu kamyonların ar-
kasında halen yaklaşık 700 cesedin 
tutulduğu ortaya çıktı. Yetkililer, ce-
setlerin çoğunun düzgün bir cenaze 
törenine parası yetmeyen veya ak-
rabalarının bulunamadığı insanlar 
olduğunu söyledi ve cesetlerin Nisan 
ayından beri durduğunu itiraf etti.

“İddiaya göre, adli tabip, koro-
navirüs pandemisi sırasın-
da meydana gelen ölümler-
deki artışla başa çıkacak 
donanıma sahip değildi.

“ABD merkezli The 
Wall Street Journal gazete-
si, skandalı ortaya çıkara-
rak Brooklyn sahili boyun-
ca park edilmiş dondurucu-
lu beyaz kamyon filosunda 
yaklaşık 700 cesedin hâlâ 

saklandığını aktardı. Der-
me çatma morglar, New York şehri 
koronavirüs pandemisinin ortasın-
dayken vakalar ve ölümlerin hızla 
artmasıyla baş etmeye çalışırken 
Nisan ayında kurulmuştu.” (https://
abcgazetesi.com/abdde-dehsete-du-
suren-goruntu-kamyonlar-cesetle-do-
lu-368461)

Şuna bakın! Bu ne biçim bir dev-
let! Bu ne biçim insanlık! İnsanlığın 

zerresi var mı şu olayda? Nasıl kabul 
edilebilir böyle bir olay?..

Üstelik de ekonomice dünyanın en 
büyük, en güçlü ülkesi.

Dirisine saygı göstermeyen ölüsü-
ne de saygı göstermiyor işte gördüğü-
müz gibi…

Şaşırdık mı bu olaya?
Asla!
ABD Emperyalizmini biliyoruz. 

Soykırımcı, işgalci, talancı niteliğini 
biliyoruz. Başta ABD Kıtası olmak 
üzere dünyanın dörtbir yanında yaptığı 
vahşeteleri, zalimlikleri biliyoruz. Gö-
rüyoruz, yaşıyoruz bölgemizde. Bütün 
bu bilgilerimize, yaşadıklarımıza rağ-
men bu kadar insanlıkdışı bir şey bir 
kez daha tir tir titretti bizi öfkemiz-
den…

Bu etkilerle haberleri okumaya de-
vam ederken, şu haberle karşılaştık:

“Elon Musk en zenginler listesin-
de ikinciliğe yükseldi

“Tesla’nın patronu Elon Musk, 
127,9 milyar dolarlık servete ulaştı 
ve Microsoft’un patronu Bill Gates’i 
geçerek dünyanın en zengin ikinci 
kişisi oldu. Musk’ın serveti yılbaşın-
dan bu yana 100,3 milyar dolar arttı.

“(…)
“49 yaşındaki Musk’ın önünde 

sadece 182 milyar dolarlık servetiyle 
Amazon’un patronu Jeff Bezos kal-
dı.” (https://www.sozcu.com.tr/2020/
ekonomi/elon-musk-en-zenginler-lis-
tesinde-ikincilige-yukseldi-6138573/)

Bu ne biçim bir düzendir böyle? Bu 
nasıl bir adelettir böyle? Bu nasıl bir 
zalimliktir böyle?

Bir insanın serveti, sadece bir insa-
nın serveti,  bu kadar kısa sürede yüz 

milyonlarca insanın gelirinden fazla 
nasıl artabilir?

Artmamalı. Artamamalı… Böyle 
bir şeye izin verilmemeli. Böyle bir 
düzen olmamalı.

Ama var bu düzen!
Başta ABD ve Avrupa ülkeleri ol-

mak üzere Sınıflı Toplumun olduğu 
her yerde, her ülkede bu adaletsizlik, 
bu zalimlik, bu vicdansızlık, bu insan-
lıkdışı uygulamalar var…

Bütün bu gerçekliklerden sonra 
kimse bize; “ABD Özgürlükler Ülke-
sidir” demesin!

Kimse bize; “Amerikan Rüya-
sı”ndan bahsetmesin!

Kimse bize lolo çekmesin!
Çünkü Sınıflı Toplum düzeni bu-

dur! Emperyalist-Kapitalist düzen bu-
dur!

İnsanın insanı sömürdüğü, ezdiği, 
zulmettiği, bir yük hayvanı yerine koy-
duğu Sınıflı Toplum budur!

Buz kırılmış, yol açılmıştır!
Sosyalizm somut bir 

gerçekliktir!
Peki biz bu düzene mahkûm mu-

yuz?
Hayır değiliz!

Çünkü bundan 100 yıl önce Le-
nin Usta: “Biz başlangıcı yaptık. Ne 
kadar zamanda, ne zaman, hangi 
ulusun proleterleri bu eseri sonuna 
kadar vardırırlar, bunun önemi yok. 
Önemli olan, buzun kırılmış, yolun 
açılmış ve gösterilmiş olmasıdır.”, 
diyordu.

Evet, gerçek budur: Buz kırılmış, 
yol açılmıştır!

Dolayısıyla bu kadar acımasızlığın, 
bu kadar zalimliğin olduğu bu düzeni 
yıkmalıyız. Parçalamalıyız. Ve yerine, 
bunun tam tersi bir düzen getirmeliyiz. 
Yani insanın insanı ezmediği, sömür-
mediği, zulmetmediği bir dünya kur-
malıyız.

“Cenaze törenine parası yetmeyen 
veya akrabaları bulunmayan” kişilere 
ait cesetlerin, soğutuculu kamyonlar-
da bekletilmediği, bekletilemeyeceği, 
kimsenin böyle bir şeye ihtiyaç duy-
mayacağı; bir salgından insanların öl-
meyeceği, halk sağlığı kuralları gere-
ğince salgından korunacağı bir düzen 
kurmalıyız.

Birkaç Finans-Kapitalistin-Paraba-
basının servetinin milyarlarca insanın 
gelirinden fazla olamayacağı bir düzen 
kurmalıyız. Zengin-fakir ayrımının or-
tadan kaldırıldığı, gelirde ve yaşamda 
eşitliğin sağlandığı, mutlu ve huzurlu 
bir aile gibi yaşadığı bir düzen kurma-
lıyız.

Günümüzdeki eşitsizliği yapan-
ların-yaratanların cezai olarak ve in-
sanlık vicdanında mahkûm edildiği 
bir düzen kurmalıyız. Sosyal eşitsiz-
liklerin ortadan kaldırıldığı bir toplum 
düzeni kurmalıyız. Sosyalist Toplumu 
ve nihayetinde Sınıfsız Toplumu kur-
malıyız.

Ve biz Proletarya Sosyalistleri bu 
düzeni-toplumu er ya da geç kuraca-
ğız!q

Hep söyleriz, AB-D Emperyalist-
leri ve yerli işbirlikçileri için 

insan hayatının hiçbir değeri yoktur. 
Onlar, insanların eğitim, sağlık gibi 
en temel haklarını bile parayla satar-
ken, parası olmayanın bu haklardan 
faydalanmaması gerektiğini de yüzleri 
hiç kızarmadan savunurlar. Bundandır 
ki, AKP’nin iktidara geldiği günden 
bu yana, ülkemizde sağlık ve eğitim 
sistemleri “parası olan faydalansın” 
zihniyetiyle her geçen gün daha da 
kötüleşti. Parababalarının özel okul-
ları, hastaneleri devletinkilerden daha 
kaliteli, daha kolay ulaşılabilir hale 
getirildi. AKP’giller çıkarttıkları ya-
salarla, teşviklerle özel kurumların 

mantar gibi dört bir yanda çoğalmasını 
sağladı, halkımızı insan hayatını nakde 
çeviren bu ticarethanelere yönlendirdi. 
Ama bir yandan da, “sağlıkta çağ atlat-
tıklarını”, “eğitimde başarı hikayeleri 
yazdıklarını” söylemekten, halkımızı 
gözünün içine baka baka aldatmaktan 
geri durmadılar.

Hepimizin bildiği, yaşadığı gibi 
salgın yüzünden başlatılan uzaktan 
eğitim olayı fiyaskoya döndü. Birçok 
öğrenci bu eğitimden faydalanama-
dı, teknik imkanları olup faydalanan 
öğrenciler de hiçbir verim alamadı. 
Altyapısı yetersiz olduğu için fazla öğ-
renci aynı anda giriş yaptığında çöken 
sistemi, kendisi de bir özel okullar zin-

ciri patronu olan Milli Eğitim Bakanı 
pişkin pişkin sırıtarak savundu. Ama 
meşhur “eğitimde başarı hikayesi” hiç 
bitmedi.

Kendilerine kaçak saraylar yaptırıp 
lüks içinde keyif çatmaya, Parababa-
larının vergi borçlarını silmeye para-
sı yeten, sıra halka gelince ise ‘paran 
yoksa temel hakkın da olsa faydalana-
mazsın’ diyen AKP’giller, bir de üs-
tüne emperyalist patronlarından para 
dileniyor. Uzaktan eğitimde kullanı-
lan, “Eğitim Bilişim Ağı (EBA)”nın 
geliştirilmesi bahanesiyle emperyalist-
lerin en büyük finans örgütlerinden biri 
olan Dünya Bankası’ndan para isteyen 
MEB, yıllardır okuduğu “eğitimde ba-
şarı hikayesi” mavalını yalanlayarak, 
yoksul halk çocuklarının eğitim hak-
kından yeterince faydalanamadığını ve 
eğitimin eşitsiz olduğunu itiraf etti:

“İyileştirici çözüm politikaları 
zamanında alınmazsa düşük gelirli 
ailelerdeki öğrenciler okulu bıraka-
cak ve bir daha okula dönme fırsa-
tına sahip olmayacak, öğrenciler er-
ken yaşta okulu bırakacaktır. Okulu 
bırakma oranı artacak ve öğrenme 
kayıpları kaçınılmaz olacaktır..”

“(…) Ülke içindeki öğrenciler 

arasındaki uçurumun daha da fazla 
büyümemesi için mevcut uzaktan 
eğitim verimliliğinin geliştirilmesi 
ve nüfusun tüm katmanlarına ulaş-
tırılması gerekmektedir. Türkiye’de 
mevcut durumda sosyoekonomik 
gruplar arasında halihazırda geniş 
bir öğrenme boşluğu bulunmakta-
dır. En yoksul sosyoekonomik di-
limde yer alan öğrenciler en varlıklı 
sosyoekonomik dilimde yer alan öğ-
rencilerin gerisinde yer almış ve 87 
PISA puanı (yaklaşık 2 yıllık eğitime 
eşdeğer) elde etmiştir. Bu boşluklar 
küresel pandemi nedeniyle okulla-
rın kapanmasına bağlı olarak yüzde 
oranında artabilecektir. Bu nedenle 
uzaktan öğrenime katılımın da etkili 
hale getirilmesi için belirli çabanın 
gösterilmesi gerekmektedir.” (htt-
ps://www.birgun.net/haber/meb-zen-
ginlerin-daha-avantajli-oldugunu-iti-
raf-etti-ogrenciler-arasinda-iki-sinif-
lik-fark-var-322589)

Görüldüğü gibi, yıllardır eğitim 
hakkını satan, okulları ticarethaneye 
dönüştüren, eğitim sistemini kendi 
Ortaçağcı ideolojisiyle çürüterek iş-
levsizleştiren AKP’giller, bir de kendi 
yarattığı sorunu bahane ederek emper-
yalistlere avuç açıyor!

Yıllardan beri Eşit-Parasız-De-
mokratik-Laik Eğitim hakkını savu-
nan gençlere yapmadığını bırakmayan, 
kolluk güçlerine dövdürten, cezaevle-

rine atan AKP’giller, parayı görünce 
çark ederek eğitimdeki başarı hikaye-
lerinin tamamen hikâyeden ibaret ol-
duğunu kendi ağızlarıyla itiraf ediyor! 
Tabiî ki halkımıza değil, her zora düş-
tüklerinde söyledikleri ve artık gençler 
arasında alay konusu olan ‘dış güçler’ 
söylemlerindeki “dış güçler”in bizzat 
kendilerine itiraf ediyorlar bunu, para 
dilenmek için.

Onları alıp iktidara getiren de, ik-
tidarda kalmalarını sağlayan da, “dış 
güçler” diyerek halk düşmanlıklarını 
örtbas etmeye çalıştıkları AB-D Em-
peryalistleridir, yerli-yabancı Paraba-
balarıdır. AKP’giller’in varlık amacı 
ve misyonu, emperyalistlerin halkları 
birbirine boğazlatarak egemenliği altı-
na alma projelerinin, halkımızın yaşa-
mını hiçe sayan bu Parababaları düze-
ninin bekçiliğidir.

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak, 
eğitim sistemini Ortaçağcı zihniyet-
leriyle çöplüğe çeviren, öğrencileri 
yolunacak kaz olarak, mezbahadaki 
koyun olarak gören AKP’giller’e de, 
her fırsatta kanatlarının altına sığındık-
ları emperyalist efendilerine, yani “dış 
güçler”ine de geçit vermeyeceğiz!

Eşit-Parasız-Demokratik-Laik eği-
tim için verdiğimiz mücadeleyi zaferle 
taçlandırana kadar sürdüreceğiz!

16 Kasım 2020

Kurtuluş Partisi Gençliği

ABD Emperyalizmi budur-Sınıflı Toplum budur!

Emperyalistlerden para dilenirken
“eğitimde başarı hikayelerinin” yalan olduğunu itiraf ettiler!

Yıl: 16 / Sayı: 154 / 2 Aralık 2020

“Demokrasinin Beşiği”nde 
ceset dolu kamyonlar
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İnsana dair, gerçek insanı niteleyen 
sözcüklerdir; iyilik, alçakgönüllü-

lük, gösterişsizlik, doğruluk, dürüstlük, 
yiğitlik, kararlılık, onur, bilinç, inanç... 
Ve bu sözcükler gerçek bir devrimci 
insanda cisimleşti, somutlaştı. O ger-
çek insanla cisimleşen sözcükler, ger-
çek devrimci teori ile buluşunca, in-
sanlığın unutmayacağı, unutulmasına 
izin vermeyeceği gerçek bir devrimci 
doğdu: Gerçek Devrimci, Gerçek İn-
san Celalettin Alp.

Bedence aramızdan ayrıldı bugün 
Yoldaş’ımız.

Gözlerimiz yaşlı, acımız büyük.
Ama gururluyuz da. Ne kadar gü-

zeldi böyle bir Yoldaş’a sahip olmak, 
böyle bir Yoldaş’la beraber mücadele 
etmek, böyle bir Yoldaş’la eylemlerde, 
etkinliklerde sloganlarımızı haykır-
mak…

Kıvançlıyız böylesine bir Yoldaş’la 
aynı davaya, İnsanlığın Kurtuluş Da-
vasına baş koyduğumuz için…

Celalettin Yoldaş’ımız Gerçek 
Devrimciydi. AB-D Emperyalistleri-
ne ve Yerli Satılmışlara karşı Mark-
sizm-Leninizmin, Lenin sonrasındaki 
en büyük geliştiricisi olan Hikmet Kı-
vılcımlı Usta’nın teorisiyle donandı. 
Ve kuşandığı bu silahlarla mücadele 
etti insanlık düşmanlarına.

İnandı. Son nefesine kadar da hiç 

vazgeçmedi bu kutsal davadan. İnanç 
yitimi hiç uğramadı Yoldaş’ımıza. Yol-
daş’ımızın civarından bile geçemedi 
inançsızlık. Biliyordu insanlığın kur-
tuluş bilimine inançsızlığın, insanı sa-
dece Kabuktan ibaret, sadece yürüyen, 

yiyen, içen, içi boş, sureti insan bir 
varlığa dönüştüreceğini. Gerçek, biri-
cik devrimci teori ile tanıştığı andan 
itibaren yitirmedi kararlılığını.

Celalettin Yoldaş’ımız iyi bir in-
sandı. İyi insan kötülük yapmayan 
değil kötülük düşünmeyen, düşüneme-
yen insandır. İşte Yoldaş’ımız hiçbir 

canlı için kötülük düşünemeyen bir 
insandı. Hz. Muhammed’in deyimiyle 
Takva sahibi bir insandı.

Hani der ya Genel Başkan’ımız; 
“Bilim, bilinç, tecrübe eksikliği gide-
rilebilen şeylerdir, tasalanma. Ama 

devrimci heyecanın azalıyorsa işte 
o, yaklaşan felaketin habercisidir, 
UYAN!”

İşte Celalettin Yoldaş’ımız hiçbir 
zaman heyecanını yitirmedi. Ağır has-
talığına, kronik rahatsızlıklarına rağ-
men mücadeleden geri durmadı. Elin-
de fırça afişlemeler yapmasını, has-

talıkları bile engelleyemedi. 1 Mayıs 
Taksim Mücadelesinden vazgeçmedi.

Ey Gençlik, ey Gerçek Devrim-
ciler;

Örnek alacaksanız Devrimci Mü-
cadelenize, aklı erdiği andan son nefe-
sine kadar hiçbir anını boş geçirmeyen, 
Türkiye Devrimi’nin Önderi, kendini 
alevin kalbine atan Hikmet Kıvılcımlı 
Usta’yı örnek alın.

Ey Gençlik, ey Gerçek Devrim-
ciler;

Örnek arıyorsanız Devrimci Müca-
delenize, Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın 
yanıbaşında yetişmiş, gerçek insan, 
gerçek devrimci, Vatan Aşkını söyle-
mekten ve gereğini yapmaktan bir an 
bile geri durmayan Nurullah Ankut’u 
örnek alın.

Ey Gençlik, ey Gerçek Devrim-
ciler;

Örnek yanı başınızda. Alınacaksa 
örnek, işkencelerde direnmeyi erdem 
sayan, faşizm koşullarında ülkeyi terk 
etmeyi onursuzluk sayan HKP önderli-
ği örnektir.

Ey Gençlik, ey Gerçek Devrim-
ciler;

Bilimli-bilinçli-inançlı-kararlı mü-
cadelesini son nefesine kadar devam 
ettiren, bütün yoldaşlarının sevgi ve 
saygısını kazanan, Usta’sı Kıvılcım-
lı’yı, güvenini, inancını hiç yitirmediği 

Önderliğini örnek alan Celalettin Alp 
Yoldaş’ın yaşamı, mücadelesi örnektir.

Unutmayacağız, Unutturmaya-
cağız Celalettin Yoldaş’ımızı!

Anısı, mücadelesi AB-D Emper-
yalistlerine ve Yerli Satılmışlara karşı 
mücadelemizde yaşamaya devam ede-
cek.

Ve bu mücadele; İnsanlığın Kurtu-
luş Biliminin Ustalarını, bu Ustaların 
yolundan giden Gerçek Devrimcileri, 
dünyanın en kutsal bu davasında veri-
len şehitlerin anılarını, mücadelelerini 
örnek alan Gerçek Devrimciler tarafın-
dan er geç zafere ulaştırılacak!

Celalettin Alp Yoldaş Ölümsüz-
dür!

08.11.2020

HKP Genel Merkezi

Celalettin Yoldaş, 8 Kasım 2020’de 
bedence aramızdan ayrıldı. 

Tüm dünyada etkisini gösteren, 
insanlığın baş belası olan Covid-19 
(Korona) virüsü yüzünden kaybettik 
Yoldaş’ımızı. Elbette virüsler, 
hastalıklar dünyamızda hep vardı 
ve olası bir durumdu. Celalettin 
Alp Yoldaş’ımızı, Parababalarının 
yarattığı, insan sağlığına önem 
vermeyen, AKP’giller’in de bekçiliğini 
yaptığı; insana, doğaya ve hayvana 
dost olmayan bu sömürü düzeni, 
kanser düzeni dolayısıyla kaybettik. 
Bu sömürü düzeninin bekçilerinin, 
namuslu bilim insanlarının önerilerine 
kulak asmadıklarından ve bu son derece 
önemli önerileri uygulamadıklarından 
dolayı Koronavirüs illetinden kaybettik 
Yoldaş’ımızı.

Celalettin Alp Yoldaş, Halkın 
Kurtuluş Davasına ve İnsanlığın 
kurtuluş bilimine ömrünü vakfetti. 
Yoldaş’ımızın sevecen ve cana yakın 
oluşu herkesçe hemen fark edilirdi.

O, tepeden tırnağa gerçek insan 
olmanın verdiği sorumlulukla yaşadı. 
Ve yaşamının her anında bu ciddiyeti 
korudu. Çevresindeki herkese kocaman 
insan sevgisi, doğa sevgisi ve hayvan 
sevgisi taşıdığı yüreğiyle yaklaşırdı.

Başta İşçi Sınıfımız olmak üzere, 
tüm emekçi ve yoksul halkımızın 
çıkarları için mücadele yürüttü. 
İşçilerin “Celalettin Ağabeyi” oldu. 
Adana’da Real Market İşçilerinin 
Direnişine aralıksız katıldı ve 
direnişle ilgili yapılacak ne varsa 
görev sorumluluğu ve disipliniyle 
hepsini yerine getirdi. Ve nice işçi 
direnişlerinde, örgütlenmelerde yer 

aldı.
Parti önderliğimize sonsuz güven 

taşıyordu. Asla kendi kişicil çıkar 
ve menfaatlerini ön plana koymazdı. 
Yoldaş’ımız Makine Mühendisi 
olmasına rağmen hemen hemen 
kimse onu makine mühendisi olarak 
tanımazdı. Yoldaş’ımız çok mütevazı 
oluşundan mesleğiyle değil, tamamen 
insancıl kişiliği ve sevgi taşıyan 
yüreğiyle bilinirdi.

15 Kasım 2020 günü Celalettin 
Yoldaş’ımızı mezarı başında Kurtuluş 
Partililer olarak andık. Adana, Hatay, 
Mersin, Gaziantep ve İstanbul’dan 
gelen yoldaşları olarak, Celalettin 
Yoldaş’ımıza son görevimizi yerine 
getirdik.

Mezarbaşı anmamız, Celalettin 
Yoldaş şahsında tüm Devrim 
Şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı 
duruşu ile başladı.

Celalettin Yoldaş’ımız, oğlu olan 
Boran Yoldaş’ımızı da gerçek insan 
sorumluluğu ile yetiştirmişti. Boran 
Yoldaş’ımız mezarbaşı anmasında 
duygularını, düşüncelerini şu sözlerle 
ifade etti:

Yoldaşlar hepiniz hoş geldiniz,
Öncelikle il dışından gelen 

arkadaşlar çok sağ olun, var olun 
ayaklarınıza sağlık.

Yani düşündüm aslında 
söylenmesi gereken şeyleri de daha 
önce, niyeyse aklım şu anda sanki 
boşaldı. Yani düşündüğüm her şey 
gitti.

Bu sürecin en başında da zaten 
hem namuslu bilim insanları, 
hem Partimizin Önderliği süreci 
netçe ortaya koymuştu. İktidar, 
insanları ölümle baş başa bıraktı. 
Kendi kaderleriyle baş başa bıraktı. 
Babam da bunun bilinceydi açıkçası, 
bizle her konuşmasında kendi de 
söylüyordu. Bu virüse yakalanması 
gereken son kişilerden biriydi.

İşte ne diyelim? Ne yazık ki 
sonucu böyle oldu… Bugün bu 
anmayı yapmak zorunda bıraktırdı 
bize.

Ama bildiğimiz bir şeyler var 
onunla ilgili hem de süreçle ilgili. 
Öncelikle Mesut Amca, Ayşe Teyze 

ve sonra tüm Adanalı Yoldaşlar ve 
sonra Partinin tüm üyeleri, dostları 
bu süreçte yapılması gereken her 
şeyi fazlasıyla yaptı. Belki bizim 
yapmamız gerekenleri bile yoldaşlar 
üstlendi. Onlara tekrar hepinizin 
huzurunda teşekkür etmek 
istiyorum.

Çünkü bizim akrabalarımızı 
bile etkileyecek düzeyde bir önlem, 
takip, soruşturma yaptılar, diyelim. 
Ama kendisi de biliyordu zaten 
böyle sonuçlanacağını. Bundan 
sonra umarım Partimiz başka bir 
kayıp vermeden bu süreci, bu lanet 
virüs salgınını atlatırız.

Onun dışında elbette kendisinin 
kişiliği ile ilgili belki birkaç şey 
söylemek gerekiyor. Ama onu zaten 
gerek Başkanlık Kurulu Üyemiz 
Gürdal Çıngı Yoldaş’ın yazısından 
ve gerek diğer arkadaşların 
paylaşımlarından biliyoruz, üstüne 
açıkçası söyleyecek bir şey yok.

Onunla ilgili bildiğim tek bir 
şey vardı: Partiye, Yoldaşlara 
Önderliğe sonsuz güveniyordu. Hiç 
şüphe duyduğunu görmedim.

Bu mücadelenin başarıya 
ulaşacağını biliyordu, aynı kendi 
sonunu bildiği gibi...

Bununla ilgili de (zaman zaman) 
hastalığından dolayı yapması 
gerekenden fazla iş de üstleniyordu. 
Bununla ilgili de konuşuyorduk. 
Gürdal Amca’yla da konuşuyorduk. 
Diyordu; “Celalettin biliyorsun 
durumu. Yapacak arkadaşlar var, 
lütfen daha dikkatli ol.”

Ama öyleydi işte; görev varsa 
o vardı, yapardı yani mutlaka 
üstlenirdi bir şey. Bir yerinden 
tutmaya çalışırdı.

Diyecek de açıkçası daha fazla 
bir şey yok. Partimiz, Önderliğimiz 
onun zafere ulaşacağına inandığı 

mücadeleyi sonuçlandıracak.
Biz de, buradaki herkes de, 

buraya gelemeyen herkes de bunun 
gereğini yerine getirecek. Bunu 
biliyoruz, buna da inanıyoruz. 
Tekrar geldiğiniz için sağ olun.”

Daha sonra HKP Adana İl Örgütü 
Yöneticimiz Mesut Küçükosmanoğlu 
Yoldaş söz alarak şunları söyledi:

Boran Arkadaş’ın babası 
hakkında söylediklerine katılmamak 
mümkün değil. Celalettin 
Yoldaş’ımız önce çok iyi bir babaydı, 
çok iyi bir aile reisiydi. Örneğini 
görüyorsunuz. Her mücadelede 
yanımızdaydı.

Celalettin Yoldaş aile reisi 
olmanın dışında çok duygusal bir 
insandı. Boran’ın dediği gibi yine, 
parti toplantısında; “Ben, size 
yeterince yardımcı olamıyorum. 
Ben sizi yalnız bırakıyorum” diye 
ağlayan bir arkadaşımızdı.

Aynı zamanda çok alçakgönüllü 
bir arkadaşımızdı. Geçen vefatından 
sonra, Partili Yoldaşımız Osman 
Akmeşe aynen şöyle söyledi: “Abi, 
ben Yoldaş’ımızı kaç seneden beridir 
tanıyorum, Makine Mühendisi 
olduğunu daha yeni öğrendim.”

Böylesine hiçbir zaman kimliğini 
öne çıkarmayan, mütevazı şekilde 
aramızda olan tartışılmaz bir dosttu. 
Aynı zaman da görev adamıydı, 
hiçbir görevden kaçınmazdı. Canı 
pahasına en önde gitme gayretinde 
olurdu her türlü eylemde. Gerek 
eylemsel anlamda, gerekse düşünsel 
anlamda...

Örnek bir insandı.
Zaten sosyalist olmanın birincil 

öncelik şeyi nedir, arkadaşlar?
İnsan olmak, insanca 

davranmak, etrafında o coşkuyu, o 

yaşam sevincini vermek ve geleceğe 
ufuk açmak.

Celalettin de gerek işyerinde, 
gerek partimizde, hayatın her 
alanında kendince örnek olmaya 
çalışan ve hepimizin de bundan 
sonra yaşamında örnek alması 
gereken gerçek bir dost, gerçek bir 
yoldaştı.

Mesut Küçükosmanoğlu Yoldaş 
sözlerine, duygularını ifade etmek 
isteyen yoldaşların olup olmadığını 
sorarak son verdi.

Yoldaşlarımız sırasıyla sözler aldı, 
duygu ve düşüncelerini ifade ederek; 
gerçek insan, örgüt adamı, kitle ve 
hareket adamı, insan, doğa ve hayvan 
sevgisi taşıyan Celalettin Yoldaş’ımızı 
andılar ve onun da inanarak 
mücadelesini yürüttüğü; insanlığın ve 
halkların kurtuluş mücadelesini zafere 
ulaştırma sözü verdiler.

Partili Yoldaşlarımız, onun tüm 
yoldaşlarında iz bıraktığı anılarını 
paylaştılar.

Celalettin Yoldaş nezdinde tüm 
devrim şehitlerine sözümüzdür;

Marks-Engels Ustaların, 
Devrimler Kartalı Lenin’in ve Türkiye 
Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı 
Usta’nın bizlere bıraktığı Gerçek İnsan 
olma mücadelesini, Halkların Kurtuluş 
Davasını eninde sonunda zafere 
ulaştıracağız!

O büyük günde, devrimin kutlu 
gününde tekrar aramızda olacak 
şehitlerimiz.

Yurtsever Şair Nazım Hikmet’in 
de şiirinde ifade ettiği gibiydi Celalettin 
Yoldaş’ımız:

“Yaşamak şakaya gelmez, büyük 
bir ciddiyetle yaşayacaksın” sözleri 
onda canlanıyordu.

Öylesine bir ciddiyetle yaşıyordu, 
öylesi bir ciddiyetle bayrağı en önde 
tutuyordu.

Hiç şakası yoktu zalime, düşmana 
ve soysuza karşı, asla tahammül 
etmezdi halkını satana ve asla öfkesini 
yitirmezdi kavgada.

Selam olsun bizden önce geçene!
Selam olsun savaşırken düşene!
Anıları mücadelemizde 

yaşayacak!
15 Kasım 2020

HKP Adana İl Örgütü

Selam olsun bizden önce geçene! Selam olsun savaşırken düşene!
İnsanlığın Kurtuluş Mücadelesine kendini Vakfeden Celalettin Yoldaş Unutulmayacak!

Celalettin Alp Yoldaş Ölümsüzdür!
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Partimiz Başkanlık Kurulu Üyesi
M. Gürdal Çıngı Yoldaş’ın 

kaleminden
Celalettin Alp Yoldaş:

Olmadı Celalettin olmadı…
Olmadı Arkadaş!
Hani ne konuşmuştuk seninle?
Hani anlaşmamız vardı?
Anlaşmayı niye bozdun?.. Niye 

bozdun Arkadaş!..
Niye bu tarifi mümkün olmayan 

acıyı bıraktın!
Niye insanı çaresiz bıraktın!
Tamam, Maddeciyiz! Tamam Do-

ğanın kanunlarını biliyoruz! Tamam, 
Tıbbın da yapacağı bu kadardı!

Tamam, senin insan, doğa ve hay-
van sevgisiyle dolu o naif yüreğin, o 
insanlık aşkıyla çarpan melek yüreğin 
dayanamadı bunca hastalığa…

Tamam da Arkadaş, bu kadar da er-
ken olmamalıydı bu!

Marks Usta’dan okuduk; “Ölüm, 
ölen için değil, geride kalanlar için 
bir felakettir.”

İşte biz, biricik Partin bu “büyük 
felaketi” yaşıyoruz bugün…

Ne hakkın vardı bu acıyı, bu fela-
keti yaşatmaya?..

Anlaşma, anlaşmaydı Celalettin! 
Olmadı bu! Olmadı Arkadaş!

Hani Direnecektin? Hani Yenecek-
tin bu lanet hastalığı?

Hani, 3 yıl önce, bir sonbahar günü, 
örgütlenme çalışması için Osmani-
ye’ye gitmiştik. Otobandan gidiyorduk 
ve Osmaniye çıkışını kaçırmıştık. Ve 
zorunlu olarak eski yoldan gitmiştik. 
Ve sen bu yoldan hiç gitmemiştin. 
Üstelik de senin de benim de o güne 
kadar görmediğimiz, yaşamadığımız 
kadar çok şiddetli bir yağmur içinde 
gitmiştik. Gerçek anlamda göz gözü 
görmüyordu. Bir metre ilerisini bile 
görmek mümkün olmuyordu ve yol da 
çok tehlikeli, yokuşun ve inişin oldu-
ğu tek şeritli, virajlı bir yoldu. Ve sen 
olağanüstü gergin ve üzgündün yol 
boyunca.

“Niye?” diye sordum.
“Ben seni sağ salim getirip gö-

türmekle görevliyim. Ya bu görevimi 
yerine getiremezsem, ben Parti’ye ne 
derim o zaman?” dedin…

İyi de Arkadaş, Osmaniye’ye var-
dık o gün. O yağmurda toplantımızı 
da yaptık oradaki arkadaşlarımızla. Ve 
daha kaç kere gittik biliyorsun ve Par-
ti’yi kurduk Osmaniye’de diğer yol-
daşlarımızla birlikte. İl Örgütümüzü 
açtık orada. Açılışa da beraber gittik…

Hani yeniden gidecektik Partimizi 
örgütlemeye, başta Çukurova olmak 
üzere yeni yerlere? Ben şimdi kiminle 
gideceğim o örgütlenmelere?..

Sen şimdi; “Gürdal Abi ben ne 
yaptım ki?.. Asıl Arif Hoca’m yaptı bu 
işleri Özler Hoca’mla”, diyeceksin, bi-
liyorum.

Evet, burada Arif Yoldaş’ın, Özler 
Yoldaş’ın hakkını yemeyelim değil mi 
Celalettin?.. Onlarla da o kadar çok gö-
reve gittik ki birlikte Güney’de…

Hani 2021 1 Mayıs’ına gelecektin 
ve eğer (daha önce kaç kere birlikte 
alındığınız gibi) gözaltına alınırsan 
oğlum, oğlumuz, Yoldaş’ımız, artık 
Avukat olan Doğan Çıngı, senin Avu-
katın olacaktı. Vekaletname verecektin 

ona… O savunacaktı seni. Dört gözle 
Doğan’ın okulunu bitirmesini bekli-
yordun. Bitirdiğini duyduğundaki mut-
luluk sesinden belli oluyordu.

E, hani ne oldu şimdi?
Niye böyle yaptın?
Niye bozdun anlaşmamızı?
Olmadı Celalettin Yoldaş, olma-

dı…
Ya disiplinin? Ya titizliğin?.. Ya ça-

lışkanlığın?.. İşine saygın. İşçilere say-
gın… Nasıl unutacağız bunları…

Demiryollarında bir işçi olarak ça-
lışırken de işine, alın terine, işçi arka-
daşlarına gösterdiğin sevgi ve saygıyı, 
bir yandan da üniversite bitirip Makine 
Mühendisi olduktan sonra da aynen 
gösterdin. Kopmadın işçi arkadaşların-
dan, atölyeden. Tamir etmeye devam 
ettin lokomotifleri iyi bir Usta, iyi bir 
Mühendis olarak. Hastalanana kadar 
da istemedin idari görev…

Oğlun Boran sınavlarda 98-99 aldı-
ğında kızıyordun ona, niye 100 alma-
dın, diye…

Ben de sana oğlum Doğan’ı örnek 
veriyordum; kaç aldın Doğan, diyor-
dum: 50-60, diyordu. 100 alan var mı, 
dediğimde ise o bana, 10-20 alan da 
var, diye cevap veriyordu.

Ve ben bunu anlattığımda gülüşü-
yorduk hani…

Konya’dan Adana’ya taşındığında 
borç harç aldığın evini Mehmet Yol-
daş’a kiraya vermiştin. Başlangıçta; 
“Ben para mara istemem. Otur”, de-
miştin. Mehmet Yoldaş ısrar edince de, 
o günün şartlarında çok düşük bir kira 
bedeli olan 300 lira ver demiştin hani. 
Mehmet Yoldaş ilk yıl kendiliğinden 
zam yapıp sana 350 lira gönderince, te-
lefon açıp; “çık evimden”, dedin. Meh-
met Yoldaş ilk şaşkınlıkla; “Hayırdır 
Abi, ne yaptım da beni çıkartıyorsun?” 
dediğinde; “Sen kim oluyorsun da ben 
zam yapmadan sen yapıyorsun? Bana 
fazla para gönderiyorsun? Ev sahibi 
sen misin ben miyim?”, dedin. “Ta-
şınana kadar kiran bu”, dedin. Ve bir 
daha kira konuşulmadı sizin aranız-
da… Ve 5 yıl boyunca o kirayı aldın. 
Nasıl hatırlamayacağız biz bunları?..

Yoldaşlarının kişicil isteklerini ye-
rine getirmek senin için mutluluk kay-
nağıydı. Zevkle karşılardın o istekleri.

Ve ben, Adana Gar Kahvesi’ni kim-
den isteyeceğim şimdi? Kim getirecek 
bana?.. Kim tattıracak Karaman’ın 
Divle Peyniri’ni?..

Tanıştığımız ilk andan (2000 yılın-
dan) itibaren (ki Konya’da tanıştık se-
ninle) mütevazılığın, sevgi dolu melek 
gibi yüreğin, yoldaşlarına karşı duy-
duğun koruma duygusu, sahiplenme, 
aldığın görevleri sessiz sedasız yerine 
getirme özelliklerinle dikkatimizi çek-
tin. Ve sürekli olarak geliştin, geliştir-
din kendini…

Oğlun Boran’ı, liseyi yatılı olarak 
okumaya geldiği Mersin’de, Partiye 
emanet ettin. Yoldaş’ımız olsun, dedin. 
Mersinli Yoldaşlar da (Özler-Arif Yol-
daşlar da başta olmak üzere) senin bu 
isteğini yerine getirdiler. Yoldaş’ımız 
oldu Boran onların ellerinde…

Fedakâr, yiğit, kararlı, korku nedir 
bilmeyen bir Yoldaş’tın sen Celalettin!

Konya’da Nakliyat-İş’in Ambar 
Örgütlenmelerinde, Kamu Çalışanı ol-
mana rağmen gözünü kırpmadan yer 

aldın. Sarı-gangster TÜMTİS’in fiili 
saldırılarına onların anladığı dilden 
cevap verdiniz. Ve o örgütlenmede ya-
şanan olaylardan ötürü yargılandın da. 
Ama hiç ikircilik taşımadın. Hiç kork-
madın. “Görevden alınmaysa alınırız, 
önemli değil”, dedin. Ve bu süreçte de, 
sonrasında da evini bütün yoldaşlara 
açtın. Kucakladın onları. Eşin ve ço-
cuklarınla rahat ettirmek için elinizden 
geleni yaptınız.

Ve bugün Konya Ambar İşçileri 
Nakliyat-İş Sendikası’nda örgütleyse, 
toplusözleşmeli çalışıyorsa bunda se-
nin de emeğin var.

Gösterdiğin yiğitliği, cesareti nasıl 
unutabiliriz?

Bir Kamu Çalışanı olarak Kon-
ya’da Demiryol İşkolundaki sendikanı, 
KESK’e bağlı BTS’yi örgütledin ses-
sizce. Yönetiminde yer aldın yıllarca. 
Tayin dolayısıyla gittiğin Adana’da, 
bu kez Birleşik Kamu-İş’e bağlı Ula-
şım-İş’in Sendika Temsilciliğini açtın 
tek başına.

En militan eylemleri örgütledin 
sendikalarında… Bir iş bırakma eyle-
minde, trenin önüne geçip treni dur-
durdun yine tek başına…

Halkçı Kamu Emekçileri’nin her 
eyleminde, her örgütlenmesinde görev 
yaptın.

Ve sadece sendikacılık yapmadın. 
Siyaseti de en aktif şekilde yaptın; ama 
sessizce, hiç abartıya kaçmadan…

Demiryolu işçilerine gazetemizi 
sattın. Partimizi anlattın.

Seçimlere katılabilmemiz için Par-
timize yönetici yaptın gittiğin Ada-
na’daki işyerinden bir işçi kardeşimi-
zi… Üstelik de daha yeni gitmiştin o 
işyerine. Ama o mütevazılığın, insan 
sevgin, kararlılığın, samimiyetinle in-
sanlara güven verdin.

Nakliyat-İş’in Adana’daki ve Mer-
sin’deki örgütlenmelerinde görev al-
dın. İşçilerle beraber oldun. Sendikayı 
anlattın, örgütlenmenin önemini anlat-
tın. Haklarına sahip çıkmaları gerekti-
ğini anlattın.

Partimizin Adana’daki Kamu Ça-
lışanı Komitesi’nde zaten görevliydin, 
İşçi Komitesi’nde de görev aldın…

Partimizin bütün çalışmalarına 
(hastalığına rağmen) katıldın; Örgüt-
lenmeden Seçim Çalışmalarına, Afiş-
lemelerine, Bildiri dağıtımlarına… 
Üstelik de Adanalı Yoldaşların (hasta-
lığından dolayı) gelme, dedikleri halde 
katıldın…

Mersin’e de gittin Antep’e de, İs-
kenderun’a da gittin Erzin’e de, Ha-
tay’a da, Osmaniye’ye de… Yani ne-
rede iş varsa, nerede görev varsa orada 
oldun.

1 Mayıs’lara katıldın her yıl mutla-
ka; izinlisine de, izinsizine de…

Sen de gözaltında kaldın günlerce 
diğer yoldaşlarınla birlikte. Hani az 
önce yukarıda yazdım ya, Yoldaş’ın 
Doğan’la da beraber kaldın gözaltında 
ve anlaştınız onunla Vekalet konusun-
da…

Ama sen anlaşmayı bozdun Cela-
lettin!

Olmadı bu!
Ya TÜYAP Çukurova Kitap Fuar-

larındaki tutumuna ne demeli?
Senelik izninin 7 günlük bölümünü 

Kitap Fuarı’na ayırdın yıllarca. Ve tüm 
fuar boyunca her gün görev aldın Stan-
dımızda. En küçük bir işte bile; “ben 
hallederim”, dedin senden yaşça küçük 
yoldaşların olmasına rağmen…

Neredeyse hiçbir gün elin boş gel-

medin standa. Sevgili eşin Nurcan 
Hanım, her gün pasta, börek gönderdi 
yoldaşlarımıza…

İnsanlara Partimizi anlattın, Us-
ta’mızı anlattın, Genel Başkan’ımızı 
anlattın sürekli… Teorimizi-Pratiğimi-
zi anlattın … İnsan kazanmaya çalıştın 
sabırlıca.

Çukurova Kitap Fuarlarında Der-
leniş Yayınları standımız boynu bükük 
kalacak sensiz…

Niye bize bu acıyı yaşattın Arka-
daş!

Olmadı Celalettin olmadı! Anlaş-
mayı bozdun!

Biliyorum; “Hayır! Sen beni tanı-
yorsun Gürdal abi. Ben asla bozmadım 
yaptığım anlaşmaları. Verdiğim sözleri 
tutardım.”, diyorsun. “Çok direndim. 
Çok uğraştım. Yoğun Bakımdayken 
bile kitap istedim Yoldaşlarımdan ve 
okumaya çalıştım, biliyorsun Gürdal 
Abi. Ama hastalık (kanserle, böbrekle 
uğraşırken bir de Koronavirüse yaka-
lanınca) benden baskın çıktı”, diyor-
sun…

Biliyorum Celalettin Yoldaş! Bili-
yorum da sen de beni anla!

Ben, biz, Partimiz bu acıya nasıl 
dayanacak? Senin gibi insanlık timsali 
bir Yoldaş’ın kaybını nasıl kabullene-
cek!

Celalettin Yoldaş!
Usta’mıza, Parti’mize, Genel Baş-

kan’ımıza ve Parti Önderliğine çok bü-
yük bir güven duydun. Çok büyük bir 

saygı besledin. Ve bunu her ortamda 
dile getirdin.

Devrimci görevlerden asla kaçma-
dın. Büyük-küçük iş ayırımı yapma-
dın. Ne görev verilirse yaparım, dedin. 
Ve yaptın da sonuna kadar.

Bir devrimci, bir dava adamı, bir 
inanç adamı için önemli olan, inancını 
ve bilincini yitirmeden, son soluğuna 
dek devrimci kalmaktır. Gerçek Dev-
rimci Hatta kalmaktır. Ve yaptıkları-et-
tikleriyle geride unutulmayacak müca-
dele anıları bırakmaktır.

Partimizin Kurucu Önderlerinden 
Faruk Hoca’mızın bir şiirinde yazdığı 
gibi; “İnsanlık Davasını budamama-
lıdır.”

Sen, bunu layıkıyla yerine getirdin!
Şimdi biz de sana bir söz veriyoruz 

Celalettin Yoldaş. Seninle son bir an-
laşma daha yapıyoruz:

Bunu en iyi bilenlerdensin sen; söz 
verdik mi mutlaka yerine getiririz biz 
sözümüzü!

Uğrunda ölümü göze aldığın, in-
sanlığından başka her şeyini verdiğin 
Devrimi başaracağız!

And olsun Devrimi başaracağız!
İşçi Sınıfının ve Emekçi Halkın 

Demokratik Halk İktidarını kurup, 
Sosyalizme geçireceğiz ülkemizi!

Er ya da geç ama mutlaka başara-
cağız!

Ve o kutlu günde sen de bizlerle be-
raber olacaksın!

Söz sana!
Söz şehitlerimize!

Sana söz veriyoruz Celalettin Yoldaş!
Uğrunda ölümü göze aldığın,

İnsanlığından başka her şeyini verdiğin Devrimi başaracağız!

Bu acı kayıp sadece bedence. Çün-
kü Celalettin Yoldaş gibi kendi 

bedenini İnsanlığın Kurtuluş müca-
delesine vakfedenler ölmezler, ölüm-
süzleşirler. Gerçek insanların, gerçek 
devrimcilerin yürekleri susar, bir 
daha atmaz olur ama anıları, mücade-
leleri insanlığın özgürlük mücadele-
sinde yol göstermeye devam eder.

İşte Celalettin Yoldaş’ımız son 
nefesine kadar devrimci mücadeleyi 
bırakmayan örnek bir insandı. O va-
tan aşkını söylemekten ve gereğini 
yapmaktan korkar hale gelmektense 
ölmeyi yeğleyen bir İkinci Kurtu-
luş Savaşçısıydı. Celalettin Yoldaş, 
AB-D Emperyalistlerinin ürünü Kan-
ser Düzenine karşı bir an olsun mü-
cadeleyi bırakmayan bir cesaret abi-
desi, gerçek bir devrimciydi. Kararlı 
mücadelesini sevgi temeline oturttu 
hep.

Acılıyız, üzüntülüyüz, gözlerimiz 
yaşlı ama göğsümüz kabarık, onurlu-
yuz, gururluyuz böylesine bir yoldaşa 
sahip olduğumuz için.

Celalettin Yoldaş’ımız, ağrısını, 
sızısını, hastalığını gerekçe göste-
rip mücadeleden geri duracak bir 
anlayışa sahip olmayan bir insandı. 
Demiryollarında işçilik yaparken 
de sendikal mücadelenin içerisinde 
oldu, işten atılırım diye hiç korkmadı 
devrimci görevleri almaktan. Dev-
rimciliğinin gereğini yapmaktan hiç-

bir zaman geri durmadı, yüksünmedi. 
Azmetti, zekiydi, Makine Mühendisi 
oldu. Kamu Emekçiliğine geçiş yap-
tı. Memur olmak mücadeleden geri 
durmak mıydı? Celalettin Yoldaş’ı-
mıza yabancıydı böyle bir soru. Ne 
memurluktan atarlar diye Devrimci 
Mücadeleden ne de Kamu Emekçi-
lerinin sendikal mücadelesinden geri 
durdu. Devrimciliğinin, insanlığının, 
yurtseverliğinin hakkını verdi.

Gösterişsiz, mütevazi, alçakgö-
nüllü kişiliği ve örgütlü mücadeleye 
olan inancı ve kararlılığıyla İkinci 
Kurtuluş Savaşımızda ışık olmaya 
devam edecek.

Celalettin Yoldaş sana da sözü-
müz olsun:

Uğruna onurundan, kişiliğinden 
başka her şeyini verdiğin mücadeleni 
zaferle taçlandıracağız. 08.11.2020

Halkçı Kamu Emekçileri

Celalettin Alp Yoldaş’ımızın
Sevgi dolu yüreği sustu,

ama O’nun örnek mücadelesi
İnsanlığın Kurtuluş Mücadelesinde

yaşamaya, yol göstermeye devam edecek

Yıl: 16 / Sayı: 154 / 2 Aralık 2020

Celalettin Yoldaş, 
İşçi Komitesi Toplantısında
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Bu, onların eski huyu.
Daha doğrusu on sekiz yıldır 

ülkenin üstüne çöktüler; durmak ve 
doymak bilmeden vurgun ve talana 
devam ediyorlar.

Onlar için Türkiye Cumhuriyeti bir 
“ganimet”tir.

Yağmalanması da “mübah”tır.
Aynen böyle bakıyorlar ve öyle 

davranıyorlar.
Belediyeleri, Bakanlıkları, Genel 

Müdürlükleri ve her türden yerel ve 
merkezi yönetim birimini bu vurgun 
düzenin devamı için çalıştırıyorlar.

Vurgun ve talana uğrattıkları kamu 
mallarında, ülkenin tarihi ve doğal 
güzelliklerinde tüyü bitmemiş yetimin 
hakkı varmış, ileride bunun hesabı 
sorulurmuş gibi bir dertleri de yok.

Öyle ki, yaptıkları dinen de açıkça 
haram olmasına karşın, öbür dünya 
korkusuna dahi kapılmadan son 
hızla vuruyorlar da vuruyorlar. Başta 
kendileri olmak üzere, tüm yakınlarını 
ve yandaşlarını zengin ediyorlar.

Bunların samimi bir dini inançları 
da olmadığından fırsat bu fırsat deyip 
ganimet paylaşıyorlar.

Bu yağma ve talanın birçoğuyla 
hukuki mücadelelerimiz oldu, bundan 
sonra da olacak.

En son yapılan ise; ülkemizin 
akciğerleri olan orman alanlarından 
bazı noktaların orman sınırlarının dışına 
çıkartılmasıdır.

Resmi Gazetenin 26 Kasım 2020 
tarih ve 31316 sayılı nüshasında 

yayımlanan CB (daha doğrusu Kaçak 
Saray) kararı ile; İzmir Bayraklı İlçesi 
Bayraklı Mahallesi ile Bursa İnegöl 
İlçesi Hamzabey Mahallesi ve Yenişehir 
İlçesi Çayırlı Mahallesinde bulunan 
ormanlık arazilerin orman sınırlarının 
dışına çıkartıldığı duyuruldu.

Bu alanların “orman sınırlarının 
dışına çıkartılması” demek; buraların 
yerleşime açılması demektir.

Dolayısıyla arkasından yeni 
peşkeş, vurgun ve rantların geleceği 
kaçınılmazdır.

Örneğin; Bayraklı’daki orman 
sınırları dışına çıkartılan bölge; 
Yamanlar Yaka Deresi mevkiidir.

Yaka Deresi’nin zemini inşaat 
yapımına uygun değildir.

Yaka deresi 1995 yılındaki sel 
felaketinde taşmış ve 58 insanımız 
yaşamdan kopmuştu.

İzmir Belediyesi tarafından 
yürütülen teknik çalışmalarla oluşturulan 
istinat duvarları ve taraçalarla yeni 
sel felaketlerinin yaşanmaması için 
önlemler alınmıştı.

Resmi Gazetede yayımlanan CB 
(daha doğrusu Kaçak Saray) kararıyla bu 
bölgeyi orman alanını dışına çıkartmakla 

imara açacakları ve uzun vadede yeni sel 
felaketlerine yol açacakları kesindir.

Bu halk düşmanı kararı 
“depremzedelere konut yapacağız” 
gerekçesiyle halka yerdirmeye 
çalışmaktalar. Ancak halkımızın bu 
çevre düşmanı karara karşı uyanık 
olması gerekir.

Sanki İzmir’de orman vasıflı 
yerlerden başka depremzedelere konut 
alanı açmak için yer kalmamış gibi, 
bu bahaneyle doğal SİT alanı olan bu 
bölgeyi orman vasfından çıkartarak 
yeni rant ve vurgun araçları oluşturmayı 
amaçlamaktalar.

Oysa çevrenin korunması ve halkın 
yararına sunulması için burasının 
yeşil alan, ormanlık alan, mesire 
yeri, günübirlik tesis alanı olması 
gerekmektedir.

Bu uygulama açıkça yeni bir çevre 
talanına yol açacaktır.

Artık bu tür kararları herhangi 
bir meslek odasına danışmadan ya da 
bir kurul halinde oturup fayda/zarar 
değerlendirmesi yapmadan tek bir kişi 
alıyor.

Ondan sonra da her söze başlayan 
bürokrat “cumhurbaşkanımızın 
talimatlarıyla” diye konuya girerek 
kendilerinin basit birer emir eri 
olduklarını kanıtlamış oluyorlar.

Kamu yönetiminde hiçbir liyakat 
olmadığı gibi, tam bir keyfilik hüküm 
sürmektedir.

Öyle ki AKP’giller; bu vurgun ve 
talan planlarını uzun vadeye yayarak 
hayata geçirmekteler.

Geçtiğimiz yıllarda 6831 sayılı 

Orman Kanununda Anayasanın 
169’uncu maddesine açıkça aykırı 
değişiklikler yaptılar. Meclisteki 
muhalefet ya uyudu ya yapılan bu 
değişikliğin ardından gelecek orman ve 
çevre talanlarını öngörmediler ya da ses 
çıkarmadılar.

AKP’giller bu vurgun ve talan 
kararlarını Orman Kanununun Ek 16’ncı 
maddesine dayandırmakta.

Oysa Anayasa’nın “Ormanların 
Korunması ve Geliştirilmesi”ni 
düzenleyen 169’uncu maddesine göre; 
Devletin, ormanların korunması ve 
sahalarının genişletilmesi için gerekli 
kanunları koyup, tedbirleri alması, 
yanan ormanların yerinde yeni orman 
yetiştirilmesi, bu yerlerde başka çeşit 
tarım ve hayvancılık yapılmaması için 
önlemler alması gerekir.

Anayasanın bu maddesinde; 
ormanların zamanaşımı ile 
mülk edinilemeyeceği ve kamu 
yararı dışında başka bir amaca 
özgülenemeyeceği, ormanlara zarar 
verebilecek hiçbir faaliyete ve eyleme 
müsaade edilemeyeceği, ormanların 
tahrip edilmesine yol açan siyasi 
propaganda yapılamayacağı açıkça 
tanımlanmıştır.

Dahası aynı maddeye göre; 
31/12/1981 tarihinden önce bilim 
ve fen bakımından orman niteliğini 
tam olarak kaybetmiş olan tarla, 
bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli 
tarım alanlarında veya hayvancılıkta 
kullanılmasında yarar olduğu tespit 
edilen araziler, şehir, kasaba ve köy 
yapılarının toplu olarak bulunduğu 
yerler dışında, orman sınırlarında 
daraltma yapılamaz.

Görüldüğü gibi, yukarıdaki 
düzenlemeye göre orman sınırlarında 

daraltma ancak ve ancak 31.12.1981 
tarihinden önce orman vasfını kaybeden 
yerlerde yapılabilir.

Bunun dışında orman sınırlarının 
daraltılması mümkün değildir.

Fakat, AKP’giller gözlerini karartmış 
bir şekilde Anayasayı ihlal etmekteler.

Ya da Meclisteki muhalefeti de 
kendilerine suç ortağı yaparak önceden 
Anayasa aykırı yasaları çıkartıp, 
sonrasında da Türkiye’nin dört bir 
yanında ormanlık alanları orman vasfı 
dışına çıkartıp imara açarak buraları 
beton yığınlarına dönüştürmekteler, 
yandaşlarına yeni rant alanları 
açmaktalar.

Buna karşı yerel yönetimlerin, 
meslek odalarının ve demokratik kitle 
örgütlerinin uyanık olması, toplumsal 
muhalefeti örgütlemesi gerekmektedir.

HKP Programı’nda doğa sevgisi 
şöyle tanımlanmıştır:

“Unutmayalım ki dünyamız, 
bilim insanlarının öngörülerine 
göre daha üç milyar yıl biz canlılara 
ev sahipliği edecektir. Doğanın bu 
hizmetini yapabilmesi için bizim de 
onun kanunlarına saygılı olmamız 
ve onu bir bütün olarak (dağlarıyla, 
ovalarıyla, ormanlarıyla, nehir, 
göl ve denizleriyle, bitkileriyle, 
hayvanlarıyla) canı gönülden 
sevmemiz gerekir. Partimiz, bu bilince 
sahiptir ve bu sevgiyi taşımaktadır.”

Halkın Kurtuluş Partisi, 
AKP’giller’in orman, doğa ve çevre 
düşmanı politikalarına karşı her 
zaman olduğu gibi bugün de mücadele 
etmektedir, edecektir.

Bu devran böyle gitmeyecek.
Elbette yapılan bu ihanetlerin hesabı 

sorulacak.q

Adliye önünde bir basın açıklaması ger-
çekleştiren HKP Genel Sekreter Yar-
dımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin 
Çolak, en son yaşanan İzmir Depremi 
Katliamında ve önceki depremlerde 
insanlarımızın hayatını kaybetmesinin 
sorumlusunun, başta AKP’giller olmak 

üzere bu hayati konuda gereken özeni 
göstermeyen, tedbirleri almayan Bele-
diyeler olduğunu dile getirdi. 

Çolak’ın yaptığı basın açıklaması 
sırasında kolluk güçleri müdahale et-
meye çalıştı. Ancak başta Av. Tacettin 
Çolak olmak üzere HKP üyelerinin ka-
rarlı duruşuyla polis geri adım atmak 
zorunda kaldı.

9.11.2020

HKP İzmir İl Örgütü

Kamu malı hırsızlığında dur durak 
bilmiyorlar, vatan topraklarını peşkeş 
çekmekte sınırları kaldırdılar, AB-D 
Emperyalistlerine biatta ulusal, kişi-
sel, yerli, milli onurları ayaklar altına 
aldılar.

Kovid-19 pandemisinde AKP’gil-
ler’in Halk düşmanı yüzleri en kör göz-
lere bile batarken, en ufak bir vicdan 
sahibi olmadıkları, bir ahiret inancına 
sahip olmadıkları, dolayısıyla öbür 
tarafta hesaba çekilme korkularının 
kalmadığı artık gün yüzüne çıkmaya 
başladı. Daha doğrusu AKP’giller’in 
bütün avanesi insanlıkla aralarında 
sadece surette bir bağ bıraktılar. Yani 
sadece görünümleri insan ama içleri 
şeytan, içleri başka bir tür. Dördüncü 
bir tür mahlukat.

Koronavirüs’te artık AKP’giller 
sürü bağışıklığına doğru koşar adım 
gidiyorlar. Son yapılan açıklamalar 
bunu doğrular nitelikte. Düşünme, 
sorma-sorgulama yetisini kaybetme-
miş, hem gözü ile görebilme hem de 
aklıyla, zekasıyla görebilme duyusunu 
kaybetmemiş her kişi, AKP’giller’in 
Kovid-19 pandemisinde yalanlarını, 
ihanetlerini görebilir, görebiliyor. 

Son 6 günde açıkladıkları vaka sa-
yıları, ölüm sayıları,  ki aslında bunlar 
bile gerçeği yansıtmıyor, aylardır yalan 
söylediklerini ortaya çıkartıyor. Ama 
bir de açıklanan rakamlar, AKP’gil-
ler’in bu virüse karşı karşı hiçbir ön-
lem almadıklarını da ortaya çıkartıyor. 
Bir de utanmadan övünüyorlardı, dün-
ya bizim virüse karşı mücadelemizi 
örnek alıyor, bize gıptayla bakıyorlar, 

diye. Ama bu salgının en başından beri 
ifade ettiğimiz gibi gerçek hiç de öyle 
değildi. Bırakalım önlem alınmasını; 
bunlar tersten, insanlar virüse karşı bir 
müdahale geliştirmesinler diye önlem 
aldılar. “Hayat eve sığar” dediler ama 
350 bin kişiyi Ayasofya Tiyatrosunda 
figüran olarak Sultanahmet Meyda-
nı’na sığdırdılar. Oradan tüm Türki-
ye’ye göndererek topladıkları “hülo-
oğğ”cuları, virüsü bütün şehirlerdeki 
evlere sığdırdılar.

Maske-mesafe-hijyen dediler, mi-
tingler yaptılar mesafenin gözetilme-
diği. Çayın gani olduğu Karadeniz’de 
çaylar fırlattılar kalabalıklara, henga-
melere yol açtılar, hijyen kuralları yer-
le bir oldu. Beceremediler bir maske 
dağıtılmasını bile. Kısacası AKP’giller 
virüsün önünü açtılar, virüsün insana 
doğru yolculuğunu engelleyen bütün 
engelleri ortadan kaldırdılar. Halkımı-
za özgürlüğü çok gören AKP’giller, 
virüse özgürlük sağladılar.

Genel Başkan’ımızın sıkça 
belirttiği gibi Halkımızın en büyük 
şansızlığıdır, böyle bir pandemiye 
AB-D Emperyalistleri tarafından iktia-
dara taşınan AKP’giller’in iktidarında 
yakalanmak.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak her 
fırsatta belirttik, bunların halkın sağlı-
ğını hiçe sayan uygulamalarını. Teşhir 
ettik. Genel Başkan’ımız çağrı yaptı 
Halkımıza, feryat etti; bunlardan bizle-
re hayır yok, kendi önlemlerimizi ken-
dimiz almalıyız, diye.

Suç duyurularında bulunduk, so-
nuç almayacağımızı bile bile. Ama 
tarihe not düşmek gerekti, Halkın İkti-
darını kurma görevi omuzlarında olan 

HKP’nin göreviydi bu halk düşmanı 
AKP’giller’e karşı bütün alanlarda 
mücadele etmek. 14 Eylül’de yaptık ilk 
suç duyurumuzu. Kapsamlıydı, bütün 
kanıtlarıyla ortaya koyduk AKP’gil-
ler’in virüse karşı hiçbir önlem alma-
dıklarını. İnsanlarımızın ölümünden 
sorumlu olduklarını, halka karşı yalan 
söylediklerini ortaya çıkarttık. Suç iş-
liyorsunuz dedik, bu ülkede şu anda 
olan yasalara göre bile sizlerin yargı-
lanması gerekir, dedik. O yargılanma 
olacak da eninde sonunda...

Bizlerin ilk andan itibaren söyle-
diklerini kendi ağızlarından itiraf et-
tiler, 25 Kasım’dan beri açıkladıkları 
rakamlarla. Ve Halkın Kurtuluş Partisi 
olarak bu itiraflara karşı yeni bir suç 
duyurusunda bulunduk, AKP’giller’in 
Reisi, Sağlık Bakanı ve diğer yetki-
liler hakkında. Umuyoruz ki yürekli 
savcılar, hakimler çıkar. Evet maalesef 
umuyoruz. Olması gerekeni umuyoruz. 
Ama olması gereken eninde sonunda 
olacak. Halka karşı suç işleyenler, var 
olan yasalara göre, vicdanlarının sesini 
dinleyecek savcılar, hakimler tarafın-
dan yargılanacaklar.

Yapmış olduğumuz suç duyuru-
su sonrasında, Gerçek İnsan, Ger-
çek Hukukçu, Gerçek Devrimci 
avukatlarımızdan Av. Tacettin Ço-
lak ve Av. Ayhan Erkan tarafından 
Çağlayan Adliyesi önünda yapı-
lan açıklamaya ve suç duyurumu-
za aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
(https://bit.ly/33z8beu)

HKP Genel Merkezi

Ticari ve ekonomik faaliyetlerinden 
dolayı özel hukuka tabidir. Ancak 
yapılan düzenlemeye göre, şirketin 
amacı içinde Türkiye ticaretinin 
yönetilmesine ilişkin kamusal yetkileri 
de bulunmaktadır.

Örneğin, Türkiye’deki Sermaye 
Piyasasına ilişkin bilişim sistemi kurmak 
bu devlet şirketinin görevidir (Borsa 
İstanbul AŞ Esas Sözleşmesi madde 
3/2-i). Bu da hem milli ve kamusal bir 
görevdir, hem de ulusal ticari sırlarımızı 
içerdiğinden yabancılara bırakılması 
düşünülemez. Bu sırların yabancılara 
aktarılmasının bizzat kendisi suçtur. Bu 
suç TCK 239. Maddenin 3. Fıkrasında 
düzenlenen Ticari Sır Niteliğindeki Bilgi 
ve Belgelerin Yabancılara Açıklanması 
suçuna vücut verir.

Aynı zamanda Borsa İstanbul’un 
esas sözleşmesindeki amaç ve faaliyet 
konusundaki 3. maddeye bakarsak, 
buradaki düzenlemede “Sermaye 

piyasası araçlarının, kambiyo ve 
KIYMETLİ MADENLER ile 
KIYMETLİ TAŞLARIN alım satım 
yetkisi ve bunlara ilişkin alım satım 
emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir 
araya getirmek” olarak geçmektedir 
(madde 3/1, 3/2-b. 

Yani Borsa İstanbul, bunların 
alım satım işlemlerini de yapabiliyor. 
Dolayısıyla diyebiliriz ki şu an 
Türkiye’deki madenlerin yüzde 10’u 
Katarlılara satılmıştır. Türkiye’nin 
ekonomisinin ve ticaretinin yüzde 
10’u Katarlılara satılmıştır.

Tüm bunlardan dolayı alınan bu 
karar Anayasayı doğrudan doğruya 
ihlal etmektedir.  Anayasanın 
5’inci Maddesi “Bağımsız ve 
Milli Ekonomi”yi öngörmektedir. 
Anayasa’nın 6’ncı Maddesine göre 

Katarlılara “Egemenlik Hakkının 
Devri” söz konusudur. Anayasa’nın 
47’nci Maddesi ise kamu yararının 
zorunlu gördüğü hallerde devletleştirme 
yapılacağını öngörmektedir. Ancak 
burada devletleştirme değil özelleştirme 
yapılmıştır. Üstelik de bu özelleştirme, 
yabancılara satmak suretiyle yapılmıştır. 
Böylece de kamu yararı ve ulusal 
değerimiz olan Borsa İstanbul, hukuksuz 
ve egemenlik haklarımızı hiçe sayar 
şekilde Katarlılara satılarak Temel Milli 
Yararlar Aleyhine Faaliyet suçu işlenmiş 
olmaktadır.

Şüpheliler, bu milli varlık, milli 
yaralara ve kamu yararına uygun 
yönetilsin, “gelecek nesillere değer 
aktarılsın” diye adı geçen devlet 
şirketinin yönetiminin ve onun da 
dahil olduğu devasa nitelikte bir milli 
varlığın – Türkiye Varlık Fonunun – 
tevdi edildiği yasal yetkililerdir. Ancak 
bu devir amacının dışında, devir amacını 
göz göre göre çiğner biçimde üç beş 
kuruşa satmakta, kamu mallarımızı yok 

etmekte, Türkiye ekonomisini adım 
adım iflasa sürüklemektedirler.

Bu nedenlerle Borsa İstanbul’un 
yüzde 10’unun Katarlılara satışı, TCK 
305 ve 239/3’de ihdas edilen suçları 
oluşturduğundan, Milletimiz namına 
işbu suç duyurusunu yapmak zorunda 
kaldık.

Savcılık makamı, Cumhuriyetin 
Savcılığı olduğunu gözetmelidir.

Bugün bu suçlar hakkında ne karar 
verilirse verilsin, eninde sonunda 
iade-i muhakeme konusu olacaklar 
ve AKP’giller iktidarı hukuk önünde, 
halk önünde hesap vermekten 
kurtulamayacaklardır. Bundan hiç 
kimsenin şüphesi olmasın. 01 Aralık 
2020

Halkın Kurtuluş Partisi 
Genel Merkezi

AKP’giller; doğa-çevre talan ve
yağmasına devam ediyor

Halkımızın yaşamını hiçe sayanlar
er geç hesap verecek!

HKP’den AKP’giller’e yönelik
bir suç duyurusu daha:

Koranavirüs öldürmüyor ama insan vasfı
kalmamış AKP’giller öldürüyor

AKP’giller Halk düşmanlığında sınır tanımıyor!

Av. Tacettin Çolak

Baştarafı sayfa 1’de

Baştarafı sayfa 1’de

Baştarafı sayfa 1’de
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Antiemperyalist Birinci Kurtuluş 
Savaşı’mızın ölümsüz Önderi 

Mustafa Kemal’in bedence aramızdan 
ayrılışının 82’nci yıldönümünde, 
AKP’giller Anıtkabir’i bir kez daha 
Mustafa Kemal’e yasaklayarak 
üzerinde Mustafa Kemal’i en iyi ifade 
eden sözünün, “Bağımsızlık Benim 
Karakterimdir” veciz sözünün 
bulunduğu flamalarımızla Anıtkabir’e 
yürüyüşümüzü bir kez daha kolluk 
kuvvetleri eliyle engelledi. 

Bilindiği gibi Partimiz HKP, son 
üç yıla kadar her Ulusal Bayramlarda 
ve 10 Kasım’da, üzerinde Mustafa 
Kemal Atatürk’ün kalpaklı portresinin 
ve söz konusu sözünün yazılı olduğu 
bayraklarla Anıtkabir’i ziyaret 
ediyordu.

Ulusal Bayramlar dışında 
Mustafa Kemal’in bedence 
aramızdan ayrılışının yıl dönümü 
olan 10 Kasım’da da Anıtkabir’e 
yürümek ve Laik Cumhuriyet’in 
kurucusunu anmak isteyen Partimizin 
Anıtkabir Kapısının önüne dahi 
yürümelerinin engellenmesi üzerine 
parti yöneticilerimiz ve polis arasında 
tartışma yaşandı.

HKP’liler adına HKP Genel 
Sekreter Yardımcısı ve Ankara İl 
Başkanı Av. Sait Kıran’ın yürüttüğü 
tartışmada Kıran; kendisine “Anıtkabir 
yolunu işgal ediyorsunuz” diyerek 
provakasyon yaratmak isteyen 
polise; “Elimizde Mustafa Kemal 
bayrakları ile neyi işgal edeceğiz? 
Ülke 24 tane ABD Üssü ile zaten 

işgal edilmiş” diyerek yanıt verdi.
AKP’giller’in Polisinin engellediği 

noktada bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi. Polisin bunu da 
engelleme girişimine izin vermeyen 
HKP’liler bu alanda basın açıklamasını 
yaptılar. 

Av. Sait Kıran açıklamasında, “Sevr’i 
yaşama geçiremeyen emperyalistler, 
Mustafa Kemal’in Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’mızı zaferle sonuçlandırarak 
Tarihin çöplüğüne gönderdiği Sevr’i, 
BOP adı altında, Yeni Sevr olarak 
yaşama geçirmek istiyorlar. Ne yazık 
ki Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız 
döneminde emperyalistlerle işbirliği 
yapan İstanbul’daki Padişah ve Damat 

Ferit Hükümetinin benzerleri, bugün 
Yeni Sevr’i yaşama geçirmek için görev 
almış durumdalar. BOP’un Eşbaşkanlığı 
ile övünenler gerçekte Türkiye’mizde 
Yeni Sevr’in yaşama geçirilmesi için 
görev aldık diye övünmektedirler” 
ifadelerine yer verdi.

Kıran açıklamasının devamında, 
“Mustafa Kemal’i  bugün unutturmaya 
çalışanlar, ulusal günlerimizi 
unutturmak için her türlü çabayı 
gösterenler boşa gösteriyorlar. Akıntıya 

karşı kürek sallıyorlar. Tarih bazen 
yavaşlatılır, bazen kazanımlar geri 
alınmış gibi gözükür, ama tarihin 
ilerleyişi her zaman ileriye doğrudur. 
Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda 
elde ettiğimiz kazanımlar, Cumhuriyet 
değerleri bugün ayaklar altına alınmış 
olabilir. Ama hep söylüyoruz; ABD-AB 
Emperyalistleri ve yerli işbirlikçileri 
erken zafer sarhoşluğuna kapılmasınlar. 
Nasıl her türlü olanaksızlığa rağmen 
Mustafa Kemal’in önderliğinde halkımız 
yoktan var ederek, bulup buluşturarak 
tümüyle yok edildiği sanılan ordusunu 
yeniden kurarak, emperyalistleri ve yerli 
işbirlikçilerini yenilgiye uğratmışsa, 
İkinci Kurtuluş Savaşımızı da er geç 
zafere ulaştıracağız” şeklinde konuştu. 

Mustafa Kemal’e konulan yasağa 
da değinen Kıran, “O gün geldiğinde 
bu topraklarda gerçek Demokratik 
Halk İktidarı kurulduğunda, bugün 
Mustafa Kemal’e yasak uygulayanlar, 
Mustafa Kemal’in huzuruna, 
Mustafa Kemal’in portresi ile ve 
Mustafa Kemal’in antiemperyalist, 
bağımsızlıkçı niteliğini en veciz 
biçimde, en kısa biçimde gösteren 
“Bağımsızlık Benim Karakterimdir” 
sözüne yasak koyanlar, Mustafa 
Kemal’in mücadelesine, Cumhuriyet’in 
kazanımlarına saldırılanlar, onları yok 
etmek için her türlü çabayı gösterenler,  
emperyalistlerle işbirliği yapanlar,  
bağımsız mahkemelerde mevcut 
yasalarımızla, emri sadece yasalardan 
ve bağımsız vicdanından alan bağımsız 
mahkemeler önünde yargılanacaklar ve 
hakettikleri cezayı alacaklardır!” dedi.

Kıran basın açıklamasını, “Mustafa 
Kemal’in huzurunda bu konuda söz 
veriyoruz. Mustafa Kemal’e,  Birinci 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mıza, onun 
kazanımlarına el kaldıranlar mutlaka 

hak ettikleri cezayı bulacaklardır, 
göreceklerdir. Halkın Kurtuluş Partisi 
olarak bu uğurda mücadeleye devam 
ediyoruz, devam edeceğiz. Halkız 
Haklıyız Yeneceğiz!” sözleriyle 
tamamladı.

Basın Açıklaması sırasında, 
“Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”,  
“Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri 
Gibi Gidecekler”, “Mustafa Kemal 
Ölümsüzdür”, “Bağımsızlık Bizim 
Karakterimizdir” sloganları atıldı.

10 Kasım 2020 
HKP Ankara İl Örgütü

***
HKP İzmir İl Örgütü, 
aramızdan ayrılışının
82’nci yıldönümünde
Mustafa Kemal’i Andı

HKP İzmir İl Örgütü, bedence 
aramızdan ayrılan Birinci 
Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın 
Önderi Mustafa Kemal’i Karşıyaka 
Çarşı’da yaptığı bir eylemle andı.

Başını AKP’giller’in çektiği, 
Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet 
düşmanı Ortaçağcı gericilerin her gün 
saldırısına uğrayan Mustafa Kemal’e 
ve Birinci Kuvayimilliyecilere gerçek 
anlamıyla sahip çıkan tek parti olan 
HKP, 10 Kasım’da da öyle yaptı. 
“Bağımsızlık Benim Karakterimdir”, 
“Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri 
Gibi Gidecekler” sözlerinin yer aldığı, 
Mustafa Kemal’in kalpaklı portresinin 
yer aldığı pankartların açıldığı eyleme 
İzmir halkının yoğun ilgisi vardı. 
Anma eylemine Ruhi Su’nun müthiş 
sesinden “Ankara’nın Taşına Bak” 
türküsüyle başlandı. 

Anma sırasında HKP Genel 

Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl 
Başkanı Av. Tacettin Çolak Mustafa 
Kemal’i anlatan ve O’na niye sahip 
çıktığımızı, çıkmamız gerektiğini 
açıklayan bir konuşma yaptı. Tacettin 
Çolak konuşmasında özetle şunları 
dile getirdi:

“Mustafa Kemal’in Çanakkale’de 
gösterdiği kahramanlık ve askeri 
dehası, Kurtuluş Savaşı’mızın zaferle 
taçlanmasında göstermiş olduğu askeri 
ve siyasi önderliği, dünya mazlum 
halklarına yol göstermiş, dünyadaki 
birçok devrimci öndere örnek olmuştur.

“Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
bizler de bu ülkenin İkinci Kurtuluş 
Savaşçıları olarak, halkımızın sosyal 

kurtuluşunu zafere ulaştırıp Halkın 
İktidarını kuracağız.”

Eylem sırasında sık sık “Mustafa 
Kemal Ölümsüzdür”, “Emperyalistler 
İşbirlikçiler Geldikleri Gibi 
Gidecekler”, “Demokratik Laik Tam 
Bağımsız Türkiye”, “Bağımsızlık 
Bizim Karakterimizdir”, “Davamız 
Halkların Kurtuluş Davasıdır”, “Yeni 
Sevre Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş 
Savaşı’mız” sloganları atıldı.

Eylemimiz, “HKP olarak Mustafa 
Kemal’e ve Kuvayı Milliyecilere sahip 
çıkmaya devam edeceğiz” sözleriyle 
bitirildi.

10 Kasım 2020 

HKP İzmir İl Örgütü

Ülkemizin somut bir gerçekliği 
olan deprem konusunda, namuslu 

bilim insanları yıllardır uyarıyorlar, İs-
tanbul’da ve İzmir’de şiddetli deprem-
lerin olacağı ve buna karşı yerel yöne-
timlerin ve merkezi idarenin hazırlıklı 
olması gerektiğiyle ilgili uyarılar peş 
peşe geliyor.

Ama geçtiğimiz 30 Ekim’de İzmir 
Deprem Cinayetinde de görüldüğü 
gibi 18 yıldır devletin iktidar koltuğu-
nu, tüm kamu kurumlarını işgal eden 
AKP’giller de, 1999 yılından bu yana 
21 yıldır İzmir’de, bir süredir de baş-
ta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin 
deprem riski taşıyan çeşitli illerindeki 
Belediyeleri elinde bulunduran Yeni 
CHP de bu felaketlere karşı hiçbir ted-
bir almadı.

HKP İstanbul İl Örgütü olarak, 
adım adım gelen İstanbul deprem fe-

laketi konusunda uyarıda bulunmak 
ve tedbir almayanlardan hesap sor-
mak için Kadıköy’de Süreyya Operası 
önünde basın açıklaması gerçekleştir-
dik.

Partimiz adına açıklamayı yapan 
HKP MYK Üyesi Safiye Arslan, ya-
şanan bu deprem felaketlerinde Para-
babalarının ve onların temsilcisi olan 
iktidarların kâr ve rant hırsı uğruna on 
binlerce masum insanımızı yitirdiği-
mizi dile getirdi.

Açıklamanın devamında, İstan-
bul’da yaşanacağı söylenen feci dep-
reme karşı tam çeyrek yüzyıldır hiçbir 
önlem alınmadığını, 70 Milyarı TL’yi 
aşkın Deprem Vergisinin dahi depreme 
hazırlık için kullanılmadığını ifade etti.

Büyük deprem felaketinin gerçek-
leşmesi durumunda İstanbul’un ve 
İstanbul Halkının yaşayacağı korkunç 

yıkımı, aylarca, yıllarca yaşanmaya 
devam edecek kâbus dolu günleri, so-
mut örneklerle anlatan Safiye Aslan 
Yoldaş; “Oysa 28 Ocak 2020 tarihin-
de (yani bu yılın başında) Küba’da 
7,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. 
Fakat hiç can kaybı yaşanmadı. 
Çünkü Küba’daki Komünist Par-
ti önderliğindeki Halkın İktidarı, 
gerçekten halk iktidarıdır. Halkının 
güvenliğini, sağlığını, mutluluğunu, 
refahını ve eğitimini ve ülkesinin 
bağımsızlığını, onurunu savunmayı 
biricik görev edinmiştir kendisine.” 
dedi.

Sözlerinin devamında: “Devletler, 
hükümetler ve belediyeler de tıpkı 
askerlikteki komutanlar gibi, yap-
tıklarından da yapmadıklarından 
da sorumludurlar!..

“Bu insanlarımızın canlarından 

olmasının birincil sorumluları Pa-
rababaları iktidarlarıdır. Son 18 yıl 
için konuşmak gerekirse AKP ikti-
darıdır. İnsanlarımızın bir arayış 
içerisinde olmasından dolayı beledi-
ye seçimlerinde oy verdikleri ancak 
yaklaşan deprem felaketi karşısında 
göstermelik bir iki şovdan başka bir 
şey yapmayan Yeni CHP’li belediye 
başkanları, yetkilileridir.” diyen Yol-
daş’ımız, insanlarımızın daha güvenli, 
daha kaliteli, daha onurlu bir yaşam 
sürmelerinin ancak Devrimci Demok-
ratik Halk İktidarıyla, bu iktidarın hal-

kımıza armağan edeceği Sosyalizmle 
mümkün olacağını belirtti.

“Deprem Değil, Önlemsizlik Öl-
dürür”, “Gün Gelecek Devran Dö-
necek AKP Halka Hesap Verecek”, 
“Deprem Vergisi Önlem İçin Har-
cansın”, “Depreme Bütçe, Halka 
Güvence”, sloganları eşliğindeki ba-
sın açıklamamızı, halkımızı mücadele-
ye davet ederek sonlandırdık. 

15 Kasım 2020 

İstanbul’dan
Kurtuluş Partililer

AKP’giller’in kolluk kuvvetleri
Anıtkabir’i Mustafa Kemal’e
yasaklamaya devam ediyor!

Yaşanan İzmir Depremi Katliamı’ndan ve
adım adım yaklaşan İstanbul Depremi’nde 

kaybedileceği öngörülen yüz binlerce candan sorumlu olan 
AKP’giller ve Yeni CHP’yi Kadıköy’de protesto ettik!
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Bugün Türkiye gençliği, toplu-
mumuzun bir avuç Parababası 

dışında kalan tüm diğer kesimleri gibi 
hem maddi hem de manevi olarak 
sömürülmektedir. Biz gençler ise bu 
sömürünün tam ortasında belirsiz 
bir gelecek içinde bir taraftan eğitim 
hayatımızı tamamlamaya çalışırken 
bir taraftan da önümüzde duran bu 
belirsiz geleceğin bizler için nasıl bir 
yaşam getireceğini tahmin dahi ede-
meden yaşamaktayız. Bizler küçük 
yaşlarımızdan itibaren at yarışı misali 
bizlere ‘iyi bir gelecek’ uğruna deni-
lerek yapılan sınavlara hazırlanarak 
yıllarımızı harcadık. Asla ama asla 
bilgimizi ve becerimizi ölçmeyen bu 
sınavlarda başarılı olabilsek bile üni-
versitelerimizi bitirdiğimizde karşımı-
za işsizlik gerçeği çıktı. İş bulabilsek 
bile asgari ücret dahi etmeyen maaşla-
ra hafta sonlarımızı dahi vererek, ken-

dimize ait bir yaşam alanı kuramadan 
çalıştırılma gerçeği çıktı.

Üniversite eğitimimiz boyunca 
çoğumuzun geçinebilmek uğruna 
almak zorunda olduğu KYK kredileri 
biz daha iş bulamamışken, kendimizi 
geçindirecek kadar dahi maaş alamı-
yorken ‘devlete borcunuzdur, hadi 
artık ödeyin’ diye üniversitemizi bitir-
dikten 2 yıl sonra karşımıza çıktı. Ki 
devlet milyarlarca dolarlık borcu olan 
Koç, Sabancı, Ağaoğlu gibi Paraba-
balarının borçlarını tek kalemde sile-
bilirken, yaşanabilecek gelecek kur-
mak isteyen biz gençlerin iki kuruşluk 
borcuna yıllardır af getiremiyor. Bu 
sömürü düzeni biz hayata atılmaya 
çalışan gençleri çarkları arasında ez-
mek, sömürmek ve tüm hayallerimizi 
yıkmak için en yoğun çabayı harcıyor. 
Hatta bu sömürü düzeni biz gençleri 
katlediyor. İş bulamayan, iş alanına 

atanamayan, parasız kalan birçok genç 
arkadaşımız intihar ederek hayatlarına 
son veriyor. Bu sömürü düzeni biz 
gençleri öldürüyor!

Bugün Türkiye gençliği yukarı-
da anlatılan onca maddi sömürünün 
yanında bir de manevi sömürü gör-
mektedir. Özellikle AKP iktidarının 
kindar ve dindar nesil yaratma çaba-
ları uğruna biz gençler sömürünün 
en alçakçası olan ‘din sömürüsüne’ 
küçük yaşlarımızdan itibaren maruz 
kalmaktayız. Çoğu arkadaşımız aile-
leri ile beraber kandırılarak daha ilko-
kuldayken dertleri sadece din tüccarlı-
ğı olan tarikat ve cemaatlerin ellerine 
düşüyorlar. Bu cemaatler ve tarikatlar 
birçok masum çocuğu veya genç arka-
daşlarımızı özellikle laiklik ve cumhu-
riyet düşmanı olarak yetiştirmek için 
en büyük çabayı harcıyor. Bu cemaat 
ve tarikatların tek dertleri din alıp sat-
mak, kamu malı aşırmak ve yalanla-
rıyla biz gençlere sahte bir gerçeklik 
oluşturmaktır.  

İşte biz, Kurtuluş Partisi Gençliği 

olarak tüm bunlara karşı “Gençlik Sö-
mürü İstemiyor” diyoruz,

Gençliğimiz işsiz kalmak istemi-
yor diyoruz,

Biz gençler her sabah uyandığı-
mızda umutsuz bir geleceğe bakmak 
istemiyoruz, diyoruz,

Biz gençler artık daha fazla ne 
maddi ne de manevi olarak sömürü 
istemiyoruz diyoruz,

Biz gençler Laiklik ve Cumhuriyet 
düşmanı tarikatların ve cemaatlerin 
ellerine düşmek istemiyoruz diyoruz.

Biz Kurtuluş Partisi Gençliği 

“Gençlik Sömürü İstemiyor” diyo-
ruz,

Yarınlara umutla uyandığımız,
Bilimsel, laik, eşit ve demokratik 

bir eğitim hayatımızın olabileceği,
Geçinme ve iş bulma derdimizin 

olmadığı, 
Hiçbir genç arkadaşımızın bu sö-

mürü düzeni yüzünden hayatına son 
vermediği, 

“Yaşanabilecek Bir Gelecek İsti-
yoruz”

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak 
“Gençlik Sömürü İstemiyor” diyerek 
başlattığımız bu mücadelemize siz de 
destek verin, okullarınızda, iş yerle-
rinizde, işsiz kaldığınız anlarda uğra-
dığınız sömürüleri “Gençlik Sömürü 
İstemiyor” diyerek bizlerle paylaşın 
ve bizlere katılarak yolumuza omuz 
verin. Çünkü bu umutsuz ve karanlık 
gelecekten biz gençler ancak örgütlü 
mücadelemizle kurtulacağız.

Kurtuluş Partisi Gençliği

Gençlik Sömürü İstemiyor,
yaşanabilecek bir gelecek istiyor
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Başyazı
Nurullah Ankut

Baştarafı sayfa 1’de

Hakemler Ezruh’ta bir araya gel-
diklerinde Hz. Ali ile Muâviye’nin 
azledilerek halifenin bir şûra tara-
fından seçilmesini kararlaştırdılar. 
Bu karar önce Ebû Mûsâ tarafından 
açıklandı; söz sırası Amr’a gelince 
Amr Hz. Ali’yi azledip hilâfet ma-
kamına Muâviye’yi tayin ettiğini 
bildirdi. Ebû Mûsâ buna karşı çık-
mışsa da durum değişmemiş ve ne-
ticede hakem olayı hilâfet meselesini 
bir çıkmaza götürmüştür.” (İslam 
Ansiklopedisi)  Sonrası Hz. Ali’nin 
trajik sonuyla biten bir sürece yol 
açar…

Ermenistan-Azerbaycan Ateşkes 
Anlaşması’nda da hakemlerin rolü-
nü Putin, Lavrov ve diğer Rus akıl-
daneleri-kurmayları oynamıştır…

Azerbaycan karşısında bozguna 
uğrayıp panik halinde geri çekilen Er-
meni Ordusu’nu ve Dağlık Karabağ’ın 
merkezini kurtarmıştır, Azerbaycan’ın 
elinden…

Üstelik de, Dağlık Karabağ’ı ve 
orayı Ermenistan’a bağlayan beş ki-
lometre genişliğindeki Laçin Korido-
ru’nun denetimini hatta hakimiyetini 
Rusya’nın eline teslim etmiştir Azer-
baycan. 

Bununla da yetinmemiştir Rusya; 
Azerbaycan’ın batı bölgeleriyle Nah-
civan Özerk Cumhuriyeti’nin ulaşımı-
nı-irtibatını sağlayan Koridorun dene-
tim ve kontrolünü de eline almıştır. 

Ermenistan ve Azerbaycan arasın-
daki sınırın güvenliğini-statüsünü de-
netleyip sağlayacak gözlem merkezle-
rinin hakimi de Rusya olacak. 

Yani özetçe arkadaşlar; bölgenin 
efendisi-hakimi Rusya olmuştur gay-
rı…

Azerbaycan bundan sonra, diyelim 
ki “vatan torpağı” saydıkları Kara-
bağ’ı kurtarmak istese, karşında Er-
menistan’la birlikte Rusya’yı da, Rus 
Ordusu’nu da bulacaktır…

Öyle anlaşılıyor ki Azerbaycan, 
daha Rusya’nın kim olduğunu, kimden 
yana olduğunu öğrenememiştir. 

Oysa Rusya, 1993 saldırı, işgal ve 
kıyımında açık ve net biçimde Erme-
nistan’ın yanında olmuştur… 27 yıl-
dan beri de aynı yandadır… Yani Tür-
kiye’ye, Türk Dünyası’na olduğu gibi 
Azerbaycan’a da düşmandır. 

Bu son savaşta da Ermenistan’ı 
silah-harp araç gereçleri bakımından 
desteklemekle birlikte, fiili-askeri 
bir destekte bulunmamıştır. Bunu da, 
Türk Dünyası’nın tamamını karşısına 
almaktan ve Amerika’nın safına itmiş 
olmaktan çekindiği için yapmamıştır, 
yapamamıştır…

İşte dokuz maddeden oluşan 
“Ateşkes Antlaşması Metni”…

***
 1. 10 Kasım 2020 Moskova saa-

tiyle 00.00’da Dağlık Karabağ çatışma 
bölgesinde tam ateşkes sağlandığı ve 
tüm askeri faaliyetlerin durdurulduğu 
ilan edilir. Bundan sonra taraflar ola-
rak anılacak olan Azerbaycan Cum-
huriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, 
bulundukları pozisyonlarda kalır.

2. Agdam ilçesi, 20 Kasım 2020 
tarihine kadar Azerbaycan Cumhuri-
yeti’ne iade edilir.

3. Dağlık Karabağ’daki cephe hat-
tı boyunca ve Laçin koridoru boyun-
ca, hafif silahlı 1.960 asker, 90 zırhlı 
personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel 
araçtan oluşan Rusya Federasyonu ba-
rış gücü konuşlandırılır.

4. Rusya Federasyonu barış gücü, 
Ermenistan silahlı kuvvetlerinin çekil-
mesine paralel olarak konuşlandırılır. 
Rusya Federasyonu barış gücünün 
görev süresi 5 yıl olup Taraflardan 
hiçbirinin bu hükmün yürürlüğünün 

sona ermesinden 6 ay önce beyanda 
bulunmaması halinde, sonraki 5 yıllık 
dönemler için kendiliğinde uzar.

5. Çatışan Tarafların mutabakatlara 
uyup uymadığını izleme verimliliğinin 
artırılması amacıyla, barış gücü ateş-
kes kontrol merkezi konuşlandırılır.

6. Ermenistan Cumhuriyeti, Kel-
becer ilçesini 15 Kasım 2020’ye, La-
çin ilçesini 1 Aralık 2020’ye kadar 
Azerbaycan Cumhuriyeti’ne iade eder. 
Dağlık Karabağ ile Ermenistan’ın bağ-
lantısını sağlayacak ve aynı zamanda 
Şuşa şehrini etkilemeyecek olan Laçin 
koridoru (5 km genişliğinde) Rusya 
Federasyonu barış gücünün kontrolün-
de kalır.

Tarafların mutabakatı ile Dağlık 
Karabağ ve Ermenistan arasındaki 
bağlantıyı sağlayacak Laçin koridoru-
nun yeni güzergahı için önümüzdeki 

üç yıl içinde inşaat planı oluşturulacak 
ve daha sonra bu güzergahın korunma-
sı için Rus barış gücü konuşlandırıla-
cak.

Azerbaycan Cumhuriyeti insanla-
rın, araçların ve kargoların Laçin ko-
ridoru boyunca her iki yönde seyahat 
güvenliğini garanti eder.

7. Yerelde yerinden edilmiş kişi-
ler ve sığınmacılar, Dağlık Karabağ 
topraklarına ve çevredeki ilçelere BM 
Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 
kontrolü altında döner.

8. Savaş esirleri, rehineler ve diğer 
tutukluların yanı sıra cenazelerin deği-
şimi gerçekleştirilir.

9. Bölgedeki tüm ekonomi ve 
ulaşım bağlantıları üzerindeki blokaj 
kaldırılır. Ermenistan Cumhuriyeti in-
sanların, araçların ve kargoların her iki 
yönde sorunsuz şekilde seyahat etme-
sinin organizasyonu amacıyla Azer-
baycan Cumhuriyeti’nin batı bölgeleri 
ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ara-
sındaki ulaşımın güvenliğini garanti 
eder.

Ulaşımın kontrolü, Rusya Federal 
Güvenlik Servisi’nin (FSB) Sınır Biri-
mi organları tarafından gerçekleştirilir.

Tarafların mutabakatı ile Nahçıvan 
Özerk Cumhuriyeti’ni Azerbaycan’ın 
batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım 
yollarının inşası sağlanacaktır. (https://
bit.ly/37h5382)

***
Bu ateşkes sağlanmasaydı, daha 

hızlı bir biçimde Azerbaycan ilerleme-
sini sürdürecek ve Dağlık Karabağ’la 
birlikte 1993’te işgal altına düşmüş 
topraklarının tümünü kurtarmış ola-
caktı. Ve belki de bugün bu kurtarış 
tamamlanmış olacaktı.

Çünkü Ermeni Ordusu bozulmuş, 
güvenini kaybetmiş durumdaydı. Boz-
gun halindeydi…

Ateşkes, Ermenistan’ı da, Ordusu-
nu da kurtarmış oldu, kesin ve net bir 
yenilgiden…

Bunu Putin de, Paşinyan da açık 
olarak belirtmekten geri durmamış-
tır…

Putin şöyle diyordu:
“Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 

Şuşa’yı kontrolü altına aldı. Paşin-
yan’ın da ulusa sesleniş konuşma-
sında tamamen adil ve dürüstçe söy-

lediği gibi, durum Ermeni tarafı için 
çok kritikti. 

“Artık saatleri sayıyorlardı. 
Azerbaycan Hankendi’yi de alabilir 
ve daha ileri gidebilirdi. Bu koşul-
larda ateşkesin derhal sağlanması 
Ermeni tarafının çıkarınaydı.” (htt-
ps://bit.ly/36iT0I3)

Açıkça itiraf edildiği gibi, Ateşkes 
ve Antlaşma metni maddeleri, Erme-
nistan’ın lehine bir durum oluşturmuş-
tur. Bir anlamda Ermenistan’ı kurtar-
mıştır… 

Bir savaşın seyrini bütün yönleriy-
le görebilmek için Mustafa Kemal gibi 
askeri deha olmak gerekir…

Ne demişti 26 Ağustos 1922 sonra-
sı Mustafa Kemal?

“Ordular, ilk hedefiniz Akde-
niz’dir, ileri!”

Hedef netçe belirtilmiş ve en kı-

demsiz erin bile anlayacağı açıklıkta 
ortaya konmuş, belirtilmişti. Ve tüm 
Ordu, bu stratejik hedefe kilitlenmiş-
ti artık. Hedef ele geçirilinceye kadar 
dur durak olmayacak, bozgun halin-
deki düşmana soluk aldırılmayacak, 9 
Eylül’de de düşman İzmir’de denize 
dökülecekti…

Tabiî böyle net sonuçlu bir zafer 
kazanabilmek için yukarıda da belirtil-
diği gibi Mustafa Kemal kalibresinde 
bir komutan olmak gerekir…

Kaldı ki Azerbaycan’ı böyle bir 
hayati yanlışa düşmekten sakındırmak 
için daha önceki paylaşımlarımız-
da-yazılarımızda da sözünü ettiğimiz 
Lübnan Hizbullahı’nın ilk Genel Sek-
reteri Subhi Tufeyli açık bir uyarıda 
bulunmuştu. 

Şöyle demişti, hatırlayacağımız 
gibi: 

***
Videonun tapesi:
Azerbaycan…
Bugün Azerbaycan’ı bütün dünya 

biliyor. İnsanların çoğu bilmiyordu. 
Basın, raporlar, haberler vasıtasıyla in-
sanlar Azerbaycan adında bir sorunun 
olduğunu anlamaya başladılar.

Sorunun adı, Ermenistan’ın Azer-
baycan toprağını yaklaşık 30 yıldır iş-
gal etmesiydi. Hakikat bu. Bugün Tür-
kiye toprağını geri alması için Azer-
baycan’a yardım ediyor. Bu da gerçek.

Ve burada bazı devletler var: “Sa-
vaşa gerek yok, gelin sorunu diyalogla 
çözelim”, gibi şeyler diyorlar. Önce-
likle tarihe dönmeme müsaade edin. 
Çünkü bu konuyla haber babından bir 
ilgim var.

(…)
Bu devletlerin oluştuğu anda Er-

menistan’la Azerbaycan arasında so-
run patlak verdi. Ve Ermenistan Azer-
baycan’a hücum etti ve toprağını işgal 
etti. Bugün “saldırdı” diyorum çünkü 
bütün dünya biliyor ve itiraf ediyor ki 
evet, Ermenistan Azerbaycan’ın beşte 
bir toprağını işgal etti. İnsanları sürdü, 
30 yıl kamplarda yaşamalarına neden 
oldu, birçoğu öldürüldü…

O zamanlar Tahran’daydım. Med-
yayı dinliyorum. İnsanlar Ermenis-
tan’ın yanında. Devlet Ermenistan’ın 
yanında, basın Ermenistan’ın yanında. 
Şaşırtıcı. Ermeni saldırgan. Siz, İslam 
devletiyiz, diyorsunuz. Düşmanın kar-

şısındayız, diyorsunuz. Zulmün kar-
şısındayız, diyorsunuz.  Nasıl zalimin 
yanında durabilirsiniz?

Azerbaycan… Siz diyorsunuz ki 
yüzlerce yıldır Azerbaycan İran’ın par-
çası, Azerbaycan Halkı İran Halkının 
bir parçası. Asıl Azeri Halkı İran’da-
dır. Onların yanında durmanız tabiîdir. 
Öncelikle onlar mazlum. İkinci olarak 
sizin yapınızdan.  Ya da büyük halkı-
nızın bir parçası. Üçüncü olarak onlar 
Müslüman, mazlum aynı zamanda Şii. 
Gerçekten şaşırdım.

Burada hangi ölçü var? Kur’an 
mı? “İyilikte ve takvada yardımla-
şın”. İyilik ve takva nerde? Afalladım. 
İran’daki bu işin aslı nedir?

Bir gün dışişleri bakanını yakala-
dım. Durumu anlayayım dedim. Nedir 
bu hikâyeniz?  diye sordum. Kısaca, 
insanların vaktinin almamak için. Tam 
olarak şöyle dedi:

“Ermenistan Türkiye sınırında. 
Biz Türkiye’nin Türki cumhuriyetler-
le iletişimini engellemeye çalışıyoruz. 
Türkmenistan, Özbekistan, Azerbay-
can vb. Biz Türkiye’ye set-engel oluş-
turmak için Ermenistan’ın yanında 
Türkiye’nin karşısında duruyoruz.”

Kendi kendime, keşke sana sorma-
saydım, dedim. En azından (makul) bir 
sebep olduğu ihtimaliyle hüsnü zanda 
bulunurdum. Bu ülkeler trajediden, zu-
lümden yeni çıkmışlar. Sen ve Türkiye 
bunlara yardım hususunda dayanış-
mak, tek bir ümmet oluşturmak, ortak 
paydalarda buluşmak, birlik oluştur-
mak yerine… Ama sen Ermenistan’a 
yardım ederek üstelik Şii Müslüman’ın 
aleyhine Türkiye’yle nasıl yüzleşirim 
diye düşünüyorsun.

Bu hangi Kur’an’dadır?
Kur’an’ın yakınından geçtin mi? 

Dinledin mi, anladın mı Kur’an’ın çiz-
diği siyaseti? Bugün de aynı şey olu-
yor. İran’ın; “Biz aracılıktan yanayız, 
savaşı durdurun”, dediğini duyuyoruz. 
Rusya diyalogdan yana, savaşı durdu-
run, diyor. Fransa da aynı şekilde. Biz 
aracılıktan yanayız, diyalogdan yana-
yız, savaşı durdurun diyen her kimse 
pisliğin tekidir.

Neden?
Ermenistan işgalci. Savaşı durdu-

run demek, işgal devam etsin, demek-
tir. 30 yıldır diyalog var, hiçbir netice-
ye ulaşamadı. Bunu diyen işgalcinin 
yanındadır. Tıpkı işgali sürdürürken 
İsrail’le görüşelim, diyenler gibi. Ba-
rış görüşmelerini işgaliyle sürdüren 
işgalin yanındadır. Bu yüzden, evet 
toprağın kurtarılması gerekiyor. İşgal 
sürerken görüşmeleri sürdürmeye da-
vet, yalancılıktır. Sen işgalden yanasın, 
insanların topraklarından atılmasından 
yanasın demektir. Sen insanlara zu-
lümden, zorbalıktan yanasın. Bu zu-
lümdür, bu suçtur. (Lübnan Hizbullahı 
Eski Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tu-
feyli, https://bit.ly/2VdR65d)

***

Ancak Azerbaycan Yönetimi, Rus-
ya’nın tuzağına düşmekten kendini 
kurtaramadı…

“İpin ucunu” Putin’in eline, Lav-
rov’un eline verdi. 

Bunlar ne yapar?
27 yıldan beri ne yapmışlarsa 

onu…
Azerbaycan’ı oyalarlar, avutur-

lar…
Sonuç?
Hiç…
Azerbaycan, “Karabağ vatan tor-

pağıdır. Vazgeçilemez” demeye, bu-
güne kadar olduğu gibi daha on yıllar 
boyunca da devam eder durur…

Oysa böylesine vahim bir hatayı 

(eline düşmüş bulunan Ermeni Ordu-
su’nu salıvermeyi), dağılmış, gardı 
düşmüş bir hasmı elinden kaçırmayı; 
usta bir sporcu ve onun teknik yönet-
meni bile yapmaz. Mike Tyson’ın, son 
maçında Muhammed Ali’yi (ki Par-
kinson hastalığının başlangıcındadır) 
perişan ederek, onunla dalga geçerek 
yenen ve resmi kariyerini sona erdiren 
Larry Holmes’la yaptığı şu maçı izle-
yelim bir:

***
(https://www.youtube.com/wat-

ch?v=2zZ9Nr9uJoc&ab_channel=T-
hat%27swhyMMA%21)

***
M. Tyson neyi hedeflemiş maç 

öncesi? 
Hasmını nakavtla yenmeyi…
Sonsuz bir özgüvene sahip… 
Bu nereden kaynaklanıyor? O güne 

dek yaptığı tüm maçları nakavtla ka-
zanmış olmasından. Enerji dolu, genç, 
yumruğa dayanıklı bir bedene ve indi-
rici yumruklara sahip oluşundan. 22 
yaşındadır o zaman. Hasmıysa boks 
sporu için ileri sayılabilecek, ihtiyar 
denebilecek bir yaştadır, 38 yaşındadır. 

Fakat bir dezavantajı vardır. Boyu 
(1.78 m.) hasmından daha kısadır; (L. 
Homes, 1.91 m.’dir) bu olumsuzluğu 
aşmak için yumruk yemeyi de göze 
alarak yakın dövüşe girebilmek için 
hasmının üstüne atlayıp onun gardını 
açmayı ve indirici yumruklarını vur-
mayı hedefler, başarır da bunu. Zaten 
yumruklarının kuvvetinden dolayı tüm 
rakiplerinde yaratmış olduğu korkutu-
cu bir ünü vardır. 

Çalıştırıcısı diyor ki; maçlara 
bir-sıfır önde başlardık biz. Biz cesur-
ca dövüşürdük, rakiplerimiz ise korka 
korka…

Böylesi sağlam bir maç strateji-
siyle çıkıyor ringe Tyson ve hedefine 
de eksiksiz ulaşıyor. Perişan ediyor L. 
Holmes’u. 

Rakibinin moral, psikolojik ve fizik 
direncini kırınca anında soluk aldırma-
dan, boğarcasına üzerine çullanıyor. 
Art arda indirdiği kombine yumruk-
larla bir saman çuvalı gibi yuvarlıyor 
ringin zemininde. 

Demek ki usta bir sporcu ve spor 
adamı bile, dağılmış durumdaki bir 
hasmı, onun işini tam olarak bitir-
meden ve önceden belirlemiş olduğu 
stratejik hedefe tam olarak ulaşmadan 
elinden bırakmıyor, elinden kaçırmı-
yor…

Demek ki bir spor karşılaşmasında 
bile sadece fizik güç değil; öncelikle 
akıl, bilgi, birikim, deneyim ve hem 
kendini, hem de hasmı çok iyi analiz 
ederek, değerlendirerek yapılan maç 
planı-maç stratejisi konuşur. Sonucu o 
belirler…

Gelinen noktada görüyoruz ki 
Azerbaycan’da böyle bir hazırlık, plan, 
program, strateji ve belirlenmiş, odak-
lanılmış hedef yokmuş. 

Yeterli özgüven yokmuş…
Yüzlerce şehit vererek kazanmak 

üzere olduğu zaferi Rusya’ya, Yeni 
Çar Putin’le avanesine hediye etti. 
bozgun halindeki Ermeni Ordusu’nu 
elinden kaçırdı…

Karabağ’ı kurtaramadı. Üstelik 
de Rus Ordusu’nun hakimiyetine terk 
etti…

Sadece Karabağ’ın ikinci büyük 
şehri Şuşa’yla boş kenar kasabalarını 
kurtarabildi Ermeni istilasından…

1993 Ermeni saldırısında kaybetti-
ği topraklarının da bir bölümünü kur-
tardı. 

Dolayısıyla bu, yarım bir zafer 
oldu Azerbaycan için.

Rusya, bu çatışmalar sayesinde, 
bölgenin belirleyici aktörü olduğunu 
pekiştirmiş oldu. Bilindiği gibi Erme-
nistan’da askeri üssü de bulunuyor. 

ABD ve Fransa gibi emperyalist 
rakiplerini geri plana iterek oyun dışı 
bıraktı…

Türkiye ise Azerbaycan’ı destekle-
mekle bölgede cüzi bir etkinlik kazan-
mış oldu. 

Tekrar vurgulayalım ki Rusya artık 
emperyalist bir güçtür. Bölgede de bu 
kimliğine uygun çıkarlar elde etmek 
için oyun oynamaktadır. 

Putin ve Lavrov, Azerbaycan’ı
oyuna getirip zaferini elinden aldı…

Yıl: 16 / Sayı: 154 / 2 Aralık 2020

Lübnan Hizbullahı Eski Genel Sekreteri
Subhi Tufeyli 
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Meclisteki Amerikancı Beşli 
Çete’nin insan sefaleti bile-

şenleri!
Bakın, dünyayı haraca kesen 

ABD Tekelleri yeni sahibinizi belir-
ledi. 

Hadi bakalım, gecikmeden yeni 
efendinizi yalama yarışına girin, 
sadakat yarışına, biat tazeleme ya-
rışına girin!

Yeni efendinize “hizmette sınır ta-
nımayacağınızı” gösterin.

Hadi; elinizi dilinizi çabuk tutun. 
Yalamaya başlayın! 

Ne kadar kullanıma müsait oldu-
ğunuzu açık edin…

Eee, o da eşek değil ya, zahir gö-
recektir bu hazin, içler acısı durumu-
nuzu. 

Bu işte başarılı olursanız, size Tür-
kiye’de ve Ortadoğu’da önemli roller 
verebilir.

Siz de bu vesileyle hem ün poz, 

mevki makam, koltuk sahibi olur, hem 
de bu arada küplerinizi doldurursunuz 
avanenizle birlikte… “Bir taşla iki 
kuş” yani…

Hadi Joe Biden nam yeni Faşist 
Bunağa gösterin kendinizi.

Bu vesileyle, hiç istememiş de ol-
sanız, Türkiye Halkına bir faydanız 
dokunmuş olur ilk defa:

Mevcut eğitim sisteminin, din öğ-
retisinin ve Amerikancı satılmış med-
yasının, Parababaları medyasının pro-
pagandası, daha doğrusu psikolojik 

harekâtı sonucunda 
önemli oranda zihin 
hasarına uğratılmış; 
sağlıklı, sorgulayan, 
aydınlık düşünmekten 
alıkonmuş Halkımız, 
sizin “ne çok hain”, 
ne çok Amerikan uşa-
ğı olduğunuzu ve bu 
aşağılık hainane işi 
ne büyük bir heves-
kârlıkla yaptığınızı 
görebilir ve kavrayıp anlayabilir. Yani 
uyanış yönünde bir ölçüde de olsa me-
safe kat edebilir… Bu da halkımız açı-
sından kazanım sayılır…

Halkımızın, sizden kendisine bir 
fayda gelmeyeceğini görmesi az şey 
midir?..

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
8 Kasım 2020

Tüm emperyalistler gibi Rusya için 
de Dağlık Karabağ’ın anlamı, önemi, 
Türkiye Türkleriyle Doğu Türkleri 
arasında Hıristiyan bir devlet aracılı-
ğıyla set oluşturuyor olmasıdır.

Rusya da ABD,  İngiltere ve AB 
Emperyalistleri gibi, Türkiye’nin Do-
ğudaki kardeşleriyle birleşmesinden 
ölümlerinden korkar gibi korkmakta-
dırlar. Bu sebeple de o settin korunma-
sı-orada tutulması için ellerinden gele-
ni yapmaktan geri durmamaktadırlar…

Ne yazık ki Rusya ve Batılı Emper-

yalistler, bu savaş sonrasında da başa-
rılı olmuşlar ve o settin yerinde kalma-
sını-durmasını, görev yapmaya devam 
etmesini sağlayabilmişlerdir. 

Biz Gerçek Devrimcilerin hedefi 
de o emperyalist kukla setin yıkılması 
ve Doğudaki kardeşlerimizle birliği-
mizin sağlanması olmalıdır. Mustafa 
Kemal’in de Türk Milletine vasiyet et-
tiği idealin gereği olarak…

Edirne’den Çin sınırına kadar, 
Doğu Türkistan’ı da içine alacak bi-
çimde bir Türk-Kürt Halk Cumhuriye-

ti’nin kurulması olmalıdır.
Doğu’nun Büyük Devrimcileri 

Sultan Galiyev, Turar Rızkılov, Mol-
lanur Vahidov ve hatta Mustafa Suphi, 
Ethem Nejat ve Onbeşler’in de ideali 
buydu…

Böyle bir birlik oluşturulduğunda, 
böyle bir Antiemperyalist Kale oluş-
turulduğunda, emperyalist haydutların 
da sakınarak itiraf ettikleri gibi, onlar 
için eski Sovyetler Birliği’nden çok 
daha korkutucu ve tehlikeli bir güç 
meydana gelmiş olacaktır. O zaman 

emperyalist çakallar Asya, Ortadoğu 
ve Afrika’da bugünkü gibi sömürü, ta-
lan ve katliamlar yapamayacaklardır. 

Hatta Latin Amerika’da bile adım-
larını çekinerek, korkarak atmak mec-
buriyetinde kalacaklardır. 

Yani Yoldaşlar; böyle bir birlik ve 
sosyalist güç oluşturmak, bütün Dün-
ya Halkları için koruyucu bir şemsiye, 
güvenle sırtlarını dayayabilecekleri bir 
dost ve müttefik meydana getirmiş ola-
caktır…

Lenin’in de açıkça belirttiği gibi; 

“Sosyalizmin dünya çapındaki zafe-

rinden yıllar sonra bile milletler var-

lıklarını sürdüreceklerdir.”

Böyle bir Kale kurulacaktır… Bi-

zim stratejik hedefimiz budur…

Ve tabiî, en sonunda, Dünya Halk-

ları tek bir Sosyalist Aile olacaktır…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

23 Kasım 2020

Ey bin yüz altmış beş odalı, altı 
yüz metrekare mutfaklı Kaçak 

ve de Haram Saray’da mukim Ame-
rikan Devşirmesi Hain!

Ey İblis’i rehber edinmiş Muavi-
ye-Yezid Dincisi!

Ey milyarlık saraylara, uçakla-
ra, milyonluk zırhlı Mercedes’lere 
doymayan din tüccarı!

Ey üç yüz milyar dolarlık kamu 
malını hırsızlayan, İslam Tarihinin 
görüp tanıdığı en büyük Gulûl suç-
lusu!

Ey Ege’de 18 Ada’mızı Yunanis-
tan’a elleriyle teslim eden büyük va-
tan satıcı!

Ey efendisi olan ABD, AB Em-
peryalistleriyle birlikte Ortado-
ğu’da on milyon masum Müslüma-
nın kanına giren Kanlı Zalim!

Ey Türkiye’yi de üç parçaya bö-
len BOP’un Eşbaşkanlığıyla övünen 
sıfır numara Amerikan Uşağı!

Ey CIA’nın oynattığı FETÖ’nün 
Türkiye’deki en önde gelen ortağı!

Senden ve avanenden daha kalla-
vi FETÖ’cü var mıdır Türkiye’de?

Kesinlikle yoktur!
Yine senin gibi devşirilmiş ve 

CIA’nın emri altına girmiş, yıllar boyu 
(dokuz yıl) Diyarbakır Milletvekilliği-
ni yapan, Kürt-İslam Sentezcisi Meh-
met İhsan Arslan bak ne diyor? Daha 
doğrusu ne kadar açık ve net bir itirafta 
bulunuyor:

“İlk aşamada askeri vesayet var-
dı, adım atamıyorduk. Ne zaman ki 
ciddi bir mücadeleyle askeri vesaye-
ti ortadan kaldırdık, orada yılana 
sarıldık. İşbirliği yaptık.

“Tahmin etmediğimizden fazla 
onlar işin içine girdi. Hatta onlar 
lokomotif oldu, biz arkada icraatta 
bulunduk. Sonra FETÖ’nün vesa-
yeti gündeme gelmeye başladı. Biz 
bunu fark ettiğimizde irkildik. On-
dan sonra da tabiî kıyamet koptu. O 
güne kadar hukuk içinde kalmaya 
azami dikkat gösteriyorken 15 Tem-
muz’dan sonra doğrusu panikledik 
ve olayın vahameti karşısında ancak 
yargıyı kullanarak başarılı olabile-
ceğimiz kanaatine vardık.

“Onların yargıyı kullanırken 
kullandığı bütün taktikleri, araçları, 
biz kullanmaya başladık, can hav-
liyle.” (Mehmet İhsan Arslan’ın BBC 
Türkçe’den Ece Göksedef’e verdiği 
röportaj, https://bbc.in/3mxqWXb)

Bu satılmış hainin ve benzerlerinin 
“Askeri Vesayet” dediği şey ya da du-
rum, Yeni Sevr’e giden yolun üzerin-
de engel oluşturan Mustafa Kemal ve 

Kuvayimilliye Gelenekli Ordu Genç-
liği’yle Aydınların, Bilim İnsanlarının 
varlığıdır. Satılmış; “Adım atamıyor-
duk”, diyor. Doğru…

Nereye doğru-hangi yöne doğru 
“adım atamıyor”lardı?

Yeni Sevr’e doğru. BOP’un hayata 
geçirilmesine doğru. Çünkü yukarıda 
anılan Vatansever Güçler buna izin 
vermiyordu. 

Amerika’yı, onun casus örgütlerini 
de arkalarına alarak FETÖ ve Tayyip-
giller, “Milli Orduya Kumpas Kur-
dular.” “Ergenekon, Balyoz, Askeri 
Casusluk” gibi operasyonlar, işte bu 
Yurtsever Güçleri terörize ve tasfiye 
etmek için yapılmıştır.

Tabiî “Oda TV, Poyrazköy, Arınç’a 
Suikast” gibi adlarla adlandırdıkla-
rı operasyonlar da… “Kozmik Oda” 
Operasyonu da…

İşte bu alçakça ve İblisçe, CIA yö-
netimindeki operasyonlarla Ordunun 
direnci kırılmış, morali bozulmuş ve 
gardı düşmüştür. Sonrasında da Türk 
Ordusu’nun ABD-CIA, FETÖ ve Tay-
yipgiller’e teslimiyeti gelmiştir. 

AKP’nin kuruluşundan beri Tayyip 
ve avanesiyle çok sıkı kişisel dost-
luğu da olan Mehmet İhsan Arslan, 
FETÖ’nün Türk Ordusu’na tetikçi ro-
lündeki saldırılarında onlarla ortaklık 
etmiştir. Bavulcu Mehmet Baransu ve 
FETÖ’nün polis şefleriyle el ele ver-
miştir. 

Bu hainin oğlu Mücahit Arslan da 
Tayyip’in şu anki milletvekillerinden-
dir.

Yine bu CIA devşirmesi hain, FE-
TÖ’yle Tayyipgiller’i barıştırmak ve 
yeniden Yurtseverlere karşı birlikte sa-
vaş yürütmeleri için, tıpkı Bilderbergci 
Fehmi Koru gibi arabuluculuk da et-
miştir, röportajında anlattığına göre…

Velhasıl bu hain, çok açık ve net 
olarak itiraf ediyor: 

“FETÖ’yle işbirliği yaptık”, di-
yor…

Devleti FETÖ’yle öylesine paylaş-
tık ki diyor; “Sonra FETÖ’nün vesaye-
ti gündeme gelmeye başladı…”

Demek ki CIA denetimindeki din-

ci bir TERÖR ÖRGÜTÜYLE devleti 
paylaşıyorsun. Ne Anayasa takıyorsun, 
ne hukuk, ne kanun… Yani yaptığınız 
bir darbeyle devleti ele geçiriyorsunuz, 
bir çete devleti haline getiriyorsunuz… 
Durup dinlenmeden suç işliyorsunuz. 
Anayasayı ihlal suçu dahil…

Sonunda “Esas oğlan kim olacak? 
Fetö’mü, Tayyip mi?” konusunda an-
laşmazlığa düşüyorsunuz. Kavgaya 
dönüşüyor bu anlaşmazlık, en sonunda 
da silahlı bir savaşa, Ganimet Payla-
şım Savaşına…

Elbirliğiyle yıktığınız Laik Cum-
huriyet’in mirasını paylaşım savaşı-
na… Tüm mafyatik yapılanmalarda 
olduğu gibi…

İhsan Arslan çok 
önemli bir itirafta daha 
bulunuyor: 

Biz, Laik Cumhuri-
yet’i; Yargıyı bir operas-
yon silahı olarak kullana-
rak yıktık, diyor…

Biz de teorimizin 
gücüyle, bu “Ergene-
kon Davaları” adlı CIA 
Operasyonlarının gerçek 
anlamda zerre miktarda 
olsun hukuk, kanun ma-
nun içermediğini, yargı 

maskeli bir operasyon silahı olduğunu 
görmüş ve göstermiştik.

Kandıra Cezaevinde ziyaret etti-
ğimiz vatansever generallere, bunun 
bir hukuki dava olmadığını, bir CIA 
Operasyonu olduğunu, dolayısıyla da 
hukuki savunma yapmaya çalışmanın, 
onların oyununa gelmek olacağını, 
bu operasyonu kendilerine yapanlara 
karşı şöyle demeleri gerektiğini söy-
lemiştik, o sıra orada tutuklu bulunan 
Hurşit Tolon ve Şener Eruygur Pa-
şa’lara:

“Biz Türk Ordusu’nun Vatansever, 
Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye Ge-
lenekli Komutanlarıyız. Sizse CIA’nın 
emrindeki hainlersiniz. Vatan Millet ve 
Halk düşmanlarısınız.

“Siz BOP taşeronlarısınız, Tayyip-
giller’le birlikte… Vatana ihanet suçu 
işliyorsunuz. Ve Halkımız ve Tarih 
önünde mutlaka yargılanacaksınız. 
İhanetinizin hesabını vereceksiniz…”

Fakat Paşalar, bizim önerimizi hak-
lı bulmakla birlikte sahiplenmeye ce-
saret edemediler… Avukatları olduğu-
nu ve onların yönlendirmesiyle hukuki 
savunmalar yapacaklarını söylediler. 
Partimiz Avukatlarının da kendileri-
ni savunmalarından çekindiler, hatta 
korktular. Onlar mülayim davranarak 
başlarına sarılmış olan bu beladan-fe-
laketten en az zararla kurtulabilecekle-
rini sandılar. 

Neyse, işin o yönü ayrı bir facia, 

orayı geçelim.
Bir de ne diyor İhsan Arslan?
“Onların yargıyı kullanırken kul-

landığı bütün taktikleri, araçları, biz 
kullanmaya başladık.”

Yani FETÖ YARGISI’nın aynısını 
biz de oluşturduk, kurduk.

Ne demişti birkaç yıl önce AKP 
kurucusu, AKP’de Ekonomiden So-
rumlu Devlet Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığı yapan, AKP Programının 
da yazarlarından biri olan Ekonomi 
Profesörü Abdüllatif Şener?

“AKP’de FETÖ’cü olmayan tek 
bendim. Benim dışımda kalan herkes 
FETÖ’cüydü.”

Kaldı ki, yazar Hikmet Çiçek, “FE-
TÖ’nün Solcuları” kitabında onun da 
adını Abant Toplantıları’na katılanlar 
arasında saymaktadır.

Yine 7 Temmuz 2008 tarihli Va-
tan’ın internet sitesinde aynen şu cüm-
le yer almaktadır:

“Yeni bir parti kurma hazırlığın-
da olan Şener’in, Gülen cemaatine 
yakın Abant Toplantısı’nda konuş-
ma isteği kibarca reddedildi” (http://
www.gazetevatan.com/sener-e-gu-
len-vetosu-188025-gundem/)

Demek ki arkadaşlar; siyasette ser-
mayesi din olan, bu Antika Tefeci-Be-
zirgân Sermaye Sınıfı temsilcilerinin 
tamamı FETÖ’cüymüş.

Zaten Tayyip’in de açıkça, netçe 
itiraf ettiği gibi bunların stratejik he-
defleri aynıdır: Ortaçağcı, Faşist Bir 
Din Devletidir varmak istedikleri yer.

Yani 2013 17-25 Aralık’a kadar 
FETÖ’nün siyasi partisi AKP’ydi. 

Biz ne demiştik tâ 2013’te?
Aynen şunu:
“Tayyipgiller Yargısı, FETÖ yar-

gısından asla daha adil olmayacak-
tır.”

Yani Tayyipgiller Yargısının da 
hukukla, yasayla masayla asla zerre 
miktarda ilişkisinin olmayacağını… 
Nitekim, karşılaştığımız durum da ay-
nen bu oldu…

Çünkü bunların her ikisini de ABD, 
İngiltere, Siyonist İsrail ve onların ca-
sus örgütleri oynatmaktadır. 

Bu emperyalist çakal devletlerin de 
amacı, Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni 
BOP çerçevesinde en az üç parçaya 
bölmektir. Yani Yeni Sevr’dir...

Sonra FETÖ de, Tayyipgiller de, 
Muaviye-Yezid, CIA-Pentagon-Was-

hington Dincisidir. Bu nedenle de İblis 
bile bunların yanında toy ergen kalır. 
Bunlar cahil, yoksul, bilinçsiz insanla-
rımızı “Allah’la Aldatma” üstadıdır…

Bunların hakla, adaletle, kanunla, 
hukukla asla işleri olmaz…

Özetçe arkadaşlar!
Şimdi bu FETÖ’nün en önde gelen 

yardım ve yatakçısı, işbirlikçisi, ortağı 
Tayyip ve avanesi hakkında, yani Tay-
yipgiller hakkında en ufak da olsa bir 
soruşturma, kovuşturma, dava mava 
açılabilmiş midir?

Hayır…
Neden?
Çünkü ortada bir Yargı bırakmadı-

lar… Yargı görünümündeki savcılık-
lar, mahkemeler, “Adalet Sarayları”, 
Tayyipgiller’in bir operasyon silahıdır 
artık…

En kallavi FETÖ’cünün Tayyipgil-
ler olduğuna dair binbir somut kanıt, 
helvacıkabağı tarlasındaki kabaklar 
gibi kör gözlerin bile görebileceği şe-
kilde görünüp dururken, kimse Tayyip-
giller’e dokunamıyor…

Bu açık, kesin, net kanıtları yok sa-
yıyor sözde “Yargı Mensupları”…

Tıpkı FETÖ’nün yargı mensupları 
gibi onlar da sadece sahiplerini koru-
makla, onların iktidar ve çıkarlarını 
kollamakla görevli sayıyorlar kendi-
lerini. Doğrusunu söylemek gerekirse 
de bu hukuk dışı, hak, adalet ve vicdan 
dışı, insanlık dışı görevlerini çok iyi 
yapıyorlar…

Fakat onların da sonu gelecek, FE-
TÖ’nün, Zekeriya’larının, Cihan Kan-
sız’larının sonunun geldiği gibi…

Bu devran böyle gitmeyecek!..
Tayyipgiller de “yargılarıyla” bir-

likte, tüm takım taklavatlarıyla birlikte 
çelik bilezikle tanışacaklar bir gün…

Bugünün TCK’si çerçevesinde, 
emri sadece yasalardan ve bağımsız 
vicdanından alan savcı ve yargıçlardan 
oluşan, bağımsız ve tarafsız mahke-
meler önünde bulacaklar kendilerini… 
Bundan kimsenin şüphesi olmasın…

Tarihe not düşme babından, İhsan 
Arslan’ın bu itiraflarından sonra bir 
kez daha suç duyurusunda bulunalım, 
derim Hukukçu Yoldaşlarımıza.

Bundan daha açık ve net FETÖ’cü-
lük itirafı olur mu?

Bakalım ne diyecek, nereye kaçıp 
saklanmaya çalışacak Tayyipgiller’in 
sözde savcıları…

En sonunda nasıl olsa biz kazana-
cağız…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
20 Kasım 2020

Yeni sahip ve
sadakat yarışındaki kulları…

FETÖ’cü olmayan bir tekiniz bile
var mıydı? Yoktu, değil mi?Nurullah Ankut

Nurullah Ankut
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Halk düşmanlığınız, vurgun, ta-
lan hırsınız ve Kaçak Saray’ını-

zı koruma önceliğiniz yüzünden on 
binlerce insanımızın Kovid-19 bela-
sından ölümüne sebep oldunuz ülen!

Halkı korumaya yönelik hiçbir 
ciddi-gerçekçi önlem almadığınız 
gibi, sürekli yalan söyleyerek virü-
sün çok saldırgan ve hızla ölümcül 
sonuçlara yol açan bir salgına dönü-
şen karakterini gizlediniz. Tehlikeyi 
hafife almanın ötesinde, neredeyse 
yokmuş gibi gösterdiniz. 

Vaka ve ölüm sayılarını ona, yir-
miye bölerek açıkladınız.

Son ana kadar sınırları açık tut-
tunuz. Kara, hava ve deniz ulaşımı-
na bir sınırlama getirmediniz. 21 
bin insanı Umre’ye gönderip virüsle 
enfekte olmuş olarak geri döndürdü-
nüz. 

Kaşar kallavi FETÖ’cü Din İşleri 
Bakanı’n Ali Erbaş’la ve yüzbinlerce 
“hülooğğğ”cunla birlikte Ayasofya 
Tiyatrosu oynadın. 

Miting yaptın, çay dağıttın, hem 
de çayın âlâsının üretildiği Karade-
niz’de…

Parti kongreleri yaptın…
Ve tüm bunlar yetmezmiş gibi Kur-

ban Bayramı öncesinde; “Bu salgından 
kurtuluyoruz inşallah, iki bayramı bir-
likte yapacağız”, diyerek insanlarımıza 
bu salgın bitiyor artık, tehlike geçmiş 
durumda diye düşündürttünüz. 

1 Mayıs’tan itibaren de ekonomik 
alandaki eksik gedik kısıtlamaları da 
kaldırarak artık her şey normale döndü, 
mesajı verdiniz…

Tabiî Halkımız da sizin bu açıkla-
ma ve uygulamalarınızdan etkilendi. O 
da sanki salgın geçip gitmiş gibi dav-
randı…

İşin sonunun buraya varacağı bes-
belliydi… Virüsün şakası yoktu… Ve 
rüzgar hızıyla yayılıyordu… Bulaşı-
yordu insandan insana ve yayılıyordu. 
Halkımızsa, İslam’a girişle birlikte 
başlayan bin yüz yılın verdiği tevek-
külle, kendisinin ya da ailesinden biri-
nin başına gelmedikçe böyle bir felaket 
yokmuş gibi davranıyordu…

1 Mayıs’tan itibaren “Sürü Ba-
ğışıklığı”na geçtin. Ekonomiyi uçu-
rumun kenarına getirip dayamıştın 
çünkü. Halktan hayâsızca zamlar ve 
vergiler yoluyla topladığın paraları 

yeyim ettiniz yandaşlarınızla birlikte. 
Kuvayimilliye yadigârı ne kadar Kamu 
İktisadi Kuruluşu varsa satıp yok pa-
hasına yediniz. Vatanın madenlerini, 
limanlarını, dağını, ovasını, ormanını, 
Ordu’nun silah fabrikasına varıncaya 
kadar satıp yediniz. Ve Altın, Dolar, 
Euro ile doldurduğunuz binlerce kü-
pünüze rağmen yine de doymadı gözü-
nüz, bitmedi, duraksamadı kamu malı 
çalma hırsınız…

Bu sebeple de halkı işsizlik ve pa-
halılık cehenneminde yakıp kavurdu-
nuz… Bu nedenle de hiçbir ciddi yasak 
koymadınız bu salgın karşısında… Va-
tandaşı kuru ekmek bile bulamaz hale 
getirirsek iktidarda kalamayız. Kaçak 
Saray’ımız başımıza yıkılır, dediniz… 
Varsın herkes böyle bir salgın yokmuş 
gibi davransın, sonunda ölen ölür, ka-
lan da bize fazlasıyla yeter, dediniz. Ve 
de “Sürü Bağışıklığı”na geçtiniz…

Bu bağışıklık kazanılabilir; fakat 
yüz binlerce cana mal olarak. 83 mil-
yon nüfusun ortalama 60 milyonu bu 
virüsle tanışır. Yaşlı, kronik hastalığı 
olanlar ve vücut direnci düşük olanlar 
ölür, öldürülür virüs tarafından. Kalan-
lar da bağışık hale gelmiş olur. Virüs 
de sönümlenmeye geçerek çeker gider 
ülkeden… Sürü Bağışıklığı budur…

Bu insan düşmanı anlayış, İngiliz 
Papaz Malthus’un ve Evrimbilimci 
Darwin’in ekonomi ve nüfus teorisinin 
kapsamı içine girer. 

İşte bu anlayışa yöneldiniz, 1 Ma-
yıs’la birlikte…

Biz, felaketin boyutunun buralara 
kadar uzanacağını tâ o zamanlar gör-
dük…

“Halkımıza karşı suç işliyorsunuz. 
Salgın hakkında yalanlar söyleyerek 
kandırıyorsunuz ve bir anlamda intiha-
ra yönlendiriyorsunuz halkımızı”, diye 
feryatlar ettik. 

Sonra halkımıza dönerek; “Sana 
Tayyipgiller’den bir fayda gelmez. 
Bu Kovid-19 felaketine karşı da ken-

di yaramızı kendimiz sarmak duru-
mundayız. Bilim insanlarının önerileri 
doğrultusunda önlemlerimizi alalım, 
imkanlarımızın elverdiği oranda”, de-
dik… Mecbur olmadıkça evden çık-
mayalım, sosyal ilişkilerimizi en aza 
indirelim, dedik. 

Tabiî çalışmak zorunda olan kar-
deşlerimiz açlıktan ölmemek için ça-
lışacaklar. Ama çalışırken de elden 
geldiğince bilinçli davranalım, bilim 
insanlarımızın tavsiyelerine uymaya 
çalışalım, dedik…

2 Mayıs tarihinde yazdığımız yazı-
nın başlığı şuydu:

“Ülkeye yaşattıkları felaketi 
önemsiz göstermeye çabalıyorlar...”

13 Mayıs tarihinde yazdığımız ya-
zıdaysa şöyle demiştik:

“Halka ne olursa olsun, deyip  
‘Sürü Bağışıklığına’ yöneldiler”

Bunlarla yetinmedik; 14 Eylül’de 
Tayyipgiller iktidarı hakkında, salgın 
karşısında bilimin emrettiği önlemleri 
almadıklarından ve halkı yalanlarıyla 
kandırarak felakete sürüklediklerinden 
dolayı, sorumluluklarını yerine getir-
meyerek görevlerini kötüye kullan-
dıklarından dolayı Suç Duyurusunda 
bulunduk.

Başta Tayyip olmak üzere Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca, Kaçak Saray’ın 
sözde “Bilim Kurulu Üyeleri” ve 81 
ilin Valisi hakkındaydı suç duyuru-
muz…

Fakat Tayyipgiller, Yargıyı, Adaleti, 
Hukuku da bitirdikleri için, yükseğiyle 
ve yüksek olmayanıyla tüm Yargı Ku-
rumunu Kaçak Saray’ın “Hukuk Büro-
su”na çevirdikleri için bu Suç Duyuru-
muzdan da bir sonuç alamadık…

Eğer ülkemizde bağımsız bir yar-
gı bulunmuş olsaydı, Tayyipgiller o 
zaman hak ettikleri cezaya çarptırılır, 
binlerce insanımız da hayatını kaybet-
memiş olurdu…

Tayyipgiller’in Sağlık Bakanı Fah-
rettin Koca diyor ki artık; “Günlük vaka 
sayısı 29 bin küsur, can kaybıysa 177.”

Bu sayılar bile hilelidir…
TTB Merkez Konseyi açıklıyor ki 

günlük vaka sayısı en az 50 bindir…
Biz diyoruz ki günlük vaka sayısı 

bu rakamın da çok üzerindedir. Çünkü 
artık neredeyse her ailede bu virüsle ta-
nışmış bir veya daha fazla kişi vardır.

Benim bile iki oğlum, onca bilinç-
li davranmalarına karşın şu anda hafif 
semptomlu Kovid-19 hastasıdır. Üçün-

cü oğlum da aynı evde yaşadığından 
dolayı, herhangi bir belirti gösterme-
mesine-bir şikayeti olmamasına rağ-
men resmi sağlık ekibince hasta kabul 
edilip ilaç tedavisi başlatılmıştır.

Olay şöyle olmuştur: Bu oğullarım-
dan büyük olanının işyerinden bir ar-
kadaşı, katıldığı aile yakınının cenaze 
taziyesinde virüsü kapmış, o da getirip 
toplam 10 iş arkadaşına bu laneti bu-
laştırmıştır. Oğlum da eve gelip diğer 
oğluma bulaştırmıştır.

Oğullarım bu konuda almaları gere-
ken her önlemi almışlardır. Fakat bazı 
çalışma ortamlarında insanlar o kadar 
iç içe çalışmak zorunda kalıyorlar ki, 
sakınmak mümkün olmuyor. Ufacık 
ortamda çalışmak, yemek yiyip çay iç-
mek durumunda kalıyorlar…  Virüs de 
illa ki bulaşıyor… Kaçınamıyorsun… 
Ne kadar sakınırsan sakın…

Aslında gerçek anlamda yapılması 
gereken, gıda ve sağlık sektörü dışın-
da kalan tüm ekonomi alanlarını üç 
hafta süreyle durdurmak ve aynı süre-
lik sokağa çıkma yasağı uygulamaktır. 
Ancak böyle bir önlemle salgının üste-
sinden gelinebilir. Virüs ülkeden defe-
dilebilir…

Fakat bu sürede devletin, vatanda-
şın bütün giderlerini karşılaması gere-
kir. Bunun için de güçlü bir ekonomik 
altyapıya sahip olmak gerekir. Bakın, 
emperyalist Almanya bile bu alana otuz 
milyar Euro kaynak ayırmıştır; “Çalış-
ma, evde kal” dediği yurttaşlarına ver-
mek için…

Tayyip ne yapıyor?
IBAN numarası veriyor… Verme-

diği gibi vatandaştan para istiyor… 
Bunlar böyle işte… Bunların elleri, 
iş makinalarının kepçeleri gibi çalışır. 
Devamlı kendilerine doğru çekerler. 
Yani bunların “Verelleri yoktur, Alelle-
ri vardır.” Sürekli alsınlar bunlar; hep 
istedikleri budur…

Saygıdeğer Arkadaşlar!
Şu an bütün hastaneler bu belaya 

yakalanmış insanlarımızla dolup taş-
maktadır. 

Sağlık çalışanlarımız, emekçileri-
miz son derece fedakârca çalıştıkları 
için fizik ve ruhsal olarak çok yorgun 
düşmüş durumdadır. Bu emekçilerimiz 
de görev başında 71’i doktor olmak 
üzere toplam 185 kayıp vermiştir. 

Yoğun doluluktan dolayı, hastanede 
yatması gereken hasta insanlarımız ev-
lerine gönderilmektedir.

Yoğun bakım üniteleri, oksijen ci-
hazları yetmez olmuştur.

Yani hastaneler tıkanma noktasına 
gelmiştir…

Ülkeyi bu duruma düşürenler mu-

hakkak ki çok ağır bir suç işlemişler-
dir… Sorumluluklarını yerine getir-
meyip görevlerini kötüye kullanarak, 
tüm bunlara ilaveten de halkımızı ya-
lanlarla kandırarak yaşanmakta olan 
felaketin boyutunu minimalize ederek, 
onu rehavete sürüklemişlerdir. Böylece 
de kişicil önlemler almalarını engelle-
mişlerdir. 

Gelinen aşamada artık felaketin 
çapı eskisi oranında gizlenemez olunca 
da, mecburen gerçeğin üçte ya da dört-
te birlik kısımını açık etmek durumun-
da kalmışlardır…

Bu açık biçimde yapılmış bir suç 
itirafıdır. Bu itirafları da 14 Eylül’de 
yapılmış suç duyurusu dosyamıza bir 
ek belge-somut delil olarak eklenebilir, 
hukukçu yoldaşlarımız da zaten ekle-
yeceklerdir…

On binlerce insanımızı yok yere 
canından etmek, onların yanına kalma-
yacaktır. Bugün değilse yarın, kesinkes 
bu konuda da hesaba çekileceklerdir.

Düşünün bir ya;
Günlük vaka sayısını seksen bin ola-

rak kabul edersek, bunun yüzde iki ya 
da üçü ölümle sonuçlanmaktadır. Buna 
yüzde ikisi desek bile günlük bin altı yüz 
can kaybımız olduğunu görürüz. 

Aylık ne kadar olur kayıplarımız?
Kırk sekiz bin…
Sürü Bağışıklığının kazanılması-o-

luşması için daha dört aylık bir süreye 
ihtiyaç olduğunu öngörüyor bilim in-
sanlarımız. 

Yani ne acıdır ki ve öyle görünüyor 
ki Yoldaşlar, bundan sonra da ortalama 
iki yüz bin civarında insanımız hayatı-
nı kaybedecek. Hem de tarifsiz acılar 
içinde…

Bu konuya dair, aylar öncesinde 
yazdığımız yazılarda da demiştik ki; 
“Türkiye’nin en büyük şanssızlığı, böy-
lesine azgın ve acımasız bir virüs salgı-
nına, böylesine halka ve bilime düşman, 
hainler haini bir iktidar altında yakalan-
mış olmasıdır… Neylersiniz…”

Bu da geçecek yoldaşlar, ama çok 
kayıplar vereceğiz, büyük acılar çeke-
ceğiz.

Hareket olarak da kayıp verdik…
Celalettin Yoldaş’ımızı kurban ver-

dik bu canavara…
Halkımız da on binlerce kurban 

verdi, bilindiği gibi…
İşin aslındaysa, bu konu da tıpkı 

Deprem Felaketi gibi bir felakettir… 
Deprem de, Kovid-19 da öldürmez 

esasında… Öldüren, Antika ve Modern 
Parababalarının-Yerli Yabancı Paraba-
balarının halk düşmanı sömürü ve talan 
düzenidir!..

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
29 Kasım 2020 

Tayyipgiller; İdrakı, Ahlâkı, Ada-
let Duygusunu yok etti…

İnsanı çürüttü…
Sorosdaroğlu Kemal nam Hafız 

ve avanesiyse CHP’yi çürüttü. En-
kaza çevirdi…

Ey CHP’ye umut bağlamış içten-
likli fakat düşünemez duruma düşü-
rülmüş bilinç yoksulu insanlarımız!..

Hiç sormaz mısınız, bu “TR 705” 
nedir, necidir, diye?

Mustafa Kemal’e “Kefere Ke-
mal” diyen kaşar Ortaçağcı din tüc-
carı M. Bekaroğlu’nun, “Ekmek için 
Ekmeleddin”in CHP’de işi ne, diye?

Ermeni Soykırımı Emperyalist 
Yalanıyla kafayı bozmuş bu Canan 
Kaftancıoğlu’nun, Selina Doğan’ın 
CHP’de işi ne, diye?

Üstelik de bu bey ve hanımlar sa-
dece Osmanlı’yı değil, Mustafa Ke-
mal ve Birinci Kuvayimilliyecileri de 
soykırımcı olmakla suçlarlar. Hem de 
yalnızca Ermeni Soykırımcısı da değil; 
Pontus, Süryani ve Dersim Soykırımcı-
lığıyla da suçlarlar…

Bu Sorosçu Kemal Efendi, yanına 
avanesinden fazla değil sadece iki kişi-
yi alarak (olurlar üç kişi) tüm milletve-
kili adaylarını belirliyor. 

Bu nasıl demokrasidir?
Bu adam demokrasinin yanından 

geçmiş midir?

Niçin sormazsınız bu nasıl iştir, 
diye?..

Yine aynı Sorosçu, “Biz otuzların, 
kırkların CHP’si değiliz”, diyor. 

Bunu niye diyor? Bununla ne de-
mek istedi, diye?..

Ve yine bu Sorosçu, “Laiklik teh-
likededir diyemem, dersem altını 
doldurmam gerek. Bunun için somut 
kanıt yok”, diyor. 

Gerçekten de “Laikliğin tehlikede 
olduğunu gösteren somut kanıt yok” 
mudur, diye hiç sormayacak mısınız?..

Bakın, bu hainler haini, Türki-
ye düşmanlığında Tayyipgiller’den, 
MHP’den, HDP’den ve İyi Parti’den 
zerrece geri kalmayan bu sinsi ve 
korkak yılanın, Emperyalist Çakal 
ABD’nin yeni insanlık düşmanı Baş-
kanı Joe Biden’a gönderdiği kutlama 
mesajına bakın bir:

“Amerika Birleşik Devletleri’nin 
46. Başkanı olarak Joe Biden ve yar-
dımcısı Kamala Harris’i tebrik ede-
rim. Türkiye-ABD arasındaki dost-
luğun ve stratejik müttefiklik ilişki-
lerinin güçlenmesini dilerim.”

Sahtekârlığa ve kandırmacaya ba-
kın, ABD uşaklığının utanç verici, 
mide bulandırıcı boyutuna bakın!

Bir defa ABD Çakalı, Türkiye’nin 
dostu değil düşmanıdır. Hem de en 
ağulusundan…

NATO emrine verilmelerinden do-
layı ortalama altmış yıl beyinleri yıka-

nan, psikolojik harekâta maruz bırakı-
lan Türk Ordusu’nun Gerçek Mustafa 
Kemalci komutanları bile sonunda bu 
gerçeği görmüşler, NATO ve ABD’ye 
karşı tedbir alınması gerektiğini, Tür-
kiye’nin Atlantik Hattı’ndan koparak 
Doğuya yönelmesi lazım geldiğini 
hem kendi aralarında, hem de Genç 
Subaylar-Ordu Gençliği karşısındaki 
konuşmalarında ortaya koymaya baş-
lamışlardır. 

İşte bu uyanış karşısında Wikileaks 
Belgelerinin de netçe ortaya koyduğu, 
gösterdiği gibi, ABD temsilcileri acilen 
harekete geçirilmişler ve Türk Ordu-
su’na karşı FETÖ ve Siyasi Ortağı Tay-
yipgiller aracılığıyla, CIA yönetiminde 
“Kumpas Kurulmuştur.”

“Ergenekon Davaları” adlı CIA 
operasyonu gerçekleştirilmiştir. Or-
dudaki, Üniversitelerdeki, Medyadaki 
namuslu, yurtsever ve Mustafa Kemal 
Gelenekli insanlarımız alçakça, puşt-
ça yalanlarla, suçlamalarla zindanlara 

doldurulmuşlar, yıllarca yatırılmışlar 
ve mesleklerinden edilmişlerdir…

Sorosçu Kemal ve avanesi bu iha-
net günlerinde sinsice ellerini ovuştur-
muştur. CIA, FETÖ ve Tayyipgiller’in 
Türk Ordusu’na karşı giriştikleri bu iğ-
renç saldırının tümüyle başarıya ulaş-
ması için temennidar olmuştur. “Yargı 
sonunda en doğru kararı verecek, hak 
yerini bulacaktır”, anlamında gevele-
melerde bulunarak FETÖ Yargısına 
destek vermiştir. Okey çekmiştir. 

Sonra ABD hiçbir dönemde Türki-
ye’yle “Stratejik Müttefiklik” ilişkisi 
içinde olduğunu kaydetmemiştir…

ABD’nin dünyada yalnızca dört 
“Stratejik Müttefiki” vardır. Bunlar: 
Kanada, İngiltere, İsrail ve Yeni Zelan-
da’dır. 

Kaldı ki ABD, bu en yakın mütte-
fiklerinin hepsiyle de istihbarat payla-
şımında bulunmaz. 

CIA’nın merkez ofislerinde yıllarca 
çalıştıktan sonra, ABD’nin dünya nüfu-
sunun tamamını kitlesel olarak dinleyip 
yüzyıllarca saklayacak bir teknolojiye 
sahip olduğunu görüp bu alçaklığa in-
sani ve vicdani değerleri nedeniyle is-
yan ederek ABD’den kaçan ve şu anda 
Rusya’da yaşayan Edward Snowden, 
yazdığı “Sistem Hatası” adlı belgesel 
niteliğindeki anı kitabında, ABD’nin 
sadece Kanada ve Yeni Zelanda’yla 
istihbarat paylaşımında bulunduğunu 
belirtiyor…

Bilgisayar dehası-en üst hackerlar-
dan olan E. Snowden, kitabında, “Öm-
rünüzde bir kere bile cep telefonundan 
alo demişseniz ve bir kere bile interneti 
kullanmışsanız, ona girmişseniz; bu 
iletişiminiz CIA ve Ulusal Güvenlik 

Ajansı tarafından izlenir, değerlendi-
rilir ve ABD’yi ilgilendiren bir durum 
varsa, yüzyıllarca korunacak biçimde 
kaydedilir”, diyor. Hem de bu işlemler 
saniyeler içinde gerçekleşir; “sizin ru-
hunuz bile duymaz”, diyor. 

İşte böylesine aşağılık, saldırgan, 
hak hukuk tanımaz, insanlıktan na-
sipsiz bir devlettir, ABD Emperyalist 
Haydudu… Demokrasinin de, özgür-
lüğün de, insanlığın da en büyük düş-
manıdır…

Kahraman Gerilla Che’nin deyi-
şiyle, “İnsan soyunun en büyük düş-
manıdır.”

İşte böyle bir alçağa yavşıyor, So-
rosdaroğlu Kemal! Çünkü onun da 
devşiricisi ve CHP’ye musallat edicisi 
ABD!

ABD Çakalı, Tayyipgiller’i Laik 
Cumhuriyet’i çökertmekle, Türkiye’yi 
BOP çerçevesinde üç parçaya bölmek-
le görevlendirmiştir.

Sorosçu Kemal ve avanesini de, 
Mustafa Kemal ve silah arkadaşları-
nın kurduğu CHP’yi çökertmekle. Yeni 
CHP’ye dönüştürmekle… Böylece de 
BOP’un taşeronlarından biri olmakla…

Önce de dediğimiz gibi, Yoldaşlar; 
Meclisteki bu Amerikancı Beşli Çete, 
ABD Çakalına hizmette ve Türkiye’ye 
ihanette birbirleriyle yarış halindedir-
ler…

Gün gelecek, hepsi hesaba çekile-
cek!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
27 Kasım 2020

Görevinizi kötüye kullanarak
200 bini aşkın insanımızı virüse 

katlettireceksiniz, hainler!

İkisi de proje:
Biri Türkiye’yi, diğeriyse

CHP’yi çökertmekle görevlendirildiler…

Nurullah Ankut

Nurullah Ankut
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Prof. Dr. Özler Çakır

27 Mayıs Politik Devrimi’nin kaza-
nımı 1961 Anayasası’nın laik, bi-

limsel, demokratik ve özerk kurumlar 
olmasını güvence altına aldığı üniver-
sitelerin bağrına bir hançer gibi sapla-
nan, onları tarumar etme hain planının 
yürütücüsü olan 12 Eylül Faşizminin 
ürünü YÖK’ün kuruluşunun üzerinden 
tam 39 yıl geçmiş.

Bilim kurumlarımız olan üniversi-
telerin 39 yıldır YÖK eliyle başına ge-
tirilenler, ülkemizin içinde bulunduğu 
ekonomik ve siyasal süreçlerden hiç-
bir biçimde bağımsız değildir elbette.

Neydi bu süreç kısaca bir göz ata-
lım:

27 Mayıs Politik Devrimi, 1950’ler-
den bu yana Emperyalizm ile göbek 
bağı kurarak ülkemizi yeniden ulus-
lararası sermayenin yönettiği bir ülke 
haline getirerek, işçi-emekçi halkımı-
za, gençliğimize siyasi zulüm uygu-
layan Antika-Modern Parababalarının 
baskısından kısmen de olsa kurtarmış; 
işçimize, köylümüze, gençliğimize, 
kamu çalışanlarına örgütlenme hakkı 
getirmişti. 61 Anayasası’nın sağladığı 
görece de olsa demokratik ortamda, 
sosyalist partilerin örgütlenmesi de suç 
olmaktan çıkarılmış, sosyalist düşünce 
toplumda hızla yayılmaya başlamıştı.

Bu durum Yerli-Yabancı Paraba-
baları için çok tehlikeliydi. Onlar, sö-
mürü düzenlerini istedikleri gibi sür-
dürebilmek için dikensiz gül bahçesi 
istiyorlardı.  Bu nedenle 27 Mayıs’tan 
kurtulmaları gerekiyordu. Bunun için 
önce CIA patentli 12 Mart Faşist Dar-
besiyle 27 Mayıs’a ilk vuruşu yaparak 
yaraladılar; ardından da onun yarım 
bıraktıklarını tamamlamak üzere NA-
TO’nun “Bizim Oğlanlar”ı olan Ame-
rikan Uşağı ordu fosilleri ile 12 Eylül 
Faşist Darbesini gerçekleştirdiler.

12 Eylül, siyasi anlamda 27 Ma-
yıs’ı tasfiye etme işlevini üstlenmiştir. 
Ekonomik anlamda ise sermayenin işçi, 
emekçi halkımıza amansızca saldırabil-
mesinin önü hepten açılmış, İşçi Sınıfı-
mızın kazanılmış hakları sorgusuz su-
alsiz gasp edilmiştir.  Halkımız işsizlik, 
pahalılık, yoksulluk ve açlık cehenne-
minde kavrulurken, ülkemiz Paraba-
baları için cennet olmuştur. 12 Eylül 
Faşizmi sayesinde vatan satıcı Turgut 
Özal ve ekibi görevlerini sürdürebil-
miş, “24 Ocak Kararları” demir leble-
bisini halkımıza yutturabilmişlerdir.

Başta başhaydut ABD Emperya-
lizmi olmak üzere AB Emperyalist-
leri hiçbir şeyi tesadüflere bırakmaz-
lar. Egemenliklerini ve sömürülerini 
sürdürmek için öyle 3-5 yıllık değil, 
çok uzun erimli sinsi-hainane planlar 
yapar ve bunları adım adım uygulama-
ya koyarlar. 12 Eylül Faşizmi, AB-D 
Emperyalistlerinin “Yeşil Kuşak” ve 
“Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)”un 
Türkiye ayağına ilişkin olarak domuz 
topu olmuş yerli işbirlikçileri olan Te-
feci-Bezirgân+Finans Kapital eliyle 
önemli mevziler kazanmalarının yapı 
taşlarını oluşturmuştur.

Ülkemiz bir yandan bağımsızlık 
adına ne varsa ortadan kaldırılarak, 
yarısömürgeden de öte tamamen dışa 
bağımlı açık bir sömürge haline ge-
tirilmeye çalışılırken, Kurtuluş Sa-
vaşı’mız ile yırtıp attığımız Sevr pa-
çavrası, Yeni Sevr olarak önümüze 
sürülmeye başlanmıştır. Öte yandan da 
ülkemizde Cumhuriyet’in tüm kaza-
nımlarını, özellikle de laik ve bilimsel 
eğitimi yok edecek planlar yürürlüğe 
konmuştur. Çünkü Ortaçağ karanlığı-
na mahkûm edilmiş bir halkı sömürüp 
ezebilmek çok kolay olmaktadır.

İşte 12 Eylül Faşizminin ürünü 

olan YÖK, bu hainane planın üniver-
site ayağını oluşturmaktadır. O günden 
bu yana “demokrasicilik” ortaoyunları 
ile AB-D Emperyalistleri ve yerli işbir-
likçileri tarafından sandıktan çıkarılan 
tüm siyasi iktidarlar, YÖK’e yüklenen 
bu görevi harfiyen yerine getirecek 
adımlar atmışlardır.

2002 yılında ABD tarafından vata-
nımızı Yeni Sevr’e mahkûm etme ve 
halkımızı Muaviye-Yezid, CIA-Pen-
tagon İslamı ile Ortaçağ’ın karanlık 
dehlizlerine hapsetme hizmeti üstle-
necek bir proje partisi olarak iktidara 
getirilen ve bu amaçla da bugüne kadar 
hizmetlerinde kusur etmeme kaydı ile 
iktidarda tutulan AKP’giller iktidarın-
da, üniversitelerimiz de bu karanlık gi-
dişten en fazla nasibini alan kurumlar 
haline gelmişlerdir.

Günümüz itibarı ile AKP’giller’e 
biat etmeyen hiçbir üniversite rektörü 
yoktur ve tıpkı ülke yönetiminde oldu-
ğu gibi üniversitelerimiz de tarikat ve 
cemaat bağlantılı Ortaçağcı rektörlerin 
“tek adam” olarak hükümranlıklarını, 
saltanatlarını sürdürdükleri kurumlar 
haline gelmiştir.

Örnek mi istersiniz?
Yazıyı uzatmamak için yalnızca 

birkaçını verelim. (Tamamı ilgili bağ-
lantıdan okunabilir.) Adnan Menderes 
Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk 
Aldemir Spor Bilimleri, Turizm, Söke 
Mimarlık Tasarım, İslami İlimler, Na-
zilli Güzel Sanatlar ile Uygulamalı 
Bilimler Fakültelerinde dekan vekilliği 
görevini yürütüyor. İnönü Üniversitesi 
Rektörü Ahmet Kızılay ise 3 fakülte-
de dekan vekilliği yapıyor. Kızılay, 
Hukuk, İletişim ile Su Ürünleri Fakül-
telerinde dekan vekilliği görevini yü-
rütüyor. Bayburt Üniversitesinde ise 8 
fakülteyi 4 kişi yönetiyor. Rektör Sel-
çuk Coşkun ve Rektör Yardımcısı birer 
fakültede, diğer bir Rektör Yardımcısı 
Mutlu Türkmen ise iki fakültede görev 
yapıyor. Rektör Coşkun İlahiyat Fa-
kültesinde, Hanefi Bayraktar Mühen-
dislik Fakültesinde Mutlu Türkmen 
ise İktisadi ve İdari Bilimler ile Sağlık 
Bilimler Fakültelerinde dekan vekilliği 
yürütüyor. (https://www.birgun.net/ha-
ber/super-guclu-rektorler-320075)

Bilim, bilimsel üretim yerine artık 
üniversitelerimiz Ortaçağcı tarikat-ce-
maat örgütlenmelerinin at oynattığı 
kurumlardır. Tarihin en asalak ve en 
gerici sermaye sınıfı olan Tefeci-Be-
zirgân Sermaye Sınıfının iktidardaki 
temsilci AKP’giller’in şeriat özlemi 
ile yanıp tutuşan üniversite ayağındaki 
görevlileri, bilim adına, laik ve bilim-
sel eğitim adına ne kalmışsa yok et-
mek için tüm hınçları ile saldırıyorlar.  
Pıtrak gibi türeyen ve adının önünde 
Prof., Doç. Unvanları bulunan bu Or-
taçağcı tarikat örgütlenmelerinin has 
adamları, üniversitelerde “Yaratılış” 
kongreleri düzenlemekteler.

22-24 Ekim 2020 tarihleri arasında 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde, 
TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yayma Cemi-
yeti, Hayrat Vakfı ve Aziz Mahmud Hü-
dayi Vakfı gibi cemaat ve tarikat örgüt-
lenmelerinin desteği ile “4. Uluslararası 
Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi” 
yapılıyor. Kongrede “Kuran-ı Kerim’e 
göre yeni embriyoloji tarihi”, “Hadid 
Suresi, 25. ayetin biyokimyasal tefsi-
ri”, “Said Nursi’nin evrim düşünce-
sine karşı yazılmış ilk görüşleri” ve 
“Risale-i Nur’da insanın hayvaniyeti 
meselesi” gibi bildiriler sunuluyor.

Kongrenin açılışına Kütahya Valisi 
Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı 
Alim Işık, MHP Kütahya Milletvekili 
Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay 
ve Garnizon Komutanı Hava Piya-
de Tuğg. Necati Gündüz ve Kütahya 
Müftüsü Hüseyin Demirtaş katılıyor.

Akit Gazetesi’nin de övgülerle söz 
ettiği Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal 
açılışta; “Son iki yüz yıldır tüm eği-
tim sistemleri iman esaslarını yık-
mayı esas alan pozitivizm, materya-
lizm ve komünizm gibi cereyanların 
tesiri altında kalmıştır. İşin en garip 
tarafı ise ateizmi esas alan bu felsefî 
ekoller ve düşünceler ilmi bir bilgi 
gibi takdim edilmiştir. Kısacası bi-

lim, ateizme alet edilmiştir. Son yüz-
yılda, Batılılaşma adına İslami olan 
değerlerden büyük oranda uzaklaş-
tık”, sözleri ile bir yandan bilim düş-
manı Ortaçağcı görüşlerini dile getirir-
ken, beri yanda da İşçi Sınıfının dünya 
görüşüne saldırmayı ihmal etmiyor.

Kongreye video konferans ile mesaj 
gönderen Ali Erbaş ise; “İslam’ın ‘ya-
ratılış’ fikrine karşı alternatif bir va-
roluş modeli iddiasıyla ortaya çıkan, 
bilimsel bir realite gibi kabul edilip 
sıkça gündeme getirilen her türlü dü-
şünce ve ideoloji tepkiseldir, rasyonel 
açıdan da problemlidir”, diyor. 

Bir de Kongre başlıklarına ve bu 
başlıklar altında yer alan bildirilere bir 
bakalım: “Yaratıcıyı Tanıma ve An-
lama”, “Fen Bilimleri Işığında Yara-
tılış”, “Ders Kitapları Müfredatı ve 
Yaratılış” bazı kongre başlıkları.

Sunulan bildiri başlıklarının bazı-
ları ise: “Tek yumurta ikizleri ve ya-
pışık ikizler evrimi reddediyor. Biyo-
kimyasal ve fizyolojik denge, evrim-
sel süreçleri reddediyor. Böceklerde-
ki başkalaşım devreleri, bir yaratıcı-
nın sanat eseridir. Risale-i Nur bakış 
açısıyla kâinatta sıra dışı kanunlar 
penceresinden yaratılış ve yaratıcıyı 
tanıma. Said Nursi’nin evrim düşün-
cesine karşı yazılmış ilk görüşleri. 
Fen bilimleri ders kitabının yaratılış 
görüşü açısından incelenmesi. Evrim 
teorisine Esma-i Hüsna açısından 
bakış. Kuran-ı Kerim’e göre yeni 
embriyoloji tarihi. Hadid Suresi, 25. 
ayetin biyokimyasal tefsiri. Risale-i 
Nur’da insanın hayvaniyeti mesele-
si. İbn-i Sina ve Bedüizzaman Said 
Nursi’de yaratmada melek-tabiat 
ilişkisi.” (https://bit.ly/37n3rK1)

Kongrede Dr. Abdülkadir Ço-
ban’ın, “Kuran ve bilim ışığında ya-
ratılış açısından suyun yeri ve öne-
mi” başlıklı bildirisinde yer alan gö-
rüşleri şöyleydi: “Yanıcı özelliğe sahip 
iki hidrojen ile yakıcı özelliğe sahip 
olan bir oksijenden söndürücü özel-
liğe sahip olan suyun yaratıldığını”, 
söyleyen Çoban, suyun kullanım alan-
larına işaret ederek, suyun tabiatın eseri 
olmasının imkânsız olduğunu iddia etti. 
Çoban, “Suyun, mezkûr özellikleri 
taşımasının kendi kendine olması 
veya tesadüfen vücut bulması ya da 
tabiatın eseri olması imkânsızdır.”

Ayhan Küflüoğlu ise “Sihrin ya-
pısı-bilimsellik sırrı” başlıklı bildiri-
sinde, bilimin “ne, neden, nasıl” gibi 
sorular sorduğunu ancak kim sorusunu 
sormadığını belirtirken; “Bilimsellik, 
kimsesiz bir evren tarifi yapmıştır”, 
dedi. “Kâinattaki eserlerin ustasının 
kim olduğunun sorulmadan, neden 
ve nasıl oluştuğunun açıklanamaya-
cağını”, öne sürdü.

Prof. Dr. Bünyamin Duran’ın ger-
çekleştirdiği; “İbn-i Sina ve Bedüiz-
zaman Said Nursi’de yaratmada 
melek-tabiat ilişkisi”, başlıklı sunum-
da, Said Nursi’den “üstat” diye bahse-
derek, görüşleri inceleniyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da bir 
balık türünün göç ve yumurtlama dö-
nemlerini incelediği; “Anadrom sal-
monlarının esrarengiz göçleri”, adlı 
sunumunda, balığın bazı göç hareket-
lerini yapabilmesi için “şuura” sahip 
olması gerektiğini ancak olmadığını 
belirterek, doğal hareketleri “Allah’ın 
hikmeti” olarak yorumluyor.

Yandaş kanalların vazgeçilmezi, 
sözüm ona tıp doktoru (Psikiyatrist) 
AKP’giller’in 2011 yılında kurduğu 
merdiven altı özel üniversitelerden 
olan Üsküdar Üniversitesi’nin kurucu 

rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise; 
“Bilimlerin varoluşla ilgili ve özellik-
le de materyalist sistemin bize sun-
duğu varoluş fikirlerinin tükendiği-
ni ve cevap veremediğini görüyoruz. 
Yaratılışla ilgili böyle bir durumda 
bilime malzeme sunmamız gereki-
yor bizim. Bu malzemeyi sunmak bu 
kongrenin görevi olduğunu düşünü-
yorum” diyerek, kongrenin Ortaçağcı 
amacının ne olması gerektiğini açıklı-
yor. (https://bit.ly/2HNwZHJ)

Kongrenin sonuç bildirgesinde de 
şu ifadeler yer alıyor:

“‘Din ayrı, bilim ayrı’ düşüncesi 
materyalist felsefenin ürünüdür. Bi-
lim dünyası yaklaşık 200 yıldır ate-
izmin tesiri altında. Bilim, Allah’ın 
kainattaki eserlerini inceleme sana-
tıdır. Eğitimin bütün safhalarında 
ilimler tevhidi bakış açısı ve üslupla 
ele alınmalı. Bunun sonucu olarak 
gençlerimizin hem taassuptan hem 
de onları inançsızlığa sürükleyen 
hile ve zihinlerine atılan şüpheler-
den kurtulacakları; böylece ailesine, 
vatanına, milletine bağlı mükemmel 
insan modelinin ortaya çıkacağı 
aşikâr” (https://bit.ly/36gTU7I)

“Bilim Allah’ın kainattaki eserle-
rini inceleme sanatı” imiş. Bu söylem 
dahil, yukarıdaki görüşlerin hiçbiri-
sinin bilimle uzaktan yakından ilgisi 
olamaz. Nasıl da kusuyorlar halkımızı 
düşünemez, sorgulayamaz, akıl yü-
rütemez hale getirerek, kullaştıracak, 
meczuplaştıracak olan din maskeli ka-
ranlık emellerini!

Akit’çi Ortaçağcı Ali Erkan Ka-
vaklı ise ağzından salyalar akıtarak al-
kışlıyor kongreyi, düzenleyicilerini ve 
katılımcılarını. Diyor ki; Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk’un yaptıkları-ettikleri top-
lumu bizim istediğimiz karanlığa götür-
meye kâfi gelmiyor. Daha fazlası gerek 
diyor. Ve Reis’ine şöyle sesleniyor:

“İbn Haldun Üniversitesi külliyesi-
nin açılışında Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan, eğitim sisteminin 
yeniden inşa edilmesi gerektiğini söy-
ledi. Batı’yı körü körüne taklit etmenin 
bizi buhrana sürüklediğini ifade etti.

“İki hafta Prof. İsmail Aydoğ-
du’nun eserinden ilham ile EĞİTİM-
DE KİMLİK ARAYIŞI konulu yazı 
kaleme aldım. İki senedir okul ders 
kitaplarının maddeci, materyalist, 
ateist, Darwinist, dinsiz bakış açısı 
ile yazdırıldığını, Müslüman evlatları-
mıza not ve puan zoruyla okutulduğu-
nu, devlet eliyle dinsizlik aşılandığını 
kitaplardan sayfa sayfa örnekler vere-
rek ortaya koydum. Yaz başında bunla-
rı Prof. Osman Çakmak, Doç. Cihat 
Yaşaroğlu, Doç. Bayram Özer ile 
birlikte bir dosya yapıp Cumhurbaşka-
nımıza takdim etmeye çalıştık.

“Yazdıklarımın Cumhurbaşkanı-
mıza ulaşıp ulaşmadığı konusunda 
tereddütlerim vardı. Ankara’da bir 
dost, mesajın ulaştığı konusunda şüp-
hen olmasın, bütün gazeteleri Reis her 
gün görür, demişti.

“İbn Haldun Üniversitesindeki ko-
nuşmada Reis eğitimdeki gerçekleri 
gördüğünü ifade etti, fikren iktidar ol-
madığımızı itiraf etti ve çareyi gösterdi:

“İLİM, SANAT VE HİKMET 
ADAMLARI ÇALIŞMALI.”

“İlim adamlarımız çalışıyor. Kü-
tahya Dumlupınar Üniversitesinde 4.
ULUSLARARASI BİLİM IŞIĞIN-
DA YARATILIŞ KONGRESİ dü-
zenleniyor. 22-24 Ekim tarihlerinde 
gerçekleşecek kongreye yüzlerce bilim 
adamı tebliğ sunuyor.

“Fen bilgisi, fizik, kimya, biyolo-
ji, hayat bilgisi, coğrafya kitaplarında 
materyalist ve ateist bakış açısı ile yaz-
dırılıyor. MEB bunu seyrediyor, dü-
zeltmek için kılını kıpırdatmıyor.

“İLİM ADAMLARIMIZ MATER-
YALİZMLE SAVAŞIYOR

“YARATILIŞ KONGRESİ”ne 
tebliğ sunan ilim adamlarımız Allah’a 
inanıyor, fen bilimleri ders kitapların-
da anlatılan atom, kuant, element, hüc-
re, beyin, mikrotübül, insan, bitkiler, 
hayvanlar, Dünya, Güneş, gezegenler 
ve bütünüyle evrenin ALLAH’ın eseri 
olduğunu ve onun kitabından âyetler 
olduğunu ifade ediyorlar.

“Cumhurbaşkanımız eğitime doğ-
rudan el atmalı. Prof. Nevzat Tarhan, 
Prof. Adem Tatlı, Prof. İrfan Küfre-
vioğlu, Prof. Hakkı Alma, Prof Ali 
Alaş, Prof Kazım Uysal, Prof. İsmail 

Aydoğan, Prof. Osman Çakmak, 
Prof. Sefa Saygılı, Dr. Ali Akben gibi 
ilim adamlarına görev vermeli; fen 
bilgisi ders kitapları Kur’anî bakış açı-
sıyla ile yeniden yazdırılmalı. Tarih ki-
tapları, özellikle İnkılap Tarihi ve Ata-
türkçülük kitaplarındaki Osmanlı’ya 
saldıran metinler çöpe atılmalı.

“Aciz değiliz, her bir fen dalında 
yetişmiş yüzlerce ilim adamımız var.

“Prof. Fuat Sezgin’in “İslam Bi-
lim ve Teknoloji Tarihi” kitabı okul-
larda ders kitabı olarak okutulmalı.

“200 senedir bilim ve sanatın Ba-
tı’da olduğunu ezberleyen ve aşağı-
lık kompleksine kapılan Batıcı bilim 
adamlarımıza yapılan büyü bozulmalı.

“Singrid Hunke’nin BATI ÜZE-
RİNE DOĞAN İSLAM GÜNEŞİ ki-
tabı ders kitabı olmalı.

“EN ÖNEMLİSİ MİLLİ, MANE-
Vİ DEĞERLERİMİZE BAĞLI ÖĞ-
RETMEN YETİŞTİRMELİ.

“EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ ku-
rulmalı. Kendi medeniyet ve kültürel 
değerlerimize bağlı eğitimciler yetişti-
rilmeli.” (https://bit.ly/3llLnVg)

AKP’giller’in reisi de Bilal Oğ-
lan’ın TÜRGEV’inin yan kuruluşu 
olan İbn-İ Haldun Üniversitesi’nin 

açılışında yaptığı konuşmada:
“Hükümet olmakla muktedir ol-

mak, muktedir olmakla iktidar ol-
mak arasındaki farkı inanıyorum ki 
iyi biliyorsunuz. Gerçek iktidarın, 
fikri iktidar olduğunu gayet iyi bili-
yoruz. Tek tek bireylerden başlaya-
rak, toplumun tamamına ve oradan 
da insanlığın tamamına uzanan fikri 
iktidar yolu, zor ve zahmetli bir sü-
reçtir. Şahsen bu konuda kendimi bi-
raz mahzun hissediyorum. Samimi bir 
muhasebeyle, geçtiğimiz 18 yılda her 
alanda tarihî eserlere ve hizmetlere 
imza attığımızı, ama eğitim ve öğretim-
de, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi 
sağlayamadığımızı düşünüyorum.

“Fikri iktidarı siyasi kadrolar 
değil, ilim, sanat ve hikmet insanları 
inşa eder. Siyasi kadrolar ancak onla-
ra ihtiyaçları olan zemini sağlar. Do-
layısıyla, bu konudaki sorumluluğun 
bir kısmı bize aitse, önemli bir kısmı 
da ilim ve fikir adamlarımıza aittir”, 
söylemi ile iktidarlarının üniversitelere 
yüklediği görevi ortaya koymaktadır. 
‘Diğer ayakları hallettik ama hala top-
lumu topyekün meczuplaştıramadık, 
bu konuda üniversiteler bize daha fazla 
hizmet etmelidir’” demektedir.

Nitekim, efendisi “ABD’nin Sesi” 
de olayı şöyle duyuruyor:

“3 Kasım 2002 tarihinde erken 
seçimi kazanarak hükümeti kuran 
Adalet ve Kalkınma Partisi, iki haf-
ta sonra kesintisiz iktidarındaki 18. 
seneyi tamamlamış olacak. Bu süre 
zarfında on bir yıl başbakanlık ya-
pan son altı yıldır da Cumhurbaş-
kanlığı görevini üstlenen AKP Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, fikri 
iktidarı tesis edememekten şikayetçi.

“Aslında Erdoğan’ın fikri bir ik-
tidar oluşturamadıklarına yönelik 
eleştirisi ve isteği yeni değil. 2017 yılı-
nın Mayıs ayında Ensar Vakfı’nın 38. 
Genel Kurulu’nda konuşan Cumhur-
başkanı, benzer eleştiriler dile getir-
mişti.

“Erdoğan ‘Biliyorsunuz siyasi 
olarak iktidar olmak başka bir şey-
dir. Sosyal ve kültürel iktidarsa baş-
ka bir şeydir. Biz 14 yıldır kesintisiz 
siyasi iktidarız. Ama hala sosyal ve 
kültürel iktidarımız konusunda 
sıkıntılarımız var. Elbette çok se-
vindirici, ümit verici gelişmeler ya-
şandı. İmam Hatiplere olan ilginin 
artması; tüm okullarda Kur’an-ı 
Kerim, Siyer-i Nebi, Osmanlıca gibi 
derslerin seçmeli olarak okutul-
ması başlı başına çok güzel şeyler.

AKP’giller iktidarında üniversitelerin rolü:
faşist din devletinin fikri iktidarının

üretim merkezleri
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Gün geçmiyor ki sayısız dehşeten-
giz kadın cinayetine bir yenisi 

daha eklenmesin. Geçtiğimiz gün de 
yine ve yeni bir kadın cinayeti ile güne 
gözlerimizi açtık. Bu sefer vahşete 
kurban giden kardeşimiz Denizli’den, 
öğrencisi olduğumuz Pamukkale Üni-
versitesindendi. Tıpkı kendisinden 
önceki pek çok kadın cinayeti gibi, 
okulumuz öğrencisi Tuba Toktaş da 
erkek arkadaşı, insanlık yoksunu bir 
canavar tarafından vahşice katledildi.

Bu cinayetlere günbegün bir ye-
nisinin eklenmesi, AKP’giller iktida-
rının ve yandaş Ortaçağcı kalemşor-
ların bütün dikkat dağıtma çabalarına 
rağmen bu sorunun en kör göze bile 
batacak hale gelmesi, ne bireysel ha-
talara ne de tesadüflere başvurularak 
geçiştirilebilecek bir mesele değildir. 

Buna rağmen ne zaman Tuba 
Toktaş cinayetine benzer bir durumla 
karşılaşsak, kimi pis ve sesi çok çıkan 
ağızlardan hep aynı sözleri duyuyo-
ruz. İnsan suretine bürünmüş yaratık-
lar, kendilerini ilahi bir ahlâk polisi 
konumunda hayal ederek kurbanın “o 
saatte orada ne işi olduğunu”, “o kı-
yafeti neden giydiğini” sorguluyorlar. 
Bazen “bu psikopatları beğendikleri” 
için kurbanların suçlu olup çıktığına, 
bazen de kadının “uluorta yerde ba-
ğırarak gülmemesi gerektiği, istediği 
yerde özgürce gezmemesi gerektiği” 
gibi akıllara ziyan bahanelerle trajedi-
nin boyutlarının halı altına süpürülme 
girişimlerine tanık oluyoruz.

Hâlbuki durum bunun tam tersi-
dir. Mesele, kadınların onlara Ataer-
kil Düzenin çizdiği sınırlar içerisinde 
kalmamasından değil, tam da birta-
kım soytarıların kendilerinde kadın-
lara sınır çizme yetkisini bulmalarını 
sağlayan Ortaçağcı zihniyetten kay-
naklanmaktadır. Kadını kendi mülki-
yeti olarak gören, kadının düşünceleri 

ve vücudu üzerinde hakkı olduğunu 
düşünen, kendisini kadının üzerinde 
konumlandırıp kadın üzerine meşru 
bir iktidara sahip olduğunu zanneden, 
kadını adeta taşınır mal statüsüne in-
dirgeyen Ortaçağcı kafa yapısı var ol-
duğu ve toplumun zihnini kirletmeye 
devam ettiği sürece, onun bir sonucu 
olan kadın cinayetlerine karşı müca-
delede de esaslı sonuçlar alınması im-
kânsıza yakındır. 

Ne yazık ki AKP’giller iktidarının 
ve adeta AKP’nin hukuk bürolarına 
dönüşen yargı sisteminin, kadın ci-
nayetleri ve tecavüz gibi İnsanlık dışı 

suçlara karşı mücadele etmek gibi bir 
amaçları hiç olmamıştır. Bunda toplu-
ma pompaladıkları ve insan beynini 
kurtçuk misali yiyip bitiren Ortaçağcı 
değer yargılarını bizzat kendilerinin 
benimsiyor olmasının etkisi küçüm-
senecek düzeyde değildir.

AKP’giller’in Tefeci-Bezirgân 
Sermayenin Ortaçağcı ideolojisi top-
lumumuzun yarısını oluşturan kadın-
ların ikinci sınıf insan muamelesi gör-
mesine karşı atılan en ufak bir adımı 
bile, İstanbul Sözleşmesi örneğinde 
de gördüğümüz gibi, “zulüm” olarak 
görmektedir. Yalnızca dizi filmlerden 
veya televizyona gazeteci, akademis-
yen sıfatlarıyla çıkarılan aydın müs-
veddelerinden değil bizzat yetkili ma-
kamların parmak sallayan konuşma-
larından yayılan Ortaçağcı gericilik, 

kadına şiddeti haklı ve meşru göste-
ren, kadına şiddet uygulanmasına yol 
açacak psikolojiyi besleyen zemini 
hazırlamaktadır. Oysa Kadın Soru-
nu’nun gerçek çözümü, yani kadının 
kurtuluşu, sadece İstanbul sözleşmesi 
ile de değil ancak İşçi Sınıfının kur-
tuluşu ile sosyalizm ile mümkündür. 

Yargı bağımsızlığının ve hukukun 
üstünlüğünün acı birer şakadan iba-
ret hale geldiği bir hukuk düzeninde 
tecavüzcülere ve kadın katillerine 
verilen cezalar hakkaniyetli olmak-
tan fersah fersah uzaktır. Bundan 
ötürüdür ki kadına yönelik şiddet ve 
insanlık suçlarına karşı mücadele, bu 
suçları besleyen kadın düşmanı, insan 
ve doğa düşmanı Ortaçağcı gericiliğe 
karşı verilen mücadeleden ayrı tutul-
duğunda, bu Ortaçağcıların bekçili-
ğini yaptıkları Parababaları düzenine 
karşı, onların ağababaları olan AB-D 
Emperyalistlerine karşı verilen müca-
deleden ayrı tutulduğunda eksik kalır. 

Hem bu Ortaçağcı zihniyete, onla-
rın kadın cinayetlerinde kendini gös-
teren uzantılarına, bu zihniyeti rehber 
edinerek artık oldukça geniş yetkilerle 
donatılmış iktidar makamlarını yasa-
dışı şekilde işgal eden AKP’giller’e, 
hem onu besleyerek halklarımızın 
başına musallat eden yerli ve yaban-
cı Parababalarına karşı mücadelemiz 
sürecektir.

Davamız halkların kurtuluş dava-
sıdır ve devrimci ustalarımızdan öğ-
rendiğimiz üzere: ne devrim olmaksı-
zın kadın kurtulur, ne de kadınsız bir 
devrim olur!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
15 Kasım 2020

Denizli
Pamukkale Üniversitesi
Kurtuluş Partisi Gençliği

Bununla birlikte ülkemizin ihtiya-
cı, milletimizin talebi, bizim haya-
limiz olan nesillerin yetiştirilmesi 
konusunda hala pek çok eksiğimiz 
bulunuyor. Medyadan sinemaya, bi-
lim-teknolojiden hukuka kadar pek 
çok alanda hala en etkin yerlerde 
ülkesine ve milletine yabancı zihni-
yetteki kişilerin, ekiplerin, hiziplerin 
bulunduğunu biliyorum’ demişti.

“Cumhurbaşkanı’nın bugünkü 
konuşması, Ensar Vakfı Genel Ku-
rulu’nda yaptığı konuşmadan sonra 
geçen üç buçuk yıllık dönemde de 
istediği şekilde bir ‘fikri iktidar’ te-
sis etmede başarı sağlayamadıkları 
düşüncesinde olduğunu gösteriyor.” 
(https://bit.ly/2VdL6cm)

Bunun için:
“Topyekûn bir eğitim öğretim re-

formu yapmamız gerekiyor”, diyor 
AKP’giller’in Reisi:

“‘Fikri hür, irfanı hür, vicdanı 
hür nesiller yetiştirmek’ için çıkılan 
yolun, en sığından, en bayağısından, 
en çarpığından bir batı taklitçiliğine 
dönüşmüş olması, Cumhuriyetimi-
zin en büyük kaybıdır” sözleri ile 
Cumhuriyet’in en önemli kazanımla-
rından laik ve bilimsel eğitime, öğre-
tim birliği yasasına saldırıyor.

Devamında:
“Evlatlarımızın zihin ve gönül 

dünyalarındaki boşluk da, batı mer-
kezli popüler kültür ürünleriyle 
veya sapkın akımların hezeyanla-
rıyla doldurulmuştur. Bunun için 
önümüzdeki dönemde önceliğimizi, 
aileden başlayarak eğitim-öğretim 
hayatları boyunca evlatlarımızı hak-
kıyla yetiştirmek olarak değiştirme-
miz şarttır. Bu değişim, sıradan bir 
müfredat tadilatının ötesinde, top-

yekûn bir eğitim-öğretim reformunu 
gerektirir.

“Fikri iktidarımızı, kökü ve ruhu 
itibariyle bize ait olmayan bir me-
deniyete kaptırmamızın sebebi, bu 
sapkın akımların önlerinin bilinç-
li bir şekilde açılmasıdır.  Fütüvvet 
ehli bir nesil yerine amorf bir ne-
sil yetiştirme gayreti, ülkemize ve 
milletimize oldukça pahalıya mal 
olmuştur. Geçmişten bugüne yaşa-
dığımız nice acıların, döktüğümüz 
nice gözyaşlarının, çektiğimiz nice 
sıkıntıların gerisinde kuşaklar bo-
yunca maruz kaldığımız bu fikri is-
tila gerçeği vardır. Oysa karşımızda, 
bizim yetiştirmeye çalıştığımız ne-
sillerin çok daha donanımlıları, çok 
daha etkinleri mevcuttur. Öyleyse 
yapmamız gereken, kendi medeniyet 
birikimimize ve hedeflerimize uygun 
nesiller yetiştirmektir. Türkiye’nin, 
2053 vizyonunun ana fikrini bu 
konu oluşturmalıdır.”

“Ortaokul dönemini, çocuklarımı-
zın zihni ve fiziki kabiliyetlerini keşfet-
meye, onları geleceğe doğru alanlarda 
hazırlamaya yönelik bir anlayışla şe-
killendirmeliyiz. Lise dönemini, artık 
ruhu zenginleşmiş, kendini tanımış, 
yapabileceklerini bilen gençlerimizin 
somut alanlara yönelecekleri bir eği-
tim-öğretim süreci olarak tasarlamalı-
yız. Yükseköğretimi ise ön lisansından 
lisansına, yüksek lisansından doktora-
sına kadar her safhasıyla, milletimizin 
fikri iktidarının üretim merkezleri hâ-
line dönüştürmeliyiz” sözleri ile faşist 
din devletinin fikri iktidarına giden yolda 
yapılması gerekenleri açıklıyor. (https://
bit.ly/3qb6ZHM, 

https://bit.ly/3mljGgS) 
Burada değinmeden geçemeyeceği-

miz bir konu var:
AKP’giller’in reisi, bu konuşmayı 

büyük İslam düşünürü İbn-İ Haldun’un 
adını kendi Ortaçağcı düşüncelerine alet 
ederek yapıyor. Halkımızı hep din be-
zirgânlığı yaparak Allah ile kandırdıkla-
rı gibi, bu kez de İslam düşünürü İbn-i 
Haldun adını kullanarak kandırıyorlar. 
O İbn-i Haldun ki, Usta’mız Hikmet 
Kıvılcımlı, anıt eseri “Tarih Devrim 
Sosyalizm”de, “Darvinizmin Muştu-
layıcısı-İslâm Marks’ı” olarak nite-
lendirmektedir:

“Batı Medeniyetinin iki büyük ve 
ölmez sentezi, 19’uncu Yüzyılın tam 
ortasında doğdu: canlılar biliminde 
Darwin’in doktrini de, Toplum bi-
liminde Marks-Engels doktrini de 
1859 yılı ilk önemli emeğini yayınla-
dı. İslâm Medeniyeti’nde bu iki Batı 
bilgininin buluşlarını bir tek kişi 
taslak olarak beş yüz yıl önce sentez-
leştirdi: İbni Haldun aynı emeğinde 
hem Darvinizmi muştuladı, hem İs-
lâm Marksı adını alacak değerdeki 
sosyal doktrinini kurdu. Batı Orta-
çağının sonlarına doğruydu, İbni 
Haldun, neden-sonuç (sebep-netice) 
zincirlemesi deterministçe gidişin, 

gerek Doğa ve gerekse Toplum olay-
larında tıpkı olduğunu şöyle belirt-
mişti:

“Yitik Dünya (âlem’i gayb: bilin-
mezler) konusunda bildirdiğimiz gibi, 
bu evren bir acayip yordam ve tuhaf 
davranış üzere kotarılmış bir düzenli 
zincirleme gidiş olup, ister basit, ister 
bileşik bulunsun her nesne (ufuk) ve 
tabakasında, arkada gelen tümlükler 
(zevat) ve belirtiler (âyân) üst yanın-
daki komşusuna dönüp çevrilmeye 
oluşundan elverişlidir. Nitekim, her 
tabakanın elemanları kendi komşu-
suna, ve ufak bitkinin arkasından 
gelme hurmaya ve üzüme, ve ufak 
hayvanın helezona ve sedefe, ve se-
zişle kavrayışı kendinde toplamış bu-
lunan maymunun dahi, düşüncesi ve 
anlatması olan insana dönmeye elve-
rişli oldukları gibi...”(İbn-i Haldun, 
Mukaddime, s. 18)

“İbni Haldun, Darwin gibi sırf 
canlılara takılıp kalmadı. İnsanla 
Hayvan arasındaki ayırdın anatomi 
ve fizyolojiden üstün bir teknik ve 
sosyal yanı bulunduğunu da açıkla-
dı:

“İnsan türü hayvan cinsinden 
olup, ancak yaratıcı yön anı şol fikr 
ile ayırtlı eylemiştir, ki insanı hayvan-
dan ayırt eden şey sırf: geçim işini 
(emr’i maâş) üretmesi, ve kendi cin-
sinden olanlarla yardımlaşması, ve 
bunun için gereken sosyal, insancıl 
topluluğu, ve sonunu iyileştirmeye 
yararlı fikir olmağla... sanayi bu fikir-
den çıkagelir.”(İbn-i Haldun, age, s. 
19-20)

“İnsanın hayvandan farkı: yal-
nız düşünmesi değil, özellikle öteki 
insanları ve yarınını da düşünmesi, 
ilerletmesi, iyileştirmesi ve önünde 

sonunda düşünceyi sanayi ve üretim 
emrinde kullanması, insanlarla yar-
dımlaşması… bir sözle sosyal hayvan 
olmasıdır.

“Burada “fikir” mi önemlidir, 
“madde” mi?

“İbni Haldun, insanı sosyalleştir-
mekle, o soyut meseleyi kapı dışarı 
etmiştir. Toplum Tarihinde objektif 
ve somut gözetim, ona Marksizmden 
beş yüz yıl önce “Ekonomik deter-
minizm”i buldurmuştur…” 

(H. Kıvılcımlı, age, s. 107)
Tekrar konuya dönersek;
AKP’giller iktidarında, YÖK’ün 

kuruluşunun 39. yılında, adı üniversi-
te olan ama nitelik ve işlevleri bakı-
mından hiçbir biçimde üniversite ola-
rak kabul edilemeyecek kurumlardan 
beklenen görev şudur artık: Faşist din 
devletinin fikri iktidarının üretim mer-
kezleri olmak!

Bizler;
Bu ülkenin gerçek vatanseverleri, 

halkseverleri,
Sınıf bilimini mücadelelerinin mih-

veri yapan gerçek devrimcileri,
Yaşamını sosyalizm mücadelesine 

adayan Kızıl Savaş Bayrağı Hikmet 
Kıvılcımlı’nın düşünce oğulları ve kız-
ları,

Bu ülkenin İkinci Kurtuluş Savaş-
çıları olarak,

Zafere kadar mücadelemizi sürdü-
receğiz.

Sosyal Kurtuluş ile taçlandıracağız 
İkinci Kurtuluş Savaşı’nı.

O gün geldiğinde, üniversitelerimiz 
de gerçek bilimin yapıldığı kurumlar 
olarak insanlığa hizmet edecekler!q

Kadın cinayetlerinin sorumlusu;
AB-D uşağı, Parababaları düzenininbekçisi

AKP’giller’dir!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Ka-
sım’da Koronavirüs vaka sayılarını 

açıklamak zorunda kaldı. Artık mızrak 
çuvala sığmıyordu. Her aileden nere-
deyse bir kişi Koronavirüs olmuştu. 
Bir apartmanda yaşıyorsak, mutlaka bir 
dairede Koronavirüse yakalanan kişi 
vardı. İşyerlerimizde mutlaka Koro-
navirüse yakalananlar vardı. Özellikle 
Organize Sanayi Bölgelerindeki fazla 
sayıda işçinin çalıştığı fabrikalarda çok 
sayıda işçi Koronavirüse yakalanmıştı. 
Çok sayıda genç işçinin hayatını kay-
bettiği haberleri çıkıyordu. Mezarlık-
larda Koronavirüsten ölenler için ayrı 
bir prosedür uygulanıyordu. Küçük bir 
incelemeyle Koronavirüsden ölenlerin 
sayısının, akşam açıklanan turkuaz ye-
şili tablodan çok daha fazla olduğunu 
görecektik.

Koronavirüs salgınının ortaya çıktı-
ğı Mart ayından beri veriler gerçek ola-
rak yayımlanmadı. Bilim Kurulu Üye-
leri bile gerçek sayıları bilmediklerini 
defalarca açıkladılar. Bir Bilim Kurulu 
Üyesi de kendilerine gizlilik sözleşme-
si imzalattıklarını, konuşamayacağını 
söyledi. Bilim Kurulu, sözde bilim ku-
rulu haline getirildi. Bu durumda bilim 
itibarsızlaştırılmış oldu. Sözü, fikri bir 
anlam taşımayan bir kurula “Bilim Ku-
rulu” deyip duruldu.

Günlük vaka sayılarının açıklan-
masından sonra Erdoğan, Bilim Kuru-
lunun birinci derecede sorumlu olduğu 
açıklamasını yaptı. Bilim Kurulu bu-
güne kadar yapılan toplantılarda ko-
nuşulanları, alınan tavsiye kararlarını 
açıklamak zorundadır. Yoksa Korona-
virüs salgınında hayatını kaybedenle-
rin sorumluluğunu pratik olarak üzer-
lerine almış olacaklardır.

Salgında diğer bir gerçeklik, Ko-
ronavirüsten vefat edenlerin sayısının 
açıklanmamasıdır. Ekrem İmamoğlu 
İstanbul’daki bulaşıcı hastalıktan vefat 
edenlerin sayısını açıkladıktan sonra, bu 
rakamlar üzerine Fahrettin Koca bula-
şıcı hastalıkların hepsinin Koronavirüs 
olmadığını, Menenjit ve Zatürree has-
talıklarının da enfeksiyon hastalığı ol-
duğu gibi garip bir açıklama yaptı. Tüm 

dünyada vaka sayıları ile vefat sayıları 
arasında bir ilişki var. Benzer bir ilişki 
ağır hasta sayısı ile vefat sayısı arasınd 
da var. Bu iki kıyaslamada da ülkemiz-
de vefat sayıları çok az görünüyor. Bu 
durumda ülkemizdeki virüsün tüm dün-
ya ülkelerine göre öldürücülük oranının 
çok az olduğu ortaya çıkıyor. Buna da 
kimse inanmıyor. Defin Listesini yayım-
layan büyükşehir belediyelerinin verileri 
gerçek vefat sayıları için yol gösteriyor. 
Çünkü geçen yıllar aynı döneme göre iki 
kattan fazla ölümlerin olduğu gerçeğine 
kolaylıkla ulaşıyorsunuz.

AKP iktidarı kendi geleceği için 
Koronavirüs salgınından bir başarı öy-
küsü yaratmaya kalktı ama başarama-
dı. Çünkü gerçekler balçıkla sıvanmı-
yor. Gerçekler er geç ortaya çıkıyor ve 
bir tokat gibi suratınıza vuruyor.

Bu arada olan halkımıza oldu. Ya-
pılması gereken ülke çapında karanti-
na tedbirleri bir türlü uygulanmadı. İki 
günlük karantinalarla iş idare edilmeye 
çalışıldı. 11 Mayıs’ta parklardan önce 
Alışveriş Merkezleri açıldı. Haziran ba-
şında tam bir serbestlik uygulandı. Yaz 
boyunca vaka sayıları hiç düşmedi. 29 
Temmuz’da vaka sayısı yerine hasta sa-
yısını açıklıyoruz, dendi. Aynı anlama 
gelen iki kavram, birbirine karıştırılarak 
bir kavram karmaşası yaratıldı.  AKP 
iktidarı, diğer pek çok ülkenin yaptığı 
gibi tam kapanma denen en az 14 gün-
lük kapatmayı uygulamadı. Bu kapatma 
sırasında tarım, perakende gibi zorunlu 
olarak çalışması gereken alanlar dışında 
tüm üretim faaliyetlerinin askıya alın-
ması, çalışanlara ücretli izin verilme-
si gerekiyordu. Bunu yapmak yerine, 
bankalara baskı yaparak ucuz kredi ile 
konut ve araba satışına öncelik verildi.

Halk olarak canımızın derdindeyiz, 
AKP iktidarı kendi iktidarını korumak 
derdinde. Buna atalarımız “Koyun can 
derdinde, Kasap et derdinde” demiş. 
Halk olarak gerçeklerin bu kadar açık 
ve net olarak ortaya çıktığı bu dönem-
de bu iktidarın gerçek yüzünü görmek 
zorundayız. Temel görevi Halkın Sağ-
lığını korumak olan iktidar, Parababa-
larının çıkarlarını önceliyor ve kendi 
geleceğini kurtarmaya çalışıyor.q

Takke düştü
Kel göründü…

Prof. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu
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Günümüzden 60 yıl önce, 25 Kasım 
1960’ta, Dominik Cumhuriyeti’n-

de üç yiğit devrimci kadın, Mirabal 
Kardeşler, önce tecavüze uğradılar, 
sonra da vahşice katledildiler, Faşist 
Diktatör Trujillo’nun polisleri tarafın-
dan.

Onlar, kadına yönelik şiddete karşı 
mücadelenin simgesi oldular.

Bakın ne diyor bu üç yiğit devrimci 
kadın:

“Belki de bize en yakın şey ölüm; 
fakat bu beni korkutmuyor, haklı olan 
her şey için savaşmaya devam edece-
ğiz.” (Maria Teresa Mirabal, 1936)

“Bunca acıyla dolu ülkemiz için 
yapılacak her şeyi yapmak bir mut-
luluk kaynağı; kollarını kavuşturup 
oturmak ise çok üzücü.” (Minerva 
Argentina Mirabal, 1926)

“Çocuklarımızın, bu yoz ve za-
lim sistemde yetişmesine izin verme-
yeceğiz. Bu sisteme karşı savaşmak 
zorundayız. Ben kendi adıma her 
şeyimi vermeye hazırım; gerekirse 
hayatımı da.” (Patria Mercedes Mira-
bal, 1924)

Bu yoz ve zalim düzene karşı, du-
ramayız yerimizde, mücadele etmek-
ten başka çare yok, diye haykırıyor 
Mirabal Kardeşler.

Biz de Kurtuluş Partili Kadınlar 
olarak haykırıyoruz:

Fıtratında kadın düşmanlığı olan 
AKP’giller’in bu zulüm düzenine kar-
şı yerimizde duramayız. Ortaçağcı ge-
riciliğe karşı, çocuklarımız için, emek-
çi kadınlar olarak mücadele etmekten 
başka çaremiz yok.

Dominik’teki Faşist Diktatörlük, 
bu onurlu kadınların bedenlerini orta-
dan kaldırdı. Ancak Mirabal Kardeş-
ler’in açtığı bayrağın, yaktığı ışığın 
tüm kadınların yolunu aydınlatmaya 
devam etmesi için 25 Kasım 1981’de 
Dominik’te toplanan “Latin Amerika 
Kadın Kurultayı”, 25 Kasım’ı “Ka-
dına Yönelik Şiddete Karşı Mü-
cadele ve Uluslararası Dayanışma 
Günü” olarak ilan etti.

1999 yılından bu yana da BM, tüm 
dünyada 25 Kasım’ı “Kadına Yönelik 
Şiddetin Yok Edilmesi İçin Uluslara-
rası Mücadele Günü” olarak kabul etti.

Ülkemize baktığımızda da Mirabal 

Kardeşler’in katliamını aratmayan ca-
nilikler yaşanıyor ne yazık ki. AB-D 
Emperyalistleri ve onun yerli işbirlik-
çisi Ortaçağcı AKP’giller tarafından 
yönetilen ülkemizde, başta İşçi Sınıfı-
mız gelmek üzere, emekçi halkımız iş-
sizlik ve pahalılık cehenneminde inim 
inim inletiliyor. Ve bundan en çok ka-
dınlar etkileniyor.

Adana’da, eşi bir yıldan uzun 
zamandır işsiz olan ve 8 aydır ev 
kiralarını ödeyemeyen Emine Ak-
çay’ın, çocuklarının ısınması için saç 
kurutma makinesini çalıştırıp yan 
odada intihar ettiğini unutmadık.

Samsun’da açlıktan ölen 2,5 aylık 
Kübra Bebek’i unutmadık.

İlaçları SGK tarafından ödenmediği 
için tedaviye erişemeyen ve yaşamını 
yitiren SMA (Spinal Musküler Atrofi) 
hastası Eymen Bebek’i unutmadık, 
unutamayız.

Nasıl unutalım… Bu anaları, ma-
sum çocukları unutursak yüreğimiz 
kurusun daha iyi.

AKP’giller iktidarında kadınlar ve 
çocuklar sadece işsizlik, pahalılık ve 
yoksulluk kıskacında inim inim inle-
miyor, hayatta kalma mücadelesi de 
veriyorlar. Neredeyse her gün, yeni 
güne bir kadın cinayeti haberiyle uya-
nır olduk. Rakamlar o kadar dehşet 
verici ki yazarken dahi içimiz kan ağlı-
yor. Şu acı bilançoya bir bakınız:

2008’de 80, 2009’da 109, 2010’da 
180, 2011’de 121, 2012’de 210, 
2013’te 237, 2014’te 294, 2015’te 303, 
2016’da 328, 2017’de 409, 2018’de 
440, 2019’da 474 olmak üzere top-
lam 3.185 kadın öldürülmüştür.

Bu rakamlar canımızdan bir parça 
koparıp götürüyor. Nasıl olmasın?

Kadınlarımız kimi zaman erkek 
şiddetine, kimi zaman da devlet şidde-
tine maruz kalıyorlar. AKP’giller ikti-
darında, 2002 ve 2009 yılları arasında 
kadınlara yönelik şiddetin %1400 
artış gösterdiğini artık hepimiz bili-
yoruz. Kadın düşmanlığı öyle büyük 
boyutlara ulaştı ki 2020 yılının dokuz 
aylık döneminde 369 kadın canımı-
zı daha kaybettik. Şu acı gerçeği de 
belirtelim, resmi verilerin dışında teca-
vüz ve istismara uğrayan, intihara zor-
lanan kadın sayısı bu rakamlara dahil 

değil. Bu sayılardan da gördüğümüz 
gibi, Covid-19 Pandemi döneminde 
kadına yönelik şiddet ve ev içi tacizler 
de artmıştır.

Ya hunharca katledilen, şiddetin 
her türlüsüne maruz kalan kadınları-
mızın adları?  

Adların pek bir önemi yok. 
Özgecan, Pınar, Kübra, Feray, 
Merve, Hatun, Ayşe, Fatma, 
Cansu… Ne fark eder?  Şiddete uğra-
yan binlerce kadından biri…

Ya taşını toprağını emperyalist 
maden şirketine karşı savunan; jan-
darma ve hukuk eliyle devlet şiddetine 
maruz kalan Kirazlıyayla Köyü ka-
dınları ve doğasını, toprağını koru-
mak için bedenini siper eden diğer 
mücadeleci yiğit kadınlar… Her gün 
yazılı ve görsel haberlere malzeme 
olan, vahşice öldürülen, tecavüz ve ta-
cize uğrayan kadınlarımız…

İşte bu yüzden çocuk ve 
kadınlara yönelik şiddet, tecavüz, 
taciz ve katliamları bir nebze de olsa 
engelleyecek, azaltacak ve hızla 
Ortaçağ karanlığına götürülmek 
istenen kadınlarımıza nefes aldıracak 
olan İstanbul Sözleşmesi derhal uygu-
lanmalıdır.

AKP’giller tarafından 2011 yılında 
imzalanan sözleşmeden, aynı AKP’gil-
ler rahatsızlık duymuş ve  özellikle 
ÖNDER ve TÜGVA gibi Ortaçağcı 
AKP’nin denetimindeki gerici, yobaz 
kadın düşmanı dernek, vakıf ve tarikatlar 
da İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması 
yönünde açıklamalarda bulunmuşlardır.

Ancak İstanbul Sözleşmesi’ni ka-
dınların kurtuluşu için tek çözüm olarak 
görmek doğru değildir. İstanbul Sözleş-

mesi bugün uygulanmalıdır ama yetmez, 
devrim olmadan kadın sorunu çözülmez.

Peki neden AKP İktidarında kadı-
na yönelik şiddet, kadın ve çocuklara 
yönelik istismar olayları çığrından çık-
mıştır?

Çünkü Ortaçağcı AKP’giller, sı-
nıf karakterleri gereği kadın düşma-
nıdır. Onlar, Ortaçağ özlemcileridir. 
Bu yüzden ülkemizi, kadınları ve ço-
cukları Ortaçağın karanlık günlerine 
götürmek, kadınları dört duvar arasına 
hapsetmek, Laikliği ortadan kaldır-
mak, kadını bir eşyadan daha değersiz, 
alınır satılır bir mal durumuna düşür-
mek isterler.

Peki, kadına şiddet, kadın cinayet-
leri, kadın ve çocuklara yönelik istis-
mar olaylarının çözümü için ne yap-
malı?

Feminizm Kadın Sorununu çözebi-
lir mi?

Hayır!
Çünkü Feminizm meseleye sınıfsal 

bakmaz, sadece erkek düşmanlığı ya-
par. Sınıfların olup olmaması onun için 
hiçbir önem taşımaz. Siyasi, ekonomik, 
sosyal sistem farklılıkları da onun için 
önemsizdir. Tabiî böyle olunca da Ka-
dın Sorunu dahil hiçbir toplumcul so-
runu doğru görüp doğru kavrayamaz, 
gerçek bir çözüm ortaya koyamaz. Bu 
yüzden bir burjuva ideolojisidir.

Kadın Sorunu sınıfsal bir sorun-
dur. Kadın, insanın sosyal hayvanlı-
ğından kurtulup tamamen insan olma-
sıyla ancak kurtulur. Bu da ancak İşçi 
Sınıfının kurtuluşuyla, Sosyalizmle 
mümkündür.

HKP Genel Başkanı Nurullah 
Efe (Ankut), “KADIN İnsanlığa Ge-
çiş Tarih Sosyalizm” adlı önemli ese-
rinde, Kadın Sorunu’nu tarihsel olarak 
netçe ortaya koyup gerçek anlamda 
çözüme kavuşturmuştur:

 “İnsan, 1,7 milyon yıl önce in-
sanlık konağına adım attı ama insan 
olmadı! Sosyal hayvanlık konağına 
adım attı. Sosyal hayvanlığından 
kurtulup tamamıyla insan olabil-
mesi neye bağlıdır? Bütün insanları 
maddi açıdan da eşit, özgür, kardeş 
görebilmesine bağlıdır. Bunun yolu 
da nerden geçiyor? Tüm sosyal eşit-
sizliklerin toplumdan kaldırılmasın-
dan geçiyor. Bunu sağlayan düzen 
nedir? Sosyalizmdir. Sınıfsız top-
lumdur! Başka hiçbir düzen, erke-
ğin elindeki bu sosyal gücü yok ede-
mez. Kadınla eşitleyemez. Yasalar ne 

kadar eşitlenirse eşitlensin…
“(…) erkeğin kadını ezmesinin 

ortadan kaldırılmasının biricik yolu, 
toplumda sosyal eşitsizlikleri kaldır-
maktan geçer. Yani erkeğin, sosyal 
hayvanlığından kurtulmasından, 
gerçekten insan olmasından geçer. 
İşte toplumdaki tüm sosyal eşitsiz-
likler ortadan kaldırıldığı zaman 
erkeği sosyal hayvan yapan şartlar 
ortadan kaldırıldığı için erkek süreç 
içerisinde sosyal hayvanlıktan kur-
tulmuş olacak. İşte o zaman içgü-
düsünü de artık, bilinçaltını diyelim 
daha doğrusu, o denli baskılayacak 
ki, onun yeniden zincirinden boşan-
masına, hapsedildiği yerden zinciri, 
kapıyı kırıp çıkmasına imkân kal-
mayacak. Böylece fuhuş da, aldatma 
da, tecavüz de ortadan kalkacak. 
Bunun biricik yolu budur.”

Bugün Sosyalist Küba’da kadına 
ve çocuklara yönelik cinsel suçlar 
yok denecek kadar azdır, hatta yoktur, 
diyebiliriz. Kadının ezilmesi yoktur. 
Türkiye’de kadınlarımızın yüzde 23’ü 
okuma yazma bilmezken, Küba’da 
bu oran yüzde 1. Küba’da gebelik 
sürecinde izlenmeyen tek bir ana 
dahi yoktur. Yeni doğan bebek ölüm 
oranlarındaki düşüklükte Küba 
dünya birincisidir.

Mirabal Kardeşler’in mücadele-
si, Devrimci Mücadele Tarihine altın 
harflerle kazındı. Bugün bu mücadele 
Kurtuluş Partili Kadınların Sosya-
lizm mücadelesinde yükseliyor.

Bu çürümüş, kadını insan yerine 
koymayan, türlü işkencelerle kadınla-
ra ve çocuklara büyük acılar çektiren, 
onları katleden düzeni değiştireceğiz.

Mirabal Kardeşler de hep yanı 
başımızda olacak, Halkın Kurtuluş 
Mücadelesinde yitirdiğimiz diğer Yol-
daşlarımız gibi. Onların da adlarını ve 
anılarını yaşatacağız. Düşüncelerini ve 
mücadelelerini yaşatacağız.

Kadınlar ve çocuklar olarak haklı-
yız ve yeneceğiz!

Yaşasın Mirabal Kardeşler’in 
Haklı ve Onurlu Mücadelesi!

Kadın-Erkek El Ele Kurtuluş 
Partisi’ne!

Kadının Kurtuluşu Ne Şeriatta, 
Ne Feminizmde; Kadının Kurtuluşu 
Sosyalizmde!

25.11.2020

Kurtuluş Partili Kadınlar

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde de
kadına şiddet ve kadın cinayetleri devam ediyor!

İstanbul Sözleşmesi uygulansın!

Güz mevsiminin son ayı, sabahın 
erken denebilecek bir saati… 

Amaçsızca balkona çıkıyorum. Hava 
soğuk... Karşı balkondaki kadının ne 
yaptığını ister istemez merak edip 
başımı  o yöne çeviriyorum. Göz göze 
gelebilecek kadar yakın balkonlarımız. 
Beni görünce utandığını hissediyorum, 
belki de yanıldım…Kolay gelsin 
demekle içeri girmek arasında gidip 
geliyorken,artık odada, perdenin  
arkasından izliyorum onu. Bir yandan da 
içimden sayıyorum: Bir, iki, üç, dört… 
yedi tane… Değişik renklerde, çoğu ufak 
ve şeffaf yedi poşet asıyor çamaşır ipine. 
İçimde garip bir hisle, rüzgarda salınan  
poşetlere bakmaya devam ediyorum…
Utandım desem eksik kalıyor, daha 
fazlasına ise bir sözcük bulamıyorum…

Yeni taşınmıştı. Sonradan 
öğreniyorum; kadının adı Nazlı. Ev 
sahibi yeni bir ev almış, o da bu  eve, 
kirası uygun olduğu için taşınmış. Ne 
garip şey… Bir şarkıcımız “Poşet” 
adlı parçasında, “Seni çöpe atacağım, 
poşete yazık!” diyerek kadına olan 
nefretini kusuyor ve paraya para 
demiyorken, öte yanda bir başka 
kadının yıkadığı poşetler yarın yeniden 
eve ekmek getirebilmek için umudun, 
sabrın resmi oluyor. 

Ama ya umut yoksa… Ya ekmek 
yoksa… Ya ekmek çoksa ama 
yetmiyorsa…

Adana’da 8 aydır kirasını 
ödeyemeyen, iki çocuğunun ısınması 
için saç kurutma makinesini açıp, diğer 
odada kendini asan 26 yaşındaki Emine 
Akçay ın katilieve pazardan boş gelen 

işte bu poşetlerdi !!! Ve nice yoksul, 
yalnız, çaresiz kadının hikayesiydi 
beni bu poşetlerden utandıran.

Öznesi poşet ve kadın olan başka 
hikayeler geliyor aklıma durmaksızın, 
elimde olmadan…Hepsi umutsuz, 
içimi acıtan… Kimi 4 günlük, kimi 
2 aylık nice bebek ve annenin yolları 
bir poşette kesişiyor. Yaşadıklarını 
yalnızlıklarıyla saramayan, güçsüz 
bırakılan, yabancılaştırılan, yoksul 
ve yoksun kadınlar için poşet, 

yavrularının mezarı oluyor…
Ve bazen beden mi büyük geliyor, 

poşet mi küçük bilinmez, yolu önce bir 
caniyle, sonra da poşetlerle kesişiyor 
kadının. Tarsuslu Ümmü Gülsüm ve 
daha niceleri…

Nazlı,  okudun mu ya da duydun mu 
bilmiyorum. Aziz Nesin bir yazısında 
“Bir kadına ne verirseniz verin, onu 
daha da büyük hale getirir. Ona sperm 
verirseniz size bir çocuk verir,, Ona 
bir ev verirseniz, size yuva verir.. Ona 
sebze verirseniz, size yemek verir.. 
Ona bir gülücük verirseniz, size kalbini 
verir…Bu yüzden,ona çamur atarsanız, 
karşılığında bir bataklıkta boğulmaya 
hazır olun…” diyor. Biz kadınlara 
yapılanlar için çamur kelimesi az kalır 
ama bataklıkta boğulacak olanlar bizi 
öldüren eşimiz, erkek arkadaşımız, 

babamız, amcamız değil...Bu bataklık 
kurumalı…

Bir, iki, üç, dört yetmez, yedi 
yetmez!!!  Binlerce, on binlerce el olup, 
güç olup bataklığı kurutmanın yolu 
“Benim de söyleyecek sözüm var!!!” 
demekle başlıyor. Biz hep susturulduk 
Nazlı… Adımıza ne şiirler yazıldı, 
hayatımız bir roman, saçlarımız bölük 
bölük türkü oldu çığrıldı, yüreğimiz 
susturuldu, bedenimiz satıldı… Öyle 
çok sevdiler ki bizi paylaşamam deyip 
öldürdüler, öyle acıdılar ki aç kalma 
ben sana bakarım deyip kuma yaptılar. 
Bataklık büyüdü, büyüdü...

Şimdi sıra bizde…Şimdi sıra 
sende… Doğayı, yuvasını bir poşeti 
yıkayacak kadar derince düşünen “Sen” 
olmadan, bu bataklık kurumaz ve  kadın 
asla kurtulamaz. Sen aramızda yokken, 
daha nice “Karşı Evin Annesi” dizeleri 
yazılır, ödül alır. Ben karşı evin annesinin 
gözlerine bakamam, selam vermek ister, 
yapamam. İşte bu yüzden konuşmalı, 
okumalı, haykırmalı,çoğalmalı, 
çoğalmalı… Bizim de söyleyecek 
sözümüz var, olmalı…

Karşı Evin Annesi
Sen iki ters bir düz kırgınlıklar 

örerken beş numara şişle
Yumuşacık kakaolu kekler yapardı 

karşı evin annesi
İmrenirdim
Mutfağındaki eksik malzemeden 

bihaber
Tepeleme dolu kızgınlıklar 

yüklerdim dişlerimin arasına
Bilmezdim anne
Karşı evin babasında bitermiş iş
Bunu görmezdim
Hep başın ağrırdı
Başın, hep ağrırdı
Sırf bu yüzden bile bazı zamanlar

Seni sevmezdim
Küçüktüm anne
Bilseydim evinde su faturası 

ödenmemiş
Çeşmeden akmayan suya
İsyan etmezdim
Sen iki kere ikinin dört ettiğini 

ekmek hesabından bilirken
Mis kokulu çamaşırlar asardı karşı 

evin annesi
Özenirdim
Ellerindeki çamaşır suyu 

kokusundan rahatsız
Çocukça bir küskünlük eklerdim 

gecelerime
Oysa ellerin ruhuma akarmış 

saçlarımdan
Ömrümü tararmış titreyen 

parmakların
Bilmezdim anne
Büyümek denen illet dayanıncaya 

dek kapıma
Ellerinin ne muhteşem olduğunu 

bilmezdim
Küçüktüm anne
Yoksa
Gün aşırı patlayan sarı ampulü
Mumla yamayacak yüce gönlünü
Ezecek kadar ezilmezdim
Sen çalı süpürgesiyle süpürürken 

dış kapının ağzını
Taze boyalı saçlarını savurarak 

süzülürdü karşı evin annesi
Ayağında yüksek topuklu bir isyan
Düşündüm de şimdi
Ne iğreti dururdu o topukların 

üstünde dursan
Senin çatlamış ayakların vardı anne
Hacı şakir kokardın en beyazından
İncecik bir yemeniyle gizlerdin
Ölünce her bir teli yılan olacak 

sandığın sırma saçlarını
Çok yeni anladım anne
Ağaran her saç telinden üstüme 

düşen payımı

Çocuktum anne
Bir bisikletim olsa bütün 

mutluluklar benimdi
Babam eve sarhoş gelmiş geç 

gelmiş
Hepsi sabah sokağa çıktığımda 

biterdi
Bilmezdim anne
Karşı evden arta kalan çantalar 

dolusu giysi
Üstümüze cuk otururken
Ruhuna azap olur akarmış
Bilmezdim benim annem gözünün 

yaşıyla her bayram
arifesi
Vitrinlere bakarmış
Sen ilkokul fişlerimi kardeşimle 

hecelerken
Telefonu keşfetmiş karşı evin 

annesi
Bilsen ne cahildin ne görgüsüzdün 

gözümde
Yak deseler yakacağım o dakika 

dünyayı
Yık deseler
Ne şu eski divan kalacak
Ne çiçekli perdeler
Şimdiki aklımla ah bir sorsalar 

bana
Desem
O tertemiz günlerim
Hani şimdi neredeler
Ben ay sonunu nasıl getireceğim 

diye
Hesaplar yaparken bir gün
Oğlum nefes nefese yararak ortalığı 

girdi içeri
Yumuşacık kakaolu kekler yapmış 

dedi karşı evin annesi
Çok geç anlıyor insan anne
İlle de kendi annesi
İlle de kendi annesi

Şiir: Deniz İnan

Adıyaman’dan Bir Yoldaş

Poşet
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Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü... 
“Birleşmiş Milletler Çocuk Hak-

ları Sözleşmesi”nin 20 Kasım 1989 
tarihinde kabul edilmesiyle birlikte 20 
Kasım da tüm dünya genelinde “Dün-
ya Çocuk Hakları Günü” olarak kut-
lanmaya başlandı.  Adı geçen Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme’yi, Türkiye 14 
Eylül 1990 tarihinde kabul edip 2 Ekim 
1995’te uygulamaya başlamıştır.

Bu evrensel anlaşmayla birlikte ço-
cuk hakları da yasalarca tanınmaya baş-
ladı. Bu günün amaçları arasında çocuk 
haklarını tekrar bilince çıkarmak ve bu 
haklara ulaşamayan çocuklar hakkında 
farkındalık oluşturmak gibi ulvi amaç-
lar vardır.

18 yaşın altındaki her bireyi çocuk 
olarak tanımlayan sözleşmede en temel 
değerler; ayrım gözetmeme, çocuğun 
yararının gözetilmesi, yaşama ve geliş-
me ve son olarak da katılım olarak yer 
almaktadır. Biraz daha ayrıntıya girelim 
ve sözleşmedeki bu çocuk haklarına ba-
kalım:

Bir isme ve vatandaşlığa sahip 
olma ve bunu koruma hakkı, yaşama 
ve gelişme hakkı, sağlık hizmetlerine 
erişim hakkı, eğitime erişim hakkı, 
insana yakışır bir yaşam standardı-
na erişim hakkı, eğlence, dinlenme ve 
kültürel etkinlikler için zamana sahip 
olma hakkı, istismar ve ihmalden ko-
runma hakkı, uyuşturucu bağımlı-
lığından korunma hakkı, ekonomik 
sömürüden korunma hakkı, ifade 
özgürlüğü hakkı, düşünce özgürlüğü 
hakkı, ana–babanın rolü ve sorumlu-
luğu, bunun ihmal edildiği durumlar-
da ise devletin rolü ve sorumluluğu.

Aslında yukarıda sıraladığımız hak-
lar kanunen, insani ve ahlâki olarak 
dünya üzerindeki tüm çocukların do-
ğuştan sahip olduğu evrensel haklardır. 
Zaten eğitim, sağlık, yaşama, barınma; 
fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürü-
ye karşı korunma gibi hakların hepsi de 
evrensel değil midir?

Dolayısıyla sayılan bu çocuk hak-
larının, insan hakları kavramının içinde 
ele alınması gereken bir konu olduğunu 
belirtelim. İnsan haklarına da sınıfsal 
temelde baktığımız için çocuk haklarına 
da sınıfsal temelde bakmalıyız. Bugün, 

dünyanın birçok yerinde var olan insan 
hakları ihlalleri, ne yazık ki çocuk bo-
yutunda daha geniş kapsamlı hale gel-
mektedir.

Çocuklar yetişkinlerden farklı fizik-
sel, fizyolojik, davranış ve psikolojik 
özelliklere sahiptir. Ayrıca sürekli bü-
yüme ve gelişme göstermektedirler. Bu 
gerçeğin bilince çıkarılması gerekir. Da-
hası, çocukların bakımının da bir toplum 
sorunu olduğunu ve bilimsel yaklaşım-
larla herkesin bu sorumluluğu yüklen-
mesi gerektiğini unutmamalıyız.

Covid-19’un acı bilançosunu yaşa-
mak zorunda bıraktırıldığımız günlerde-
yiz. Dünya İşçi Sınıfı ve emekçi halkları 
ve doğal olarak da Türkiye İşçi Sınıfı 
başta gelmek üzere emekçi halkımız; 
açlık, yoksulluk, işsizlik cehenneminde 
yanmaktadır. AB-D Emperyalistleri ve 
onların yerli işbirlikçisi hükümetler tara-
fından uygulanan talan, vurgun ve sömü-
rü politikaları doğrultusunda saydığımız 
toplum kesimleri inim inim inlemektedir.  
Nasıl inlemesin ki?

Şu habere hep birlikte bakalım.
“2020’nin başında dünya çapın-

da tahminen 700 milyon insanın aşırı 
yoksulluğa mahkum olduğu hesapla-
nıyordu.

“Dünya Bankası verileri yıl so-
nuna kadar 88 milyon ila 115 milyon 
kişinin daha aşırı yoksulluğa sürük-
leneceğini öngörüyor ve bu rakamın 
2021 yılına kadar 150 milyona ulaş-
ması bekleniyor.

“Dünya Bankası tarafından ya-
yınlanan, 2020 Yoksulluk ve Payla-
şılan Refah Raporu’na göre, 2020 
sonunda, dünya çapında 88 ila 115 
milyon kişi daha aşırı yoksulluğa sü-
rüklenecek.

“Nisan ve Ekim ayları arasında, 
günde 3,20 dolar (24,15 TL) sınırının 
altında yaşayan yeni yoksulların sayı-
sı iki kattan fazla artarak, 242 ila 257 
milyona yükseldi.

“Günde 1.90 dolar (14,30 TL) sı-
nırında yaşayan yoksul bireylerin % 
63’ü ve 3.20 dolar hattında yaşayanla-
rın ise % 71’i Güney Asya’da yaşıyor.

“HASAR KALICI...”
“Covid-19 salgınının, dünya eko-

nomisi üzerinde kalıcı izler bırakaca-

ğının altını çizen Brookings Enstitü-
sü’nden Homi Kharas’a göre, ”2019 
yılında toplam 650 milyon insanın 
aşırı yoksulluğa mahkum olduğu dü-
şünülüyordu ve olası büyüme hare-
ketleri göz önünde bulundurulduğun-
da, yoksulluk düzeyleri birçok ülkede 
istikrarlı bir şekilde azalma yolun-
daydı. Ancak bugün durum oldukça 
farklı... Uzun vadeli senaryo, yoksul-
luktaki artışın en az yarısının kalıcı 
olabileceğini gösteriyor...”

“Dünya Gıda Programı (WFP), 
gıda güvensizliği ile karşı karşıya ka-
lan insan sayısının, yeterli önlemler 
alınmadığı takdirde, salgının bir sonu-
cu olarak ikiye katlanacağı konusun-
da uyarılarda bulunuyor. WFP’nin 
Baş Ekonomisti Arif Hüseyin, ”CO-
VID-19, halihazırda yaşama bir iplikle 
bağlı olan milyonlarca insan için po-
tansiyel bir felakettir” diyerek, duru-
mun ciddiyetine vurgu yapıyor.

“EN ZENGİNLER DAHA DA 
ZENGİNLEŞTİ

“Öte yandan, Covid-19 salgını, 
dünya servetlerinin önemli kısmı-
nı elinde bulunduran büyük pat-
ronlar katında aynı etkiyi yaratmış 
görünmüyor. Zira İsviçre bankası 
UBS tarafından hazırlanan bir rapo-
ra göre, en zengin % 1’e ait toplam 
servet, krizin tüm hızıyla sürdüğü Ni-
san’dan Temmuz’a kadar dörtte bir-
den fazla (% 27,5) artış gösterdi.

“Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 
Mart ayından Haziran 2020’ye kadar 
servetini tahmini olarak 48 milyar do-
lar artırdı. Video konferans platfor-
mu Zoom ise 2,5 milyar doların üze-
rinde değer kazandı. Elon Musk’ın 
servetinde ise 17.2 milyar dolarlık bir 
artış görüldü. Diğer örneklerle bir-
likte rakamlar toplandığında, sadece 
ABD’deki milyarderlerin Covid-19 
salgını süresince toplam net servetle-
rini 637 milyar dolar artırdıkları gö-
rülüyor.” (https://bit.ly/39qCOGz)

Görüldüğü üzere mesele tamamen 
sınıfsal. Bir avuç yabancı Parababası ve 
onun yerli işbirlikçisi dünyanın yeraltı ve 
yerüstü tüm kaynaklarını her fırsatta ken-
di küplerini doldurmak için kullanıyor.

Yazımızda çocuk haklarına da sınıfsal 
temelde bakmamız gerektiğini söyledik. 
Doğal olarak yukarıdaki veriler ışığında 
böyle sınıflı, çürümüş ve kangrenleşmiş 
bir düzende yaşayan çocuklarımız da 
paylarına düşeni alacaktır. Aynı haberde 
şu gerçek de dile getiriliyor:

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve-
rilerine göre, “Günün her saati dünya 
çapında 300 çocuk yetersiz beslenme 
nedeniyle ölüyor. Tüm çocuk ölüm-
lerinin üçte birinden fazlasını teşkil 
eden bu neden yüzünden her yıl 2,6 
milyon çocuk, henüz büyüyemeden 
yaşama veda ediyor.”

İşte bu resmi istatistiklerden bile ço-
cuklarımızın en doğal insani haklarını 
ellerinden alan sistemin çarklarının na-
sıl döndüğünü ve bu çarkların dişlileri 
arasında yaşanan acı gerçeklikleri kav-
rıyoruz. Nasıl unutabiliriz?

* 2011 yılında Samsun’un Tekkeköy 
İlçesi’nde evine ekmek götüremeyen iş-
siz babanın ve düzenli beslenemeyen 
annenin 2.5 aylıkken açlıktan ölen Küb-
ra Bebeğini.

* Nasıl kulaklarımızdan çıksın acı-
lı anne Necla Bakırcı’nın, “Sütüm 
yok. Çayla insanın sütü olur mu? İki 
günden beri tenceremde yemek yok. 
Komşularım bir tabak yemek getire-
cek de çocuklarım yiyecek.” sözleri?

* Nasıl unutabiliriz 2014 yılında şa-
irin deyimiyle “Atom Çağında” babası-
nın sırtında 16 kilometre boyunca cansız 
bedeni taşınan Muharrem Bebeği? Hatır-
larsanız Van’ın Gürpınar İlçesi’ne bağlı 
Yalınca Köyü’nde, karla kaplı Çeli Mez-
rası’nda oturan Taş ailesi, rahatsızlanan 3 
yaşındaki çocukları Muharrem’i yolların 
kar yüzünden kapalı olması nedeniyle 
hastaneye götürememiş sağlık ekiple-
ri de karadan gelememişti. Yüreği acılı 
babanın taşıdığı cansız küçük bedenle 
beraber aslında bizim ölen insanlığımız 
da o karla kaplı toprağın altına verildi... 
Muharrem Bebeğin bir türlü düşmeyen 
ateşi aslında o gün bizlerin de yaşadı-
ğı bu sınıflı yeryüzü cehennemini biraz 
daha harlandırdı.

* Nasıl unutabiliriz Ensar Vakfı gibi 
gerici vakıf ve derneklerin yurtlarında 
tacize, tecavüze, istismara uğrayan kü-
çücük bedenleri?

* Nasıl unutabiliriz ortadan kaybol-
duktan/kaybedildikten sonra vahşice 
bedenlerine kast edilen masum çocuk-
larımızı?

* Nasıl unutabiliriz çocuk yaşta ya-
şamdan koparılıp babası yaşta adamlar-
la evlendirilen kızlarımızı?

* Nasıl unutabiliriz ekonomik, dini 
vb. nedenlerle eğitimini yarıda bırakan 
çocuklarımızı?

* Nasıl unutabiliriz annesi ya da ba-
basıyla çöplerde yiyecek arayan çocuk-
larımızı?

* Nasıl unutabiliriz depremlerde yü-
rek burkan bir şekilde göçüğün altından 
çıkarılıp hayata bir parmağıyla sıkı sıkı 
tutunmaya çalışan çocuklarımızı?

* Nasıl unutabiliriz cezaevlerinde 
anneleriyle birlikte zorlu şartlarda mü-
cadele eden çocuklarımızı?

* Nasıl unutabiliriz dünyanın farklı 
coğrafyalarında AB-D emperyalistleri 
ve onların yerli kuklalarının kendi kir-
li çıkarları için çıkardıkları savaşlarda 
ölen, yaralanan, sefalete ve açlığa mah-
kum bırakılan çocuklarımızı?

* Nasıl unutabiliriz emperyalist Pa-
rabalarının ve onların taşeronlarının 
Suriye’de çıkardığı savaştan kaçan 
bir ailenin bebeği olan Aylan’ı? 2015 
yılı idi…

Henüz 3 yaşındaydı, cansız bedeni 
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kıyıya 
vurduğunda…

O gün Aylan Bebek’in kıyıya vuran 
cansız bedeniyle birlikte bir kez daha 
bizim de insanlığımız yitip gitti.

Biz Kurtuluş Partililer çocukları-
mızın bu yaşadıklarının hiçbirini unut-
muyoruz ve unutmayacağız. Türkiye 
Devrimi’nin Önderi Usta’mız Hikmet 
Kıvılcımlı’nın dediği gibi;

“Hangi ülkede hangi çocuğun kaç 
lokma ekmek yiyeceğine, servet sahip-
lerinin bir araya geldikleri kahvaltılar-
da ve yemeklerde karar verilir .”

Ama bizler bu gerçekten yola çıka-
rak çocuklarımızın güneşin sofrasında 
istediği kadar lokma, istediği kadar ye-
mek yiyebileceği günlerin er ya da geç 
gerçekleşeceğini biliyoruz ve bu uğurda 
mücadele etmeye devam edeceğiz. Ta ki 
yeryüzü sofrasında çocuklarımızın gülüş-
leri bizleri güneş gibi ısıtana kadar…
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Bursa’dan Bir Yoldaş

Arifiye!
Şoför durdu, Enstitü Mektebi, 

dedi.
Süleyman Edip Bey müdürün adı.
Bir yol da burada duralım;
Ellerinde nasır, yüzlerinde nur,
Yarına ümitle yürüyenlere
Bir selam uçuralım.   

(Orhan Veli)
Evet, ellerinde nasır yarına umutla 

yürüdüler. Köy Enstitüleri, İkinci Em-
peryalist Paylaşım Savaşı’nın ülkemizi 
en olumsuz yönde etkilediği bir dö-
nemde kuruldu. Ülkede yokluk, kıtlık 
hâkimdi.

Köy Enstitüleri’nin kurucularından 
Hasan Ali Yücel, o günün şartlarını ve 
taşıdıkları umudu şöyle dile getiriyordu:

“II. Dünya Harbi hemen bütün 
küreyi sarmıştı, devlette para yok, va-
sıta yok. Tam bir çaresizlik. Yılmadık, 
ümitsizliğe düşmedik, köyde yaşayan 
nesilleri dalga, dalga arka, arkaya ce-
haletin karanlığına bırakmama azmi-
miz ve inancımız bize çare olmuştu.” 
(https://bit.ly/3lpB02S).

O yıllarda okuryazarlık oranı yok 
denecek kadar azdır. Köylerde yaşayan 
halk ziraat, sağlık gibi temel konularda 
çok geridedir. Köye hizmet götürmek de 
o yıllar için oldukça zordur. O zaman, 
köylüyü kalkındıracak kişiler köylünün 
içinden çıkmak zorundadır. Kendisi de 
bir köylü çocuğu olan eğitimci İsmail 
Hakkı Tonguç, Köy Enstitüsü sistemi-
nin kurucusu olacaktır. 

Laik Cumhuriyet’in mucize kuru-
luşları olan Köy Enstitülerinin fikir, 
uygulayıcı mimarları olduğu gibi bina-
larının da mimarları vardı tabiî ki. İşte 
bunlardan biridir Mualla Eyüboğlu. 

Köy Enstitüleri, sosyal ve ekonomik 
kalkınmayı sağlayacak yeni bir eğitim 
modeliydi. Enstitülerde köy okulları 
için öğretmen yetiştirmek temel hedef-
ti. Yetiştirilen öğretmenler köyün kal-
kınması için köylüye liderlik edecekti. 

Öğretmenler, atandığı köylerde halkı 
bilinçlendirecek; eğitimi, tarımı, gelişti-
rerek köylerdeki kalkınmayı gerçekleş-
tirecekti. Bu nedenle enstitünün eğitim 
programı içinde teorik derslerin yanında 
uygulamalı eğitim de verilmeli, binalar 
da ona göre inşa edilmeliydi. Enstitü-
lerin sadece bir okul binasından ibaret 
olmayan, öğrenci yatakhaneleri, öğret-
men evleri, atölyeleri, yemekhaneleri de 
kapsayan yapılar olması sağlanmalıydı. 
Oluşturulacak bu yapılar için mimari ya-
rışmalar açıldı. Dönemin pek çok etkin 
mimarları bu yarışmalara katıldı ve seçi-
len projelerin uygulamalarını ise Yüksek 
Köy Enstitüsü Yapı Kolu yürüttü.

Şair ve ressam Bedri Rahmi Eyü-
boğlu ile yazar Sabahattin Eyüboğ-
lu’nun kardeşi Mualla Eyüboğlu 1942’de 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisinden 
mimar olarak mezun olduğu yıl Talim 
ve Terbiye Dairesi üyesi ve Tonguç’un 
yakın bir danışmanı olarak Köy Ensti-
tüleri kanunlarının, yönetmelik ve prog-
ramlarının çıkışında büyük yardımları, 
katkıları olan ağabeyi Sabahattin Eyü-
boğlu’nun cesaretlendirmesi ile 1942’de 
enstitülerin yapı kolu başkanlığına tayin 
oldu. Bu tarihten sonra Mualla Eyüboğ-
lu, Hasanoğlan Köy Enstitüsünde Yapı 
Kolu Başkanı ve Enstitü Yüksek Bölümü 
inşaat öğretmeni olarak çalışmaya başla-
dı (https://bit.ly/3ocRaP3).

Mualla Eyüboğlu, Köy Enstitülerin-
de göreve başlama öyküsünü şöyle dile 

getirir:
“Akademi’den yüksek mimar ola-

rak yeni mezun olmuşum. Annemden 
izin alıp bir haftalığına Sabahattin ağa-
beyimi ziyarete Ankara’ya gidiyorum. 
Hiç unutmam bir cumartesi günüydü. 
Ağabeyim daha Ankara’ya varır var-
maz, o gün İsmail Hakkı Tonguç’la ta-
nıştırıyor beni. O da o an tayinimi ya-
pıyor Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitü-
sü’ne. Yapı Kolu başkanı olarak. Ailem 
şaşırdı bu duruma, böyle apar topar. 
Ama izin verdiler işte. Sonradan çok 
tenkit edilmişler akrabalar tarafından, 
‘Nasıl yollarsınız bu gencecik kızı ora-
lara!’ falan diye. Babam çok memnun-
du, köylerde çalışacağım, memlekete 
hizmet edeceğim diye. Eh annem de 
her zaman ‘Aman uşaklarım elinizden 
geldiği kadar köylücükleri okutun!’ di-
yerek büyütmüş bizleri. Eh Sabahattin 
Ağabeyim de Ankara’da bu projeye 
gönül vermişlerin başlarında geliyor. 
Babam da peki deyiveriyor işte.” (Sa-
karya, Z. (2010) Mualla Eyupoğlu ve Köy 
Enstitüleri. https://bit.ly/33wiaBc)

Mualla Eyüboğlu, Hasanoğlan Yük-
sek Köy Enstitüsünde eğitmenlik görevi 
de yaptı. Mimarlık Bilgisi, Zirai Yapı-
cılık, Teknik Resim, İç Süslemeciliği, 
Sanat ve Uygarlık Tarihi, İşlik ve Se-
miner Çalışmaları derslerini verdi. Bu 
derslerin bir kısmı teorik iken bir kısmı 
uygulamalı olarak gerçekleştiriliyordu. 
Öğrencilerin burada öğrendikleri bilgi-
leri köylerine döndüklerinde uygulaya-
bilmeleri hedefleniyordu.

Mualla Eyüboğlu, Hasanoğlan Yük-
sek Köy Enstitüsünde öğrencileri ile 
birlikte müzik okulu, marangoz atöl-
yesi, hamam, çocuk bahçesi ve kantin 
inşa etmiştir. Kantin binasında öğrenci-
lerin köylerinde kendi çatılarını tamire 
mecbur oldukları zaman nelere dikkat 
etmeleri gerektiği ile ilgili teknik bil-
gilerin verilmesi amacıyla toprak dam 
kullanılmıştır. Bu örnek de gösteriyor ki 
köy enstitülerinde inşaat faaliyetleri bile 
eğitimin bir parçasıydı. 

Mualla Eyüboğlu enstitüde öğret-
menlik yaparken kendisinin de pek çok 

şey öğrendiğini şöyle dile getirir:
“Şimdi ben Mimarlık’tan mezun 

olduğumda kerpiç nedir, çimento na-
sıl karılır görmemiştim ki hiç. Orada 
uygulama sırasında öğrendim her 
şeyi. Yanımda iki Macar usta çalışır-
dı. Gerisi öğrenci.” (agy.)

“Bir yandan Hasanoğlan’da öğ-
rencilere proje okuma ve uygulama 
dersi verirken, bir yandan da öğren-
cilerle kendi köylerinde içinde yaşa-
dıkları binaların atölyelerini yaptır-
maya çalışıyordum. Onlar benden çi-
zim ve okuma teknikleri öğrenirken, 
ben de onlardan Anadolu’nun değişik 
yörelerindeki yaşam koşullarının be-
lirlediği mimari hacimleri, malzeme-
leri öğreniyordum.” (Çokuğraş, I. ve  
Gençer, C. İ. (2018), Çok Yönlü Bir 
Cumhuriyet Mimarı: Mualla Eyüboğlu 
Anhegger. https://bit.ly/3ljJBnJ)

Mualla Eyüboğlu’nun köy enstitüle-
rindeki görevi sadece Hasanoğlan’dan 
ibaret değildi.Mualla Eyüboğlu, diğer 
köy enstitülerindeki faaliyetlerini şöyle 
belirtir:

“Kurulu olanların eksik binaları-
nın projelerini çizer, çocuklara verip 
ayrılırdım oradan. Planların tatbi-
katında güçlük çekiliyorsa, o zaman 
biraz daha uzun kalıp nasıl tatbik 
edileceğini de gösterirdim. Birkaç 
gece bu enstitülerin misafirhanesinde 
kaldıktan sonra, yine Hasanoğlan’a 
dönerdim” (agy.)

Böylelikle Mualla Eyüboğlu, ülke-
nin pek çok yerinde köy enstitülerine 
bağlı köy okullarının inşaatlarını kont-
rol etmiş ve bu sayede Anadolu’yu ta-
nımıştır.

Eyüboğlu, Ortaklar Köy Ensitüsün-
de görevli iken geçirdiği zehirli sıtma 
dolayısıyla köy enstitülerindeki göre-
vini bırakır ve Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisinde asistan olarak çalışmaya 
başlar.  Ayrıca ülkenin pek çok mimari 
çalışmasına da imza atar.

Köy Enstitüleri kapatıldığında ise 
duygularını şu şekilde anlatır:

“50.000 köye ilkokul yapıldı 10 
sene içinde. Hakiki bir eğitim sefer-

berliği yaşadı Türkiye. Devlete hiç 
yük olmadan. Eşraf malzeme verdi, 
öğrenci ve öğretmen emeğini koydu. 
Çok yazık oldu. Çok kötülükler yap-
tılar bu memlekete. İnsan hakikatleri 
bilince kırılıyor ister istemez.” (Sakar-
ya, Z. (2010) Mualla Eyupoğlu ve Köy 
Enstitüleri. https://bit.ly/33sG9RK)

Büyük umutlarla, çabalarla kurulan 
Köy Enstitülerinin Ortaçağcı güçler ta-
rafından kabullenilmesi mümkün olmadı 
tabiî ki.  Ortaçağ artığı Tefeci-Bezirgân 
Sınıf tarafından “Köy Enstitüsünde ko-
münist yetiştiriliyor” kara propagandası 
yapıldı. Köy enstitülülerin kendi imkân 
ve emekleriyle kurulan Hasanoğlan 
Yüksek Köy Enstitüsünün müzik bina-
sının çatısı orak-çekice benzetildi. Köy 
enstitülü öğretmenler komünistlikle suç-
lanarak tutuklandı. Üstelik Köy Enstitü-
leri gözden ırak “fuhuş yuvaları” olarak 
nitelendirildi ve bir süre sonra kapatıldı.

Cumhuriyet’in en önemli kazanımı 
olan Köy Enstitülerini kapatan Babil 
artığı Tefeci-Bezirgan Sınıf, günümüz-
de varlığını hâlâ sürdürüyor ülkemizde. 
Siyasi temsilcisi olan AKP’giller eliyle 
halkımızın üzerine çöreklenmiş ve pen-
çelerini etlerimize geçirmiş durumdalar. 
Bu durumdan en çok zarar gören kadın-
larımız oluyor. Nereden nereye geldi ül-
kemiz. Köy köy dolaşan, eğitimin, kal-
kınmanın destanlarına dize yazan kadın-
larımızdan; evlerine kapatılan, şiddete 
uğrayan hatta öldürülen kadınlarımıza… 
Kadınlarımızın kaderi Ortaçağcı dernek-
lere, tarikatlara bırakılmış durumda.

Peki pes mi edeceğiz, göz mü yuma-
cağız bu duruma?

Elbette hayır!
Bizler, devrimci kadın önderlerden 

Clara Zetkin’in sözleriyle haykırıyo-
ruz ve haykırmaya da devam edeceğiz:

 “Uyanın, harekete geçin, savaşın! 
Bugünkü büyük tarihi durum sizleri 
cesaretsiz bulmasın. Dünün bilinmeyen 
milyonlarca köle kadınları, bugünün 
savaşçıları meydana çıkın ve ileri yürü-
yün!” (https://www.hkp.org.tr/5409-2/).

Malatya’dan Bir Yoldaş

Dünya Çocuk Hakları Günü,
sınıfsal içeriğinden bağımsız düşünülemez!

Bir Destana Dokunan Kadın Eli:
Mimar Mualla Eyüboğlu

Mualla Eyüboğlu
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Uzel Makine Fabrikası önünde 
kurulan Direniş Çadırı’nda eylemimiz 
sloganlarla başladı. Direnişçi 
İşçiler adına konuşma yapan Zeki 
Oduncu; direnişin geldiği son 
aşamayı anlattıktan sonra kararlılıkla 
mücadelelerinin devam edeceğini 
vurguladı.

Konuşmasında kendileri gibi 
direnişte olan Ermenek, Soma Maden 
İşçileri, Bimeks, Atlasjet, Real ve 
Makro İşçilerini selamladı. 

Zeki Oduncu konuşmasında; 
Uzel Makina Direnişi bir hak arama 
mücadelesidir. 13 yıl daha üzerinden 
geçse haklarımızı gasp ettirmeyeceğiz. 
Haklarımızı alacağız başka yolu yok. 

Parababalarının işçi düşmanlığına, 
sarı sendikacılığa karşı mutlaka zafer 
kazanacağız, dedi. 

Uzel Makine Direnişine 
Birleşik Kamu-İş 
Konfederasyonu

ve ona bağlı Eğitim-İş 
Sendikası’ndan

Dayanışma Ziyareti
Dayanışma ziyaretinde bulunan 

Birleşik Kamu-İş Sendikası adına, 
Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan 
Yıldırım, Birleşik Kamu-İş 
Sendikası Genel Örgütlenme 
Sekreteri Hasan Kütük ve Eğitim-
İş İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı 

Veli Fırat Şimşek birer 
konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmacılar; Uzel 
Direnişine destek için 
burada bulunduklarına, 
Parababalarının işçilerin 
örgütlü mücadelelerini 
unutmamaları gerektiğini 
ifade ederek meydanın 
boş olmadığını, hak 
arama mücadelesinde 
sınıf dayanışmasının 

önemine vurgu yaptılar. Uzel Makina 
İşçilerinin sınıf dayanışmasıyla 
haklarını alacağını vurguladılar.

Eylemde Genel Başkan’ımız Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu da sözlerine 
her hafta yaptığımız eylemlerde 
olduğu gibi yiğit, onurlu Uzel Makine 
Direnişçilerini ve sınıf dayanışması 
için ziyarete gelen Birleşik Kamu-İş ve 
Eğitim-İş yönetici ve üyelerini saygı 
ve sevgiyle selamlayarak başladı.

Uzel Makine İşçilerinin 
mücadelesinin sadece Parababalarına 
ve kapitalistlerin işçi düşmanlığına 
karşı verilen bir mücadele olmadığını, 
aynı zamanda sarı sendikacılığa karşı 
verilen mücadele olduğunu da dile 
getirdi. 

Verilen bu mücadelenin tüm 
İşçi Sınıfına umut ve örnek bir 
mücadele olduğunu belirten 
Küçükosmanoğlu; “Çünkü bu 
mücadele Soma’daki, Ermenek’teki, 
Makro Market, Real Market’teki, 
Tüvtürk Direnişlerimizdeki gibi örnek 
bir mücadeledir. Bu mücadele aynı 
zamanda birçok işçi kardeşimizin sarı 
sendikacılığa karşı vermiş olduğu bir 
mücadele, diğer taraftan patronların 
zulmüne karşı, iktidarın işçi düşmanı 
politikalarına karşı vermiş olduğu 
mücadeledir. Tüm işçi sınıfına bir 
umut oluyor bu mücadele” dedi.

Bu mücadelenin Parababalarına 
karşı, Önder Uzel’e karşı, Vera 

(Boğaziçi) Varlık’a ve sarı 
sendikacılığa karşı sonunda zafere 
ulaşacağını belirtti. 

Küçükosmanoğlu kendisi adına 
Önder Uzel tarafından dava açılmasına 
sebep olan sözleri bir kez daha dile 
getirerek “Burada işçinin hakkını, bu 
kadar işçinin emeğini yok sayanlar 
buna ihanet edenler, kanunsuzluk 
yapanlar, alçaklık yapanlar bilsinler 
ki karşılarında örgütlü Uzel Makine 
İşçileri var. Örgütlü Uzel Makine 
İşçilerinin Direnişleri var. Bu çadır 
burada 24 saat nöbet tuttuğu sürece 
sobamız, çayımız, direnişimize 
sahip çıkan sizler olduğunuz sürece 
burada kazanan Uzel Makine İşçileri 
olacaktır”, dedi.

İşçilerin hep bir ağızdan 
dile getirdiği “Yaşasın Onurlu 
Mücadelemiz”, “Yaşasın Sınıf 
Dayanışması”, “Direne Direne 
Kazanacağız”, “Kahrolsun Sarı 
Sendikacılık” sloganlarıyla Uzel 
fabrika önündeki eylemimiz sona erdi.

Pazar günü 2. eylemimiz 
Güneşli Metro Market önündeydi 

Real ve Uyum Makro Market 
İşçileri Parababalarının işçi 
düşmanlığına, sarı sendikacılığa karşı 
sendikamız öncülüğünde tazminat 
hakları için sınıf dayanışması içinde 
mücadele ediyorlar.  

Güneşli Metro önünde de eylemimiz 

sloganlarla başladı. Direnişçi İşçiler 
tarafından yapılan konuşmalarda Real 
Direnişi 39 ayı,  Makro Direnişinin 
ise 20 ayı geride bıraktığını ama 
ne olursa olsun tazminat hakları 
verilinceye kadar mücadeleye devam 
edeceklerinin vurgusunu yaptılar.

Uyum/Makro Direnişinde 
Nakliyat-İş öncülüğünde kazanımlar 
olduğunu, işçilerin tazminat haklarının 
ödenemeye başlandığını ifade ettiler. 
Real ve Makro Direnişçileri kararlılıkla 
yürütülen mücadeleler sonucunda 
elde edilen kazanımların devamının 
geleceği ve mücadelenin sonunda 
zaferle sonuçlanacağı dile getirdi. 

Mücadeleden asla 
vazgeçmeyecekleri, haklarını almayan 
hiçbir Direnişçi İşçi kalmayana kadar 
direnişin devam edeceği dile getirerek 
eylem sonlandırıldı.

Güneşli Metro Market önündeki 
eyleme Sendikamız Genel Başkanı 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu, 
Sendikamız yöneticileri ve Nakliyat 
Ambarlarındaki üyemiz işçiler katıldı.

Eylem, “Metro’ya Girme Zulme 
Ortak Olma”, “Kahrolsun Sarı 
Sendikacılık”, “Tazminat Hakkımız 
Gasp Edilemez,” gibi sloganlarla son 
buldu.

15 Kasım 2020

Nakliyat-İş Sendikası

Sendikamız, Torba Yasa komisyon 
görüşmeler sürecinden itibaren Direniş 
alanlarında eylemleri gerçekleştirmeye 
başlamıştır. Bu anlamda harekete ge-
çen, ilk eylemleri düzenleyen, tepkisi-
ni ortaya koyan Nakliyat-İş Sendikası 
olmuştur.

Sendikamız günlerdir, örgütlü ol-
duğu bölgelerde, işyerlerinde, direniş 
alanlarında işçi düşmanı kölelik ya-
sasına karşı eylemler gerçekleştiriyor. 
Bugün Uzel Direniş Çadırı’nda, Gü-
neşli Metro, Kozyatağı Metro önün-
de ve Konya’da olmak üzere 4 ayrı 
yerde gerçekleştirdiğimiz eylemlerle 
işçi düşmanı Torba Yasaya karşı oldu-
ğumuzu ve Kıdem Tazminatımızı gasp 
ettirmeyeceğimizi bir kez daha dile ge-
tirdik.

Eylemlere Sendika Genel Baş-
kanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu, 
sendika yöneticilerimiz, Uzel Makine 
İşçileri, Real-Makro Market İşçileri, 
Tüvtürk İşçileri de katıldı.

Uzel eylemi
İlk eylemimiz, Rami’deki Uzel 

Makina Fabrikası önündeki Direniş 
Çadırı’nda gerçekleştirildi. Eylemimi-
ze yüzü aşkın Uzel Makine Direnişçisi 
ve Real Market Direnişçisi katıldı.

Eylemimiz ilk olarak Uzel Makine 
İşçisi Zeki Oduncu’nun, Kıdem Taz-
minatının hükümet eliyle gasp edilme-
ye çalışılmasıyla ilgili hazırlamış oldu-

ğumuz bildiriyi okuması ile başladı.
Ardından Genel Başkan’ımız Ali 

Rıza Küçükosmanoğlu bir konuşma 
gerçekleştirdi.

Sözlerine Uzel Makine İşçilerini ve 
vermiş oldukları haklı, onurlu, kararlı 
mücadeleyi selamlayarak başladı.

Küçükosmanoğlu; İzmir Depre-
mi’nde hayatını kaybedenleri bir kez 
daha rahmet ve saygıyla andığını dile 
getirdi. Pandemi koşullarında oldu-
ğumuz şu günlerde bir taraftan Co-
vid-19’un hızla yayıldığını ama buna 
rağmen mücadelenin, ekmek kavgası-
nın devam ettiğini vurguladı. Bir taraf-
tan deprem, bir taraftan pandemi, bu 
zorluklardan en çok işçilerin, emekçi-
lerin, yoksulların, köylülerin etkilendi-
ğini belirten Küçükosmanoğlu, hayatı-
nı kaybedenlerin de en çok yoksullar 
ve canları pahasına işlerini yapmak 
için gece gündüz mücadele eden sağlık 
emekçileri olduğunu söyledi.

Küçükosmanoğlu; diğer taraftan 
patronların, Parababalarının ise gün 
geçtikçe kârlarını katladığını, daha da 
zenginleştiğini ve ülkedeki dolar mil-
yarderlerinin sayısının daha da arttığı-
nı söyledi. Buna karşın işçi ve emek-
çilerin işinden ekmeğinden olduğunu 
söyledi.

1 milyonun üzerinde işçinin üc-
retsiz izine ayrıldığı, günlük 39 TL ile 
yaşamaya mecbur bırakıldığı şu gün-
lerde bir vicdansızlık örneği olarak 
“Torba Yasa”nın gündeme getirildiğini 
belirten Küçükosmanoğlu, bu yasanın 

amacının Kapitalistlere, Parababaları-
na, patronlara daha fazla teşvik, daha 
fazla destek vermek olduğunu, bunun 
da İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşı-
landığını dile getirdi. İşçilerin ise Kı-
dem Tazminatı hakkının, yasal tazmi-
nat haklarının parça parça ellerinden 
alındığını sözlerine ekledi.

Küçükosmanoğlu; konuşmasında 
bu Torba Yasaya en çok sendikaların 
karşı olması gerektiğini dile getirdi. 
Ancak, İşçi Sendikaları ve Konfede-
rasyonların şu an yasaya karşı tepki 
göstermediklerini, sadece Sendikamı-
zın, komisyon görüşmeleri başladığı 
andan itibaren bu yaasaya karşı müca-
dele ettiğini belirtti.

Uzel Direniş Çadırı önünde gerçek-
leştirdiğimiz eylemimiz coşkulu ve ka-
rarlı sloganlarla sonlandırıldı. Eylemi-
miz Güneşli Metro önünde devam etti.

Güneşli Metro eylemi
İkinci eylem alanımız olan Güneşli 

Metro önünde bir araya geldiğimiz di-
renişçi işçilerle eylemimiz “Metro’ya 
Girme Zulme Ortak olma, Metro 
İşçinin Tazminatını Öde, Tazminat 
Haktır Gasp Edilemez, İşçiyiz Hak-
lıyız Kazanacağız.” sloganlarıyla baş-
ladı. Eylemimiz 100’ü aşkın Tüvtürk, 
Real Market ve Ambar İşçisinin katılı-
mıyla gerçekleştirildi.

Real Market Direnişçileri adına 
konuşma yapan Direnişçi İşçi Yaşar 
Kara; sınıf dayanışmasının önemini 
ve 39 aydır verdikleri mücadeleden 
asla vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Ardından hazırlamış olduğumuz 
bildirimizi Real Market Direnişçi İş-
çilerinden Kader İpek Altunbulak 
okudu.

Sonrasında 
söz alan Genel 
Başkan’ımız 
bir konuşma 
gerçekleştirdi.

Küçükos-
manoğlu bura-
da da; Kıdem 
Tazmina t ına 
yönelik saldırı-
lar konusunda 
işçileri bilgilendirerek mücadeledeki 
kararlılığımızı bir kez daha vurguladı. 
Eylemimiz burda da sloganlarla son 
bulduktan sonra bir diğer mücadele 
noktası olan Kozyatağa’na geçildi.

Kozyatağı Metro eylemi
Kozyatağı önündeki eylemimiz 

“Direne Direne Kazanacağız, Tor-
ba Yasa Geri Çekilsin’’ sloganlarıyla 
başladı. Eyleme yüzü aşkın Tüvtürk, 
Real Market İşçisi katıldı.

Direnişçi İşçiler adına konuşma 
yapan Yılmaz Balkese; tüm İşçi Sını-
fının haklarını gasp etmek için çıkarı-
lan Torba Yasa’ya karşı mücadele için 
alanlarda olduğumuzu dile getirdi.

Gebze Şube Sekreterimiz Murat 
Ayaz, Torba Yasa’ya karşı hazırladığı-
mız bildirimizi okudu.

Konya’daki Eylemimize Valilikçe 
engelleme girişiminde bulunul-

du
Çıkarılmaya çalışılan işçi düşmanı 

yasaya yönelik eylemlerimiz İstan-
bul’la sınırlı kalmadı. Bir diğer eyle-
mimiz de Konya’da, Sendika şubemi-
zin önünde gerçekleştirildi.

Konya’daki eyleme Valilik bir gün 
önce İl Hıfzıssıha Kurulu Kararını 

gerekçe göstererek izin vermeyeceği-
ni bildirdi. Sendika olarak toplantı ve 
gösteri yürüyüş hakkının anayasal bir 
hak olduğunu bildirerek kitlesel basın 
açıklamasını yapacağımızı bildirdik. 
Valilik daha sonra akşam saatlerinde 
sendikamız Örgütlenme Daire Başkanı 
Mehmet Ünver’i arayarak izin verildi-
ğini bildirmiştir.

Eylemimize sendikamız üyesi işçi-
ler ve sendika temsilcilerimiz katıldı. 
Basın bildirimizi Örgütlenme Daire 
Başkanımız Mehmet Ünver okudu.  
Ünver, örgütlü İşçi Sınıfının bu işçi 
düşmanı yasanın Meclisten geçmeme-
si için sonuna kadar mücadele edilece-
ği vurgusunu yaptı.

Başta gasp edilmek istenen Kıdem 
Tazminatı hakkı olmak üzere işçi sını-
fının haklarına yönelik tüm saldırılara 
karşı sendikamızın mücadelesi devam 
edecek.

Tazminat Hakkımız Engellene-
mez!

İşçi Düşmanı yasa İstemiyoruz!
Direne Direne Kazanacağız!

08.11.2020

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Sendikamız, Direniş, Grev Alanla-
rında Örgütlü Olduğu İş Yerlerin-

de İşçi Düşmanı, Kölelik Yasası olan 
Torba Yasa Geri Çekilsin Eylemlerine 
Devam Ediyor.

AKP Hükümeti tarafından Kamuo-
yuna “İstihdam Paketi” diye açıklanan 
“İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun” teklifi Torba Yasa komisyondan 
geçti ve bugün Meclis gündemine geldi.

İşçi düşmanı, kölelik yasası Torba 
Yasayla ilgili sendika olarak komisyon 
görüşmeleri sırasında eylemlere başla-
dık. Komisyon görüşmeleri sırasında 
eylem yapan tek sendika olduk. Ve di-
reniş alanlarımızda; Uzel, Real/Makro, 
Tüvtürk Şanlıurfa/Polçak, Muğla 

Tüvtürk, Milas Kömürcüoğlu/Çınar-
taş’ta, Reysaş Tüvtürk Kastamonu’da 
eylemler yaptık.

Nakliyat- İş Sendikası olarak, işçi 
düşmanı, kölelik yasası olan Torba yasa-
ya karşı komisyon görüşmeleri sırasında 
başlayan eylemlerimiz bugün de devam 
etti. İstanbul’da Samsun Çorum Ambarı 
Grev alanında, Konya Nakliyat Ambar-
ları’nda eylemler gerçekleştirdik.

İstanbul’da Samsun Çorum Ambarı 
Grev Alanı (Kilerci Tır Garajı)’nda ger-
çekleştirdiğimiz açıklamamıza Sendika-
mız Genel Sekreteri Erdal Kopal, sendi-
ka yöneticilerimiz ve 287 gündür grevde 
olan grevci işçiler ve örgütlü olduğumuz 
ambarlardaki işyeri temsilcileri ve Sam-
sun Çorum Ambarı İşçileri katıldı. 

Açıklamamız, Genel Sekreter’imiz 
Erdal Kopal’ın yaptığı açılış konuşması 
ve sloganlarla başladı.

Kopal konuşmasında; Kıdem Tazmi-
natının Parababaları ve işverenler için 
bir maliyet unsuru görülerek ortadan 
kaldırılmaya çalışıldığını söyledi. Torba 

Yasayla beraber Kıdem Tazminatı 25 yaş 
altı ve 50 yaş üstü çalışanlarda ortadan 
kaldırılmak istenmektedir diyen Kopal, 
bu düzenlemenin komisyondan geçmiş 
olduğunu ve bugün Meclis gündemine 
getirileceğini dile getirdi. 

Genel Sekreter’imiz Erdal Kopal’ın 

ardından sendikamızın konuyla ilgili 
olarak hazırlamış olduğu bildiriyi İstan-
bul Şube Başkanı’mız Metin Varol oku-
du. Basın açıklamamızda; bir kez daha 
Kıdem Tazminatının gasp edilmesine 
yönelik çıkarılmaya çalışılan torba ya-
saya, güvencesiz esnek çalışmaya karşı 
olduğumuz dile getirildi.

Basın açıklamamız atılan; “Tazmi-
nat Hakkımız Gasp Edilemez”, “Hü-
kümet Yasanı Al Başına Çal”, “Esnek 
Çalışma İstemiyoruz”, “Zafer Direnen 
Emekçinin Olacak” sloganlarla son 
buldu.

İstanbul Tüvtürk Araç Muayene 
İstasyonları, Bursa Tüvsüd Araç Mu-
ayene İstasyonları, Gebze Demtrans, 
Gebze MC Paketleme, Kocaeli Nakli-
yat Ambarları, Ergene Tüvtürk Araç 
Muayene İstasyonları, Eskişehir Sarp 
Lojistik ve örgütlü olduğumuz her yerde 
“Kıdem Tazminatı Hakkımız Gasp Edi-
lemez”, sloganımızı atarak bu mücadele-

den vazgeçmeyeceğimizi haykırdık.
Konya’da da sendikamız üyesi işçi 

arkadaşlarımız ve Sendikamız Örgüt-
lenme Daire Başkanı Mehmet Ünver’in 
katıldığı eylemler gerçekleştirildi. Sen-
dikamızın örgütlü olduğu iş yerlerinden 
olan; Mevlana, Ova Selçuk, Konya 
Sürat, Meram, Yeni Özkan, Uğursoy 
Nakliyat Ambarlarında da Sendikamı-
zın hazırlamış olduğu bildiriler okundu. 
Mücadelemize kararlılıkla devam edece-
ğimizin vurgusu tekrar tekrar yapıldı.

03.11.2020

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten: 

Yağma Yok
Tazminatlarımızı Gasp Ettirmeyeceğiz!

Nakliyat-İş’ten: 

Parababalarının İşçi Düşmanı
Torba Yasasına karşı mücadele ediyoruz!

Nakliyat-İş’ten: 

Torba Yasaya karşı mücadelemiz örgütlü 
olduğumuz işyerlerinde de devam ediyor!

Baştarafı sayfa 20’de

Baştarafı sayfa 20’de
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Fedex/TNT işvereni bu süreçte 
altına imza attığı Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler Sözleşmesinin 3’üncü 
İlkesine de aykırı davranmış, işçilerin 
anayasal haklarını kullanarak sendi-
kaya üye olma haklarına saygı göster-
memiştir. 

Sendikamız, işverenin bu keyfi 
tutumuna karşı İstanbul’da TNT/FE-
DEX’in Genel Müdürlüğü önünde 
birçok kez üyemiz işçilerin de katıl-
dığı kitlesel eylemler gerçekleştirdi. 
Ayrıca Çağlayan Adliyesinde de bu 
durumu protesto etmek için üyeleri-
mizle birlikte basın açıklaması yapıl-
dı. Bu süreçte yurt dışındaki Fedex/
TNT’nin işyerlerinin örgütlü olduğu 
sendikalarla birlikte Dünya Sendika-
lar Federasyonu (DSF),   Avrupa Taşı-
macılık İşçileri Federasyonu (ETF) ve 
Uluslararası Taşımacılık Çalışanları 
Federasyonu’ndan (ITF) da destek ve 
dayanışma açıklamaları geldi. 

İşveren, dava sürecinin uzatılma-
sına yönelik girişimlerde bulunarak 
önce yanlış mahkemeye itiraz etti. 
Ancak Sendikamız avukatları gerekli 
tavrı göstererek sürecin uzamasının 
önüne geçtiler. Dava dosyasının doğru 
mahkemeye gelmesi ve davanın baş-
laması ile birlikte İstanbul 2. İş Mah-
kemesi Sendikamızın Fedex/TNT’de 
yetkili sendika olduğuna karar verdi. 
İşveren bu karara da iti-
raz ederek kararı İstinaf 
Mahkemesine götürdü. 
İstinaf Mahkemesi de 
yerel mahkemenin ver-
diği kararla aynı kararı 
alarak bir kez daha sen-
dikamızın yetkili sendi-
ka olduğuna karar verdi. 

Ancak işveren bu 
kararı da kabul etme-
yerek Yargıtay’a taşı-
mıştır. Nihayet Yargıtay 
9. Hukuk Dairesi diğer 
mahkemelerin kararını 
doğru bularak 28.10.2020 tarihinde 
sendikamızın yetkili olduğunu kesin-
leştirmiştir.

Dava sürecinde sendikamız ve 
üyelerimiz birçok kez Fedex/TNT 
Genel Merkez önündeki eylemlerle 
işverenin bu keyfi ve hukuksuz tavrı-
nı protesto etmiş ve işverene sözleş-
me görüşmelerine bir an önce başla-
ması için çağrıda bulunmuştu.

Fedex/TNT işyerinin yurt dışın-
daki işyerlerinin büyük çoğunluğun-
da işçiler, toplu iş sözleşmeli olarak 

çalışmaktadır. Oysa ülkemizde sen-
dikanın yetkisini düşürmek için Fed/
Ex/TNT işvereni davalar açmış, bu 
süreçte de üyelerimize yönelik çeşitli 
baskılar yapmıştır. Ancak üyelerimiz 
örgütlülüklerine ve sendikalarına sa-
hip çıkarak sabırla mahkeme süreci-
nin sonuçlanmasını beklemişlerdir. 

Artık beklenen gün geldi. Bakan-
lık mahkeme kararlarına dayanarak 
sendikamıza yetki belgesini gönder-
miştir. Önümüzdeki günlerde toplu 
iş sözleşmesi görüşmelerine başlana-
caktır. İnanıyoruz ki Fedex/TNT işçi-
leri kazanacak ve imzalanacak toplu 
iş sözleşmesi İşçi Sınıfımıza örnek bir 
sözleşme olacaktır. 

Yaşasın TNT/FEDEX Örgütlen-
memiz

Fedex/TNT’de Yetkiyi Aldık 
Sıra Toplu İş Sözleşmesinde

Avrasya Tünelinde 150
işçinin çalıştığı  EGİS 

Tünel İşletmesinde Artık 
Sendikamız Yetkili

Avrasya Tüneli İstanbul Boğazı 
Karayolu Tüp Geçiş Projesinde (Av-
rasya Tünel) yap-işlet-devret modeli 
ile iş yapan bir şirket olan EGİS Tü-
nel İşletmeciliği işyerinde, sendika-
mız 2018 yılında örgütlenme faaliyeti 
başlatmış ve 09.05.2018 tarihinde 
Bakanlığa yetki tespiti için başvuru 
yapmıştı.

Bakanlık sendikamızın sözleşme 
yapmak için gerekli çoğunluğu sağla-
dığını belirten yazıyı gönderdi. Ancak 
EGİS işvereni de Bakanlığın bu tes-
pitine itiraz ederek dava açtı. İlk dava 
İstanbul Anadolu 25. İş Mahkemesin-
de açıldı. Sendikamızın bu mahkeme-
nin yetkisiz olduğuna yönelik itirazı 
sonucunda dosya İstanbul Nöbetçi 
İş Mahkemesine gönderildi. Buna 
da itiraz eden işveren davayı bir üst 
mahkeme olan İstinaf Mahkemesine 
götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi 

28.12.2018 tarihinde davanın “ESAS-
TAN REDDİNE” karar verdi. 

İşveren daha sonra sendikadan 
kurtulmak ve sözleşme sürecini uzat-
mak için bu sefer yetkili mahkemeye 
itiraz etti ve İstanbul 23. İş Mahke-
mesinde görülen davada mahkeme, 
07.11.2019 tarihinde davanın reddine 
karar vererek sendikamızın yetkili 
sendika olduğunu bir kez daha tespit 
etti. Bu karara da itiraz eden işveren 
dosyayı bir kez daha İstinaf Mahke-
mesine götürdü. İstinaf Mahkemesi 
de (BAM) 27.02.2020 tarihinde oy 
birliğiyle davanın “ESASTAN RED-
DİNE” karar verdi. Bu kararı da 
Yargıtay’a taşıyan işveren, Yargıtay 
9. Hukuk Dairesinin Bölge Adliye 
Mahkemesinin kararda bir isabetsiz-
lik bulunmadığını belirterek kararı 
onaması üzerine 22.10.2020 tarihinde 
yetkimiz bir kez daha ve kesince net-
leşmiş oldu. 

Bakanlıktan gelen yetki belgemiz-
le önümüzdeki günlerde EGİS Tünel 
İşletmesinde çalışan üyelerimiz adına 
sözleşme görüşmelerimiz başlayacak-
tır.

Toplu iş sözleşmesi sürecinde 
üyelerimizle anket çalışması yapıla-
rak toplu iş sözleşmesi teklif tasarısı, 
demokratik sınıf sendikası işleyişi ile 
üyelerimizin önerileri doğrultusun-
da oluşturulacak ve üyelerimizin de 
onayı ile toplu iş sözleşmesi imzala-
nacaktır. 

Sendikamız her türden zorluklar-
la mücadele ederek örgütlediği yeni 
işyerleri ve imzaladığı sözleşmelerle 

örnek olmaya ve umut 
olmaya devam ediyor. 
Dünyanın ve ülkemizin 
Koronavürüs-Kovid-19 
salgını ile mücadele et-
tiği şu günlerde, bütün 
zorlukları aşarak sendi-
kamız inancıyla, umu-
duyla ve  İşçi Sınıfına 
olan güveniyle sözleş-
meler imzalamaya de-
vam edecek.

Umudumuzu, müca-
dele azmimizi bileyerek 
daha da güzel günlere 

ulaşacağımızı bir kez daha ifade edi-
yoruz. 30.11.2020

Yaşasın DİSK Yaşasın Nakli-
yat-İş!

Yaşasın EGİS Örgütlenmemiz!
Yaşasın TNT/FEDEX Örgütlen-

memiz!
Fedex/TNT’de Yetkiyi Aldık 

Sıra Toplu İş Sözleşmesinde!

Nakliyat-İş
Genel Merkezi

DSF Sekretarya üyesi ve Suriye 
Sendikaları Genel Federasyonu 

(GFTU)’dan Adnan Azzouz:
Suriye GFTU olarak Ali 

Rıza kardeşimizi sonuna kadar 
destekliyoruz. 

Tüm Hindistan Kara Taşımacılığı 
İşçileri Federasyonu Genel 
Sekreteri K. K. Divakaran:
Ali Rıza Yoldaş’a güçlü desteğimizi 

gönderiyoruz.

CGT Cheminots de Versailles 
Sendikası Genel Sekreteri 

Matthieu Bolle Redat: 

Ali Rıza Yoldaş’ı sonuna kadar 
destekliyoruz.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 
Conscience des Travailleurset 

Paysans du Congo – CTP 
Sendikası’ndan Vincent 

Kapenga:
Ali Rıza Yoldaş, seninle birlikteyiz!

İspanya’nın Union of the airport 
Industry Sendikası’ndan Luis 

Miguel Busto:
Ali Rıza yoldaş, seninleyiz!

Lübnan Deniz Taşımacılığı 
Sendikası’ndan Nasser Nazzal:

Ali Rıza kardeşim, desteklerimiz 
seninle!

Portekiz’in Sindicato Nacional 
dos Trabalhadores do Sector 
Ferroviário Sendikası’ndan 

Abilio Carvalho:

Yoldaşımız Ali Rıza ve Metal 
İşçilerinin işten atılmasını protesto 
etmek için mücadele eden işçilerin 
gözaltına alınmasını büyük bir 
kaygıyla öğrenmiş bulunuyoruz.

İşçilerin haklarına, özgürlüklerine 
ve mücadelelerine yönelik bu vahşice 
saldırıyı reddediyoruz. 

Ali Rıza Yoldaş’ımıza ve 

gözaltına alınan diğer işçilere yönelik 
dayanışmamızı ifade ediyoruz. 

Kıbrıs’tan PEO Sendikası:

Haklarını savunmak için protesto 
düzenleyen işçilerin gözaltına 
alınmasını kınıyor, işçilerle 
dayanışmamızı ifade ediyoruz. 

Gözaltındaki işçilerin serbest 
bırakılmasını, Türkiye işçilerinin 
ve halkının sendikal ve demokratik 
haklarına tamamen saygı gösterilmesini 
talep ediyoruz. 25 Kasım 2020

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten: 

Kazanan, Fedex/TNT ve EGİS Tünel
İşletmesinde Çalışan Üyemiz İşçiler Oldu!

Nakliyat-İş’ten: 
Metal işçilerine yönelik polis saldırısı sırasında, aralarında 

sendika Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun da 
bulunduğu çok sayıda sendika yöneticisi ve işçinin gözaltına 

alınmasına ilişkin dünya çapında gelen destek mesajları

Baştarafı sayfa 20’de
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Hiç tahammülünüz kalmadı. Kim 
hak mücadelesi veriyor, saldırıyor-
sunuz. Kim ekmek mücadelesi, ek-
meğini büyütme mücadelesi veriyor, 
önüne barikatları kuruyorsunuz. Kim 
sendikal örgütlenme mücadelesi ve-
riyor, kim onur mücadelesi veriyor, 
acımasızca, vicdansızca jandarmanızı, 
polisinizi emekçilerin önüne yığıyor, 
emekçileri darp ediyor, gözaltlarına 
alıyorsunuz. Yapmayın. Ayıptır, gü-
nahtır, vicdansızlıktır!

Birleşik Metal-İş’e üye olduktan 
sonra tazminatsız şekilde işten atılan 
ve ücretsiz izne zorlanan Systemair 
HSK, Özer Elektrik ve Baldur İş-
çilerinin Sendika Yöneticileriyle bir-
likte Ankara’ya doğru yürüme kararı 
aldılar. Tek çözüm olarak düşündüler 
Ankara Yürüyüşünü. Seslerini duyur-
mak, kamuoyu oluşturmaktı amaçları. 
Desteğe çağırdılar kardeş sendikaları 
ve işçi kardeşlerini. Yasak koydular 
yürüyüşlerine ama bu onur mücadele-

sidir, işçiler dinlemediler yasağı.
İşçi düşmanı AKP’giller’in yanıtı 

hiç kimseyi şaşırtmaz. Yine polis ba-
rikatı, yine coplar, yerlerde sürükleme-
ler, yine gözaltılar.

Aralarında İşgal, Grev, Direnişlerin 
Sendikası Nakliyat-İş’in Genel Baş-
kanı, Dünya Sendilkalar Federasyo-
nu Başkanlık Kurulu Üyesi ve TUI 
Transport Genel Sekreteri Ali Rıza 

Küçükosmanoğlu ve Yöneticileri ile 
Birleşik Metal-İş Sendikası’nın yöne-
ticilerinin de bulunduğu yaklaşık 100 
kişi gözaltına alındı. 

Dünyanın en kutsal davasıdır hak 
alma mücadelesi, ekmek mücadelesi, 
örgütlenme mücadelesi. Haktır. Meş-
rudur. Bu zulüm devam ettiği sürece 
de bu mücadele devam edecektir. Tâ ki 
zaferle sonuçlana kadar.

Birleşik Metal-İş üyesi İşçiler de 
sendikal hakları tanınana, atılan işçiler 
geri alınana kadar mücadele edecekler. 
Kararlılar, yılmayacaklar.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
ekmeği için, onuru için, sendikal hak-
ları için direnen işçilerin yanındayız. 
Mücadeleleri bizim de mücadelemiz-
dir.

Selam Olsun Direnen İşçilere!
İşçilerin Birliği Sermayeyi Yene-

cek!

24 Kasım 2020

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Sendikal Hakları için
Ankara’ya yürümek isteyen İşçileri değil
Sendikal Hakları gasp edenleri durdurun!

13 yıldır Parababaları tarafından hakla-
rı gasp edilen ve 26 aydır sendikamız 

Nakliyat-İş öncülüğünde direnen Uzel 
Makine İşçileri, kendilerini mağdur eden 
bütün kişi ve kurumlara karşı mücade-
lesini amansızca sürdürüyor, zafer ka-
zanacaklarına olan inançları günbegün 
artıyor. Tazminat hakları Parababaları 
tarafından gasp edilen, sarı sendikacı-

lığın ihanetine uğrayan ancak 13 yıldır 
haklı mücadelelerinde yılgınlığa düşme-
yen Uzel İşçileri, direnişlerini 6 Eylül’de 
Uzel Makine önüne kurdukları çadırla 
gece gündüz devam ettiriyor.

Yaşadıkları mağduriyetin sorumlu-
larının ensesinde olan Uzel Makine Di-
renişçileri bugün de sendikamız öncülü-
ğünde Türkan Uzel’in yalısının önünde 
eylem yaptı. 

Yalı önünde Uzel İşçileri adına bir 
açıklama yapan Suat Bektaş konuş-
masında; 13 yıldır tazminatlarının gasp 
edildiğini, 5 aylık aylıklarını alamadık-
larını ve alın terlerinin gasp edildiğini 
bir kez daha dile getirdi. Bektaş; “Uzel 
İşçilerinin sırtından kazandığınız pa-
ralarla yaşıyorsunuz. Uzel İşçilerinin 
emeğini, alın terini vermeden size 
rahat yok.” dedi.  Mücadele eden 200 
işçinin ve geçmişte girdikleri bunalımlar 

yüzünden hayatlarını kaybeden, yuvala-
rı yıkılan arkadaşlarının emeği için asla 
mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söy-
ledi.

Suat Bektaş’ın ardından bir konuş-
ma yapan sendikamız Genel Başkanı Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu, 13 yıldan beri 
tazminat hakları için yiğitçe, cefakârca 
mücadele eden Uzel İşçilerini selamla-
yarak konuşmasına başladı.

Küçükosmanoğlu; İşçilerin yasal 
tazminat haklarını iste-
diğini, kimseden sadaka 
istemediğini söyledi. İşçi 
Sınıfını dünyanın en onurlu 
sınıfı olduğunu,  işçilerin 
emeklerinin karşılığını,  
gasp edilen tazminatlarını 
istediklerini belirterek Uzel 
İşçilerinin sadece haklarını 
istediğini belirtti.  

Sendika olarak Uzel 
Makine İşçilerinin müca-
delesine sahip çıkmaya 
devam edeceklerini bir kez 

daha ifade eden Küçükosmanoğlu Uzel 
ailesine yalılarında, iş yerlerinde rahat 
vermeyeceklerini ve Uzel İşçileri hak-
larını alıncaya kadar mücadelenin, ey-
lemlerin devam edeceğini söyledi. Son 
olarak Uzel İşçilerinin aynı zamanda 
tüm Türkiye İşçi Sınıfı adına mücadele 
verdiğinin altını çizen Küçükosmanoğlu, 
“Bu sorunun çözümü ile ilgili Türkan 
Uzel’i, ailenin en büyük bireyi olarak 
sorumluluk almaya davet ediyoruz” 
dedi.

Küçükosmanoğlu “Kazanan Uzel 
Makine İşçileri olacak, Metal İşçileri 
ve Türkiye İşçi Sınıfı olacak.” diyerek 
sözlerini bitirdi. 

Atılan sloganların ardından eylem 
sona erdi. 25.11.2020 

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Baştarafı sayfa 20’de

Nakliyat-İş’ten: 

Uzel Makine Direnişçileri,
Uzel Patronlarını, Yalılarında, Ofislerinde

protesto etmeye devam ediyor
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Sloganlarla başlayan eylemimizde, 
Genel Başkanımız Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu bir açıklama 
gerçekleştirdi.

Küçükosmanoğlu konuşmasında; 
dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri 
olan Hindistan’da milyonlarca işçinin ve 
çiftçinin örgütlediği grevi selamlayarak 
başladı.

Küçükosmanoğlu, “Bizim de bağlı 
bulunduğumuz Dünya Sendikalar 
Federasyonu, 105 ülkede 130 milyon 
üyesi bulunan, ücretli köleliğin 
ortadan kaldırılması için bir araya 
gelen sendikaların oluşturduğu Dünya 
Sendikalar Federasyonu, bugün 
dünyanın çeşitli ülkelerinde Hindistan 
İşçi Sınıfının 26 Kasım’da yapmış olduğu 
bu büyük kitlesel grevle dayanışma 
içerisindedir” ifadelerini kullandı.

Küçükosmanoğlu konuşmasında, 
bütün Dünya İşçi Sınıfının sorunlarının 
ortak olduğunu ve özelleştirmelere 
karşı, insanca yaşayabilecekleri bir 
ücret için ve sosyal güvenlik hakları 
için, emeklilik hakları için mücadele 
verdiklerini söyledi.

“Bugün Hindistan’da yaşanan 
özelleştirmeye karşı 100 milyonlarca 
işçi ve emekçi direnişte, grevde. Bugün 
Yunanistan’da yine yüz binlerce işçi 
kardeşimiz yine benzer politikalar 
karşısında, işçi düşmanı, sendika 
düşmanı politikalar, örgütlenme 
düşmanı politikalar karşısında 1 günlük 
grevde” diyerek konuşmasını sürdüren 
Küçükosmanoğlu, Pandemi koşullarının 

insanların canını aldığı bu günlerde 
bile ülkelerin zorunlu üretim durumları 
dışında önlemler alması gerekirken, 
kendi kâr hırsları için işçilerin, halkların 
canlarını, sağlıklarını hiçe saydığını 
dile getirdi. “Küba, Vietnam gibi 
birkaç tane sosyalist ülke dışında tüm 
ülkelerde patronların önceliği ve onların 
güdümündeki siyasi iktidarların önceliği 
tamamen kendi ekonomik çıkarları. ” 
dedi.

Bu sebepten dünya halklarının, 
dünya işçilerinin dayanışmasının 
önemine vurgu yapan Küçükosmanoğlu, 
sendika olarak bu dayanışma eyleminde 
aynı zamanda Hindistan’da grev yapan 
işçilere yönelik biber gazlı, plastik 
mermili saldırılardan dolayı Hindistan 
hükümetini kınadıklarını ve protesto 
ettiklerini dile getirdi.

Küçükosmaoğlu konuşmasında; 
Ermenek’te Bağımsız Maden-İş 
Sendikası Genel Başkanına yönelik 
Jandarma saldırısını protesto ederek, 
gözaltına alınanların derhal serbest 
bırakılması gerektiğini ifade etti.

Genel Başkan’ımızın konuşmasının 
ardından Hindistan Konsolosluğuna, 
Hindistan İşçi Sınıfının haklı taleplerini 
tamamen desteklediğimizi, işçi karşıtı 
yasaları ve uygulamaları protesto 
ettiğimizi belirttiğimiz bir mektup Genel 
Başkan’ımız ve Real Market Direnişçisi 
tarafından verildi. 

Yaşasın İşçi Sınıfı Mücadelesi!
Yaşasın Hindistan İşçi Sınıfı Mü-

cadelesi!
Yaşasın Türkiye İşçi Sınıfı Müca-

delesi!
Hindistan İşçi Sınıfı Yalnız Değildir!
Yaşasın Proleterya Enternasyon-

lizmi!
26.11.2020

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Sendikamız Genel Başkanı ile Uzel 
Makine İşçilerinin Temsilcisi Vera 

(Boğaziçi Varlık) Yöneticileri ile Gö-
rüşme Yaptı.

Uzel Makine İşçileri, Uzel Fabrika-
sı Arazisinin Satışına Hile ve Fesat Ka-
rıştırılmasından Sorumlu Olan Boğazi-
çi Varlık’ı (Vera Varlık’ı), MetroCity 
AVM Önünde Protesto Etti.

Bildiğimiz gibi 13 yıldan fazla bir 
süredir tazminat hakları Parababaları 
tarafından gasp edilen UZEL İşçileri, 
24 ay önce sendikamız öncülüğünde 
başlattıkları mücadelelerini, 68 gündür 
Uzel Makine Fabrikası önünde kurduk-
ları Direniş Çadırı’nda sürdürüyorlar.

Uzel Makine İşçileri gasp edilen 
tazminat hakları ve ödenmeyen 5 aylık 
maaşları için mücadelelerini her alan-
da sürdürüyorlar. Genel Başkan’ımızın 
sürekli vurguladığı gibi “bunun bir ek-
mek kavgası, bunun bir hak mücadele-
si” olduğuna sonuna kadar inanıyorlar.

Bu bilinçle ve kararlılıkla mücade-
lelerini sürdüren Uzel Makine İşçileri 
ve onlara her alanda sahip çıkan sen-
dikamız Nakliyat-İş Genel Başkanı ve 
yöneticileri bugün de eylemdeydi.

Hileli bir biçimde satılan Uzel Ara-
zisini ihalesine hile karıştırılmasında 
sorumlu olan, Boğaziçi Varlık’ın (Vera 
Varlık’ın) MetroCity AVM’deki Genel 
Merkezi önünde bir araya gelen Uzel 
Makine İşçileri, sendika Genel Başka-
nımız ve yöneticilerimiz bir eylem ger-
çekleştirdi.

Eylemde Uzel Makine İşçileri adı-
na konuşan Suat Bektaş; “13 Yıldır 
Tazminat ve ücretlerimiz için mücade-
ledeyiz. Haklarımızın gasp edilmesin-
de sorumlu olanların peşini bırakmaya-
cağız. Türk Metal, Uzel Ailesi, Boğa-
ziçi Varlık haklarımızı alana kadar bizi 
karşılarında görecekler”, dedi.

Daha sonra söz alan Genel Başkanı-
mız Ali Rıza Küçükosmanoğlu; “Uzel 
Makine İşçilerinin ücretlerinin bugüne 
kadar ödenmemesinin arkasında Boğa-
ziçi Varlık (Vera Varlık), Uzel Ailesi, 
Siyasiler var, pazarlıklar var. Bunları 
biliyoruz. Mücadeleden vazgeçmiyo-
ruz, buradaki mücadele yasal bir hak 
mücadelesidir, kazanacağız”, sözlerini 
dile getirdi.

Küçükosmanoğlu; Türk Metal Sen-
dikası da işçilerin haklarının gasp edil-
mesinden sorumludur, dedi. Bu neden-
le buradaki mücadele Parababalarının 
işçi düşmanlığı ile birlikte sarı sendika-
cılığa karşı da yapılmaktadır, dedi.

Açıklamanın ardından Genel Baş-
kan’ımız ve Direnişçi İşçiler adına 
Suat Bektaş, Sendikamız öncülüğün-
deki Uzel İşçilerini muhatap almaktan 
başka çaresi kalmayan Boğaziçi Var-
lık yöneticileriyle süreç hakkında bir 
görüşme yaptılar. Görüşme sırasında 
işçilerin gasp edilen haklarını almak 
için mücadeleden asla vazgeçmeyecek-
lerini dile getiren Genel Başkan’ımız 
ve Direnişçiler, Uzel Makine önündeki 
Direniş Çadırı’mızın, gasp edilen taz-
minat haklarının ve 5 aylık maaşların 
ödeneceği güne kadar fabrika önünden 
kaldırılmayacağını bir kez daha vurgu-
ladılar.

Eylemde atılan “Tazminat Hakkı-
mız Gasp Edilemez”, “Direne Direne 
Kazanacağız”,” Kahrolsun Sarı Sen-
dikacılık” gibi sloganlarla son buldu.

Yapılan görüşme sırasında dışarda 
bekleyen Direnişçi İşçiler eylem sonra-
sın da mücadele merkezleri olan Uzel 
Makine önündeki Direniş Çadırı’na 
döndüler. 12.11.2020

Nakliyat-İş sendikası
Genel Merkezi

Yüz ellinin üzerinde Uzel Maki-
ne Direnişçisi, Uzel Ailesinin Yalı-
sına giderek yalının kapısına Siyah 
Çelenk bıraktı.

Uzel Makine Direnişçileri, Uzel 
Patronlarını, fabrika arsasını hileli 
ihale ile alan Vera Varlık’ı (Boğaziçi 
Varlık) Yalılarında, Ofislerinde pro-
testo etmeye devam ediyor.

Real Market Direnişi Kozyatağı 
Metro önünde devam ediyor.

Tazminat hakları Parababaları 
tarafından gasp edilen, sarı sendika-
cılığın ihanetine uğrayan ancak 13 
yıldır haklı mücadelelerinde yılgın-
lığa düşmeyen Uzel Makine İşçileri-
nin mücadelesi Nakliyat-İş öncülü-
ğünde kararlılıkla devam ediyor.

Uzel İşçileri, Direnişlerini 6 Ey-
lül’de Uzel Makine önüne kurduk-
ları çadırla gece gündüz devam et-
tiriyor.

Nakliyat-İş öncülüğünde haklarını 
arayan Uzel Makine Direnişçileri, kit-
lesel bir eylemle 1 Kasım Pazar günü 
Uzel Ailesinin Beylerbeyi’ndeki yalı-
sının önünde haykırdı. Yalı önüne Si-
yah çelenk bıraktı.

Türkan Uzel’in Beylerbeyi’ndeki 
yalısının önünde toplanan işçiler ve 
aralarında Sendika Genel Başkan’ımız 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun da bu-
lunduğu sendika yöneticilerimiz, Uzel 
İşçilerinin tazminat haklarının gasp 
edilemeyeceğini, bu haklı ve meşru 
mücadeleden asla vazgeçilmeyeceğini 
bir kez daha dile getirdiler. Uzel Maki-
na İşçilerine Real Market Direnişçileri 
de Sınıf dayanışmasında bulundu.

Eylem, İstanbul Emniyetinin çok 
sayıda Çevik Kuvvet, sivil polis ve 
TOMA ile almış olduğu güvenlik ön-
lemi içinde geçekleştirildi.

Yalı önünde Uzel İşçileri adına bir 
açıklama yapan Suat Bektaş şunları 
dile getirdi:

“13 yıldır bizim emeğimizi, ver-
meyen Uzel ailesine biz daha önce 
de defalarca söyledik emek hırsızlığı 
yapıyorsunuz, işçinin alın terini çalı-
yorsunuz, diye. Bu davadan vazgeçin, 
dedik. Biz size bunu yedirmeyeceğiz 

siz bu yalılarda yaşıyorsanız bu Uzel 
İşçilerinin sırtından kazandığınız para-
larla yaşıyorsunuz, diye. Uzel İşçileri-
nin emeğini, alın terini vermeden size 
rahat yok.” dedi.

Suat Bektaş’ın ardından sözü sen-
dikamız Genel Başkanı Ali Rıza Kü-
çükosmanoğlu aldı.

13 yıldan beri tazminat hakları için 
yiğitçe, cefakârca müca-
dele eden Uzel İşçilerini 
selamlayarak konuşma-
sına başlayan Küçü-
kosmanoğlu, mücade-
lenin bugün de Türkan 
Uzel’in yalısının önüne 
taşındığını dile getirdi.

“Biz, bir ekmek 
kavgası, ekmek davası 
için, yasal hak davası 
için buradayız” diyen 
Küçükosmanoğlu, söz-
lerine, birkaç gün önce İzmir-Seferi-
hisar’da yaşanan depremde hayatını 
kaybeden 50’den fazla vatandaşımızı 
andığını ve ailelerine baş sağlığı dilek-
lerini ilettiğini ifade ederek devam etti. 
Küçükosmanoğlu, ayrıca yaralı vatan-
daşlarımıza da acil şifalar diledi.

Küçükosmanoğlu, Uzel Maki-
na’nın geçmişte Türkiye’nin en büyük 
yüz işletmesi arasında bulunduğunu 
ifade ederek, sonraki süreçlerde baş-
ta finans oyunları olmak üzere çeşitli 
nedenlerden ötürü fabrikanın iflasa 
sürüklendiğini, işçilerin yasal hakları 
olan Kıdem Tazminatlarının ve Ücret-
lerinin ödenmediğini dile getirdi. “13 
yıl içerisinde intihar eden işçiler var, 
hayatta olmayan işçiler var burada, eş-
lerinin hakları için çocuklarıyla gelen 
işçi aileleri de var aramızda”, dedi.

Küçükosmanoğlu, “İhanetin bir 
parçası olarak da, Türk Metal Sendi-

kası’nın üyesi işçile-
re sahip çıkmadığının 
vurgusunu yaptı. “Bu-
radaki ekmek davasına, 
işçilerin mücadelesine 
ihanet etmiştir bu sendi-
ka, dedi.

Uzel arsası üzerin 
çok büyük oyunlar oy-
nandığını belirten Kü-
çükosmanoğlu;

“İstinaf aşamasın-
da Önder Uzel davadan feragat etti-
ği için piyasa değeri 2.3 milyon TL 
olan bu arsayı, 223 milyon liraya Vera 
Varlık’ın almasının önünde bir engel 
kalmıyor. Belki bir değer artışıyla bu 
arsanın değeri  7-8 milyara çıkacak, 
ifadesini kullandı.

“Önder Uzel’e tekrar soruyoruz 
buradan: Neyin karşılığında davadan 
vazgeçtin? Çünkü insan malının de-

ğerli olmasını ister, değeriyle ihale 
edilmesini ister değil mi? Ondan sonra 
da sorduğumuzda Önder Uzel, benim 
hakkımda suç duyurusunda bulunuyor.

İşçiler yasal tazminat haklarını is-
tiyor. O bakımdan buradaki mücadele 
tamamen hak mücadelesidir, ekmek 
kavgasıdır. Aynı zamanda yasal hakla-
ra sahip çıkma mücadelesidir.”

“Bu kadar düzenbazlığın, kanun-
suzluğun, hilenin, oyunların döndüğü 
bu ortamda biz de diyoruz ki bu insan-
ların hakları üzerine oyun yapamazsı-
nız. Buna izin verilemez” dedi.

İşçilerin tazminatları verilmeden 

oraya bir kazma dahi vurulmayacağını, 
İşçilerin gece gündüz orada beklediği-
ni, 13 yıldır bu mücadeleden vazgeçil-
mediğini, çünkü bunun ekmek kavgası 
olduğunu söyleyen Küçükosmanoğlu, 
söz konusu mücadelenin sermaye sı-
nıfına karşı, Parababalarına karşı, sarı 
sendikacılara karşı bir mücadele oldu-
ğunu dile getirdi.

Son olarak Uzel İşçilerinin aynı 
zamanda tüm Türkiye İşçi Sınıfı adına 
mücadele verdiğinin altını çizen Kü-
çükosmanoğlu, bu sorunun çözümü ile 
ilgili Türkan Uzel’i, ailenin en büyük 
bireyi olarak sorumluluk almaya davet 
ediyoruz, dedi.

Küçükosmanoğlu sözlerini şöyle 
noktaladı:

Sendika olarak Uzel Makine İşçile-
rinin mücadelesine sahip çıkmaya de-
vam edeceğiz. Kazanan Uzel Makine 
İşçileri olacak, Metal İşçileri ve Türki-
ye İşçi Sınıfı olacak.

Yalı önündeki konuşmaların ardın-
dan yalı önüne siyah çelenk bırakıldı.  
Bir süre beklendikten sonra eylem slo-
ganlarla son buldu.

Türkan Uzel’in yalısının önünde-
ki eylemin ardından  Kozyatağı Met-
ro Market önüne geçildi. Gasp edilen 
tazminat hakları için parababalarının 
işçi düşmanlığına ve sarı sendikacılığa 
karşı 38 aydır kararlıca direnen Real 
Market İşçileriyle bu kez Uzel Maki-
ne İşçileri sınıf dayanışması içindeydi.  
Metro Market önünde yapılan konuş-
malarda da Real Market Direnişinin 
eninde sonunda zafere ulaşacağı bir 
kez daha vurgulandı.

02.11.2020
Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi

Baştarafı sayfa 20’de

Nakliyat-İş’ten: 

Uzel Makine Direnişçileri,
Uzel ailesinin yalısının önüne

siyah çelenk bıraktı

Yıl: 16 / Sayı: 154 / 2 Aralık 2020

Nakliyat-İş’ten: 

Bugün Grevde olan Milyonlarca Hindistanlı 
İşçi Kardeşlerimizle Dayanışmadayız

Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu Önünde 
eylem yaptık

Nakliyat-İş’ten: 

Uzel Makine İşçileri / Direnişçileri
Vera Varlık’ı protesto etti

Türkiye genelinde toplam 256 
mağazada çalışan 6500 Makro Mar-
ket İşçisinin toplam tazminat alacak-
ları 55 milyondur. Bugün yatan taz-
minatlarla birlikte toplam 38 milyon 
tazminat tutarı işçilere ödenmiştir.

Konkordato sürecindeki en büyük 
işletme olan Makro Marketler zinci-

rindeki tazminatların ödenmesi ay-
lardan beri sendikamız öncülüğünde 
dört bir yandan devam eden mücade-
lenin, direnişin kazanımıdır.

Bu süreçte, Sendikamız Genel 
Başkanı, avukatları ve bölgelerden 
gelen direnişçilerin temsilcileriyle 
hükümet komiseri Şefik Çalışkan ve 
Avukat Fidel Okan ile defalarca gö-
rüşmeler yapılmıştır. Yine konkordato 
duruşmalarının devam ettiği Ankara 
23. İSTİNAF mahkemeleri duruş-
malarına Sendikamız Genel Başkanı, 
avukatlar ve işçiler kitlesel olarak ka-
tılmışlardır.

Yasalarda konkordato sürecinde 
işçilerin alacaklarını güvence altına 
alan düzenleme yoktur.  Mücadele 
olmasa idi hiçbir işçi arkadaşımızın 
tazminat alamaması gibi bir sorun or-

taya çıkacaktı. Kaldı ki dava açıp da 
kazanan bazı işçiler daha tazminatla-
rını alamamışlardır.

Bu mücadele sürecinde işçilerin 
tazminatlarının ödenmesi için Makro 
Market’in avukatı konkordato sürecin 
de olan Av. Fidel Okan’ın çok önemli 
katkıları olmuştur.

Mücadele devam etmektedir. Mü-
cadele, tazminatların tamamı işçilere 
ödenene kadar devam edecektir.

Yaşasın Makro Market İşçileri-
nin Örgütlü Mücadelesi!

Makro Market İşçileri Direne 
Direne Kazandı, Kazanmaya De-
vam Ediyor!

Yaşasın Makro Market Direni-
şimiz!

02.11.2020

DİSK/Nakliyat-İş
Sendikası

Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten: 

Makro Market İşçisi direnerek gasp edilen 
tazminatlarını kazanmaya devam ediyor

Baştarafı sayfa 20’de



Uzel Makine, Real ve Uyum/
Makro Direnişçileri eylemlerine 

sendikamız öncülüğünde devam ediyor.
Uzel Makine İşçileri 13 yıldır hak 

arama mücadelesi veriyorlar. Gasp 
edilen tazminat hakları ve ödenmeyen 
maaşları için bu mücadelenin son 
24 ayından beri de Nakliyat-İş 
öncülüğünde her alanda bilfiil mücadele 
ediyorlar. 

Bugün de Uzel Makine Fabrikası’nın 
önünde kurdukları Direniş Çadırı’nın 
71. Gününde yine eylemdeydiler.

Eylemimize 150’ye varan Uzel 
Makine Direnişçisi, Sendika Genel 
Başkan’ımız, yöneticilerimiz,  örnek 
bir sınıf dayanışması gösteren Birleşik 
Kamu-İş Sendikası Yöneticileri, 
Üyeleri ve Eğitim-İş Genel Başkanı ve 
Üyeleri de katıldı.

Sendikamız, 900 İşçinin Çalıştığı 
Fedex/TNT’de ve 150 İşçinin Çalış-
tığı EGİS Tünel İşletmesinde Zorlu 
Bir Mücadelenin Sonucunda Toplu 
İş Sözleşmesi İmzalamak İçin Yetki 
Belgesini Aldı!

Dünyanın En Büyük Kargo Teke-
li Fedex/TNT Ekspres’te Çalışan 900 
İşçi Artık Sendikalı.

Sendikamız Fedex/TNT Ekspres’te 
2018 yılında örgütlenme çalışması 
başlatmış ve yasanın aradığı çoğunlu-
ğu sağlayarak 03.09.2018’de Bakanlı-
ğa yetki tespiti için başvurusunu yap-
mış; Bakanlık da Sendikamızın gerekli 
çoğunluğu sağladığını tespit ederek 
olumlu tespit yazısı göndermişti.

Ancak Fedex/TNT Ekspres işvere-
ni çoğunluğumuza keyfi olarak itiraz 
ederek toplu iş sözleşmesi sürecini en-
gellemek-uzatmak istemiştir.  

Sendikamız, İşçi Düşmanı Torba 
Yasaya karşı eylemlerine kitlesel 

olarak devam ediyor. İstanbul’da 3 
Direniş yerinde ve Konya’da protesto 
eylemleri yaptık.

Parababalarına verilen Yeni Destek 
ve Teşvikler, İşçilere Yönelik Yeni Hak 
Gaspları, Esnek Çalışma Düzenine 
karşı mücadelemiz sürüyor.

25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin 
Kıdem Tazminatını ve İş Güvencesini 
Ortadan Kaldıran İşçi Düşmanı Torba 
Yasa Geri Çekilsin!

AKP Hükümeti tarafından Kamu-
oyuna “İstihdam Paketi” diye açık-
lanan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanun” teklifi, Torba 
Yasa komisyondan geçti. Şu günlerde 
Mecliste görüşülüyor.

Yağma yok tazminatlarımız 
Gasp Edilemez! diyerek 19 ay-

dan beri sendikamız öncülüğünde 
Türkiye’nin dört bir yanında müca-
dele eden Konkordato sürecindeki 
6500 Makro Market İşçisi Direnerek 
kazanıyor. Tazminatları ödenmeye 
devam ediyor.

İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, 
Malatya da 19 aydan beri sendikamız 
öncülüğünde yasal tazminatları için 
direniş alanlarında mücadele eden 
Makro Market İşçilerinin tazminatları 
ödeniyor.

Bilindiği gibi sendikamız, tüm 
dünyada sömürülen, ezilen 

tüm halklar ve işçilerle her zaman 
dayanışma içerisinde olmuş, onlara 
destek vermiştir. Bugün de bu 
dayanışma geleneğimizin bir gereği 
olarak Hindistan’daki kitlesel genel 

grevi desteklemek için Hindistan 
İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir 
eylem gerçekleştirdik.

Eylemimize Genel Başkanımız, 
sendika yöneticilerimiz ve 26 aydır 
hakları için direnen Uzel Makine 
İşçileri katıldı.

Nakliyat-İş’ten: 

Yağma Yok
Tazminatlarımızı Gasp Ettirmeyeceğiz!

Nakliyat-İş’ten: 

Kazanan, Fedex/TNT ve EGİS Tünel
İşletmesinde Çalışan Üyemiz İşçiler Oldu!

Nakliyat-İş’ten: 

Bugün Grevde olan Milyonlarca Hindistanlı 
İşçi Kardeşlerimizle Dayanışmadayız

Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu Önünde 
eylem yaptık

Nakliyat-İş’ten: 

Parababalarının İşçi Düşmanı
Torba Yasasına karşı mücadele ediyoruz!

Nakliyat-İş’ten: 
Uzel Makine Direnişçileri,

Uzel Patronlarını, Yalılarında, Ofislerinde
protesto etmeye devam ediyor

Nakliyat-İş’ten: 

Metal işçilerine yönelik polis saldırısı sırasında, aralarında 
sendika Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun da 
bulunduğu çok sayıda sendika yöneticisi ve işçinin gözaltına 

alınmasına ilişkin dünya çapında gelen destek mesajları

Nakliyat-İş’ten: 

Makro Market İşçisi 
direnerek gasp edilen 

tazminatlarını
kazanmaya

devam ediyor

18’da

17’de

18’de

17’de

19’da

18’de

19’da


