Şeker fabrikalarının satılması suçtur!

T

C Başbakanlık Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı tarafından,
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait
14 Şeker Fabrikasının satışa çıkarıl-

dığı duyurulmuştur. Bu kararı alanlar Halkımızın alınterinin karşılığı olan 14 Şeker Fabrikasını
satışa çıkarmakla Türk Ceza Ka-

nununa göre suç işlemektedirler.
Söz konusu satış kararı alınan
şeker fabrikaları halkımızın alınteriyle elde edilmiş Cumhuriyet
Tarihinin kazanımlarıdır. Örneğin
bunlardan Alpullu Şeker Fabrikası
1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat açılmış ilk
şeker fabrikamızdır. Bu fabrika 11
ay gibi kısa bir sürede kurulmuş ve
üretime geçmiştir. 1933 yılında ise
328 bin ton şeker üretimiyle dünya
birincisi olmuştur.
Bugün pancardan şeker üreten
ve bu sektörde yaklaşık olarak % 70
paya sahip olan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait 25 şeker fabrikası
bulunmaktadır.
4’te

Metin Feyzioğlu, avukatların örgütlü mücadelesi
önündeki Truva Atıdır!

1

7-25 Aralık Geriz patlamasında oynadın ilk rolünü. Kimse
sana rol vermemesine rağmen,
kendini vitrine koyacak bir rol buldun. Cumhuriyet düşmanı, Laiklik

düşmanı, Mustafa Kemal düşmanı iki gerici güçten, o güne kadar
Laik Cumhuriyet’i yıkma görevini
ortaklaşa sürdüren iki güçten birini
diğerine tercih ettin. FETÖ’ye yük-

lenmek zaten en kolayıydı. Sen,
“seçilmiş iktidar” teranesiyle,
binlerce seçim hilesini, tahakküm
altına sokulmuş YSK’yi, seçim dönemindeki onlarca manipülasyonu
ve terörizasyonu yok sayarak, aklayarak, “sandıktan geldi” manüpilasyonu ile AKP’yi meşrulaştırdın.
Bunu da sözde “devlet adamlığı”na bağladın.
Ceza Usul Kanununda mer’i
olarak yer alan ve hukuk fakültesi
üçüncü sınıf öğrencilerinin dahi
bildiği “yeniden yargılama” müessesesini, yeni bir formül
6’da
bulmuş gibi ortaya attın.

HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un
güncel değerlendirmeleri
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HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut
AKP’giller’i kendi mahkemelerinde yargıladı,
yargılamaya devam edecek!

AKP’nin Polisi
ABD’nin Bakanını
protesto etmeyi engelledi!

O

rtaçağcılardan Antiemperyalist olur
mu hiç?
AKP’giller ve Reisleri, günlerdir TV
ekranlarından ABD’ye atıp tutuyor. Sözde
“Emperyalist ABD ile mücadele ediyoruz”
diyerek, içerdeki “hülooğğ”cularına gaz verirken, dışarıda ise “aman bizim içerideki
konuşmalarımızı ciddiye almayın, biz sizinle işbirliğine hazırız” diyerek, kendilerini
iktidara getiren efendilerine hizmette kusur
etmiyorlar.
Zaten gerçekten antiemperyalist bir iktidarın ilk elden yapması gereken nedir?

1

5 Temmuz kanlı hesaplaşmasının ardından Genel Başkan’ımız Nurullah
Ankut (Efe) tarafından kaleme alınan ve
ABD yapımı iki güç olan; AKP’giller’in
Reisi ile Pensilvanyalı İmam arasındaki
dostluğun Laik Cumhuriyet’in ganimetini paylaşma mücadelesine evrilmesini
ortaya koyan değerlendirme yazılarının
toplamından oluşan “Kanunsuzlar”
isimli kitapların 2 ve 3’üncü ciltlerinde
“Cumhurbaşkanına Hakaret” edildiği
gerekçesiyle dava açıldı.
Dava bugün, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görüldü. Her zaman olduğu gibi
Genel Başkan’ımız AKP’giller’i kendi
mahkemelerinde yargıladı.
Duruşmanın başında söz alan HKP
Avukatları iddianamenin kitaptan bazı
bölümlerin cımbızlanmasıyla hazırlandığını, kitabın tamamının okunmadığının
belli olduğunu ifade ettiler.
Öte yandan, TCK’nin 299. Maddesi-

2’de
2’de

ne göre dava açılmasının Anayasa’ya aykırı olduğu, söz konusu maddenin tarafsız
olan Cumhurbaşkanını korumaya yönelik
olduğu; ancak 16 Nisan Referandumu
sonrasında Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığı ortadan kalktığı için 299. maddenin de
Anayasa’ya aykırı olduğu ve bu nedenle
aslında sorgulama bile yapılamayacağını
ve Anayasa’ya aykırılık taleplerinin dikkate alınarak yargılamanın durdurulması
ve dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi yönündeki taleplerini dile getirdiler.
Mahkeme avukatların Anayasaya aykırılık taleplerini reddederek Genel Başkan’ımızın sorgusuna geçti.
Sonrasında söz alan Nurullah Ankut
(Efe) de sözlerine “Ben dünyanın en
haklı davasını savunuyorum, ben yargılanamam, yargılarım, itham ederim”
diyerek başladı ve Âşık İhsani’nin şu dizelerini aktardı:
2’de

Başyazı

“Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol”
diyemeyen her siyasi, her aydın
ya gafildir, ya korkaktır, ya da haindir...
Nurullah Ankut Efe
Daha önce de söylemiştik kaç kez;
ömrümüzü ABD Emperyalist Haydut
Devleti ve onun Ortadoğu’daki ileri karakolu Siyonist İsrail’e ve bunların bölgemizdeki, ülkemizdeki yerel işbirlikçisi hainlere karşı mücadeleyle geçirdik,
diye.
Yaşanan her olay, ortaya çıkan her
tanık bizim ne kadar haklı ve meşru bir
mücadele içinde olduğumuzu tekrar tekrar doğrulamaktadır, kanıtlamaktadır.

5’te

Ölümünün 57. yılında
Hasan Ali Yücel’i
saygıyla anıyoruz…

Minareyi çalan kılıfını hazırlarmış
Torba yasalarla kamu taşınmazları, Ortaçağcı gerici çocuk istismarcısı vakıf ve derneklere peşkeş çekiliyor.
7 Şubat 2018’den beri gazetelerde
AKP’li belediyelerin mülkiyeti hazineye ve belediyelere ait olan kamu ta-

12’de
5’te

Biten ne,
başlayan ne?..
3’te

M. Gürdal Çıngı

Metin Feyzioğlu, avukatların
örgütlü mücadelesi
önündeki Truva Atıdır!
6’da

Halkçı Hukukçular

“Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol”
diyemeyen her siyasi, her aydın,
her akademisyen, her sanatçı, her gazeteci
ya gafildir, ya korkaktır, ya da haindir...

şınmazlarını ENSAR, TÜRGEV, İlim
Yayma Cemiyeti vb. adlar altında kurulan ve adı ne yazık ki çocuk istismarlarıyla gündeme gelen vakıf ve derneklere 49 yıllığına bedelsiz olarak hibe
edilmesi ile ilgili haberleri okuyoruz.
İmtiyazlar anlamına gelen ve Anayasa
ile korunan kamu taşınmazları
OHAL bahanesiyle çıkarılan
ve denetimden geçmeyen Torba Yasalarla sözde usule uygun
hale getirilerek Ortaçağcı gerici çocuk istismarcılarına peşkeş çekiliyor.
Emekli Sandığı ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Öngören Torba Yasayla bu peşkeşin
önü açıldı ne yazık ki. 2’de

Gelin geleceğimize
sahip çıkalım!
12’de

Halkçı Kamu Emekçileri

Aşağıda izleyeceğimiz kişi, eski bir
Amerikan Deniz Piyadesidir. Anlattıklarını dinler misiniz bir?
***
Videonun Tapesi:
Pekala, bunu ilginç hale getireceğim, bu
konuda herkesle aynı fikirde değilim. Ben
bu varsayımı kabul etmiyorum, bu sizin
için muhtemelen büyük bir sürpriz olmayabilir ama yine de kabul etmiyorum.
Mücahitlere terör yatırımı yapan bu
sözde savaşın asıl amacının, terörle mücadele ya da dünyayı daha iyi bir yer haline
getirmek olduğu varsayımını/önermesini
reddediyorum. Ortadoğu politikasının aslında ne olduğunu gerçekten anlamak istiyorsanız, Oded Yinon’un “1980’lerde İsrail’in Stratejisi”ni okumanız gerektiğini
savunuyorum. Bu belgedekiler, şimdiye
kadar harfiyen gerçekleşti.
Uzun yıllardır İsrail’in ciddi hedefleri
vardı. İsrail’in temel hedefleri, “Büyük
İsrail Projesi” doğrultusunda genişlemek
ve büyümekti. Bunun için genişlemesini
meşrulaştıracak bir mazerete ihtiyacı vardı. Bunun için de bölgede mezhepçi nefret
ve şiddetin tohumlarını ekmemiz gerekirdi.
Bu planın bir numaralı hedefi Irak’tı,
bunu başardık, hayır Irak bir başarısızlık
değil, aslına bakılırsa bir başarıdır. 8’de

Şimdi; kim kime
“Osmanlı Tokadı”attı?
14’te

Tacettin Çolak

Malum Kişi’nin
son oyunları
16’da

Hüseyin Ali
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Genel Başkan’ımız AKP’giller’i kendi mahkemelerinde yargıladı,
yargılamaya devam edecek!

Baştarafı sayfa 1’de

Sen ey savcı, Anayasa ileride
Onu geri itemezsin itemez!
Suçluları bırakıp da suçsuzu
Zindanlarda tutamazsın, tutamaz!
Ankut savunmasında, AKP’giller’in
tüm kanunsuzluklarını ortaya dökerek suçlarından dolayı muhakkak yargılanacaklarını dile getirdi. Ankut, Cumhuriyet’in
yakın tarihinde yaşanan en büyük suçun 15
Temmuz olduğunu ve onu gerçekleştiren
FETÖ’nün de en büyük destekçisinin Erdoğan olduğunu ifade etti.
Ankut, “Ben kitabımda her namuslu
aynının savunması gereken şeyleri yazdım ve hepsini de belgeleriyle ispatladım”, dedi.
Yaşar Nuri Öztürk’ün, bunların tamamının “gulül suçu” ile malul olduklarını ve
Müslüman olarak namazlarının dahi kılınamayacağını söylediğini ve kendisinin de bu
anlayışta olduğunu vurguladı. Kur’an’da
Bakara Suresi’nin 219’uncu ayetinde geçen “înfak”a vurgu yaparak, buna göre;

“Müslümanların kazançlarının kendilerine yetecek kadarını ayırdıktan sonra
tamamının dağıtılması gerektiğini” vurgulayarak, Hz. Muhammed’in de böyle
yaşadığını, öldüğünde bir hırkası ve ibriği
dışında kişicil bir malının, mülkünün olmadığını, o dönemde Hz. Muhammed’in
savunduklarının da bugün bizim savunduğumuz Sosyalizm olduğunun o nedenle
onunla uyuştuklarını, ama müşteki ile akla
kara kadar ayrı olduklarını söyledi.
Genel Başkan’ımız, müşteki ve diğer
AKP’gillerin bu dünya için mal mülk biriktirdiklerini, AKP kurucusu ve programının yazıcısı Abdüllatif Şener’in; Tayyip ve
ailesinin mal varlığının 80 milyon doların
altında olmadığını iddia ettiğini ve buna
karşı bir dava açılmadığını, kendisinin de
bu sözü alıntı yaptığını, o zaman bu kişinin
de tanık olarak dinlenmesi gerektiğini talep
etti.
İddianamede, AKP ve FETÖ için “ABD
yapımı iki güç” tanımı yapılmasının suç
olarak geçtiğini söyleyen N. Ankut (Efe),
Abdürrahim Karslı’nın “ABD’nin Türkiye’de İsrail karşıtlarını bertaraf etmek, CIA
patentli İslam’ı yaymak ve BOP’u hayata
geçirmek için iş birlikçi aradığı, bu teklifi
kendilerinin ve Erbakan’ın reddettiği, Erdoğan’ın ise kabul ettiği” yönündeki sözlerini aktararak tüm bunların bugün AKP’giller’in kalemşorluğunu yapan Abdürrahman

Dilipak tarafından da doğrulandığını ifade
etti.
AKP-FETÖ ortaklığının tesadüfi bir
birliktelik olmadığını söyleyen Ankut,
2000-2008 yılları arasında FETÖ’nün genişleme dönemine girdiğini ve 2008’den
sonra devletin kilit kademelerini ele geçirerek kendine karşı olanları tasfiye etmeye
başladığını belirtti.
N. Ankut (Efe), Zekeriya Öz’ün altına
zırhlı aracı verenin de Erdoğan olduğunu, kumpas davaları için de “bu davanın
savcısı benim” diyerek iş birliği yaptığını
ifade etti.
N. Ankut (Efe), yine iddianamede suç
olarak geçen ‘Kaçak Saraylı’ ifadelerinin
de doğru olduğunu, Ankara İdare Mahkemelerinin Kaçak saray arazisi ile ilgili “SİT
alanıdır, imara açılamaz” yönüne kararları
olduğunu hatırlattı. Erdoğan’ın ise bunun
karşılığında “ben o sarayı yaptıracağım,
işinize geliyorsa engelleyin” dediğini söyleyen Ankut, yine Erdoğan’ın “AYM kararını tanımıyorum, saygı da duymuyorum”
sözlerini aktardı ve şöyle
konuştu:
“AYM kararını tanımıyorum, saygı
da duymuyorum’ diyen
adam bugün
hukuku araç
olarak kullanarak bizi
susturmaya çalışıyor.
Mahkemenizi
ve sizi de bunun için araç olarak kullanmaya çalışıyor.”
Ankut, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı
olma niteliklerini taşımadığını belirterek
“aslında ortada bir Cumhurbaşkanı falan
yok” dedi. Ankut, Erdoğan’ın diplomalarının sahte olduğunu, Ergun Poyraz’ın “Diplomasız” isimli kitabında ortaya koyduğunu ve kitaptan bazı bölümlerin de kendi
yazılarında yer aldığını söyledi.
Nurullah Ankut (Efe), mahkemeye
yanında getirdiği BOP haritasını vererek,
haritada Türkiye’nin üç parçaya bölünmüş halde göründüğünü, Erdoğan’ın da
“BOP’un eşbaşkanıyım” dediğini söyledi.
Ankut, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir temsilcisi bunu nasıl söyler, bu haritayı nasıl
savunur? Bu vatana ihanet değil de nedir?
Açılım-saçılım hikayeleri de BOP doğrultusunda hayata geçirilmiştir. O dönemde
Erdoğan’ın Vali ve Kaymakamlara operasyon yapmama emri verdiğini söylemiştir.
Tamamen BOP doğrultusunda hareket etmiştir”, dedi.
Nurullah Ankut (Efe), Yunanistan işgali
altında bulunan 18 Adanın da AKP tarafından peşkeş çekildiğini, Dışişleri Bakanlığı’nda bir toplantı sırasında Basat Öztürk
isimli bir diplomatın “Adalar AKP’nin
bilgisi dahilinde işgal edildi” sözlerini
Milli Savunma Bakanı Eski Genel Sekreteri Ümit Yalım’ın aktardığını ifade ederek,

“Bu durum vatana ihanettir. Bu suçlarından
dolayı da muhakkak yargılanacaklardır”
dedi.
Mahkeme hakimi ise sürekli olarak Genel Başkan’ımızın sözünü keserek savunmasını kısa tutması yönünde baskı uyguladı. Açıkça sonucun önceden belli olduğu
bir davaya tanıklık edildiğini gözler önüne
seren bu durum karşısında HKP avukatları
tepkilerini dile getirerek savunmaya müdahale edilmemesi gerektiğini söylediler.
Nurullah Ankut (Efe)’nin savunmasının ardından söz alan HKP avukatları, iddianamenin çelişkiler içerdiğini, soruşturma
numarasının bile farklı farklı olduğunu,
yine Adalet Bakanlığının davayı sürekli takip ettiğini ve mahkemeden dava ile ilgili
bilgi istediğinin, mahkemenin de sürekli bu
bilgiyi verdiğini, bunun ise hükümet tarafından mahkemenin baskı altına alındığının kanıtı olduğunu vurguladılar.
Devamla, kitapta belge niteliğinde
alıntılar yapılan Abdüllatif Şener, Ergun
Poyraz, Nuh Mete Yüksel, Abdurrahim
Karslı, Basat Öztürk, Ümit Yalım’ın
dinlenmesini talep ederek Erdoğan’ın diploması olduğunu ileri sürdüğü Eyüp Lisesi
ile Marmara Üniversitesinden diplomaların
talep edilmesini istedi. Mahkeme ise bu talepleri hiç de şaşırtıcı olmayacak bir şekilde reddetti.
Ancak yine şaşırtıcı olmayacak şekilde Mahkeme; Genel Başkan’ımızın yaptığı savunma nedeniyle Suç Duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Dava, HKP avukatlarının tüm taleplerinin reddedilmesinin ardından 26 Haziran
gününe ertelendi.
Genel Başkanımız Nurullah Ankut
(Efe), duruşma sonrası Çağlayan Adliyesi
önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
HKP’nin; Onbeşler’in, Mahirler’in,
Denizler’in, Kıvılcımlılar’ın tek haklı ve
meşru devamcısı olduğunu belirten Ankut
(Efe), “Hiçbir kimse bizi korkutamaz,
yıldıramaz. Kararlılığımızı sınayamaz.
ABD İşbirlikçisi AKP’giller sanıyorlar
ki bizi yargılayabilecekler, hayır! Meşru ve haklı bir davayı savunanlar asla
yargılanamazlar. Sadece yargılarlar ve
mahkum ederler. Kendi mahkemelerinde de söyledik. Bütün bu ihanetlerinden,
yargıyı, eğitimi ve laik cumhuriyeti çökerttiklerinden dolayı, 18 Ege Adamızı
Yunanistan’a peşkeş çektiklerinden dolayı, Ortadoğu’da on milyon civarında
Müslüman’ın katledilmesinden, ABD
ve AB Emperyalist haydutlarıyla suç
ortaklıkları ettiklerinden dolayı eninde
sonunda bu mahkemelere gelecekler dedik. Hukuka ve vicdanına bağlı yargıçlar karşısında işledikleri bütün suçların
hesabını bir bir verecekler dedik” ifadelerini kullandı.
N. Ankut (Efe) sözlerini şöyle noktaladı:
Nereye giderlerse gitsinler, nereye
çıkarlarsa çıksınlar. Sonunda mutlaka
çelik bilezikle tanışacaklardır.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

Kanlı zalim AB-D Emperyalistleri
ülkemizden ve Ortadoğu’dan defolun!
Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü olarak, eli kanlı zalim ABD Emperyalistlerinin temsilcisi Tillerson ve McMaster’ın ülkemize gelişini protesto ettik.

11 Şubat’ta Beşiktaş Çarşı’da gerçekleştirdiğimiz eylemde; Tillerson ve McMaster’ın ülkemize gelme sebeplerinin
Ortadoğu’yu ve Türkiye’yi hain emperyalist planlarına göre şekillendirmek olduğunu vurguladık.

Basın açıklamasını HKP İstanbul İl
Sekreteri Ramazan Kap gerçekleştirdi.
Dünyanın Başhaydudu, İnsan Soyunun en büyük düşmanı ABD Emperyalistlerinin 1950’lerden beri ülkemize geliş
nedenlerinin, iktidara taşıdıkları işbirlikçilerine emirlerini dikte etmek, gerektiğinde kulaklarını çekmek olduğunu ifade
eden Kap, hazırlanan bildiriyi okudu.
Eylem sırasında sık sık; “Emperyalistler, İşbirlikçiler geldikleri gibi gidecekler”, “Kahrolsun AB-D Emperyalizmi” sloganları atıldı.
Eylemimiz basın açıklamasının okunmasının ardından alkış ve sloganlarla
sona erdi. 11 Şubat 2017

HKP İstanbul İl Örgütü

Minareyi çalan kılıfını hazırlarmış

Baştarafı sayfa 1’de

Ancak HKP, kimin malını kime peşkeş
çekiyorsun diye soruyor her seferinde.
HKP, yaptığı onlarca suç duyurularıyla
sonucunun “Kovuşturmaya Yer Olmadı-

ğı” yönünde verilecek kararları bile bile
Tarihe not düşüyor. Çünkü biliyoruz ki bu
düzen böyle gitmeyecek…
Hikmet Kıvılcımlı, “Osmanlı Tarihinin Maddesi” kitabının 3. Cildi, sayfa 118’de Tefeci-Bezirgân Sermayenin
Beytül Mal’i aşırma aracı olan Vakıfları;
Osmanlıyı batıran araçlar olarak görür ve
şöyle der:
“Vakıf; bir zümre insanı ebediyen
besleyen ve kimse tarafından zapt edilemeyen bir toprak geliridir. Bu topra-

ğa ve gelirine padişah ve kanun dahi
karışamaz.”
Ve yine Hikmet Kıvılcımlı aynı şaheserin 148. Sayfasında bugüne ışık tutuyor:
“Kanun egemen sınıfın kaprisleriyle her saat başı değiştirilen oyuncaktır.
Yargıçlara gelince (…) ilkel Komünada
yargıç toplumun bütün kandaşlarıdır.
Toplumun dışında ona yabancı imişçe
tepeden bakan sözde yargıç ancak sınıflı toplumun yaratığıdır. İlkel komünada öyle bir yargıç yoktur.”
İşte HKP, on yıllar önce yolunu aydınlatan Hikmet Kıvılcımlı’nın bu öngörüleri ve uyarıları doğrultusunda halkımızı
Allah ile aldatanlardan hesap soruyor,
sormaya da devam edecek. Bu nedenle
gördüğü ve elinin yetiştiği her kamu malı
aşırıcılığına içinde bulunduğu koşulların zorluğuna ve şimdilik imkansızlığına
bakmaksızın mücadeleye devam ediyor.
Bu konu ile ilgili Kurtuluş Partili Hukukçuların yapmış olduğu suç duyuruları
İskenderun ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıklarına verildi.

HKP Genel Merkezi

Kurtuluş Partililer

AKP’nin Polisi ABD’nin Bakanını protesto etmeyi engelledi!
Baştarafı sayfa 1’de

Anında İncirlik Üssü’nü, Kürecik Radar İstasyonu’nu kapatıp, ABD ile tüm
ekonomik, siyasi ve askeri anlaşmaların
iptal edildiğini açıklamak değil midir?
Bu da yetmez…
İsrail’le de aynı şekilde tüm anlaşmaları iptal etmek değil midir?
Ama bunlar iktidarıyla da muhalefetiyle de ABD karşısında hep hazır olda
durduklarından, içeride en keskin
laflar ettikleri dönemde bile AB-D
Emperyalistleri ile iş tutmaktan geri
durmazlar.
İktidarıyla muhalefetiyle tüm
Ortaçağcı-Burjuva partilerin son
günlerdeki bütün çıkışları sahtedir,
ikiyüzlüdür, göz boyamak içindir.
Şu anda Türkiye’de ABD ve AB
Emperyalizmine karşı gerçek devrimci duruşu AKP’giller’in türlü engellerine karşı Partimiz HKP ortaya
koymaktadır.
Geçtiğimiz hafta İstanbul’da protesto
ettiğimiz çakallardan sonra, bugün de Ankara’ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’u Büyükelçilik önünde protesto etmek
istedik.
Ancak AKP’giller’de efendilerinin protesto edilmesine bile tahammül yok.
Protesto eylemimiz polis ablukasıyla
“süpürme” hareketi ile kapalı alanda gaz
bombası atılarak engellendi. Parti Genel
Merkez’imizin bulunduğu Ankara Karan-

fil Sokak ablukaya alındı. Binanın çıkışına
da polis yığınağı yapılarak yoldaşlarımızın
çıkmasına engel oldular.
Yoldaşlarımız kendilerinin on misli
fazlası polis gücüne ve gaz bombalarına
karşın;
“ABD’ye Osmanlı tokadı atıyordunuz hani, yalancılar. ABD’ye tokadı biz
gerçek devrimciler atacağız”, “ABD’nin

polisi misiniz?”, “Valilikten icazetle antiemperyalist olunmaz! Sizim icazetinizi
almayacağız, biz devrimciyiz”, “Bu parti 6. Filoyu denize dökenlerin kurduğu
partidir, Genel Başkan Yardımcımız bizzat denize dökenlerdendir conileri.” diyerek, “Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Kahrolsun
ABD Emperyalizmi”, “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol” vb. sloganlar eşliğinde
kahramanca direndiler.

Polis, Genel Başkan Yardımcımız Av.
Metin Bayyar, Ankara İl Yöneticilerimiz
Av. Ayça Okur ve Av. Doğan Erkan ve diğer partili yoldaşlarımızın yüzüne doğrudan hem de kapalı mekânda gaz sıktı.
Böylece AKP’giller ABD’li efendilerinin protesto edilmesine engel olarak bir
kez daha hizmette kusur etmediklerini kanıtlamış oldu.
Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, ABD işbirlikçileri bizlere
böyle davranırken, ülkede bizden
başka bu Emperyalist çakalları
protesto eden çıkmıyor, ne yazık
ki. Yani devrimciliğin, solculuğun olmazsa olmazı olan “Antiemperyalist” ilke kimsenin
hatırına bile gelmiyor. Daha doğrusu “hatırına gelmiyor” değil de,
bizden başka herkes Amerikancı
Kürt hareketinin kuyruğuna takıldığı için, Amerika’yı protesto
ederek “müttefiklerimizi” küstürmeyelim telaşı içindeler.
Olsun bakalım.
Sayımızın azlığına, düşmanın çokluğuna bakmadan, bıkmadan, usanmadan, İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı sürdüren Halkın
Kurtuluş Partisi, Demokratik Halk İktidarını kuracaktır.
İşte o zaman suçlular hesap verecek.
15.02.2018

HKP Ankara İl Örgütü

Selam Olsun Bizden Önce Geçene!
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

İsmet Demir

Sıtkı Şaplak

Faruk Sur
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elefon çalıyor. Açınca, boğuk bir
ses; “Abi, hastanedeyiz. Amcam büyük bir kanama geçirdi. Kalp çalışmıyor. Nabız yok.”, diyor. “Doktorlar her
şeye hazır olun dedi.”
Elimde olmadan gözlerimden yaşlar
boşanıyor. Hiçbir şey düşünemez oluyorum önce. Sonra, arkadaşlara haber vermem gerektiğini düşünüyorum ve birkaç
arkadaşı arıyorum ağlamama engel olmaya
çalışarak.
Sonra. Üç beş dakika sonra… Telefonum yine çalıyor. Ağlayan bir ses:
“Bitti”, diyor. “Buraya kadarmış.
Bitti…”

Biten ne?

Bir canlının bedensel faaliyetlerinin
sona ermesi. Bir canlının son soluğunu
vermesi. Bir canlının bu dünyadan göçüp
gitmesi… Yoldaşlarıyla, sevdikleriyle, ailesiyle bedensel olarak vedalaşması. Düşünmekten ve davranmaktan alıkonması
doğa ananın yasaları gereği.

Anılar… Anılar…

Sonra anılar… Yüzlerce, binlerce anı…
Bir kısmı yazılabilen ve anlatılabilen, bir
kısmı yazılamayan ve anlatılamayan anılar… Ama yaşanmış ve gururla, sevinçle
taşınan, ölünceye kadar da taşınacak anılar…

Sana öğreten iyi öğretmiş…

Konya Gazi Lisesi. 1975-1976 eğitim-öğretim yılı. Faşistlerle dişe diş bir
mücadele yürütülüyor okulda. Her gün
kavgalar oluyor. Faşist saldırılar boşa çıkartılıyor, faşistler okuldan atılıyor mücadele sonucu.
Sadece Gazi Lisesinde mi?
Hayır. Konya’daki bütün liselerde,
Akademide. Hatta Ortaokullarda…
Sadece Konya’da mı?
Hayır. Tüm Türkiye’de aynı mücadele,
aynı savaş sürüyor.
Süren; Sınıflar Savaşı.
Gazi Lisesindeki bir kavgada bir faşist
bıçaklanıyor. Gözaltına alıyor polis devrimci öğrencileri. Ve birkaç da faşisti.
Sonra sorgu işlemi. Tabiî falaka eşliğinde. Sıradan bir sorgu işlemi olarak…
Kim bıçakladı?
Hiçbir devrimci öğrenci cevap vermiyor. “Bilmiyoruz”, diyorlar. “Görmedik”,
diyorlar… Ama falaka eşliğinde. İniyor
sopa, kalkıyor sopa. Bir-üç-beş… Eller kızarıyor, eller şişiyor…
Sıra bana geliyor. “Uzat ellerini” diyor
falakacı polis.
“Uzatsam ne olacak?” diyorum.
“Vursan ne olacak?” “Acısı geçer birkaç
saat içinde…”
Bakıyor. Bir daha bakıyor… Kin ve
nefret dolu bir sesle:
“Sana öğreten iyi öğretmiş. Değmez
seni dövmeye”, diyor.
Ve bir başkasına geçiyor…
Sonra?
Sonra Avukat Orhan Özer geliyor.
Tartışıyor. Bağırıyor. Alıyor devrimci öğrencileri gözaltından. Çıkartıyor…

Kim, neyi öğretmiş?

Kim öğretmiş?
Nurullah (Ankut) Hoca öğretmiş…
Faruk (Sur) Hoca öğretmiş.
Avukat Orhan Özer öğretmiş…
Avukat Metin Bayyar öğretmiş…
Neyi öğretmişler?
İçinde yaşadığımız düzenin sınıflı bir
toplum olduğunu. Bir avuç zalimin, bir
avuç Parababasının, bir avuç Antika ve
Modern yerli satılmışın, toplumun geri kalanı üzerinde sömürü ve baskı uyguladığını
öğretmişler. Toplumumuzun; İşçi Sınıfı ve
İşveren Sınıfı diye iki ana sınıfa bölündüğünü, bu sınıflar arasında Sınıf Savaşı olduğunu öğretmişler. Bu savaşın, artıdeğer
sömürüsüne dayandığını, Parababalarının
domuzuna örgütlü oldukları için toplumun
geri kalanı üzerindeki sömürü ve zulmünü
sürdürebildiğini öğretmişler. Devletin, bu
bir avuç Parababasının devleti olduğunu,
Polisin, Cezaevlerinin bu düzenin sürdürülmesinin bir parçası olduğunu öğretmişler.
İyi ki de öğretmişler.

Biten ne, başlayan ne?..
İyi ki de gerçek insanın, gerçek insancıl
yaşamın ne olduğunu öğretmişler.
Mücadele etmenin, örgütlü mücadele
yürütmenin önemini öğretmişler.
Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın, polisin bütün işkenceleri karşısında yiğitçe
direndiğini, Parababalarının zor ve şiddeti
karşısında işkencelerde direnmenin en büyük erdemlerden biri olduğunu öğretmişler.
Ne mutlu onlara…

Adam da Doktormuş yahu!

Aynı yıl. Aynı liseden bir Yoldaş’la,
Kayseri’deki bir Yoldaş’a, Hikmet Kıvılcımlı’nın kitaplarını göndereceğiz postaneden.
Oradaki insanlarımız da öğrensinler
Usta’mızı. Tanısınlar, tanışsınlar Bilimsel
Sosyalizmle. Tanışsınlar Türkiye Devrimi’nin yoluyla…
İşlem uzuyor postanede. Görevli bir
içeri giriyor, bir dışarı çıkıyor. “Bekleyin.”
diyor. “İşleminizi yapıyorum.”, diyor.
İş anlaşıldı. Polis çağırıyor görevli…
Bekleniyor sakince. Şakalaşılıyor Yoldaş’la: “Polis de gecikti ha…”
Az sonra polis geliyor. “Bu kitaplar yasak!”, diyor. “Gönderemezsiniz!”, diyor.
“İşlem yapacağız. Karakola gideceğiz.”,
diyor.
Biniliyor polis cipine sakince. Giderken
polis kitapları karıştırmaya başlıyor. Yazarına bakıyor, kitap adına bakıyor. 7-8 kitap.
“Emperyalizm Geberen Kapitalizm”, “Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi”, “Genel Olarak Sosyal Sınıflar ve
Politika”, “Türkiye’de Sınıflar ve Politika”, “Üretim Nedir” vb…
Polis bakıyor. Bir daha bakıyor kitaplara… Sonra diğer polise dönüp:
“Adam da Doktormuş yahu! Kaç kitap yazmış. Helal olsun.”, diyor safiyane…
Sonra; Feridiye Karakolu’na götürülüş.
İfade işlemi: “Bu kitaplar yasak değil. Piyasada satılıyor. Göndermemize engel olamazsınız. Yaptığınız iş yasadışı…”
Sonra?
Sonra Avukat Orhan Özer geliyor. Çıkılıyor karakoldan birlikte…
Dava açılmış. Haberimiz yok. Ve sonra
gıyabımızda beraat kararı. Orhan Özer halletmiş işi. Haberimiz bile olmuyor… Yıllar
sonra öğreniyoruz bunu.

Devrimci sanat ve sanatçılarla
tanışma…

Aynı yıllar… Avukat Orhan Özer’in
evi. Pikap var. Plaklar; 45’lik, 33’lük. Plaklarda hiç duymadığımız türküler... Adını
hiç duymadığımız sanatçılar: Âşık İhsani,
Ruhi Su, Feyzullah Çınar, Timur Selçuk, Zülfü Livaneli… Dinleniyor zevkle
yoldaşlarla beraber…
Ama plaklar yasak. Bulunmuyor kolayca.
“Alabilir miyim? Bizde de pikap var.
Dinleyebilir miyim?”
Avukat Orhan Özer ve kardeşi, “Ne demek”, diyorlar. “Tabiî alabilirsin. Elbette
dinleyebilirsin…”

Eğitim Çalışması
nasıl yapılır, öğreniş…

Sonra eğitim çalışması yapılıyor bizlerle… “Eğitim Tüzük ve Programı”
okunuyor. Eğitim nedir? Nasıl yapılır? Öğretiliyor bunlar… Kitaplar okunuyor birer
birer. Öğreniliyor Marksizm-Leninizm ve
Hikmet Kıvılcımlı…
Kimin evinde?
Avukat Orhan Özer’in evinde.

“Devrim Nedir?”…

Hikmet Kıvılcımlı’nın “Devrim Nedir?” adlı anıt eseri basılı halde yok o yıllarda. Ama okunması, okutulması gerek,
gerekiyor.
Ne yapılacak?
Teksir makinesiyle basılacak, çoğaltılacak o günün tekniğiyle. Mumlu kâğıtlar
alınıp daktiloda yazılacak, takılacak teksir
makinesine ve daktiloyla yazılmış sayfalar
basılacak. Çevrilecek teksir makinesinin
kolu. Çevrilecek teksir makinesinin kolu...
Çoğalacak sayfalar, çoğalacak nüshalar…
Okuyacak, öğrenecek Devrimci Gençlik…

Öğrenmek zorunda verdiği mücadelenin
neden ve nasıl yapılması gerektiğini. Öğrenecek, uygulayacak…
Kimin evinde?
Avukat Orhan Özer’in evinde…

Hikmet Kıvılcımlı’nın
yazılarının çoğaltılması…

Lise iki bitip lise üçe geçildiği yılın başında, faşistleri dövmek suçundan açılan
Disiplin Soruşturması sonucu, İl Disiplin
Kurulu Kararıyla, “Konya İl Sınırları içinde bir okulda okumamak kaydıyla” Gazi
Lisesinden atılış.
Birinci atılış dönemi başlar…
Ne yapılacak?
İl dışında bir okul bakılacak. Okunacak.
Nerede?
Önce Ereğli ilçesine gidiş. Ama Milli
Eğitim Müdürünün kesin talimatı: Liseye
alınmayacak!
Ardından Akşehir Lisesine gidiş. Sonuç
aynı: Alınmayacak! Talimat kesin.
O zaman başka bir ile bakılacak.
Neresi?
Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesinde mücadele yoğun. Gidilebilir…
“Torpil” de bulunacak: Konya Vali Muavininden (kızı devrimci) mektup.
Kime?

alınacak.
İki Kefil lazım. Kim olacak?
Birincisi: Avukat Orhan Özer.
İkincisi?
Avukat Sıtkı Şaplak.
O kim?
Erken yaşta, 1992 yılında, bir kalp krizi sonucu kaybettiğimiz bir diğer Abimiz.
Hareketimizin sadık savaşçısı… İHD Yöneticisi.

Konya’dan ayrılış ve
İstanbul…

1980 Mayıs ayı başlarında faşistlerin
Konya TÖB-DER’e yüzlerce kişiyle saldırışı. Çıkan çatışma sonucu aranır duruma
düşme. Ve bir müddet sonra, Hareket tarafından Konya’dan ayrılma, yeni bir bölgeye gitme vaktinin geldiğinin tebliği…
Getiren kim?
Avukat Orhan Özer…

12 Eylül Faşizmi ve
İstanbul Polisinin ricası…

12 Eylül Faşizmi gelmiş. Hareketin kararı var: İşçileşilecek. İşçi Sınıfı denizine
dalınacak. Hem İşçi Sınıfı Örgütlenecek bu
faşizm şartlarında, hem de o deniz bizi koruyacak…
01.01.1981 tarihinde, Topkapı’da bir
Demir Çekme fabrikasında işe başlayış.
Bildiğin ağır iş… Katlanılacak sevinçle.
İşçileşilmiş çünkü. Hareketin kararı yerine
getirilmiş…
Bu arada gidilemeyen Üniversiteye gidilecek. Bir yandan da Üniversite bitirile-

İstanbul’a benzemez.”, deyişleri, tehditleri…
Sonra?
Sonra aynı davadan yargılanan Avukat
Orhan Özer’in girişimleriyle, DGM Savcılarıyla görüşmeleri sonucu, işkenceye
uğramadan Konya Kapalı Cezaevi’ne götürülüş…
Hemen o gün Cezaevine avukatların
ziyarete gelişi. Çünkü aylardır, gözaltına
alındıktan sonra (ailenin Selimiye Cezaevindeki bir iki görüşmesi dışında) aile de
dahil hiç kimseyle görüşmemiş, görüştürülmemişim. Hareket merak ediyor, sağlığım nasıl?..
Gelen avukatlar kim?
Birincisi; Avukat Orhan Özer…
İkincisi: Avukat Sıtkı Şaplak…

Orhan Özer Yoldaş
Unutulur mu?

Sonra Partili mücadele başladı 2005 yılında. Halkın Kurtuluş Partisi Kurucusu
olduk beraberce.
Sonra Merkez Komite Üyesi olduk.
Sonra Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olduk. Yıllarca birlikte mücadele ettik…
Yani hangi anıyı anlatayım sizlere…
Bu kadar anı yeter… Birazı da bana
kalsın… Bende kalsın…
Baştan bu yana, Orhan Özer’i mi anlattım, kendi tarihimi mi yazdım?
Şeklen benim tarihim oldu. Çünkü benim tarihim, sizin de gördüğünüz gibi, Orhan Özer’siz olmaz ki?..
Orhan Özer’i anlattım. Anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Tarihe not düşeyim, diye. Gelecek kuşaklar Orhan Özer’i
bu yanlarıyla da tanısın, diye… “Öğretenin
iyi öğrettiğini” anlatmak üzere…
Bütün bu anılardan, çelik bir kalemle
yazılmış gibi belleğime kazınmış anılardan sonra, sorarım size; Orhan Özer Yoldaş
unutulur mu?..

Başlayan ne?..

Mersin Valisine.
Zorlu bir kış günü yapılan, zorlu ve maceralı bir yolculuktan sonra Mersin’e varış.
Valiye gidiş. Vali, İl Milli Eğitim Müdürüne telefon açıyor: Bir öğrenci gönderiyorum. Kaydının yapılması için yardımcı
olun…
Gidilen İl Milli Eğitim Müdürü, Disiplin Kurulu kararını görünce; almam, diyor.
Almam… Valiye tekrar gidiş ama sonuç
olumsuz. Milliyetçi Cephe Hükümeti iktidarda. Milli Eğitim Müdürü faşist. Valinin
sözünü dinlemiyor. Geriye, Konya’ya dönüş… Okul hayatı şimdilik bitti…
Konya’da günlük devrimci mücadeleye
katılınacak. O Allah’ın emri. Eğitimler yapılacak, yaptırılacak. Görevler, görevler…
Ancak Eğitim için yeni malzeme gerek.
Hikmet Kıvılcımlı’nın, “Sosyalist” Gazetesi’nde yayımlanan yazıları çoğaltılabilir.
Bu öneri sunuluyor ve kabul ediliyor.
Kim yapacak peki?
“Ben yaparım. Boşum nasılsa…”
Tamam. Haydi o zaman. Başla…
Dönem daktilo dönemi. Ama evde daktilo yok.
Alınacak.
Kimden?
Avukat Orhan Özer’den…

Üniversiteyi kazanış ve
kredi alma…

1977-1978 öğretim yılının sonlarına
doğru, Milliyetçi Cephe Hükümeti yıkılmış, yerine CHP Azınlık Hükümeti kurulmuş. Öğrencilere af… Disiplin Kurulu Kararıyla atılanlar sınavlara girebilir, kararı.
Haziran ayında, Gazi Lisesinde, Lise
son sınıfın tüm derslerine giriş ve Gazi Lisesi Fransızca Öğretmeni Faruk Hoca’nın
ve diğer devrimci hocaların da gayretleriyle Liseyi bitiriş…
Lise son sınıfı okumadan Üniversite sınavlarına giriş,.. Gelen puan yüksek: 440
puan. Hem Fen Bölümü için hem de Edebiyat Bölümü için.
Tercih?
Tercih yok. Hareketin kararı var.
Ne kararı?
Olanağı olan herkes İstanbul’a gidecek. İstanbul’da Hareketimiz geliştirilecek.
Güçlendirilecek.
Tercih belli: İstanbul Üniversitesinin
Edebiyat Fakültesinin bütün bölümleri,
olabilirse Hukuk Fakültesi.
Sonuç?
İÜ Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik
Bölümü.
İyi ama ailenin geçimi okutmaya yetmiyor.
Ne yapılacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumundan Kredi

cek… Zorunlu… O da Hareketin kararı.
1982 eğitim yılında işten ayrılış. Tam
gün Üniversite. Yeni mücadele alanı orası
artık… Devrimci Gençlik örgütlenecek.
Geçen aylar, 1 Mayıs 1983’te İÜ Merkez Bina bahçesinde 20-25 kişiyle 1 Mayıs’ı kutlayış…
Sonra bir gün, Okul girişinde yapılan
bir aramada “yasak kitaplar ve bildiriler”in
bulunuşu. Polis o anda atlatılarak, okulun
arka kapısından çıkış ve bir daha dönmeyiş… Kaçaklık başladı.
Bu arada bir daha okuldan atılış. Bu
olay sonucu, Edebiyat Fakültesi Disiplin
Kurulu Kararıyla, 3’üncü sınıftayken Fakülteden atılış…
Sonra 1985 yılı Şubatı’nda Hareketimize yönelik büyük bir polis operasyonunda,
bir randevuda yakalanış.
30-40 gün süreyle işkencelerin birçok
türünün uygulanışı: Kaba dayak, ayakta
bekletme, boğaz ve haya sıkma, su ve Filistin Askısı’nda, sandalyeye bağlı ve bağsız
olarak vücudun her yerine elektrik veriş…
Saatlerce, günlerce… Bir elektrik verme
seansında, ölümle tanışış. Polislerin işkence odasından, “Öldü” diyerek kaçışları. Saatlerce kendinden geçmiş olarak yatma…
Tedavisiz, ilaçsız günlerce baygın yatma…
Sonra, hiçbir şey söylememiş, hiçbir
yoldaşı ele vermemiş, hiçbir ifade imzalamamış olmanın verdiği gururla Selimiye
Cezaevine götürülüş ve tutuklanış.
Selimiye’de Denizci bir Askeri Savcının ifade alırken;
“Ne yani, poliste konuşmadığın, hiçbir
ifadeyi imzalamadığın için kurtulduğunu
mu sanıyorsun? Hikmet Kıvılcımlı’yı tanıyorum. O da konuşmamıştı.”
Ancak Selimiye Cezaevi’ne götürülürken İstanbul Birinci Şube Polislerinin bir
söz alışı:
“Yendin bizi. Hiçbir şey söylemedin.
Hiç kimseyi ele vermedin. Hareketin hiçbir sırrını anlatmadın. Usta’na layık oldun.
Sevinebilirsin. Ama bize bir söz ver. Buradan Konya’ya götürüleceksin. Ana davanız
orada. Orada da sorgulanacaksın. Sakın
orada da konuşma. Bizi çizme. Konya Polisi; İstanbul Birinci Şube’nin çözemediğini
biz çözdük, demesin…”
Büyük bir sevinç ve gururla, hayatta
polislere ilk söz veriş:
“Tamam. Emin olun konuşmam…”
Sonra Metris Cezaevi. “Tek Tip Elbise”
giymeyip direnenlerin koğuşuna, “Sibirya”
bölümüne gitme talebi... Birkaç ay kalış…
Sonra bir gün Konya’ya götürülüş.
Konya Emniyetindeki Birinci Şube ve diğer şubelerden polislerin tek tek gelerek;
“Hele seni bir tanıyalım. Sen misin İstanbul’dan konuşmadan gelen. Burası Konya,

Bu kadar anılardan sonra, bu Tarih bana
ve bize görevler yüklüyor asla kaçamayacağımız. Kaçınılmazca. Zorunlu olarak.
Ve kaçmak istemediğimiz zaten. 1974
yılında, gönüllüce kabul ettiğimiz, iradi
olarak kabul ettiğimiz, zümrüt bir denize
dalar gibi dalmaya karar verdiğimiz o andan sonra, o kavgadan kaçılır mı?
İşte, Orhan Özer Yoldaş’ı kaybettiğimiz
andan itibaren başlayan budur yeniden, bir
kez daha ve son soluğumuzu verene dek
sürdüreceğimiz, bizden bayrağı devralacak
kuşakların zaferle sonuçlandıracağına inandığımız, İnsanın hayvan yerine konulmasına isyan ettiğimiz bu düzenin yıkılıp, yerine
insanın insana kulluk etmediği, ezilmediği,
sömürülmediği bir ülke ve dünya yaratana
kadar verilecek mücadele sürüyor, sürecek...
O kavgada Orhan Özer Yoldaş hep bizimle olacak, hep bize yol gösterecek.
Orhan Özer Yoldaş; İnancı, bilinci, yiğitliği ve kararlığıyla mücadelemizin her
an içinde olacak. Yanı başımızda olacak.

Orhan Özer Yoldaş’la
son görüşme, vedalaşma ve
vasiyeti…

Konya Cezaevinden çıktığım 1985
Ağustos’undan bu yana, ayda bir, birkaç
ayda bir mutlaka Konya’ya gittim görev
dolayısıyla. Ve gittiğim zaman kaldığım
evler; Orhan Özer Yoldaş’ın ve Faruk
Hoca’nın evi oldu. 1999 yılında Faruk
Hoca’yı kaybedince de sadece Orhan Özer
Yoldaş’ın evi oldu kaldığım yer…
Orhan Özer Yoldaş’la en son 2017 Aralık ayının 7’sinde görüştüm. Bürosuna gittim bir genç İşçi Önderi Yoldaş’la.
Kendisinin hastalığı dolayısıyla katılamadığı MYK Toplantısı hakkında bilgileri
aktardım. Önerilerini aldım.
Hastalığı yeni teşhis edilmişti ve hemen
tedavi süreci başlamıştı. O ise hiçbir şey
olmamış gibi sabah Adliyeye gidiyor sonra
bürosuna geliyor ve saat 13:00’da da tedavi
için hastaneye gidiyordu. Hem kemoterapi
alıyor hem de ışın tedavisi görüyordu.
Yine hastaneye gitme saati gelmişti.
Öpüştük, kucaklaştık görüşmek üzere…
Ve ayrılırken bana son sözleri, ki bence
vasiyetiydi, şunlar oldu:
“Bütün yoldaşlardan tek bir isteğim
var: Mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdürsünler.”
Bu sözlerin bir veda, bir vasiyet olduğunu O da biliyordu, ben de öyle anladım…
Sana söz Orhan Abi, hem de canı gönülden, hem de yürekten söz; hem de içten, hem de inanç ve bilinçle söz:
Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz
ve mutlaka zafere ulaştıracağız!
Sizin dalgalandırdığınız bayrağı asla
yere düşürmeyeceğiz!
Ve o mutlu güne ulaştığımızda, sizler
yanı başımızda olacaksınız!
Şan olsun Orhan Özer Yoldaş’a!
Şan olsun Faruk Sur Yoldaş’a!
Şan olsun Sıtkı Şaplak Yoldaş’a!
And olsun Demokratik Halk İktidarını Kuracağız!q
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ani bir zamanlar, Kemal Unakıtan vardı. Maliye Bakanıydı. Hatırlıyor musunuz?..
Ne demişti 2005 Temmuzu’nda?
“(…) ‘Yakında Sümerbank tarihten
siliniyor artık, bitirdik. Elinde bir şey
kalmadığı gibi ismini de kaldırıyoruz.
İsim hakkını satarız o başka’ dedi.
“‘(Efendim kar edeni de satıyorsunuz, zarar edeni de satıyorsunuz.)
Satacağız tabi. Kâr edeni de satacağız,
zarar edeni de satacağız. Neden? Devlet sanayici olmaz, ondan. Devlet ekonomik faaliyette bulunamaz ondan. Bu
bir prensip meselesidir, ilke meselesidir,
politika meselesidir. Bizim hükümetimizin politikası bu. Sevenlere de söylüyorum, sevmeyenlere de söylüyorum. Herkes hesabını buna göre yapsın.’” (http://
www.patronlardunyasi.com/haber/Unakitan-ISO-da-konustu/914)
Bundan yaklaşık 3 ay sonra, o zamanki
Başbakan Tayyip de aynen şunları söylemişti:
“(…) Çünkü ben ülkemi adeta pazarlamakla mükellefim.” (http://arsiv.sabah.com.tr/2005/10/16/eko107.html)
“Vatanı pazarlamakla mükellefler”
olanlar, Kuvayimilliye yadigârıKamu
Mallarını “Tarihten sil”enler, görevlerine
devam ediyorlar ardı arkası kesilmeksizin
yaptıkları saldırılarla…
Sümerbanklar,
SEK’ler,
SEKA’lar, TÜPRAŞ’lar, TELEKOM’lar,
PETKİM’ler, TEKEL’ler,Yollar, Limanlar,
Köprüler, Bankalar, değişik üretim alanlarındaki fabrikalar (Seydişehir Alüminyum, Karadeniz Bakır, Kömür İşletmeleri,
Elektrik Üretim ve Dağıtımı vb. vb…) bir
bir peşkeş çekildi yerli yabancı Parababalarına. Elde avuçta birkaç şey kaldı. Şimdi onları da satıyor AKP’giller, bildiğimiz
gibi.
Nedir bunlar?
Şeker Fabrikaları…
Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi
konusunda AKP’giller’in Reis’i Kasım
ayında milletvekilleriyle yaptığı bir toplantıda; bu “fabrikaların devlete yük
olduğunu öne sürmüş ve özelleştirileceğini söylemişti.” (https://tr.sputniknews.
com/ekonomi/201802271032413430-binali-yildirim-seker-fabrikasi-kapatilacak/)
Reis’in “devlete yük olduğunu öne
sür”düğü fabrikalardan “Ilgın Şeker Fab-
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Tarih de bu halk da
sizi unutmayacak, lanetle anacak!
rikası, 2017-2018 Pancar Alım ve Pancar
İşleme Kampanyası kapsamında 201
bin dekar yerde pancar ekimi yapmıştır.
Buradan 1 milyon 455 bin ton pancar
üretimi gerçekleşmiştir. Adapazarı ve
Kütahya şeker fabrikalarının bizim bölgelerimizden aldığı pancar hariç. Aynı
zamanda bu fabrika 2017-2018 kampanya dönemi içinde 140 bin ton şeker
üretmiştir. Bu fabrika yine 2017-2018
kampanyasında 33 milyon lira kâr elde
etmiştir. Burada daimi ve geçici işçiler
olmak üzere 350 ila 360 civarında çalışanımız vardır. Kampanya döneminde ise
taşeron işçi adı altında 600’ün üzerinde
çalışma grubunu istihdam etmesine vesile olmuştur.”
Bunları açıklayan, Şeker-İş Sendikası
Ilgın Şube Başkanı Yusuf Yazır. Özelleştirme kararı üzerine yaptığı açıklamada söylüyor bunları.
Yani Reis, yalan söylüyor. Hem de bütün bu gerçekleri, rakamları bile bile…
Ancak, gözlerini karartmışlar, özelleştirmeyi yapacaklar.
Reis’in Milyar Ali’si de, kamuoyundan
gelen tepkiler üzerine aynen şöyle söylüyor
bu konuda:
“Kararlıyız, geri adım atılmayacak, şeker fabrikaları satılacak.”(htt p s : / / t r. s p u t n i k n e w s . c o m / e k o n o mi/201802271032413430-binali-yildirim-seker-fabrikasi-kapatilacak/)
Satın bakalım! Satın!
Bu halk düşmanlığı, bu vatan düşmanlığıyla nereye kadar gideceksiniz acaba?..

AKP’giller’in Kamu Malı
düşmanlığının nedenleri

Peki niye böylesine düşmanlar Kamu
Mallarına? Nereden geliyor bu düşmanlık?
Bu bitmeyen kin?
Sınıfsal karakterlerinden! Sınıfsal niteliklerinden. Köklerinden! Varlık nedenlerinden!
Yoksa “Bu bir prensip meselesidir, ilke
meselesidir, politika meselesidir.” değil.
Nedir nitelikleri peki?
Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi plandaki temsilcileri olmaları.
Bunlar 6500 yıllık Antika bir sınıfın,
Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının temsilcileri. Ve bu sınıf, üretimle hiç ilgisi olmayan, sadece aracılık yaparak, 3’e alıp 6’ya,

Vicdanınıza sesleniyoruz!

yaşındaki bir çocuk çığlık attı, duydunuz mu?
3 yaşındaki bir çocuk tecavüze
uğrarken çığlık attı, duydunuz mu?
3 yaşındaki bir çocuk tecavüze uğrarken çığlığı duyulmasın diye ağzı kapatıldı
ve kulak zarı patladı, bu yüzden çığlığını
duyamadınız.
4.5 yaşında bir çocuğun öz babası tarafından 1.5 yıl cinsel istismarını da duymadınız, yaşları 11 ile 13 arasında değişen 6
kız öğrenciyi istismar eden okulda görevli
teknik elemanı da duymadınız, 8 yaşından
beri mahalledeki mobilyacı tarafından istismara uğrayan 12 yaşındaki kızı da duymadınız, vakıflarda, yurtlarda tecavüze uğrayan çocukları da duymadınız…
Duysaydınız tepki verirdiniz. Gerçekten VİCDANINIZLA duysaydınız tepki
verirdiniz. Verirdiniz değil mi?
Sadece sosyal medyadan yağıyor tep-

litikalar Bakanının bizzat kendisinin “Bir
kereden bir şey olmaz.” demesiyle, “Hamile kadın sokakta dolaşamaz. Dolaşırsa
o çocuğu nasıl yaptığını hatırlatırlar.”
açıklamalarıyla, “O da o saatte sokakta
olmasaydı.” bahaneleriyle; kerte kerte gelindi bu noktaya. Neredeyse tecavüz meşrudur diyecekler! Farkında mısınız?!
Her gün -somut tepki vermediğiniz, örgütlenmediğiniz, sesinizi çıkartmadığınız
her gün- biraz daha çürüyoruz. Her gün bir
çocuğumuz, bir bebeğimiz ya da bir hayvanımızı tecavüze kurban veriyoruz.
Bu ülkede artık heykellere tecavüz ediliyor.
Ne bekliyorsunuz? Tecavüze uğradığımız zaman asılacağımız günü mü?
Biz susamıyoruz, görmezden gelemiyoruz; çünkü Che’nin yandığı ateşte yanıyoruz. Çünkü dünyanın neresinde olursa
olsun yapılan her haksızlığı kendimize ya-

kiler. Yaz ve enter tuşuna bas. Enter tuşu
korumuyor çocuklarımızı. Oraya yazdığımız nice sözcük, nice bela okuma da bebeklerimizi, çocuklarımızı ve hatta sokak
hayvanlarımızı korumuyor. Sokaklarda,
meydanlarda, kahvelerde, caddelerde sel
olup bu pisliği yıkamanın; temizlemenin
zamanı gelmedi mi?
Ortaçağcılar, gericiler, meczuplar “Şeriat!” diye bağırıyor ağızlarından salyalar aka
aka. Diyanetin verdiği “Baba kızına şehvet duyabilir, 7 yaşındaki kız evlenebilir.” fetvalarıyla; Muaviye-Yezid soylarının
“Annenin diz kapağının üstü haramdır.”,
“Cehennem ateşinden koruyan kefen
geldi.” beyanatlarıyla, Aile ve Sosyal Po-

pılmış gibi hissediyoruz.
Burada bizimle olun, tohumken filizlenelim!
Burada bizimle olun, yeşerelim! Büyüyelim!
Büyüyelim ki gelen her tehlikeyi, çocuklarımıza kalkan her eli engelleyebilelim!
Her saat yaklaşan karanlığı ellerimizle
parçalayabilelim!
Biz bu bozuk düzeni elbet alt edeceğiz,
biz bu kokuşmuşluğu devrimle temizleyeceğiz; kaybedecek bir evladımız, verilecek
bir canımız daha yok!

Mersin’den bir Kadın Yoldaş

7’ye satarak vurgun vuran bir sınıf.
Egemen oldukları on yıllar, yüz yıllar
boyunca, sadece vurgun yapmayı en büyük
erdem, başarı bellemiş bir sınıfın temsilcileri bunlar.
Vatan ve halk sevgisi, insan sevgisi,
ahlâk, namus, kişilik pişilik aranmaz bunlarda. Bunların dünyası ar değil kâr dünyasıdır.
Hepsinin bir tek amacı vardır: Daha çok
vurgun, daha çok talan, daha çok yağma.
Bunları kim sağlarsa başına taç etmekte sakınca görmez. Yerliymiş yabancıymış
dikkat bile etmez. Ondan alır, bundan alır.
Alır satar, alır satar…
Ha, bunların bir de Modern müttefikleri
vardır: Finans-Kapitalistler zümresi.

Bunlar, çağımızın şartları gereği onları baş, efendi kabul etmişlerdir yerlisiyle
yabancısıyla… Ve onların bir dediklerini iki etmezler, edemezler. Çünkü içinde
yaşadığımız Kapitalist toplumda, egemen
olan sınıf daha doğrusu zümre bu zümredir. O yüzden de bunlar, onların emirlerini
yerine getirirler bu arada da kendi vurgunlarına bakarlar.
Modern Finans-Kapitalist zümresinin
de kökü dışarıdadır. Onların de efendisi
vardır. Bu efendi: başhaydut ABD Devletidir. AB Emperyalist devletleridir.
Ülkemizde 1946’dan bu yana, iktidarları
bu güçler iktidara getirir, götürür.
Bunlar, bir de Cumhuriyet düşmanıdırlar.
Egemen sınıf oldukları Osmanlı, Birinci Emperyalist Evren Savaşı sonucu yıkılıp

yerine Laik Cumhuriyet kurulunca Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve Birinci
Kuvayimilliyecilerce, bu Cumhuriyet’e ve
onun kazanımlarına düşman kesildiler. Neredeyse hayattaki biricik amaçları Cumhuriyet’i yıkmak, kazanımlarının izini tozunu
Tarihten silmektir.
Bir de bu Kamu Mallarının, fabrikalarının büyük bir kısmı Sovyetler Birliği’nin
maddi, manevi, teknolojik, mühendislik
vb. desteğiyle yapılmıştır.
Kurtuluş Savaşı’ndaki dostluğun, kardeşleşmenin, aynı ortak düşmana; Emperyalistlere ve Ortaçağcılara karşı verilen
mücadelenin, savaşın bir sonucu olarak
ve Sosyalist Sovyetler’in Türk ve Kürt
halklarına armağanıdır bu Kamu Malları.
İşte AKP’giller bu kardeşleşmenin de
izini tozunu silmek istiyorlar. Tarihteki
birliğimizi unutturmak istiyorlar. Sosyalizmin ve Sosyalistlerin, Halkların gerçek
dostları olduğunu Tarihin belleğinden sil-

mek istiyorlar.
Ama yanılıyorlar. Hem de fena halde
yanılıyorlar!
Çünkü,İnsan, makine değildir. Bir
bilgisayarın belleğinden yüklediğiniz
bilgileri silebilir, yeni yeni bilgiler yükleyebilirsiniz.Ama ya insan belleğini?
İnsan; vücuduyla (etiyle, kemiğiyle, sinirleri ve damarlarıyla), bilinciyle,
vicdanıyla, ahlâkıyla canlı bir varlıktır.
Yaşayan canlı bir organizmadır. Ve insan
belleği, kolayca unutmaz. Unuttum sansa
bile, unutmuş görünse bile unutmaz. Bilinçaltının bir yerlerinde saklar onu. Ve günü
geldiğinde, ihtiyaç duyduğunda; hatırlar.
Hatırlar ve hayata geçirir.
İşte bu yüzden Antika ve Modern Parababaları, AKP’giller ve Reisleri, bütün
çabalarına rağmen, başaramayacaklar.

Şeker fabrikalarının satılması suçtur!
Baştarafı sayfa 1’de
Bu 25 fabrikadan 14’ünün bir anda satılması demek şeker üretimimizin yarıdan
fazlasının özel şirketlerin insafına bırakılması demektir. Şeker sektörünün özel
sektörün insafına bırakılması ise temel
gıda sektörünün en önemli unsurlarından
biri olan şekerin daha az üretilmesi, daha
pahalı olmasını getirir. 14 fabrikanın satılması demek şeker ihtiyacının da dışarıdan
karşılanması demektir. Pancardan üretilen
ve hem tarım sektörüne hem de sanayi
sektörüne katkı sağlayan yerli şeker yerine bugün ne yazık ki nişasta bazlı şeker
üretimi ve ithali teşvik edilmektedir.
Ayrıca mısırdan üretilen Nişasta Bazlı
Şeker (NBŞ) insan sağlığına son derece
zararlıdır ve birçok biliminsanı bu şeker
türünü “zehir” olarak nitelemektedir. Nişasta bazlı şeker/mısır şurubunun tüketimi
Fransa, Hollanda, Avusturya, İrlanda, İsveç, Yunanistan, Portekiz, Slovenya, Danimarka ve İngiltere’de yasaklanmış durumdadır. ABD Gıda ve İlaç İdaresi obeziteyi etkilediği gerekçesiyle 2008’de NBŞ
kotasını % 10’dan % 8’e düşürmüşken
bizde ise % 10 olan kota % 15’e çıkartılarak Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının
312.500 tona ulaşması sağlanmıştır
Ülkemizde 1998 yılında 500 bin hektarda pancar üretimi yapılırken, 2015 yılında bu rakam 270 bin hektara düşmüştür.
Aynı şekilde şeker pancarı ekimi yapan
çiftçi sayısı da 450 bin aileden 120 bine
gerilemiştir.
Bütün bu gelişmeler sonucu daha önceleri şeker ihraç eden bir ülke olan Türkiye, 2015 yılında 170 bin ton şeker ithal
etmiştir. 8 Nisan 2016 yılında şeker ithalatının önünü açabilmek için şeker ithalatında sıfır gümrük kararı alınmıştır. Şeker
ithal edilmesini gerektirecek bir durum
olmamasına rağmen, şeker ithalatını kolaylaştıracak böyle bir kararın alınması,
çiftçiyi ve üretim yapan şeker fabrikalarını zora sokmuştur.
Sonuç olarak bugün iktidar pancardan

şeker üretimini desteklemek yerine halkı
sağlıksız hatta ölümcül bir gıda türüne
mahkûm etmektedir. Ayrıca bir dönem
dünya çapında önemli derecede üretim
yaparken bugün dışa, emperyalist tekelci
firmalara bağımlı bir sektör haline getirilmiştir şeker üretimi. Hem ülkemiz ekonomik olarak zarara uğratılmış hem de halkımızın sağlıklı gıda maddesine ulaşımı
engellenmiştir.
Oysa Anayasanın 56 ve 45’inci maddelerine göre devlet kamu sağlığını korumakla birlikte bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken
tedbirleri almakla yükümlüdür.
İlanı verilen satışlarla tarım ürünleri
arasında önemli bir yere sahip şeker panca-

rı üretimi dolayısıyla köylümüz bitirilmekte, fabrika çalışanı işçiler işsiz bırakılmaktadır. Böylelikle söz konusu fabrikaların
satışını sağlayanlar ülkemizin ekonomik
zarara uğramasına neden olmaktadırlar.
Ayrıca bu durum özelleştirme ilkelerinin
belirlendiği 4046 sayılı yasanın 2’inci
maddesine de aykırıdır. Söz konusu satışla
birlikte şeker endüstrisinde tekelci bir yapının oluşmasına neden olunmaktadır.
Bu özelleştirme kararının uygulanması
halinde, pancar üretiminde Avrupa’da sayılı ülkeler arasında bulunan Türkiye, bu

Kamu Mallarımızı ve onların önemini,
Halkımızın bilincinden, yüreğinden söküp
atamayacaklar.
Ve halklarımız, gerçek bir Cumhuriyet,
Halkçı bir Cumhuriyet kuracaklar. Demokratik Halk İktidarını kuracaklar.
Ve o gün geldiğinde, bütün bu zalimlikleri, vurgunları, talanları gerçekleştirenleri,
halkımızı acılara boğanları, Halkın Adaletiyle yargılayacağız. Onları hukuka ve
vicdanlarının sesine uyan mahkemelerde
yargılayacağız. Ve onlar er ya da geç; çelik
bilezikle tanışacaklar!
Ve özelleştirme adı altında yerli yabancı Parababalarına peşkeş çekilen Kamu
Malları, yeniden Kamulaştırılacak ve bilimin ve teknolojinin son sözüyle donatılmış
olarak halkımıza hizmet edecekler.

***
Yazımızın ilk cümlesinde, Kemal Unakıtan’ı hatırlıyor musunuz? diye bir soru
sormuştuk.Kendini Başbakan sanan Binali
Yıldırım, 12 Ekim 2016’da yaşamını yitiren K. Unakıtan için şöyle söylüyor:
“(…)“Bu sabah saatlerinde yol arkadaşımız Kemal Unakıtan’ın ölümünü
üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemize, milletimize, partimize çok büyük
hizmetleri oldu.” dedi.
“Yıldırım, Unakıtan’la ilgili sözlerini
şöyle sürdürdü:
“AKP’nin 2002’den itibaren başlattığı dönüşümün kamu maliyesi alanındaki öncü isimlerindendi. Bugün iftihar
ettiğimiz Maliye Bakanlığımızın yapısı
ve çalışma sistemi anlayışında Kemal
Abi’nin büyük emeği vardı. Muhalif
olanların bile sevgisini kazanmış değerli
bir yol arkadaşımızdı.” (http://www.bbc.
com/turkce/37627637)
Hayır! Yalan!
K. Unakıtan; Bizim ve İşçi Sınıfımızın,
Köylümüzün, Kamu Çalışanlarının, Gençliğin kısacası ezilen ve sömürülen halkımızın sevgisini asla kazanmadı. Biz onu lanetle anıyoruz. Tarih de öyle anacak zaten.
Sadece Unakıtan’ı mı lanetle anacak
Tarih?
Hayır!
Kendi vatanına ve halkına düşman, ihanet etmiş zalimleri Tarih lanetle anıyor. Bakın ve görün!
Dolayısıyla sizleri de, Yerli ve yabancı,
Antika ve Modern Parababalarının emirlerini yerine getiren, çıkarını ve vurgunundan
başkasını ve başka bir şeyi düşünmeyen
sizleri de lanetle anacak Tarih. Emin ol
bundan…
Çünkü siz de onlardansınız!q
ürünün üretiminden elini çekecek. ABD’li
Çok Uluslu Şirket (ÇUŞ) Cargill ile birlikte 5 NBŞ firmasının önü açılacak, şeker
piyasasını tamamen ele geçirecekler ve yapacakları kotasız üretimle müthiş kâr elde
edeceklerdir. Halk ise insan sağlığı için
son derece tehlikeli olan nişasta bazlı şekerleri tüketmeye mahkûm bırakılacaktır.
Bu durum Türk Ceza Kanununun
238’inci maddesinde belirtilen “Kamuya
gerekli şeylerin yokluğuna neden olma”
ve 257’inci maddede belirtilen “görevi
kötüye kullanma” suçlarının oluşmasına
neden olur. Çünkü yürütme organı üyeleri halka ekonomik ve sağlıklı gıda sağlamakla yükümlüdür. Bunun yerine en
sağlıklı şeker çeşidi olan pancar şekerinin
üretimi engellemekte ve halk bu şekerden
mahrum bırakılmaktadır.
Bu nedenlerle; “Halk İçin, Halk Tarafından” bir yönetim anlayışını benimseyen Partimiz adına, söz konusu

suçları işleyen Özelleştirme Yüksek
Kurulu üyesi Binali Yıldırım, Mehmet
Şimşek, Berat Albayrak, Naci Ağbal ve
Ahmet Arslan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
verilen dilekçeyle vatandaşların hak ve
çıkarlarını hiçe sayan bu kişilerin cezalandırılması için haklarında kamu davası açılması talep edilmiştir. 26.02.2018
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Orhan Özer Yoldaş bir Ulu Çınardı
Kökleri derinde
Yeniden yeniden
Filizler verecek vatanın her yerinde…
“Hiç kimsenin girmeye cesaret edemediği davalarımıza girdi, bizi ipten kurtardı”, deyip geldiler…
“Herkesin yardımına koşardı, garibanların avukatıydı”, deyip geldiler…
“Bize mesleki olarak kattığı çok şey
oldu, biz ondan öğrendik Ceza Hukukunu”,
deyip geldiler…
“Biz Nakliyat-İş üyesi Ambar İşçilerinin sadece Avukatı değildi O, hepimizin
Orhan Babasıydı”, deyip sanki greve çıkıyorlarmış gibi, sanki iş bırakma eylemi yapıyorlarmış gibi işi gücü bırakıp geldiler…
“Gerçek bir solcuydu, gerçek bir devrimciydi”, deyip geldiler…
Ve Orhan Özer’in Yoldaşları, İkinci
Kurtuluş Savaşçıları, Hikmet Kıvılcımlı
Usta’nın düşünce kızları, düşünce oğulları, ülkenin neredeyse bütün bölgelerinden,
sanki bir mitinge gider gibi aktılar Konya’ya...
Evet, bütün yoldaşları açısından bir felaket, bütün sevenleri açısından üzücü bir
haberdi, Orhan Özer Yoldaş’ın atan yüreğinin susması, artık atmayacak olması, bedence bundan sonra aramızda olamayacak

olması…
Ama söz konusu; Konya Devrimci
Ortamının Ulu Çınarı’ydı.
Söz konusu; Gerçek bir İnsan, Gerçek bir Devrimciydi.
Söz konusu; 20’li yaşlarda girmiş olduğu örgütlü mücadeleden son nefesini verdiği 2018’in 20 Şubatı’na kadar bir an bile
kopmamasıydı…
Söz konusu olan; Bilimsel Sosyalizme
olan sonsuz bağlılığıyla, Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın
teori ve pratiğine olan sarsılmaz inancı ve
kararlılığıyla mücadeleden kopmayan bir
Kıvılcımdı…
Söz konusu; Orhan Özer’di…
O yüzden Konya en acı günlerinden
birini yaşadı böyle bir insanı, böyle bir hukukçuyu ve böyle bir devrimciyi kaybettiği
için.
Ama Konya, en onurlu ve gururlu günlerinden birini yaşadı 22 Şubat Perşembe günü.
İnsanların gönüllerine taht kurmuş, saygınlığını kazanmış gerçek bir insan ve devrimci
sonsuzluğa uğurlanırken, Orhan Özer Yoldaş’ın kişiliğine ve Devrimci Mücadelesine
layık bir tören yapıldığı için. Aslında yapılan
bir tören de değildi, tam da Orhan Özer Yoldaş’ımızın da istediği gibi, yapılan bir eylemdi. Bir etkinlikti. Bir konferanstı.

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un
mezarbaşı konuşması
Sevgi ve saygıdeğer arkadaşlarım,
Orhan Yoldaş’sız ilk siyasi davamız
görülmüştü ve hep Orhan’ın yokluğundan
söz etmiştik. Ve o günün akşamında felaket haberini aldık.
Biz, Çağdaş Muhammed sağlığında
O’nunla tanışma, konuşma ve ortak mücadele şerefine nail olmuş Eneski Kuşak olarak, beş kişiydik; Faruk Yoldaş, Orhan
Yoldaş, Mustafa Yoldaş, Metin Yoldaş.
Beşimiz aslında tek kişiydik.
Önce Faruk Yoldaş’ı kaybettik. Yüreğimin bir parçası kopup gitti O’nunla.
Belki O’nu anmadığım, aklıma gelmediği tek bir gün bile geçmemiştir o zamandan bu yana.
Şimdi Orhan Yoldaş’ı kaybettik. Yüreğimin bir parçası daha kopup gitti.
Bütün dileğim, diğer iki Yoldaş’ımın
da acısını yaşamadan bu düzenler, bu dolaplar dünyasından çekip gidip, sonsuz
dinlenişe çekilmek.
Aynı yaştaydık. Aramızda ay farkı vardı sadece. Aynı yıllarda devrimci kavgaya
girdik. Aynı gençlik mücadelesini verdik.
Okullarımızın arasında birkaç yüz metre
mesafe vardı.
Bu, diz boyu bataklık olan dünya bize
göre değildi. Bu dünyaya uyum sağlayamazdık. Kabul edemezdik böyle bir dünyada yaşamayı. İnsanı çürüten, çamurlara

bulayan, insanlıktan çıkaran bir dünyada
yaşamak bize göre olmazdı.
İsyan ettik bu dünyada yaşamaya. Arayışa girdik. Sonunda baktık ki öncüllerimiz var. Çağdaş Musa var: Marks. Çağdaş
İsa var: Engels, Lenin Yoldaşlar. Ve Çağdaş Muhammed var: Kıvılcımlı Usta.
Onların yoluna girdik ve onların başlattığı kavganın devamcısı, sürdürücüsü
olduk.
Bu dünyayı değiştirmek gerekiyordu.
Bu dünyada yaşanamazdı. Başka bir gezegenden gelmişiz gibi ayrıksı, yabancıydık
bu dünyaya.
Onlar da bu savaşı başlatmışlardı. O
yüzden, bu en kutsal davanın savaşçıları
olduk.
Üniversite yıllarında Orhan Yoldaş’ın,
devrimciliğe gelgeç olarak bulaşmış arkadaşlardan olan bir çevresi vardı. Önderimizi aynı yıllarda tanımış olmamıza rağmen öğrencilik yıllarında birebir örgütlü
mücadelenin içine giremedi.
Ama o denli dürüst ve temiz bir kalbe
sahipti ki, bunun acısını hep duydu…
Konya’da devrimci kavgayı sürdürüyoruz. Kastamonu Çatalzeytin’de yedek
subay askerliğini yapıyordu. İzinli geldi.
Özel olarak görüştük. Nurullah Arkadaş
dedi; öğrencilik yıllarımda örgütlü bir savaşçı olamadım. Bunun acısı yüreğimde

Kaydı hayat şartıyla kendini Devrimci
Kaygaya vakfedenler ölmez!
Orhan Özer Yoldaş Ölümsüzdür!
Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut’un
Tayyipgiller’i kendi mahkemelerinde yargıladığı günün akşamında aldığımız o
uğursuz haberle hepimiz tarif edilemez acılara gark olduk. HKP Genel Başkan Yardımcısı, Merkez Komite ve MYK Üyesi ve
Konya İl Başkanı Orhan Özer Yoldaş’ımızı
Parababalarının kanserleşmiş düzeninin
kanser illetine kurban verdik.
Marksizmin-Leninizmin,
Usta’mız
Hikmet Kıvılcımlı’nın, Partimizin bayrağını 1968’den bu yana şanla, şerefle, yiğitlikle, inançla, kararlılıkla en yükseklerde
dövüştürdü Orhan Özer Yoldaş’ımız. Hiçbir güç onu son soluğuna kadar mücadele
etmekten alıkoyamazdı, alıkoymadı da.
Son soluğunu vermeye yaklaştığında bile
“Benim sizden tek bir isteğim var: Yol-

daşlarım mücadeleyi kararlılıkla sürdürsünler”, dedi.
Orhan Özer Yoldaş’ımız Konya Devrimci ortamının gerçek anlamda bir çınarıydı. 12 Eylül Faşizminin onursuz diktatörleri karşısında asla diz çökmedi, boyun
eğmedi. Faşist Diktatörlüğün yaptığı sözde
yargılamalarda siyasi grup ayrımı gözetmeksizin tüm devrimcilerin avukatlığını
gözünü kırpmadan, tereddüt etmeden üstlendi. Ve devrimci savunmanlık görevini
layıkıyla yerine getirdi. Orhan Özer Yoldaş’ımız için insanın bulunduğu her yer, iyi
bir devrimci için görev alanıydı. Mesleği
olan avukatlık işini para kazanmak, ün, şan
şöhret elde etmek için değil gariban işçinin,
köylünün, tüm halk tabakalarının hakkını,
hukukunu savunmak için icra etti. Sadece

İşte bu insan unutulmaz;
İnsan olarak geldiği bu dünyada, insan
olmanın gereği olan İnsanlığın Kurtuluş
Mücadelesini hiç terk etmediği için!
Kendisini insanlığın kurtuluş mücadelesine adadığı için!
Onuru yaşamdan değerli kıldığı için!
İnsanlığın tek bir sosyalist aile olması
için örgütlü mücadeleden, yoldaşlarından
ve önderliğinden hiç kopmadığı, en ufak
bir tereddüde düşmediği için unutulmayacak Orhan Özer Yoldaş.
Kanıtıdır unutulmayacağının, yüzlerce
kişinin katıldığı son yolculuğa uğurlanış
eylemi.
Kanıtıdır unutulmayacağının, cansız
bedeni taşınırken yoldaşımızın; yoldaşlarının, sevenlerinin tabutunun ucundan tutabilmek için, mezarına bir toprak atabilmek
için mücadele etmeleri.
Kanıtıdır unutulmayacağının, Yoldaşlarına bıraktığı “Mücadelemizi kararlılıkla devam ettirsinler” vasiyeti üzerine
Yoldaşlarının, “Bu ülkede İkinci Kurtuluş
Savaşını verip Halkın İktidarını kuracağız
ve bu kanser düzenini yaratanlardan hesap
soracağız” sözünü vermeleri.
Kanıtıdır unutulmayacağının, Parti Bayraklarıyla, sloganlarla, Nakliyat-İş
Sendikası’nın flamalarıyla sonsuz yolculuğa uğurlanışı Orhan Özer Yoldaş’ımızın.
Evet, Orhan Özer Yoldaş’a da böyle
uğurlanmak yakışırdı. Bir eylemle, bir etkinlikle, sloganlarla, Genel Başkan Yar-

dımcılığını, Merkez Komite ve MYK Üyeliğini yaptığı HKP’nin bayraklarıyla uğurlanmak yakışırdı…
Ve Mezarıbaşında kadim dostu, yarım
asırlık mücadele arkadaşı, HKP Genel
Başkanı Nurullah Hoca’sının sözleriyle
uğurlanmak yakışırdı.
Orhan Özer Yoldaş’ımıza Devrimci
Sendikacılığın bu ülkedeki tek temsilcisi
Nakliyat-İş’in flamalarıyla uğurlanmak yakışırdı. O’na layık olan buydu ve olan da
bu oldu.
Ant Olsun ki Orhan Özer Yoldaş, seni
unutmayacağız, unutturmayacağız!

hep kaldı, dedi. Bundan sonra böyle yaşamaya asla izin vermeyeceğim, dedi. Şu
andan itibaren beni örgütlü mücadelenizin
içinde sayın, kaydedin dedi.
Aynen dediği bu.
Ve o yıldan bu yana, Hareketimizin
kopmaz bir parçası oldu. İnancında, kararlılığında hiçbir zaman bir esneme, bir
gevşeklik olmadı.
İnsanın, her bakımdan güvenebileceği,
Hareketimizin en mahrem sırlarına vakıf,
en riskli görevleri tereddüt etmeden ve
gözünü kırpmadan, duraksamadan kabullenen kaç yoldaşı olabilir hayatta?
İşte Orhan Yoldaş, onlardan biriydi.
Tek bir parçaydık aslında hepimiz bir.
Bu bakımdan, felaket haberini duyduğum
andan itibaren gözyaşlarıma söz geçiremiyorum.
Sevgili Komünist Şairimiz Arif Damar ne der?
İlle de yaşamak için mi özlenir güzel
günler,
Beklemek de güzel.
Biz buna bir ilave yapıyoruz:
Muhakkak ki en güzeli; o güzel günlerin gelmesi için savaşa boylu boyunca
dalmaktır.
Ve insanlığı, Usta’mızın da dediği gibi;
bu insana yaraşmayan, hayvancıl, insanı
çürüten, birer insan sefaletine döndüren
bu dünyayı değiştirmek… Hayata, insana
yakışan en değerli ve en kutsal anlamını
veren de işte böyle bir hayatı seçmiş ve
onu gönlünce yaşamış olmaktır, yoldaşlar.

Orhan Yoldaş’ımız öyle bir seçim yaptı ve son soluğunu verene kadar da böyle
yaşadı.
Her ne kadar, yenmek için kararlı bir
mücadele vermişse de, kendisini tehdit
eden doğa kanserinin nasıl bir felaket olduğunu üstün zekâsıyla çok iyi görüp kavrıyordu.
Son aylarında bazı arkadaşların da tanık olduğu gibi, bir Facebook hesabı açmıştı. Aslında bir veda sayfasıydı o…
Kızıma mesaj atmış; benim güzel kızım, demiş seni her türlü mutluluğu yaşamaya layık bir kızsın,
demiş.
O da cevap vermiş;
benim sevgili amcacığım, seni bütün içtenliğimle
kucaklarım.
Ne kadar mutlu ettin
beni, diye…
İnsan, Hz. Muhammed’in de kıvrak
zekâsıyla
keşfettiği
gibi, dünyaya gelir,
gider.
Yine, modan İran
edebiyatının kurucusu
Sadık Hidayet’in dediği gibi; Kimileri
yirmi yaşında ölür.
Yirmi yaş gencinin içtenliğiyle, temizliğiyle, cesaretiyle, coşkusuyla yaşar. Ve
öyle ölür.
Kimileri de aşağılık, ucuz, sürüngen
bir hayatı yaşar, arkasında iğrenç bir leş

iyi bir devrimci değil, aynı zamanda Türkiye çapında bir ceza avukatıydı.
Kendini gerçek anlamda kaydı hayat
şartıyla İnsanlığın Kurtuluş Mücadelesine
vakfetti Orhan Özer Yoldaş’ımız. Gencecik
yaşına, konumuna ve mücadelenin risklerine aldırmadan, boylu boyunca ve gözü
kara bir şekilde devrimci kavgaya daldı,
Usta’mızın deyişiyle “Zümrüt bir denize
dalar gibi”.
Bir taraftan ideolojisini alnının akıyla
sürdürdüğü Türkiye Devrimi’nin Önderi
Hikmet Kıvılcımlı’nın aydınlattığı yolda,
kelle koltukta siyasi mücadele yürütürken,
faşizm koşullarında her an ölmenin ve öldürmenin söz konusu olduğu bir yaşantıyı
gözü kapalı bir şekilde kabullenirken; diğer taraftan devrimci avukatları bir araya
getirme amacı güden Çağdaş Hukukçular
Derneği’nin ilk kurucuları arasında yer
aldı. Bu kanalla bu azgın sömürü ve vurgun düzeninin kurbanı olan insanlarımıza
hukuksal desteğini daha örgütlü, daha sistematik şekilde sağlamış oldu, bugün Halkçı Hukukçuların dalgalandırdığı Devrimci
Avukatların mücadele bayrağını daha o yıllarda yükseltemeye başladı.
Henüz AB-D Emperyalistlerinin “umut
kaynağı”, “demokrasi gücü” olmadığı dönemlerde İnsan Hakları Derneği’nin Konya Şube Başkanlığını yürüttü. Bu mücadele içerisinde bir devrimcinin insan hakları
kavramından ne anlaması gerektiğini pratikte gösterdi, dosta da düşmana da.
Yukarıda ifade ettiğimiz gibi insanın olduğu her yer Yoldaşımız için bir devrimci
çalışma alanıydı. Konya’daki Ambar İşçilerinin gerçek anlamda devrimci sendikal
önderlikle, yani DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’yla buluşmasında büyük katkıları
oldu. 15 yıl önce, sarı sendikacılar tara-

fından her an kalleş bir pusuya düşürülme
riskine rağmen, namlunun ucunda tam üç
ay kesintisiz bir şekilde devrimci sınıf sendikacılığının onurunu, namusunu korumak
için en ön safta yerini aldı.
Hangi sözler gerçek anlamda yeterli
olabilir bu Devrimci Çınarı tüm yönleriyle
anlatmaya...
Hangi sözler tarif edebilir yoldaşlarının
yaşadığı bu kahredici acıyı...
Orhan Özer Ağabeyimiz, Amcamız,
Yoldaşımız Şehitler kervanına katıldı.
O, Ustalarına ve kaybettiğimiz Devrim
Şehitlerine kavuştu.
O, sonsuzluğa uçtu.
Ama bizi öksüz bıraktı...
Vereceğimiz daha çok mücadele vardı.
Kazanacağımız; eşit, özgür, kardeşçe
bir düzenin egemen olduğu bir dünya vardı.
Görev biz arkadan gelen yoldaşlarına
düşüyor.
Kuracağız o düzeni!
And olsun kuracağız!
And olsun ki Orhan Özer Yoldaş’ın
mücadelesini sürdüreceğiz ve zafere
ulaştıracağız!
Şan olsun Orhan Özer Yoldaş’a!
Şan olsun Kurtuluş Partisi’ne!
Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Orhan Özer Yoldaş Ölümsüzdür!
Bedence kaybettiğimiz Orhan Özer
Yoldaş’ımızın cenazesi 22 Şubat 2018 Perşembe günü (yarın) öğle namazına müteakip Konya Hacı Veyis Camii’nden kaldırılarak Üçler Mezarlığı’na defnedilecektir.
21 Şubat 2018
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Bedence aramızda olmayacaksın, omuz
omuza mücadele edemeyeceğiz, ama senin
hayatını adadığın İnsanlığın Kurtuluş Mücadelemizde anıların, mücadelen yolumuzu aydınlatmaya devam edecek!
Ve Orhan Özer Yoldaş’ımız sen, bu en
kutsal mücadelede yaşamaya devam edeceksin!
Ve şimdiden Orhan Özer Yoldaş sen,
insanlığın unutulmasına izin vermeyeceği
büyük devrimciler arasında yerini aldın.
Ne mutlu sana…
Orhan Özer Yoldaş Ölümsüzdür!
Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
bırakarak ölür gider. Çeker gider.
Ama Orhan Yoldaş ve bizim dava arkadaşlarımız, arkalarında şanlı bir miras,
şanlı bir ömür, örnek bırakarak bu dünyadan ayrılacaklar. Ve davaları, eninde sonunda zafer kazanacak.
Ve biz yoldaşlarının, bu dünyada kaldığımız sürece, hep yüreklerinde yaşamaya
devam edecekler, her gün kalplerimizde ve
bilinçlerimizde ve kavgamızda olacaklar.
Bizler, şehitlerimizle beraber, yan yana
yaşayan bir milletiz arkadaşlar. Ve öyle bir
davanın savunucularıyız.

Bu bakımdan, Orhan Yoldaş, tüm devrimci şehitlerimiz gibi ölümsüzdür, yoldaşlar.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
(Sloganlar: Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz… Orhan Yoldaş Ölümsüzdür…)

Orhan Abi’ye,
ARDINDAN KALAN
Ne çok karanfildi kan kırmızı, toprağın üzerinde,
Tıpkı yüreğimizdeki acı gibi, ardından kalan;
Ne çok mücadeleydi, yiğitlikti, direnişti, kararlılıktı,
Davaya inançtı, insanlığın kurtuluş
mücadelesiydi,
Hep yaşadığın gibi, ardından kalan;
Ne çok işçiydi, emekçiydi, yoksuldu,
ezilendi, sömürülendi, velhasıl insandı,
Hep savunduğun gibi ardından kalan;
Ve
Ne çok kadındı, erkekti, yaşlıydı,
gençti,
Ne çok sımsıcak gözdü devrim ateşiyle yanan,
Ne çok sesti haramilerin saltanatını
yıkmak için haykıran,
Ne çok bayraktı sosyalizm için dalgalanan,
Ne çok kenetlenen eldi, sıkılan yumruktu,
Ne çok yoldaşlıktı,
Ne çok ölümsüzlüktü,
Ne kadar çoktu,
Ardından kalan…
23.02.2018
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Metin Feyzioğlu, avukatların örgütlü mücadelesi
önündeki Truva Atıdır!
Baştarafı sayfa 1’de

Bu aslında sana Dolmabahçe’nin kapılarını açan bir anahtardı... Rutin bir anahtar… Hakkını teslim edelim, en rutin söylemi bile cilalayıp şova dökmek konusunda
maharetlisin…
Tabiî bunlar AKP’giller’in Reisinin gözüne girmene yetecek işler değildi. Kaldı ki
o, bir kalemde en yakınındakileri harcayan
bir despottur. Seni de azarlayıverdi Danıştay açılışında… “güzel şeyler söylüyorum
sıyın bışbıkınım” diye dizlerinin bağı çözülürken, bu hakareti meslek örgütümüze ve tüm mesleğe yapılmış sayıp Tayyip
hakkında suç duyurusunda bulunan
bizlerdik, sana “edepsizlik yapıyorsun”
demesinden dolayı…
Kısa süre sonra, bir ABD projesi olan
BOP ve onun Türkiye ayağı olan Yeni
Sevr’in hayata geçirilmesi için Türkiye’nin
doğusunda gerilim tırmandırıldığında, hemen gerici-faşist örgütlerin yanında yer al-

fark varmış, Cumhuriyet, Laiklik, Mustafa
Kemal düşmanlığı açısından ayrım varmış
gibi… Yahu Cumhuriyet’in iki önderine
“iki ayyaş” diyen kimdi? Bilirdin şüphesiz, ama bilmezden gelmekte, düzeysizleşmekte ikbal vardı…
Bir gün Deniz Gezmiş’leri anmaya mezar başlarına gittin, öbür gün Denizler’in
katili, sınangalı Finans-Kapital uşağı Morisson Süleyman’ı anmaya gittin, ona övgüler dizdin...
2 Temmuz’da Sivas Katliamı’nı protesto etkinliklerine gittin, kısa süre sonra
Sivas’ın katillerinden “gazamız mübarek
olsun” diye salyalar saçan Karamollaoğlu’yla sıkılı ellerini kaldırdın Saadet
Partisi’nin Erbakan’ı anma gecesinde; Erbakan’a, bir başka Mustafa Kemal ve Laiklik düşmanına, Şeriatı kastederek “kanlı
mı gelecek, kansız mı?” deme cesaretinde
bulunan gericiye övgüler dizerken…
Bir gün “Emperyal güçler” diye ucundan iki söz söyler, ertesi gün NATO’ya

dın, bizzat AKP sözde “STK”lerinin (Sivil
Tayyip Örgütleri okumak daha doğru olur)
düzenlediği Bayrak mitinginde, Melih
Gökçek ile birlikte el ele tutuşup naralar
attın…
15 Temmuz’u bir fırsata çevirmeye
çalıştın sonra… Cumhuriyet’in kurucusunun mirası Atatürk Orman Çiftliği
arazisine kaçak olarak kondurulup; Tayyip’in Danıştay kararlarıyla kaçak olduğu
tescillenince; “güçleri yetiyorsa gelsinler
durdursunlar, sarayı dikeceğim, içine
girip oturacağım” dediği saraya gittin…
Topuk selamı verdin orada, hiç utanmadan.
Beraberinde götürdüğün baro başkanları
dahi hicap duydu senin bu; “bu kadar da
olmaz” dedirten pespayeliğinden… Yine
FETÖ’yü yerdin, ama suç ortağı AKP’yi
övdün. Aralarında en küçük bir ideolojik

övgüler dizersin. “NATO’dan çıkmak
Türkiye’nin bağımsızlığını zorlaştırır”
dersin.
Oysa Türkiye’nin bağımsızlığı önündeki en büyük engeldir NATO. Biz devrimcileri geç haydi, Fransız başbakanı De Gaulle bile NATO’nun patronu ABD’dir diye
çıkmıştı askeri birlikten, 1966’da… Ama
sen Amerikancılıkla doktrine edilmişsin bir
kez… Anlayamazsın ki “hiçbir manda ve
himaye kabul olunmaz” sözünün ruhunu
ve manasını… Hatta lafzını…
Bir yanda “açlık grevleri barışçıl olduğundan demokratik haktır” dersin, baktın
işin rengi değişecek hemen “Devletin açlık grevlerine müdahale yetkisi vardır”
deyiverirsin, o gencecik çocukları, canlarından başka verecek bir şeyi olmayan Nuriye ve Semih’i AKP devletine ve polisine
hedef gösterirken… “evlat edinme sem-

patisi beklemesin kimse” derken, amacın
Nuriye ve Semih’e değil, AKP’ye mesaj
çakmaktır elbet…
Senden sevgi bekleyen yok, sende insan sevgisi olmadığını en yakınında olanlar
yüzlerce örneğiyle anlatır zira. Ne diye bahsediyorlar biliyor musun senden bir zamanlar en yakınında olanlar: “işi bitene kadar
yüzüne sırıtır insanın, işi bitince bırakır
ve dönüp arkasına bile bakmaz…” Öyle
zannediyoruz ki deden, insan sevgisi, saygısı, vefası, dürüstlüğü barındırmayacak
bir formel kalıpta yetiştirdi seni, devletin
her dediğine onay verebilecek ve dahi rıza
üretilmesini sağlayacak “profesyonel siyasetçi” olabil diye…
Hâsılı, ikili oynayanların en haslarındansın… Ne kadar da benziyorsun topuk
selamı çaktığın muktedirlerine. Yine hakkını verelim, bunu son derece sinsi, şatafatlı ve sofistike şekilde başarıyorsun. Her
iktidara boyun eğişini, trend sözlerin ve
şaşalı medyatik salon süslemelerinin içinde yapıyorsun. Hepsini Atatürk’ün, bayrağın ve Türk Milleti kavramlarının arkasına
sığınıp yapıyorsun. Tıpkı 12 Eylül Faşist
darbecileri gibi…
Lafı gelmişken, dönüp dolaşıp sakız
gibi ağzına aldığın “devlet adamlığı” kavramına da değinelim…
Bağımsız meslek kuruluşu, kimden bağımsız Hafız?
Devletten…
Sen Adalet Bakanlığının memuru musun ki, ağzını her açtığında devlet adamı
olmaktan dem vurursun?.. Nevzat Hoca’yla (Toroslu) birlikte çıkardığınız -muhtemelen ağırlıklı o yazdığı için haberin bile
olmayan- Ceza Muhakemesi Hukuku kitabındaki Bellavista alıntısı ne diyor?
Müdafi toplumsal savunmayı temsil
eder ve devletin cezalandırma yetkisiyle
çelişir, diyor.
1789 Büyük Fransız Devrimi dahi, sınıfsal planda Aristokratların ve Derebeyilerinin tüm halk tabakalarıyla; siyasal planda ise feodal devlet otoritesiyle yurttaşların karşı karşıya kalması üzerine, Yurttaş
Hakları Bildirgesini oluşturur. Halklar,
İnsan Haklarını, devletlerin merkezi iktidarlarına karşı talep ederler. Dolayısıyla
İnsan Hakları talepleriyle Egemen Devlet iktidarı çelişki halindedir. Sana burjuva sosyologlarından Marksist düşünürlere
kadar onlarca atıf sunarız ama yeri değil.
(Burada devletten murad edilen, halk
üzerinde baskı aygıtı olan feodal, kapitalist, emperyalist devletlerdir elbet. Halk
iktidarları, gerçek sosyalist iktidar deneyimleri, halkın haklarının ihlalcisi değil,
koruyucusudur. Geçelim…)
Evet, kabul edelim, sen devlet adamı değil, ama DEVLETİN ADAMISIN.
Hem de has adamısın. Üstelik devleti ele
geçirmiş, bürokrasisinden yargısına, ordu-

Halkçı Hukukçular’dan Açıklama:

Mesleğimize ve örgütlülüğümüze sahip çıkıyoruz!

A

KP’giller’in Kaçak Saraylı Reis’i
6 Şubat günü partisinin toplantısında; “Bir defa onun (Türk Tabipler Birliği) başındaki ‘Türk’ ifadesi
zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir
defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği
değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de
aynı şey...” diyerek ülkemizde çalışan, değer yaratan kesime karşı yeni bir saldırının
başlatıldığını ilan etmiş oldu.
Bu açıklamanın Türk Tabipler Birliği
ve Türkiye Barolar Birliği nezdinde tüm
akademik odaları muhatap aldığı kuşkusuz.
Zaten ardından Başbakanlık tarafından da
tüm meslek odalarının yapısının değiştirileceğine dair yeni açıklamalar yapıldı.
Yapılacak değişiklikle; dernek statüsünde
olan mesleki faaliyet için üye kaydı zorunluluğunun olmadığı ve her meslek için birden fazla örgütün olabildiği bir sistem getirilmek istendiği de kamuoyuna duyuruldu.
Öncelikle, söz konusu meslek odalarının yapısının, Kaçak Saraylı Reis’in belirttiğinin aksine, Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmediğinin bilinmesi gerekir.
Söz konusu meslek örgütleri Anayasanın
135’inci maddesinde belirtildiği üzere;
“belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki
faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin
genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının
birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak
maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda

altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.”
Bu nedenle bu kurumların yapıları, alelade bir Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmiş değildir. Bu kurumların isimleri de
dahil olmak üzere tüm organları, görevleri
ve çalışma şekilleri Anayasaya göre her kurum için ayrı ayrı kanunlarca belirlenmiştir.
Meslek birlikleri ilk olarak ülkemizin
gördüğü en demokratik anayasa olan 1961
Anayasası’nda düzenlenerek anayasal kurumlar haline getirilmiştir. Halk için temel
ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol
oynayan doktorluk, avukatlık, eczacılık,
mimar ve mühendislik gibi kamusal niteliği olan hizmetlerin hem belirli bir düzen
içerisinde yürütülerek toplumsal faydadan
uzaklaşılmaması; hem de demokratik esaslara göre seçilmiş yöneticilerinin yasal korunmaya alınması amaçlanmıştır.
Ancak 1982 Anayasası bu kurumlar
için ciddi bir siyasi yasaklar listesi belirleyerek seçilmiş yöneticilerin güvencelerini kısıtlamış, bu kurumlar için görev ve
amaç kısıtlaması getirmiştir. Her ne kadar
1995 yılında bu konuda yapılan Anayasa
değişikliği bu meslek birlikleriyle ilgili bir
kısım kısıtlamaları kaldırmışsa da meslek
birlikleri 1961 Anayasası’nda belirlenen
özgürlükçü yapıdan hâlâ uzaktır.
Ancak görünen odur ki 12 Eylül Faşizminin 1982 Anayasası bile AKP iktidarını
tatmin etmemektedir. Zira bu iktidar toplumun örgütsüzleştirilmesi, muhalefetin
susturulması ve özellikle de her durumdan
kişisel maddi çıkar sağlanması konusunda
beceride sınır tanımamaktadır. AKP iktidarınca, AB-D Emperyalistlerinin hazırlamış

yabancı Parababalarının çıkarlarına göre
her türlü adım atılmaktadır. Bu nedenle hukuk tanımaz bir anlayışla yapılması planlanan bu değişiklikleri anlamak için AKP
iktidarının bu doğrultudan hiç şaşmayan 16
yıllık tüm icraatlarının birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu iktidar tarafından yapılan her icraat, atılan her adım belli bir planın, projenin
parçasıdır. Bu plan ve proje ne yazık ki ne
hukuk, ne Anayasa, ne yasa, ne de toplumun genel çıkarları doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu plan ve proje yerli ve yabancı
Parababalarının çıkarları gözetilerek belirlenmiş ve halkın kanını, canını, alınterini
sömürmek için uygulanmaktadır. Hiçbir
adımda da tesadüfe ve yanılgıya yer yoktur.
“Kandırıldık” hikâyeleriyle her ne kadar
toplumu ikna etmeye kalksalar da bugün,
kendilerini kandırdıklarını söyledikleri siyasi anlayışların hazırladıkları projeleri aynen hayata geçirmektedirler.
Meslek birlikleriyle ilgili bu değişiklik
de bu tür önceden planlanmış sistematik
bir çalışmadır. Barolar Birliği Başkanı ve
Tayyip Erdoğan’ın kadrolu kurtarıcılarından M. Feyzioğlu’nun belirttiği biçimde bu
durum “aniden, bir yanılgı olarak” ortaya
çıkan bir düşünce değildir.
Bir dönem “Fetö”nün Zaman’ında yazan, şimdilerde ise koyu bir anti“Fetö”cü
kesilen Atilla Yayla, 9 Şubat 2018 tarihinde bakın ne diyor meslek odalarıyla ilgili;
“AK Parti hükümetleri yıllar önce
sistemi ıslâh için bir reform paketi geliştirmeye teşebbüs etti. Ama ülkenin
yüklü gündemi nedeniyle ve ağır tepkiler oluşmasından da korktuğundan olsa

sundan istihbarat örgütlerine, basınından
eğitimine, ekonomik örgütlerine, her şeyi
yöneten bir gerici sulta, bir anayasasızlık
devletinin adamısın. “Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum, uymuyorum” diyen tek adam diktasının adamısın.
Bu halinle geldin Baroların parçalanması saldırısının ortasına… Elbette bir şeyler demeli, bir şeyler yapmalıydın. Daha
doğrusu; der görünmeli, yapar görünmeliydin… Yoksa ne işin var o koltukta derler
adama… Koltuk icabı, bir şov daha kotarmalıydın…
Aslında olaylarla da kanıtlıyorduk ama
yakınlarının utançla itiraflarından öğrendik bu süreci de “aman ılımlı geçirelim,
kızdırmayalım, yoksa kapatırlar barolar
birliğimizi” türünden konuşmalarla pasifizmi örgütlediğini. Yine de 24 Şubat toplantısında neler olduğunu hatırlayalım…
AKP Faşizmine karşı bir avukat birlikteliği, bir avukat mücadelesi potansiyeli
gösterilsin diye, biz de salondaydık o gün.
Bizim derdimiz TBB koltuklarında bugün
oturmakta olanların ikbali değildi. Meslek
örgütlerimizin kendisiydi. Ve bir kez daha
gördük ki Feyzioğlu ile avaneleri, kendi ikballerinden başka derdi olmamakla birlikte, asla avukatların mücadele potansiyelini
de temsil etmiyorlar. Bu mücadele potansiyelini koltuklarına payanda yapıp, iktidara
karşı gerçek etkinliği frenleme görevi, bir
nevi emniyet sübabı görevi görüyorlar.
Feyzioğlu hamaset ve şovenizm dolu konuşmasından, AKP’ye ve AKP’giller’in
Reisine tek söz etmemesinden sonra sözü,
BAROLARI PARÇALAMAYI HEDEFLEYEN HÜKÜMETİN BAŞBAKANI
VE ADALET BAKANINA TEŞEKKUR
EDEREK BİTİRDİ! Yanlış okumadınız!
Elbette bu teşekkürü salonda ve salon dışında ciddi protestolar gördü. Bizzat Halkçı Hukukçuların öncülük ettiği ya da içinde olduğu protestolar...
Sonra TBB Başkan Yardımcısı da olan
Divan Başkanı, ayarlanmış konuşmacılara
söz verdi. Bir-iki istisna dışında direnen,
mücadeleci, cesur baroların başkanlarına
ise söz verilmedi. Halkçı Hukukçuların
bileşenleri, toplantı divanı oluşur oluşmaz
konuşmak için Divana yazılı olarak ilk başvuranlardandı. Divan Başkanı, 3’er dakika
söz vereceğini ilan etmesine rağmen, bir
anda son sözü Erzurum Baro Başkanı’na
vereceğini söyleyerek toplantıyı bitirdiğini açıkladı. Oportünistliğin, kaçkınlığın,
yalancılığın daniskası... Ödleri kopuyordu
çünkü devrimci içerikte bir konuşmadan,
siyasi iktidara ve Tayyip’e yönelebilecek
sözlerden ve Feyzioğlu’nun eleştirilme ihtimalinden.
Bu pespayeliğe karşı ortak kürsü ve
sahne işgaliyle cevap verdi gerçek sol avukatlar. Ancak nafile, önce koruma ordusu
eşliğinde Feyzioğlu, ardından yuhalanmalar içinde divan, salonu terk etti, mikrofonların sesini kestirerek…
Köy korucularına kadar her neviden
kolluk gücüne defalarca teşekkür eden
Feyzioğlu’nun konuşmasında, AKP hiç
yoktu, Tayyip yoktu, OHAL yoktu, cebeDüşünce Topluluğu da altı
yedi sene önce bu probleme
dikkat çeken bir araştırma
yaptı ve bir rapor yayınladı. Bu kuruluşların anti-demokratik olduğunu ve siyaset teorisinde ahlâkî tehlike
denen durumları yarattığını belirtti. Meslek örgütleri
alanında âcilen reform yapılmasını istedi.
“Gördüğüm kadarıyla şimdi, LDT’nin işaret
ettiği yolda ilerleniyor.
Şerden hayır doğdu. Cumhurbaşkanı daha sonraki açıklamalarıyla LDT’nin önerilerine iyice yaklaştı.
Meslek örgütlerinin yapılanması ve işleyişinde ciddî değişiklikler tasarlanıyor.
Bu kuruluşlar, meslek mensubu herkesi
temsil ediyormuş intibaını veren “Türk”
ve “Türkiye” kelimelerini isimlerinde
kullanamayacaklar. Odalar ve barolar
tekel olmaktan çıkacak. Bir ilde toplumsal talebe göre birden fazla oda ve baro
kurulabilecek. Böylece ahlâkî tehlike ihtimali azalacak veya belki tamamen ortadan kalkacak.
“Üyelik mecburî olmaktan çıkacak.
İsteyen üye olacak. Aidat ödenmesi de
kaynakta yapılmayıp üyelerin iradesine bırakılacak.” (http://www.serbestiyet.
com/yazarlar/atilla-yayla/meslek-orgutleri-ve-demokrasi-845481)
Görüldüğü üzere söz konusu proje,
Fetullahçılarla Liberallerin birlikte hazırladıkları ve AKP’ye yapması için sundukları bir projedir ve amaçlanan; denetimsiz
mesleki faaliyetler ve muhalefet etmekten
uzak, hatta iktidarın tüm faaliyetlerini destekleyen dernek konumuna düşürülmüş
meslek kuruluşlarıdır. Bunun bir örneğini Memur-Sen ve Hak-İş isimli şişirilmiş
yandaş konfederasyonlar nezdinde Türkiye

rut ve garabet OHAL KHK’leri yoktu, tutuklu avukatlar yoktu, öldürülen avukatlar
yoktu, Tahir Elçi’nin halen katillerinin bulunmamış olması yoktu, avukatların yoksullaşması yoktu, meslek sorunları yoktu,
başkanlık rejimi yoktu, son anayasa tuzağı
yoktu, referandum hileleri yoktu, referandum usulsüzlüklerine yasa dışı onay veren
YSK yoktu…
Bir de SYDF’nin faydalarını öğrendik!
8 kurşun yemiş kadın avukat meslektaşımızı anons ederken bile “tüm tedavisini biz
yaptırdık” diye anons edecek kadar utanmaz, reklamasyon, pespayelikler vardı!
Ve Feyzioğlu’nun “Sayın bakanları”na
ve başbakanına teşekkürü vardı… Diz çöküşü, teslimiyeti…
Vehbi’nin kerrakesi, Feyzioğlu’nun konuşmasında değindiği “DİYALOG KAPISI AÇILDI, SAYIN ADALET BAKANIMA TEŞEKKÜR EDERİM” sözlerinde
gizliydi.
Bu diyalog kapısı maazallah kapanır
diyeydi korkularınız… İşte siyasi varlığını
ve geleceğini biat, boyun eğiş, KAPIkulluğu, düzeysizleşme üzerine kurmanın hazin
sonu…
Bu metin hazırlanırken, duyduk ki bir
televizyon programına çıkan Feyzioğlu,
bizlerden provokatör diye bahsetmiş…
Meslek bağımsızlığı ve Cumhuriyet
kaygısıyla ve mücadele azmiyle toplanan
5 bin avukatı AKP başbakanı ve bakanına teşekkürle geri gönderip iktidara biat
etmek, işte provokatörlüğün daniskası
budur Feyzioğlu.
Biz neden başka baro kuralım?
Barolarımızı ve Barolar Birliğimizi,
meslekle ve meslek sorunlarıyla hiç ilgisi
olmayan, hiçbir kararlı eylemli mücadele
perspektifi, cesareti, ufku olmayan senden
kurtaracağız! TBB babanın malı değildir!
Sonuç olarak, Feyzioğlu, projesi olduğu has devlet adamlığının, has Amerikancılığın, “Atatürkçülük” maskesi ardına
gizlenmiş bir salon nümayişi figürüdür. Bu
nedenle, en direngen ve mücadeleci olunması gereken günlerde, bu potansiyeli boşa
düşürecek, potansiyelin gazını alıp dağıtacak ve bu arada iktidara şirin görünecek bir
“Truva Atı”dır.
ANTİEMPERYALİST, ANTİFEODAL ve ANTİŞOVEN ilkeler üzerine
inşa edilecek bir ittifakla artık maskesi
düşen bu zat meslek örgütümüzün tepesinden alaşağı edilecektir… Bu ittifak er
veya geç hayata geçecektir.
Bizler, bu ülkenin tüm ilericilerini,
AKP Faşizminin ve Truva Atının tezgâhlarına karşı, sürece ancak eylemli mücadeleyle karşı konulabileceğini benimseyen Baroların ve hukukçu örgütlerin
öncülüğünde TTB, TMMOB, Eczacılar
Odası ve Halk Örgütlerinin de katılımı
sağlanarak sonuç alıcı eylemler örmeye
çağırıyoruz.
Bu mücadele belli oldu ki Feyzioğlu’suz verilecektir. Alâ..! Gölge etmesin,
başka ihsan istemez! 26.01.2018
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Ayrıca bazı meslek gruplarının faaliyetleri AKP’giller için bir kazanç kapısı
olarak da görülmektedir. Örneğin 2009
yılında AKP tarafından ilaç satışının eczacılarda bulunan tekeli kırılmak istenmiş ve
denetimsiz ilaç satışının yandaşların sahip
olduğu marketlerde yapılmasını sağlayan
düzenlemeler için adımlar atılmıştı. Ancak özellikle Türk Eczacılar Birliğinin ve
toplumun tepkisiyle bu konuda geri adım
atılarak hedeflenen değişiklik gerçekleştirilememişti.
Söz konusu proje yukarıda değindiğimiz üzere başka zamanlarda da gündeme
gelse de yalnızca belirli odalar üzerinden
belirli gündemler bahane edilerek tartışmalar açılmış ve gelen tepkiler üzerine geri
adım atılmıştı. Mimarlar Odasının Atatürk
Orman Çiftliği ve Kaçak Saray’la ilgili
yaptığı çalışmalar Tayyipgiller’i kızdırmış
ama tüm odalar için bir değişikliğe gidilmesine cesaret edilememişti. Ancak bugün
AKP tarafından bu meslek birliklerinin tüm
yapısıyla ilgili değişikliğin özellikle OHAL
rejimi sayesinde bir oldubittiye getirilerek
daha kolay yapılacağı düşünülmektedir.
Tüm bunların yanında AKP’giller’in
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tartışmayı açmaktadır. Oysa bugün hem
Fetullahçı denilen Ortaçağcı gericiler hem
de Amerikancı Kürt Siyasi Hareketi gelinen noktadan memnundur. Zaten proje
bir dönem Fetullahçılarla ortak şekilde
hazırlandığı gibi “Türk” ve “Türkiye”
ibarelerinden rahatsız olan ve ayrı bölgesel
meslek odalarının kurulmasını isteyen de
Amerikancı Kürt Siyasi Hareketidir.
Sonuçta gelinen nokta bizi siyasi olarak şaşırtmamıştır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere 16 yıllık bir iktidarın adım adım

ülkemizi nasıl bir karanlığa sürüklediğini
her seferinde sesimiz çıktığınca haykırdık.
Ancak aydın geçinen insanlarımız bu durumu ya anlamadı ya da anlamazlıktan geldi.
Özellikle bugün kapılarına kilit vurulma
aşamasına gelmiş odaların yönetiminde
bulunanlar, zaman zaman destek verdiler
veya sesiz kaldılar, AKP’giller’in ve emperyalizmin ülkemizdeki ve bölgemizdeki
saldırılarına.
Örneğin bugün kapatılmak, dağıtılmak
istenen Türkiye Barolar Birliğinin Başka-

İnsan kendini neden yakar?

İ

ntihar etmek, anlık veya planlanmış
bir “bireysel tercih” gibi karşılansa da,
muhakkak toplumsal bir anlam içerir.
İnsanın bilincini yaratan, içerisinde yaşadığı toplum olduğuna göre, insanların çoğu
zaman “kendi kararları” olarak gördükleri
pek çok eylem, aslında toplumsal yaşamın
birey üzerindeki yansımasından başka bir
şey değildir. Yani, intiharın irdelenmesi gereken toplumsal bir anlamı vardır. Peki bu
anlam, intiharın biçimine göre değişkenlik gösterir mi? Ya da şöyle soralım, insan
kendini neden yakar?
İntihar etmenin çok çeşitli ve çok daha
az acılı binbir çeşit yöntemi dururken, insan neden “cayır cayır yanmayı” göze alır?
Burada intiharın ötesinde, üzerinde
düşünülmesi gereken bir durum olduğu

açık. Aslında yapmaya çalıştığı, intiharı da
aşan bir düşünceyle, içerisinde bulunduğu
bunalımdan kurtulmak adına ne kadar
çaresiz olduğunu göstermektir. Yani, artık
yapacak hiçbir şeyi kalmayan, atacak
hiçbir adım, çalacak hiçbir kapı bulamayan
insanın tepkisidir “kendini yakmak”.
Ve özünde, diğer tüm intihar etme biçimlerinden farklı olarak, bir saldırganlık,
taarruz barındırır. “Bakın, açım, açıktayım,
işsizim, çare bulanım, derdime derman
olanım yok, artık yeter, sesimi duymak zorundasınız, duymuyorsanız, ben duyurmasını bilirim!”, demenin bir aracıdır.
Elbette, insanların hangi biçimde olursa olsun kendini yakmasını veya farklı bir
yolla intihar etmesini savunacak, haklı
görecek ve yüceltecek değiliz. Ancak, şu
çok iyi bilinmelidir ki, bu “kendini yakma” girişimleri özünde halkımızın “artık
bir şeyler yapmak” zorunda hissettiğinin
göstergesidir.
Yoksa durup dururken, ilgi çekmek için
kimse kendini ateşe vermez.
Son dönemde “kendini yakmaya çalışan işçi/işsiz vatandaş” haberlerinin artmaya başlaması, toplumsal olarak büyük bir
bunalımın içerisinde bulunduğumuzu bir
kez daha gösteriyor. Arka arkaya gelen bu
“kendini yakma” eylemleri, özünde insanlarımızın nasıl sıkıştıkları kapandan kurtulmak için can attıklarının göstergesi.
Atanamadığı için intihar eden öğretmenler, sınav stresiyle baş edemeyip intihar eden öğrenciler, yozlaşmış, çürümüş
toplum düzenini psikolojisi kaldırmayıp
canına kıyanlar… Bir de bunlara, Meclis
önünde, İŞKUR önünde kendini yakmaya
çalışanlar eklendiğinde, olayları kendi baş-

larına, birbirinden bağımsız bir şekilde ele
almanın mümkün olmadığı bir manzarayla
karşı karşıya kalıyoruz.

Bu insanlar bize bir şeyler
anlatıyor…
Demek ki, insanlarımız artık ülkedeki baskı ortamından o kadar bunalmış, o
kadar köşeye sıkışmış durumdadır ki, bir
akrebin ateş çemberine alınmasıyla kendisini zehirleyerek öldürmesi gibi, içinden
kurtulamadıkları bu ateş çemberinde bir
kıvılcım da kendileri çakmakta görüyorlar
kurtuluşu.
Bu eylemler, özünde biz devrimcilere
çok önemli mesajlar veriyor. Halkımız,
herhalde bundan daha açık bir biçimde
“kurtarın bizi” diyemezdi.

Günümüz Türkiye’sinde, bırakalım sıradan bir işçiyi veya işsizi, “kanaat önderi”
denilebilecek kadar geniş bir kitleye hitap
eden birçok aydın bile ses çıkartmaktan aciz
hale getirildi. İnsanlarımız örgütlülükten,
birlikte hareket etme bilincinden koparılalı
çok oldu. Gemisini kurtaran kaptan anlayışı
aldı yürüdü ve bu anlayışla nice nesiller
yetişti, yetişiyor.
Hal böyleyken, işsizlik veya açlık, kişinin “sadece kendisini ilgilendiren” ve kendi girişimiyle çözüme kavuşturabileceği
birer sorun gibi ortada öylece duruyor. Bunun özünde kapitalizmle, mülkiyet ilişkileriyle, yani topyekûn bir ekonomik-toplumsal sistemle alakalı olduğu bilinci, belki de
her zamankinden daha az kişi tarafından
paylaşılıyor.
Ve tepeden tırnağa örgütlü bir sınıfın,
ezici-sömürücü sınıfın (Finans-Kapital+Tefeci-Bezirgân ittifakının), yine tepeden
tırnağa örgütlü bir başka sınıf tarafından,
ezilen, emekçi halk yığınları (İşçi Sınıfı
öncülüğünde oluşturulacak Halk Cephesi)
tarafından alt edilebileceği gerçeğini görmekten -ne yazık ki- çok uzak olan insanlarımız, çareyi “kendini yakmak” gibi bireysel eylemlerde görüyorlar.
İşte, yolumuz tam olarak burada yokuşa dönüşüyor, çetinleşiyor.
Kurtuluşunun örgütlü halk mücadelesi ile mümkün olduğunu göremez halde
halkımız. Bir başına, aç sırtlan sürüsünün
ortasına bırakılmış yavru bir ceylan gibi
çaresizce sonunu beklemekte.
Ama artık oturup sonunu beklemekten
daha fazlasını yapmak zorunda hissediyor
kendisini. Tek başına ateşe atılıyor dayanamayıp. Bu sebepten ötürü Parababaları
medyasında yer bulamıyor yeterince bu ey-

nı M. Feyzioğlu defalarca, hukuk dışına
çıkmış bir iktidarın can simidi oldu. Yolsuzlukları alenen ortaya çıkmışken 4 Ocak
2014’te Dolmabahçe görüşmesini yaptı.
Hukukun ayaklar altına alındığı, avukatlık
mesleğinin yok sayıldığı, Olağanüstü Halin
ilan edildiği bir dönemde, diğer cüppe ilikleyen yargı mensuplarıyla birlikte Kaçak
Saray’da Adli Yıl Açılışı yaptı ve övgüler düzdü “Ganimet Savaşı”nın galibine.
Kendisine sorana, hâlâ “Sayın Cumhurbaşkanımız yanlış bilgilendirilmiş”diye
beyanatta bulunmaktadır. Özet olarak, 6
Ocak 2014’te dediğimiz gibi hâlâ “düzenbazlık” yapmaya
devem etmektedir.
Tük Tabipler Birliği ve Türk Mühendis Mimarlar Birliği
gibi bir kısım kurumların yöneticileri ise
ABD ve AB Emperyalizminin ülkemizi
ve bölgemizi nasıl
bir karanlığa, yeni
bir “Sevr Bataklığına” sürüklediğini
ya görmediler veya
görmezden geldiler.
AB fonlarından alı-

nan maddi desteklerle iş yapmaya çalıştılar, Amerikancı Kürt Siyasi Hareketinin
perspektifinden bakarak, asli görevlerinden
uzaklaşarak bir kısım faaliyetlerini gerçekleştirdiler.
Ancak, yöneticilerinin söz konusu yanlışları ve eksiklikleri kamusal faaliyet yürüten meslek birliklerinin, halk nezdinde
önemini yitirmesine neden olamaz. Bu kurumların, toplumun ve söz konusu meslekleri icra eden kişilerin yararına birçok işlevi
vardır. Bu odalar ve birlikler, mensuplarına
mesleki eğitim verdikleri gibi mesleğin ahlâki denetimini de sağlamaktadırlar. Böylelikle mesleklere belirli bir kalite getirildiği
gibi belli meslekler adına insanların dolandırılması da önlenmektedir. Bunun yanında
bu kurumlar kendi alanlarında, halkın sağlığı, yargı bağımsızlığı, şehirlerin, tarihin
ve doğanın yağmalanması gibi toplumsal
sorunlara sahip çıkarak, kamu yararını da
korumaktadırlar. Özellikle AKP iktidarı
döneminde halkın zararına gerçekleştirilecek birçok iş bu kurumlarca engellenmiştir.
Bugün itibariyle AB-D Emperyalistlerinin projelerine göre ve yerli yabancı
Parababalarının çıkarları doğrultusunda;
eğitim ve ordu şekillendirilmiş, sendikalar
susturulmuş ve basın yok edilmiştir. Aydın
kesimin örgütlü bulunduğu, kamusal hizmet gören mesleklere ait odalar ise cılız da
olsa muhalefet etmeye devam etmektedir.

Bu nedenle çoktan beri hukuk dışına çıkmış iktidar için bunların da susturulması
ve yeni siyasi ve maddi rant alanlarının
açılması gerekmektedir. AKP’giller’in Şefi
bunun için bir çıkış yapmış ve gereğinin
yapılmasını avenesinden istemiştir.
Bu çıkışa, saldırıya, karşı yapılabilecek
tek şey, etkili ve örgütlü mücadeledir. Meslek onuruna sahip herkes eminiz ki kendisine ve halkına yapılan bu müdahaleye
karşı direnecektir. Ancak bu tepki ne yazık
ki meslek örgütlerince yeterli şekilde dile
getirilmemiştir. Meslek örgütleri hâlâ etkili
bir davranış yerine sessizliği tercih etmektedirler. Türkiye Barolar Birliği bile 15
günden fazla bir süre koyarak kapalı salon toplantısı yapmakla yetinmektedir.
Oysa geç kalındığı takdirde yürütülecek bir
meslek ve üye olunacak bir Anayasal kurum kalmayacaktır.
Mesleğimizi onurlu şekilde ifa etmenin, aydın kişi olarak toplumun çıkarlarına
sahip çıkmanın yolu, bu zor günlerde bedel
ödemeyi göze almaktan geçer. Avukatlar
cüppeleriyle, doktorlar önlükleriyle,
mühendisler baretleriyle acilen sokağa
çıkmalı, seslerini yükseltmelidirler.
Çünkü sessiz kalmak onaylamaktır.
12.02.2018

lemler. Oysa sıradan bir intihar vakası veya
bir cinayet vakası olsa, halkı umutsuzluğa itelemek için ellerine geçen bu müthiş
fırsatı asla kaçırmayacaklardır. Ancak söz
konusu halkın, Parababalarının korkulu rüyası İşçi Sınıfının derinden derine fokurdayan isyan duyguları olunca, kaçılacak delik
arayışı başlıyor onlar için!
Çünkü ortada klasik bir intihar vakasından veya küçük bir çocuğun istediği
oyuncağı almayan anne-babasını ikna
etmek için kendini yerden yere çarparak
hırpalamasından, bu yolla istediğini elde
etmeye çalışmasından farklı bir durum var.
Birkaç gün önce, yine burjuva satılmış
basının “atladığı” bir haber vardı, görelim:
“Kendini yakmaya çalışan işçi: İşçiler ayağa kalksa...
“Geçinemediği için kendini Meclis önünde yakan İşçi Sıtkı Aydın, “İşçi
dünyası bir ayağa kalksa tüm sorunları
çözülür”, dedi.
“Meclis önünde 13 Ocak günü geçinemediği için kendini yakan İşçi Sıtkı
Aydın, Mezopotamya Ajansına (MA) konuştu. Türkiye’deki işçilerin durumunu,
“Ben bugüne kadar binlerce ev yaptım
ama bir evim dahi olmadı” ifadesiyle
anlatan Aydın, “İşçiler çalıştıkları halde
haklarını alamıyor. Ya da iki üç ay gecikmeli olarak ücretlerini alabiliyorlar. İşçi
dünyası bir ayağa kalksa, tüm sorunları
çözülür” dedi.
“Kendisini yakması ardından tedavisi için kaldırıldığı Ankara Numune Hastanesinde kendisini ziyaret eden Çalışma Bakanı Julide Sarıeroğlu’ya işçilerin
sorunlarını aktardığını söyleyen Aydın,
şöyle devam etti: “Ben çalışma bakanına
işçilerin durumuna bir çare bulmalarını
söyledim. İşverenlerin zamanında işçilerin paralarını yatırmadıklarını, böylece
işçilerin mağdur edildiğini aktardım.
Kiralarımızı ve ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımızı söyledim. Yani Çalışma
Bakanına işçi sorunlarını anlattım, bir
şey diyemedi.”
“Hastaneden taburcu olduktan sonra
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile Gebze’de bulunan Güzeller Sanayi Sitesi’nde fidecilik işinde çalışmaya
başladığını söyleyen Aydın, kendisine verilen 2 bin liralık ücretle geçinemediğini
ve mağduriyetinin giderilmediğini aktardı. Aydın, şunları söyledi: “Bu zamanda 2 bin lira ile kim geçinebilir. Zaten kiralar bin liradan aşağı değil. Bu para ile
yaşamam için gecekondu, derme çatma
bir evde yaşamalıyım. Onun dışında bu
para yetmiyor. Yine Sinpaş Altınoran,
taşeron firmasına 5 yıl önce açtığım dava
hâlâ sonuçlanmadı.”
( h t t p s : / / w w w. e v r e n s e l . n e t / h a ber/346607/kendini-yakmaya-calisan-isci-isciler-ayaga-kalksa)
Görüldüğü gibi, AKP’giller anında
duruma el altından müdahale edip susturmaya çalışıyorlar vatandaşı. İş buluyorlar,
“3-5 kuruş verirsek fazla büyümeden bu işi
çözeriz”, diyorlar. Kendileri gibi, herkesi
“kendi cebini doldurmaktan başka bir şey
düşünmez” zannediyorlar.
Ancak kendisi, eyleminin sıradan bir
intihar vakası olmadığının, özünde büyük
bir yığının taleplerini içerisinde barındıran
bir eylem olduğunun bilincinde. Ve tek başına bir kişinin kendini yakmasıyla da elde
edilebilecek bir sonuç olmadığının farkında.
Ancak yine de, örgütlü mücadeleye dahil edilmeyen bu ve benzeri her tepkinin
eninde sonunda sönümlenerek yok olmaya
mahkûm olduğunu, gerçek anlamda bunu
başarabilecek bir hareketin varlığını göre-

mediğinden böyle bir eyleme kalkışıyor.
Kendi başına, kendi sorununa geçici de
olsa bir çare-çözüm için.

lara gerçek kurtuluşun yolunu göstermeliyiz, acilen!
Yoksa daha çok öğretmen, mesleğini
yapamadığı için, hayallerine kavuşamadığı
için kıyacak canına…
Daha çok öğrenci “yarış atı” gibi dünyadan kopup geleceğini bağladığı sınavlara
dayanamayıp kendini “pistin dışına” atacak ebediyen…
Daha çok ‘yanacak’ işçiler, gençler,
emekçiler, ezilenler…
Bu ateşi, kendimizi yakarak değil, örgütlülüğümüzle büyütmeli, halkımızın her
gününü cehenneme çeviren Parababaları
düzenini tutuşturmalı, kül etmeliyiz, acilen!

Sözün özü şudur:
Bir an önce örgütlülüğü büyütmeli, insanlarımıza kurtuluşun kendilerini değil,
bu sömürü düzenini “yakmakta”, temsilcilerinin iktidarını yıkmakta, halkın iktidarını kurmakta olduğunu göstermeliyiz.
Çözümün bir başına elde edilemeyeceğini, halkın örgütlüyse yenilmez bir güce
kavuşacağını, örgütsüzse köle olmaktan
kurtulamayacağını göstermeliyiz.
Halkımızı, yukarıda örneğini gördüğümüz “gözü kara” İşçi Sınıfımızın
önderliğinde örgütlemeli, açlığın ve
yoksulluğun pençesinde yürekleri ve
bedenleri ateşler içinde olan emekçi yığın-
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İstanbul’dan Bir Yoldaş

3-5 bin TL nedir ki yani?..

Y

asemin Özilhan, modaseverlerin
yakından takip ettiği ünlü sima,
tarzıyla herkesin gözdesi olan
cemiyet hayatının ünlü isimlerinden…
Eğer bu yazıyı moda dergileri veya ulusal
gazetelerin birinde yazsaydık böyle başlardık. Ama biz halkın gazetesinde yazıyoruz öyle değil mi?

Şimdi bu Hanımefendi, Anadolu
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay
Özilhan’ın gelini. Yasemin Özilhan demiş ki: “Bazı ayakkabı kıyafet çok pahalı olabiliyor tabiî ama benim öyle bir
takıntım yok. İllaki pahalı olması gerekmiyor. 3-5 bin TL’ye giyinen de var.
Önemli olan yakıştırmaktır. Marka olmayan şeyi de giyerim.”
Tabiî Türkiye’nin en önemli Parababalarından birinin gelini olmak öyle
kolay değil, hakkını vereceksin. Saçma
sapan açıklamalarla gündem olacaksın.
Hatta yetmezmiş gibi bir de halkımızla utanmazca dalga geçeceksin. Her bir
koldan işsizlikle, pahalılıkla, zamla ve
zulümle boğuşan insanlarımızı küçümseyeceksin. Hele böyle bir dönemde…
Halkımız aç, halkımız geçinemiyor;
geçinemediği için kendini yakıyor. Her
bir koldan kuşatıldık aklımızla dalga geçiyor bu insanlar.
Bu arada bir parantez açmak gerekirse Anadolu Grubu, Türkiye’nin kapitalist sermayelerinden bir tanesi. Bünyesinde birçok markayı barındıran Grup,
AKP’giller iktidarının en büyük destekçilerinden.
Günümüz ekonomik verilerine bakarsak, 1 Ocak 2018 itibarıyla açıklanan
asgari ücret (Sefalet ücreti) AGİ (Asgari Geçim İndirimi) dâhil 1603 TL.
Bekâr bir işçi için açıklanan AGİ (Asgari
Geçim İndirimi) 152.18 TL. Geriye kalır
1450,82 TL. Yani Asgari Ücret aslında

1450,82 TL.
Yani bizim “mahlemizde” kimse 2-3
bin TL’ye giyinemiyor Yasemin Hanım.
Burada “mahlemizden” kastımız ise tabiî
ki de İşçi Sınıfı’dır. İnim inim inleyen,
zamla zulümle boğuşan Emekçi Sınıfımızdır.

Geçinemiyoruz
Geçen günlerde basında yer
alan haberin başlığı şöyle:
“Türkiye’de işçiler geçinemiyor, sendikasız, güvencesiz
“Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma
Dairesi (DİSK-AR) tarafından
hazırlanan “Türkiye İşçi Sınıfı
Gerçeği” raporuna göre Türkiye
işçi sınıfının, yani 15 milyon insanın manzarası şöyle: Ücretler
düşük, geçim sıkıntısı büyük. Çalışma süreleri uzun, sendikalaşma zayıf. İşyerlerinde sağlık ve
güvenlik önlemleri yetersiz. Sendikalı işçilerin çalışma ve yaşam koşulları sendikasızlara göre daha iyi. İşçilerin
yalnızca yüzde 48’i adil bir ücret aldığını
düşünürken, işçilerin yüzde 54’ü ay sonunu zorlukla getirdiğini söylüyor.
“En büyük sorun: Düşük ücret, işsizlik, uzun çalışma…
“İşçilere çalışma hayatına dair
8 önemli sorun arasında en önemli
gördüklerini cevaplamaları istendiğinde
öncelikli cevap düşük ücret oldu. İşçilerin
en önemli gördükleri sorunlar ise sırasıyla
şöyle: Düşük ücret (yüzde 77), işsizlik
(yüzde 75), sigortasızlık (yüzde 46), uzun
çalışma saatleri (yüzde 43), güvencesizlik
(yüzde 39), taşeron çalışma (yüzde 33),
işçi sağlığı ve iş güvenliğinin yetersizliği
(yüzde33), kıdem tazminatı (yüzde 32).”
(https://www.evrensel.net/haber/346041/
turkiyede-isciler-gecinemiyor-sendikasiz-guvencesiz)
Yukarıdaki araştırmada görülen rakamlar; tam olarak halkımızın, İşçi Sınıfımızın durumunu ortaya koyuyor. Dört
bir koldan AB-D Emperyalistleri ve yerli
satılmışlar tarafından kuşatılarak cehennemi yaşayan ülkemiz her geçen gün
daha da kötüye gidiyor. Ama bu gidişi
durduracak olan bizleriz. Halkın nasıl
yaşadığından bihaber “Sosyetik simalar”
varsın küçümsesin bizleri.
Halkız, Haklıyız Yeneceğiz!
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Başyazı
“Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol”
diyemeyen her siyasi, her aydın
ya gafildir, ya korkaktır, ya da haindir...
Baştarafı sayfa 1’de
Irak büyük ölçüde batmış bir devlettir,
mutlak suretle bunalımdadır, mezhepçi
nefret tamamen kontrolden çıkmış durumda, insanların başlarının kesildiğini, tüm bu
çılgınlığı görüyoruz ve bunun bir felaket
olduğunu düşünüyoruz. Hayır, hiç de değil,
gerçekte hepsi planın parçası, Irak’ı üç ayrı
devlete bölme planının bir parçası.
Suriye’ye baktığımızda da amacın
yine aynı olduğunu görüyoruz, mezhepçi
nefretin tohumlarını ek ve ülkeyi umutsuz
bir duruma düşür, ki bu da planlandığı gibi
oluyor. Komik gelebilir ama, DEAŞ’ın açılımı, İsrail Gizli İstihbarat Servisi (Israel
Secret Intelligence Service) olabilir.
Birçok kişi çevresindeki ülkelerin parçalanmasının ve Balkanlaşmasının, İsrail
Devleti’ne ya da sözde İsrail Yahudi Devleti’ne sağladığı büyük yararları görüyor/
fark ediyor. Bu nedenle size söylenenlere
inanıyorsanız, yani herhangi biri, Obama,
Bush ya da diğerleri olsun herhangi Batılı
bir liderin ağzından çıkacak sözlere neden
inansınlar bilmiyorum. Tüm bu insanlar
gerçek yalancılardan başka bir şey değil,
söyledikleri her şey gerçeğin tam tersi. Ve
onların söylediği hiçbir şeyi doğru kabul
etmiyorum.
Irak’ı parçalamaya yönelik politikalar
ile Suriye’yi bölmeyi amaçlayanlar arasında kati bir süreklilik var. DEAŞ’ın üzerinde
ABD’nin parmak izlerinin olmadığını söylemek saflıktan da ötedir.
Bana şu sorunun yanıtını verin:
Neden DEAŞ olsun, El Nusra olsun, ya
da El Kaide olsun bir kez bile İsrail’e saldırmadı?
Bırakın saldırmayı DEAŞ militanları
Golan Tepeleri’nde ve hatta İsrail’de tıbbi
tedavi görüyorlar.

Nurullah Ankut

B

ilindiği gibi, Die Welt Muhabiri,
Alman ajanı Deniz Yücel, ani bir
değişiklikle tahliye edildi. Yurtdışı
çıkış yasağı filan da konmadı. Alman Devleti art arda gönderdiği iki özel uçaktan biriyle hemen alıp götürdü ajanını.
İşin hazin tarafı nedir, biliyor musunuz?
Mahkeme, tahliye kararını 16 Şubat’ta
verdi. Fakat Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, bu kararın verileceğini iki
gün önce, yani 14 Şubat’ta netçe biliyor ve
Almanya’nın İstanbul Konsolosu Georg
Birgelen’e bildiriyor. Bu şahıs, o an Güney
Almanya’da tatilde, kayak yapıyor.
Diyor ki Dışişleri Bakanı; “Derhal tatilini kes ve İstanbul’a dön! Deniz Yücel
tahliye edilecek, onu özel uçakla al ve buraya getir.”
Aynen de böyle oluyor, söylenenler yapılıyor.
Konuyla ilgili haberi okuyalım, isterseniz:
***

Deniz Yücel’in tahliye
edilmesinin perde arkası
Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in
“sürpriz” tahliyesinin perde arkasındaki
diplomasi trafiğine dair çarpıcı iddialar ortaya atıldı.
Süddeutsche Zeitung gazetesinde
“Gabriel Yücel Olayı’nda nasıl arabuluculuk yaptı” başlığıyla yer alan habere göre,
Deniz Yücel’in serbest bırakılması konusundaki diplomasi trafiğinin bizzat Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel tarafından yürütüldüğü ayrıntılı olarak yazıldı.
Evrensel’den Yücel Özdemir’in Alman
basınından aktardığı habere göre; geçen
hafta içinde Alman Bakan Gabriel iki kez
gizlice Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir
araya geldi. İlk görüşme, Erdoğan’ın Vatikan’a yaptığı ziyaret sırasında Roma’da
yapıldı. Almanya’dan sessizce Roma’ya
geçen Gabriel, Erdoğan’ın kaldığı otele
gece giderek kendisiyle görüştü. Erdoğan
diğer gün sabah Papa ile biraraya geldikten
sonra Türkiye’ye döndü.
Roma’daki görüşmede Gabriel’in Erdoğan’a Deniz Yücel’in serbest bırakılması durumunda Türkiye-Almanya ilişkilerinin normalleşeceğine dair söz verdiği
ifade edildi. Ancak, Türkiye tarafı daha
sonra Gabriel’i ayrıntıları görüşmek üzere
İstanbul’a davet etti. Şubat ayının ikinci
haftasında gizlice İstanbul’a giden Gabriel
bir kez daha Erdoğan ile bir araya gelerek
Deniz Yücel’in serbest bırakılması duru-

Sizce bu ne anlama geliyor?
Tam bir süreklilik var; gerçek politika
açıkça tasarlanan “Yeni Amerikan Yüzyılı
Projesi”ndeki gibi.
Şöyle deniyor orada:
“Bu küresel tam hâkimiyet hedefine
ulaşmak için yeni bir Pearl Harbour’a
ihtiyaç var.”
Bu olmadan ne Amerikan Halkına, ne
de dünya milletlerine anlatamazsınız; biz
dünya genelinde savaşlar açacağız, istila
ve işgal yürüteceğiz; bunun için, tam hâkimiyet hedefi için, denizde, havada, karada,
uzayda ve siber uzayda tam kontrol sağlamak için milyarlar ve belki de trilyonlar
harcayacağız. Amerika Halkı bunu kabul
etmez. Onlara bunu anlatamazsınız. Bunun
için onlara yalanlar söylemeniz lazım. İşte
günbegün gördüğümüz ve yaşadığımız şey
tam da bu.
Daima bir öcüye ihtiyaç olduğu meselesine gelirsek; siz şimdi Rusya’yla masaya oturuyorsunuz. 50 yıldan uzun bir süre
boyunca yürüttüğümüz Soğuk Savaş daha
en başından saçmalıktı. Aslında bir Sovyet
işgali tehdidi hiçbir zaman olmadı. Ama
yıllarca nükleer silahlar geliştirmek için
çılgınca para harcadık. Bu, gerçek anlamda, tamamen ve topyekûn bir kolektif deliliğe dönüştü.
Bugün yine oturmuş burada Suriye’yi
açıkça tamamen yok etmeyi amaçlayan
bir politikayla dünyayı tehdit eden Üçüncü
Dünya Savaşı tehlikesinden bahsediyoruz.
Azıcık aklı olan biri, Beşşar Esad’ı devre
dışı bıraktığımızda ortaya çıkan güç boşluğunun en güçlü çıkar odakları tarafından
dolduracağını bilir.
O odaklar kim şu anda?
Bizim dostlarımız ve müttefiklerimiz;

bizim yarattığımız küçük Frankensteinlar;
buna ister El Kaide deyin ister El Nusra, isterseniz de son yarattığımız canavar
DEAŞ; bu boşluğu bunlar dolduracaklar.
Aynen Oded Yinon’un 1980’lerde İsrail
için öngürdüğü stratejideki gibi. Eğer buradaki iki beyefendi o belgeyi okumadılarsa
mutlaka okumalarını tavsiye ederim.
Dikkat çekilmesi gereken bir diğer
husus da İslam ile uzaktan yakından ilgisi olmayan sözde İslam Devleti. Evet
İslam’a yönelik bir savaş var. Dünyada
çoğu Müslümanın idrak ettiği haliyle İslam, birini zorla Müslüman yapmayı veya
onu öldürmeyi mutlak anlamda, yüzde yüz
yasaklıyor. Bu [zorla İslamiyet’i kabul ettirme iddiası] tamamen asılsız. Ortaçağ’da
Müslüman imparatorluklar döneminde yönetimdeki Müslümanlar arasındaki kesin
anlayış ve politika, kim hangi dine inanıyorsa, dinini yaşamasına izin verilmesiydi.
Ve hatta Müslüman imparatorluklara vergi
vermeye bile zorlanmıyorlardı.
Bununla birlikte insanların kendi dinlerini sürdürmeleri halinde vergi ve benzeri
nimetlerden faydalanmalarının önünde
engel yoktu. Uzun lafın kısası hiçbir Müslüman, sadece din değiştirmiyorlar (Müslüman olmuyorlar) diye erkekleri, kadınları
ve çocukları infaz etmeyi meşru görmez.
Bu insanlar Müslüman olamaz. Onlar, Birleşik Devletler canavarı ve onun yardakçıları İsrail, İngiltere ve diğerlerinin yarattığı
canavarlar. Bu canavarlar, ABD’nin özünü
oluşturan, asla bitmeyen savaş politikasını ve devam eden cinnet halini meşrulaştırmak için bilinçli olarak yaratıldılar. İşte
tam olarak bu sebeple ben de ABD vatandaşlığından çıktım. Bu delilik, dünya için
büyük bir tehdit dışında başka bir şey ola-

rak düşünülemez.
Çok açık çözümler var. Bir tanesi, ABD
Kongresi ve Beyaz Saray’daki ABD Anayasası üzerine yemin eden hainler tutuklanmalı. Bir şekilde Amerikalılar farkında
bile değilken Başkan kendisine, herhangi
bir ABD vatandaşını, herhangi bir yerde,
herhangi bir zamanda gözaltına alma yetkisi verdi. Başkan, bir kişiyi hiçbir savunma
hakkı tanımadan, hukuki süreç gözetmeksizin, kimliğini gizleyerek teorik olarak askeri mahkemede gizlice yargılayıp idama
mahkûm edip infaz edebilir. Tüm bunlar
sözüm ona ABD Anayasası çerçevesinde
yapılabilir. Evvela tüm bu hainler tutuklanmalı.
Netanyahu birkaç yıl önce Kongre’ye
geldiğinde korkak, tavşan yürekli 29 hain
tarafından
ayakta alkışlandı. Yani
Amerikalı yurtseverler ayağa kalkıp,
cesaretini toplamalı, eninde sonunda
birlik içinde bu hainlerden kurtulmalı.
İkincisi İsrail’in
tüm finansmanının
kesilmesi.
İsrail,
Black’in hukuk terimleri sözlüğüne
göre, kelimenin yasal anlamıyla, sözlük anlamıyla aktif
soykırım politikaları izleyen korsan bir
devlet, suçlu devlettir. Bu ülkeyle ilişkiler
derhal kesilmeli.
Küçük imparatorluğuna, tam spektrumlu tahakkümüne ve bu tarz deliliklerine son
ver. Yeniden evindeki altyapıyla ilgilenmeye başla. Tüm hayatları çalışarak geçen ve
kafasının üstündeki çatıyı koruyabilecek
miyiz, diye kaygılanan Amerikan vatandaşlarıyla ilgilenmeye başla. Bunların hepsi çok açık ve mantıklı.
Tüm Amerika, mutlak tehlikelerle dolu
devlet olarak tüm dünyanın nefret ettiği
ve içerlediği bir yer olmaya devam ederek
tüm dünyaya Üçüncü Dünya Savaşı’nı getirebilir. Ciddi birtakım hükümet değişikliklerine ihtiyacımız var. Bu da hainlerden
kurtulmakla olur. (https://www.youtube.
com/watch?time_continue=1&v=7gajRQ-

luaFg)

***
Hatırlayacaktır arkadaşlar; bu anlatılanların tamamı bizim de 50 yıldan bu yana
savunduklarımızdan, yazıp çizdiklerimizden, söylediklerimizden başka bir şey değil.
Demek ki halkımıza hep doğruları ve
can alıcı gerçekleri anlatmışız, onları göstermeye çalışmışız...
Demek ki boşuna dememişiz; “Katil
Amerika, Ortadoğu’dan defol!’, diyemeyen her aydın, her siyasi ya gafildir,
ya hain”, diye.
Ve boşuna dememişiz; “ABD’ye bu
caniliğinde taşeronluk eden, müttefiklik
eden, ortaklık edenler halk düşmanı hainlerdir.”, diye.

“Onların da bu suç ortaklıklarından
dolayı mutlak surette yargılanmaları gerekir, cezalandırılmaları gerekir.”, diye...
Evet, arkadaşlar. Gerçek anlamda
devrimciliğin abc’si, emperyalist çakal
ABD’ye ve onun müttefiki AB’ye ve Ortadoğu’daki ileri karakolları olan Siyonist
İsrail’e karşı olmaktır.
Her kim ki bu karşıtlığa sahip değildir;
o gerçekte devrimci filan değildir. Onun
devrimcilik iddiası boş bir iddiadır ya da
sahtekârlıktan başka hiçbir şey değildir.
Eninde sonunda bu emperyalist çakallar ve yerli işbirlikçi hainleri yenilecekler,
hezimetle karşılaşacaklar.
Tarih ve insanlık vicdanı önünde en
ağır cezalara çarptırılacaklar ve hep lanetle
anılacaklar.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
28 Şubat 2018

Yargının, içine düşürüldüğü şu içler acısı duruma
bakar mısınız bir?..
munda atılacak adımların ayrıntıları ele
alındı. Süddeutsche Zeitung’daki haberde,
bu görüşmenin ardından Deniz Yücel’in
serbest bırakılması için Türkiye tarafından
adımların atılmaya başlandığı belirtildi.
DENİZ YÜCEL’İN BİRKAÇ GÜN
İSTANBUL’DA KALMASINA İZİN VERİLMEDİ
Gazetenin haberine göre, Deniz Yücel
bırakıldıktan sonra eşiyle birlikte birkaç
gün İstanbul’da kalmak, evini toparlamak
istiyordu. Ancak, bu yeniden gözaltına
alınma riski doğurabileceği gerekçesiyle
kabul edilmedi. Özellikle Türk tarafının
ülkede yeni bir tartışmaya yol açacağından ötürü Yücel’in kalmasına sıcak bakmadığı kaydedildi. Deniz Yücel’in serbest
bırakıldığı gün Gabriel’in özellikle yetkili
mahkemeye teşekkür etmesi, süreci hızlandırmasından kaynaklandığı belirtiliyor.
Deniz Yücel’in ifadesi görüntülü sistemle
alınarak serbest bırakılmasına karar verildi.
(https://odatv.com/deniz-yucelin-tahliye-edilmesinin-perde-arkasi--17021814.html)
***
İki gün önce özel uçak tutuldu, Die
Welt çalışanları bilgilendirildi; Deniz
Yücel nasıl serbest kaldı?
Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in nasıl serbest bırakıldığına ilişkin ayrıntılar
ortaya çıktı. Cezaevinden çıkışından uçağa
binişine kadar yaşananlar basına yansıdı.
Dpa’nın haberine göre Yücel için Almanya Dışişleri Bakanı Sigmur Gabriel’in talimatıyla 14 Şubat’ta Başkonsolos Georg
Birgelen’in tatilini yarıda keserek, özel bir
uçakla İstanbul’a gideceği başkent Berlin’e
döndü. Deniz Yücel’in de bu uçakla Almanya’ya dönmesi planlandı.
Birgelen, İstanbul’a dönerken Yücel’in
eşi Dilek Mayatürk Yücel ve avukatı Veysel Ok da konsolosluk görevlileri tarafından bilgilendirdi. Tahliye olabileceği haberini alan Die Welt gazetesi çalışanları ve
Deniz Yücel’in yakın arkadaş çevresi de
İstanbul’a geldi.
Alman haber ajansı dpa, Türkiye’de bir
yıl tutuklu kalan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in nasıl serbest bırakıldığına ilişkin ayrıntılara yer verdi. Yücel’in
Silivri cezaevinden tahliyesinin yüksek
güvenlik önlemleri altında gerçekleştiği ve
başta Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu
Georg Birgelen olmak üzere Yücel’e eşlik
eden Alman diplomatların heyecan dolu
anlar yaşadığı ortaya çıktı. Haberde Yücel’in Almanya’ya gelmediği de belirtildi.

Haber ajansı dpa’nın edindiği bilgilere göre Deniz Yücel’in serbest kalacağına
ilişkin ilk işaret 14 Şubat’ta geldi. Habere
göre 9 Şubat’ta Almanya’nın tatil bölgesi
Lech am Vorarlberg’te kayak tatiline giden ve 20 Şubat’ta da cezaevinde Yücel’i
ziyaret izni olan Başkonsolos Birgelen, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in
bürosundan gelen bir mesajla tatilini yarıda kesti. Gabriel’in bürosundan Birgelen’e
Yücel’le ilgili bir hareketlenme olduğu bilgisi aktarıldı ve en hızlı şekilde İstanbul’a
geri dönmesi istendi. Birgelen, 14 Şubat’ta
Lech am Vorarlberg’i terk ederek özel bir
uçakla İstanbul’a gideceği başkent Berlin’e döndü. Deniz Yücel’in de bu uçakla
Almanya’ya dönmesi planlandı.
Yakın çevresi bilgilendirildi
Ancak İstanbul’daki mahkemeden çıkacak karar beklendiği için Aerowest firmasına ait uçağın havalanması gecikti.
Konsolos Birgelen de daha önce ulaşabilmek için tarifeli bir uçakla İstanbul’a hareket etti ve İstanbul’a iner inmez Silivri’ye
geçti. Birgelen, İstanbul’a dönerken Yücel’in eşi Dilek Mayatürk Yücel ve avukatı

Veysel Ok da konsolosluk görevlileri tarafından bilgilendirdi. Tahliye olabileceği
haberini alan Die Welt gazetesi çalışanları
ve Deniz Yücel’in yakın arkadaş çevresi de
İstanbul’a geldi.
Öte yandan habere göre Yücel’in, Türkiye’de kalması halinde yeniden tutuklanabileceği ihtimali ve benzer vakaların
olması nedeniyle bir an önce Türkiye’den
ayrılması arzu edildi.
32. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nden beklenen tahliye haberi ise 16 Şubat
Cuma günü öğleden önce geldi. Almanya
Dışişleri Bakanlığı da tahliye kararını doğrularken Münih Güvenlik Konferansı’nda
bulunan Dışişleri Bakanı Gabriel de Deniz
Yücel’in ülke dışına çıkış izni olduğu bilgisini verdi.

Ancak Deniz Yücel’in tahliye olduktan
sonra hemen havalimanına gitmek istemediği, önce İstanbul Beşiktaş’taki evine
uğramak istediği belirtildi. Sıkı güvenlik
önlemleri altında Beşiktaş’taki evine götürülen Deniz Yücel, burada arkadaşlarının
çektiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntülü açıklamasını yaptı. Deniz Yücel, bu
videosunda neden tutuklandığını ve neden
serbest bırakıldığını bilmediğini söylemişti.
Almanya’ya gelmedi
Ajans haberinde Deniz Yücel’in evindeyken Başkonsolos Birgelen’in huzursuz
anlar yaşadığı ve Deniz Yücel’in bir an
önce uçağa binmesini istediği kaydedildi.
Yücel’in Birgelen’in uyarıları ile kedisini
de yanına alarak, arkadaşları ile birlikte
uçağa binmek için yola çıktığı belirtildi.
Haberde havalimanına giderken Yücel’le
Alman diplomatların nereye gidileceğini
tartıştığı da aktarıldı. Bunun üzerine Deniz
ve Dilek Yücel’in cezaevinde evlendiği ve
henüz balayı yapmadıkları için arkadaşları
ile birlikte balayına gitmelerinin kararlaştırıldığı aktarıldı. Ancak uçağın Berlin’e
uğraması ve Alman Dışişleri Bakanlığı diplomatlarının Berlin’de
inmesi üzerinde anlaşıldığı ifade
edildi. Uçaktan hiç inmedikleri
belirtilen Yücel, Yücel’in eşi ve
arkadaşlarının güneyde, güneşli
bir yere gittikleri belirtildi. Deniz
Yücel de cumartesi günü Twitter’dan “Almanya’da değilim,
dostlarımın arasındayım” mesajını paylaşmıştı. (http://t24.com.tr/
haber/iki-gun-once-ozel-ucak-tutuldu-die-welt-calisanlari-bilgilendirildi-deniz-yucel-nasil-serbest-kaldi,564605)
***
Tüm bu rezaletler yaşanırken, birileri
kalkıp da hâlâ “Bağımsız yargı”dan söz
edebiliyorsa, söylediğine kendisi bile inanıyor mudur acaba?
Kuşkusuz inanmıyordur...
Ayın 16’sında verilecek tahliye kararını, Alman Bakan 14’ünde adı gibi biliyor.
Ve Konsolosuna, ajanın meslektaşlarına
haber ulaştırılıyor, hepsi birden İstanbul’a
gelip mevzileniyor.
İşte Türkiye’nin içine düşürüldüğü hazin durum budur, arkadaşlar...
Yargısı ve siyasileri bu halde olan bir
devlete dünyada kim saygı duyar?
Oysa ne demişti, Kaçak Saray’da mukim AKP’giller’in “Büyük Reisi” Tayyip?

Görelim:

***
Videonun tapesi:
Sunucu: Vermeyeceğiz.
Tayyip Erdoğan: Kesinlikle. Ben bu
görevde, bu makamda olduğum sürece
asla. İşte, bir tane geldi ya, bunu bizzat
kendisi istedi. Ve o ara, şimdi hemen şurada Almanya’nın rezidansı var, Konsolosluğu. Meğerse orada yatıyormuş ya... Denize
nazır... Bir ay orada ağırladılar.
Dedim ki, sayın Merkel, önce çıksın,
yargılansın, herhangi bir şeyi yoksa, bizim
mahkemelerimiz sizin mahkemelerinizden
daha adildir, dedim. Bir şey diyemedi o gün.
Neyse, daha sonra geldi, mahkemeye
çıktı ve mahkeme tutukladı. Şu anda içeride.
Sunucu: PKK ile ciddi bir bağından
söz ediliyor.
Tayyip Erdoğan: Tabiî canım, kesinlikle. Elimizde görüntüler, her şey var. Ve
bu tam bir ajan terörist bu. Yani gazeteciler piru pak değil ki, sizleri tenzih ederim.
Ama bunlar böyle, gazetecileri böyle piru
pak göstermeye çalışıyorlar.
Kime bunları yutturacaksınız ya?..
Biz kimlerin ne yaptığını görüyoruz.
Fikriyle, düşüncesiyle, kalemiyle, hakikaten toplumlara gerçekten yön veren insanlar, başımız gözümüz üstüne. Her türlü
desteği vermeye hazırız. Ama kalkıp da
benim ülkemiz Kandil’den tehdit edecek,
bölecek, burada ajanlık yapacak tiplere de
gereği neyse, yasaların emrettiği çerçevede bunu da yaparız. (https://www.youtube.
com/watch?v=Bi_qFieRsmc)
***
Şimdi soralım bakalım:
Ne oldu, Hafız?
Sen o makamdasın hâlâ. Ama “ajan
terörist”, Alman Ajanı salıverildi. Hem de
ülke dışına çıkış yasağı filan konmadan...
Özellikle böyle bir yasak konmadı ki,
bir an önce çıkıp gitsin...
İşte emperyalist ağababalar, söylediğini
böyle yalayıp yuttururlar adama.
Yazık ki ne yazık...
Arada olan, ülkemize oluyor, Halkımıza oluyor. Çünkü bu utanç verici işleri yapan, yargıyı da, devleti de bu hallere düşüren kişiler; Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil
eder görünüyorlar.
Bu utanç yıllarının da, bu ihanet yıllarının da bir sonu olacak elbet. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
24 Şubat 2018
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nanın ki arkadaşlar, aşağıda cesetlerini gördüğünüz o talihsiz hayvanlar, Rusya gibi, Amerika gibi,
AB Devletleri gibi emperyalist devletlerin kodaman yöneticilerinden çok daha
duyguludur, çok daha hislidir, çok daha
erdemlidir...
Bir köpek, kendisine iyilik edene,
yani dostluk gösterene asla ihanet etmez. Asla sırtını dönmez. Sahipleri içinse, gözlerini kırpmadan kendilerini ölümün kucağına atarlar.
İnsanın hayatta böylesine sadık, fedakâr ve vefalı kaç dostu olabilir ki?
Ben, bu yaşıma kadar bir hayvana
fiske vuranı bile hoş karşılamamışımdır,
onunla en hafifinden tartışma yaşamışızdır.
Ve yine ben, bu yaşıma kadar bir
ağacın tek bir yaprağını bile koparmaya
kıyamadım.
Öğretmenlik yıllarımda her birini
küçük kardeşlerim gibi gördüğüm ve
sevdiğim öğrencilerim, demet halinde
çiçekler getirirlerdi bana. Bense, onlara; demetlerin olabildiğince küçük olmasını istediğimi bildirirdim. Nasıl olsa
aynı kokuyu ve aynı güzel görüntüyü
verirler. Daha fazla çiçeğe yazık olmasın, derdim. Onları odamdaki bardağa
koyar, olabildiğince geç solmaları için
sularını sık sık değiştirir, kavanozlarını
yıkar, temizlerdim.
Bazen de çok güzel kokanlarını kitaplarımın arasına koyarak kuruturdum orada. Kokuları neredeyse yıllarca
kalırdı sayfalar arasında...
Hep söylediğim gibi, canlılar âlemi
bir bütündür: İnsanlar, hayvanlar ve
doğa ayrılmaz bir parçadır, bize göre.
Birine verilen zarar hepsini etkiler. Bunlardan da Hz. Muhammed’in de dediği
gibi, en zalim olanı muhakkak ki insandır.
Ne diyor Hz. Muhammed?
“(...) Doğrusu şu ki insan, gerçekten
çok zalim, çok nankördür.” (İbrahim
Suresi, 34’üncü Ayet, Yaşar Nuri Öztürk
Meali)
“O, mal ve servet arzusu yüzünden
alabildiğine katıdır.” (Adiyat Suresi,
8’inci Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali)
Aşağıdaki habere bir bakar mısınız, arkadaşlar?
***

2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği
yapacak olan Rusya’da, turnuva öncesinde
“sokakları temizlemek” amacıyla sokak
hayvanlarının sistemli olarak katledildiği
ortaya çıktı.
MOSKOVA (QHA) 2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği
yapacak olan Rusya’da, turnuva öncesinde
“sokakları temizlemek” amacıyla sokak
hayvanlarının sistemli olarak katledildiği
ortaya çıktı. Dün, 24 Ocak’ta Euromaidanpress’te yer alan Dmitriy Voltçek imzalı
yazı, ülkede hayvan haklarının nasıl hiçe
sayıldığını ve binlerce canlının acımasızca
nasıl katledildiğini ortaya koyuyor.
Yazının tam metni şu şekilde:
Siyah beyaz renklerde kırma bir sokak
köpeği olan Zorka, yavrularını Rusya’nın
Volgograd şehrindeki bir otobüs durağında
dünyaya getirdi. Bazı vatandaşlar köpeği
yakalamaları için belediye yetkililerini
çağırsa da, Hayvan Koruma Fonu’ndan
gönüllüler Zorka’yı kurtardı ve onu bir
barınağa yerleştirdiler ve yavruları başka
insanlar tarafından sahiplenildi. Barınak
aşırı şekilde kalabalık, şu anda 179 köpek
burada bulunuyor.
Gönüllülerden Nadia Sergeeva, “Burası endüstriyel bir şehir; evsiz köpekler
fabrikalarda ve inşaatlarda sığınacak yer
arıyorlar. Biz bu hayvanları besliyor ve
bakıyoruz; bir programımız var ve her
sabah onları ziyaret ediyoruz. Fonumuzu
kullanarak, onları kısırlaştırıyoruz, tasma
ile üzerinde “Kısırlaştırıldım ve aşılandım”
yazan ve bizim telefon numaramızın bulunduğu bir künye takıyoruz.” ifadelerini
kullanıyor.
Fakat 2018 Dünya Kupası’nın yaklaşmasıyla beraber Nadia’nın anlattıkları
artık geride kaldı. Onun bahsettiği sokak
köpeklerinden yalnızca bir tanesi şu anda
hayatta. Aralık ayında hepsi boynu tasmalı 7 ila 8 köpek bulunuyordu. Bekçiler, oldukça tiz havlamalar duyduklarını
ve bakmak için dışarı çıktıklarında köpeklerin apar topar bir araca koyulduğunu
gördüklerini ifade ettiler.
Haziran 2018’de, Volgograd şehri Dünya Kupası maçlarından dördüne ev sahipliği yapacak ve şehir, futbol yıldızları ile
taraftarların gelişine hazırlanıyor. 2017
yılında, sokak hayvanlarıyla ilgili prob-

Sevgi olmayan yürekte Devrimci duygular yaşamaz
lemi çözmek için 12 milyon ruble bütçe
ayrıldı. İhaleyi, Konstantin Epifanov’un
sahip olduğu Volgograd Belediye Barınağı
kazandı. Köpeklerin bakımına dair, barınak
yönetimi ile gönüllüler arasındaki görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı.
Sergeeva, “Köpeklerimizi aldılar ve
daha sonra hayvanların öldürüldüğünü
öğrendik. Bize köpeklerin üzerinde boyun
tasması olmadığını söylediler. Belki bir
ya da iki tanesi oyun oynarken tasmasını çıkartmış olabilir, yedi köpeğin hepsi
birden mi bunu başardı? Savcılığa müracaat ettik fakat herhangi bir ihlal olmadığı
yönünde cevap aldık. Barınak yönetiminin
bizimle nasıl konuştuğunu görmeniz gerekirdi! Hepsinden öte tam 12 milyon ruble
bütçeleri var ve sokak canlılarına yönelik
bu şiddet büyük ihtimalle halen devam ediyor. Bu canlıları artık koruyamadığımızı
hissediyorum. Dünya Kupası’ndan önce
işlerin kötüleşeceğini duyuyorum fakat
bunların üzerine her şey daha da nasıl
kötüleşebilir bir fikrim yok.” şeklinde
konuşuyor.
Dünya Kupası maçları Rusya’nın 11
şehrinde oynanacak ve tüm bu şehirlerdeki yetkililer, sokak köpeklerinin yanı sıra
kedilerin de imha edilmesine karar verdi. İmha programını başlatan isim, Spor
Bakanı olduğu sırada Rusya’nın doping
skandalının başrolü durumunda olan Vitali Mutko. Bu yılın başında, Devlet Duması’na bağlı Ekoloji ve Çevre Koruması
Komitesi, yeni bakan Pavel Kolobkov’dan
sokak canlılarının öldürülmemesini istedi.
Komitenin başındaki isim Vladimir
Burmatov şunları söyledi: “Sadece bir köpeğin katledilmesi için 6 bin ila 9 bin ruble
arasında bir para alıyorlar. Bu para, sokak
canlılarının yakalanması, kısırlaştırılması,
aşılanması ve barınağa yerleştirilmesi için
oldukça yeterli. Bu konu, ülkenin saygınlığıyla ilgili zira sokaklarda hayvanları topluca katledecek, kanlı cesetlerini
araçlara yükleyip yeni kurbanlar aramak
için şehir turuna çıkacak kadar vahşi olmamalıyız.”
Fakat Burmatov oldukça geç kaldı
çünkü yine Rusya 2014 yılında Soçi Kış
Olimpiyatları’na hazırlandığı sırada olduğu gibi hayvanlar katledildi. O dönemde
de Soçi’de hayvanların yetkililer tarafından acımasızca katledildiği ortaya çıkmış
ve dünya kamuoyu ayağa kalkmıştı. Basya
adını taşıyan şirket, Adilin-super ve Ditilin
isimli zehirli maddeler ihtiva eden hava tabancalarıyla sokak hayvanlarını öldürmek
için resmi olarak görevlendirilmişti. Her
ceset başına 500 ruble ödenirken, sokak
hayvanları bilinçleri açık ve ızdırap içinde
hayata gözlerini yumdular.
Neden böyle bir şiddet ve gaddarlığın
yürütüldüğü sorulduğunda yetkililer şu
cevabı veriyor:
“Köpeklerin taraftarları ısırmasına ve zarar vermesine izin
veremeyiz çünkü FIFA’ya dava edebilir ve
tazminat talep edebilirler.”
Öte yandan buna sebep olan sadece
FIFA’dan gelecek cezalar ya da öfkeli taraftarlar değil. Bu sözde tehditler,
aynı zamanda bütçeden para sağlamanın
mükemmel bir yolu. Şehir Hayvanlarını
Koruma Vakfı Başkanı Ekaterina Dmitriyeva, turnuva maçlarının oynanacağı ve
antrenman sahalarının olduğu bölgelerdeki sokak hayvanlarının imhası için 100
milyon rubleden fazla para harcanacağını
kaydediyor. Volgograd ve Astrahan gibi
bazı şehirlerde, “hayvan ötanazisi”, “merhametle öldürme” ve “hayvan imhası” gibi
şeyler konuşuluyor.
Yardımsever
Dünya
isimli
bir
fonun başında bulunan gazeteci Andrey
Timeskov, St. Petersburg şehrinde yetkililerin bu iş için, sözde “Köpek Avcıları”
denilen ve hayvanları öldürmekten zevk
alan insanları kullandığını ifade ediyor.
Timeskov pek çok defa tehdit edildi ve 5
Ocak’ta posta kutusu “Köpek Avcıları” tarafından patlatıldı.
11 Ocak’ta Rus hükümeti, Dünya
Kupası’na ev sahipliği yapacak bölgelerde sokak hayvanları için geçici barınaklar
hazırlanmasına dair bir talimat yayınladı.
Duma Komitesi, “Hayvanlara yönelik
acımasız muameleyle ilgili olarak medyada
olumsuz tepkilerin önüne geçecek önlemler alınmalıdır” ifadelerini altını çizdi. Tüm
bunlara rağmen gerçekler asla gizlenemez
zira Meksika medyasında dahi Rusya’daki
bu acımasız hayvan katliamına dair yazılar
göze çarpmaya başladı. İtalyan hayvanseverlerin kurduğu bir Facebook grubu da
üyelerini, Rusya Spor Bakanlığı tarafından
yürütülen bu zalim önlem ve eylemlere
karşı bir imza kampanyasına davet etti.
Tüm bu tepkilere rağmen hayvanların
katliamının sona ereceğine inanmadığını

belirten Dmitriyeva, “Herkese yazdım ve
bu katliam ihalelerinin iptal edilmesi için
adeta yalvardım. Tabii ki herhangi bir cevap alamadım çünkü ihalelerin iptali için
ortada net bir prosedür yok.” ifadelerini
kullanıyor.
KanlıFIFARusya2018 grubu, Dünya Kupası’nın hayvan haklarına saygı
gösterilen, en azından yaşamalarına izin
verilen başka bir ülkeye aktarılması için
imza kampanyası başlattı. Diğer pek çok
ülkeden duyarlı insanlar da Rusya’nın bu
sistematik hayvan katliamı hakkında imza
kampanyaları düzenliyor.
Fakat 12 milyon ruble’lik katliam
ihalesinin kazananı Volgograd Belediye Barınağı, 18 bin ila 25 bin ruble maaş
karşılığında sokak hayvanlarını katledecek yeni elemanlar aramaya devam ediyor.
(http://qha.com.ua/tr/analiz-haber/dunya-kupasi-oncesi-rusya-sokak-hayvanlarini-acimasizca-katlediyor/165093/)
***
Demek ki arkadaşlar, 70 yıllık Sosyalizm, Rus insanında insani anlamda bir
değişiklik yaratmamış. Yüreklerine zerre
miktarda olsun sevgi yüklememiş. Yani
insani, vicdani ve ahlâki açıdan geliştirmemiş onları.

Sınıflı Toplumdan çıktıkları gibi kalmışlar, Sınıflı Toplumun kendilerine bulaştırdığı zalimliği, ahlâksızlığı, vicdansızlığı
sadece taşımakla kalmamışlar; kuşaktan
kuşağa da aktararak katmerlendirmişler.
Kuşkusuz,
Sosyalist
Kamp’ın
1991’deki çöküşünde bu sevgi yoksunluğunun da, bu ahlâk yoksunluğunun da
önemli oranda payı vardır.
İşte aşağıdaki yürek parçalayıcı haberler de, ABD başta gelmek üzere emperyalist devletlerden. Oralarda da aynı zalimlikler, aynı vicdan yoksunlukları, aynı insan
olamayışlar, benzer şekilde sürüp gidiyor:
***

ABD’de hayvan soykırımı
Hayvan hakları konusunda dünyanın
önde gelen ülkelerinden biri olan ABD’de,
5 günde bir bin 792 köpek ve kedi
öldürülüyor. Bunun nedeni ise barınaklara
bırakılan hayvanların 72 saat içinde bir sahip bulmak zorunda olması...
“Bebeğim oldu”, “Taşınıyorum” , “Çok
çalışıyorum”, “Evime zarar vermeye başladı” gibi bin bir bahaneyle başka yuva
bulunsun diye barınaklara bırakılan köpekler ve kediler aslında ölüme terk ediliyor. ABD’de barınaklara bırakılan kedi ve
köpekler eğer 72 saat içinde sahiplendirilmezlerse öldürülüyorlar.
Sokak hayvanları sorunu yaşanmayan
ABD’de çok daha içler acısı sorunlar
yaşanıyor. The Center for Consumer Freedom tarafından yayınlanan rapora göre,
32 milyon dolar bütçeye sahip olan PETA
(People for the Ethical Treatment of Animals), ortalama her 5 günde bin 792 kedi
ve köpek öldürüyor. Bu rakam PETA
barınaklarında bir yıl içinde bulunan tüm
hayvanların yüzde 82’sini temsil ediyor.
Verilere göre 1998’den beri PETA’da
bulunan tam 31 bin 190 hayvan öldürüldü.
2005’te PETA çalışanları, Kuzey Carolina’da sahiplendirilebilecek hayvanları
öldürdüğü ve bir süper marketin çöp konteynırına attığı için tutuklandı. Mahkemede sunulan kanıtlar bu kişilerin hayvanları öldürmeyi “mükemmel” ve “çok güzel” olarak tanımladığını göstermesi tüyler
ürpertiyor.
ZOR DURUMDALAR
Animal Legal Defense Fund raporuna
göre Kentucky, Iowa, South Dakota, New
Mexico ve Wyoming hayvanlara en kötü
davranılan beş eyalet. Hayvanlar için en iyi

ilk beş eyalet ise IIIinois, Oregon, Michigan, Maina ve Kaliforniya. “En alt sıradakiler” kategorisinde yer alan New York ise
listenin 42. sırasında bulunuyor.
Türkiyede Hayvan Hakları Yasa
Tasarısı’nda yapılan son değişikliğe göre
ise sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların yasalardaki zorunlu durumlar dışında
öldürülmeleri yasak. Fakat birçok belediye,
hayvanların itlaf ettiği suçlamasıyla sık sık
gündeme geliyor.” (http://www.amerikaliturk.com/news/manset/60150-abdde-hayvan-soykirimi/)
***

Amerika, Kanada ve
İngiltere’de öldürülen köpek
ve kediler!
Amerika, İngiltere ve Kanada’da da
sokak köpekleri ve kedilerini topluyorlar,
bir hafta bekletiyorlar. Yuva bulamayanları
öldürüyorlar.
Ülkemizde de sokak hayvanları zalimliğe, işkenceye, korkunç şeylere maruz kalıyorlar. Ülkemizde de yapılacak çok şey
var. Çok doğru.
Öte yandan bu masum canlara boşvermeyelim. Çok uzakta da olsalar bir şey
yapabiliriz. Bu olayı bildiğimizi, umursa-

dığımızı gösterebiliriz. Ne kadar çok kişi
bilirse bu korkuç zalimlik o kadar çok sona
yaklaşır.
AMERİKA
- Toplamda 160 milyon kadar köpek ve
kedi öldürüldü.
- 1970’li yıllarda her yıl 20 milyon kadar köpek ve kedi öldürüldü.
- 2010’lu yıllarda yılda 3-4 milyona
düştü!
ASPCA’nın (American Society for the
Prevention of Cruelty to Animals) rakamlarına göre her yıl barınaklara 5-7 milyon
köpek ve kedi atılıyor. Köpeklerin % 60’ı
kedilerin % 70’i öldürülüyor.
KANADA
- Toplamda 5 milyon kadar köpek ve
kedi öldürüldü.
- 1990’lı yıllarda her yıl 150 bin kadar
köpek ve kedi öldürüldü.
- 2010’lu yıllarda yılda 50 bine düştü!
İNGİLTERE
- Toplamda 2 milyon kadar köpek ve
kedi öldürüldü.
- 1990’lı yıllarda her yıl 40 bin kadar
köpek ve kedi öldürüldü.
- 2010’lu yıllarda yılda 20 bine düştü!
İngiltere’de resmi rakamlar gizleniyor.
University of Nottingham’dan Jenny Stavisky’nin yaptığı geniş katılımlı bir araştırma en sağlıklı rakamları veriyor. Buna göre
2010 yılında toplam 22 bin köpek ve kedi
öldürülmüş.”
(http://forum.petarkadas.
com/hayvan-haklari-genel/amerika-kanada-ve-ingilterede-oldurulen-kopek-ve-kediler&baslangic=30)
***
Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar, 70
yıl Sosyalizmde yaşamış insanlarla emperyalist kampın insanları arasında bir fark
kalmamış.
İnsanlar bu halde olunca ister istemez
ekonomik ve siyasi sistemler de aynı olur.
Dikkat edersek arkadaşlar; Beyaz Adamın “ilkel ve vahşi” dediği Amerikan Yerlileri, bu Rusya ve Amerika, Kanada, Avrupa Devletleri insanlarından bir milyon defa
daha vicdanlıdır, daha merhametlidir, daha
erdemlidir, daha ahlâklıdır, yüreği daha
sevgi doludur. Özetçe, daha insandır...
Çünkü Amerikan Yerlileri İlkel Komünal Toplum İnsanlarıdır. Yani Sosyalist
insanlardır. Sınıflı Toplumu hiç tanımamış
ve yaşamamış olan insanlardır. Onlardaki
bu yüce gönüllülük, bu yüce ahlâki değerler ve sevgi dolu yürek, hep içinde yaşamış

bulundukları Sosyalist Düzenden kaynaklanır.
Hep deriz ya; insan toplum yaratığıdır,
diye. Gerçek Sosyalist Sistem, insanlarını
işte böyle yüce değerlerle yükler...
Biz de bunun mücadelesini veriyoruz
işte. 6 bin yıl önce kaybettiğimiz Sosyalizmi, irademizle, daha bilinçli bir şekilde
yeniden kurmanın mücadelesini veriyoruz.
Bu Gerçek Sosyalist Düzende insanlar birbirini hayvan yerine koymayacak, ezmeyecek, sömürmeyecek, asla zulüm etmeyecek
birbirlerine.
Hayvanlar bugünkü Sınıflı Toplumlarda olduğu gibi, bir çakıl tanesi kadar olsun
değersiz sayılmayacak. Onların dilleri yok
ama hisleri ve duyguları çok, denecek. Bizim gibi can taşırlar, acı çekerler, üzüntü ve
sevinçler yaşarlar. Acı çektiklerinde aynen
bizim gibi ağlarlar...
İşte bu bakımdan, Gerçek Sosyalist
Düzende insanlar da hayvanlar da mutlu
yaşayacak. Doğa ise gözümüz gibi korunacak. Hiç zarar verilmeyecek. Çünkü doğa
sadece bizim değil. Gelecek kuşaklarındır
da aynı zamanda. Bu bakımdan doğaya verilen zarar ve doğa katliamı gelecek kuşakların da hakkını gasp etmektir, doğalarını
elinden almaktır; dolayısıyla da gelecek
kuşaklara da zarar vermektir, haksızlık etmektir.
İşte bütün bunlar önlenecek. Özetçe;
insan Sınıflı Toplumun bulaştırmış olduğu
pisliklerden, çamurlardan arındırılacak.
Gerçek İnsan olacak.
İşte bu sebepten, Gerçek Sosyalist Toplum insancıl bir toplumdur, insana yakışan
biricik toplumdur.
Bizim bugün böyle bir toplumun kurulması için verdiğimiz mücadele, çektiğimiz
onca acılar bizi Gerçek İnsan yapar. Hayatımıza insani bir anlam yükler. Bu bakımdan bugün sadece biz Gerçek Devrimciler
Gerçek İnsanızdır. Sadece bizim hayatımız
insana yakışan bir anlamla doludur.
İsterseniz bu yazımızı iki gün önce yaşadığım şu olayı naklederek bitirelim.
Partiye gelirken evime en yakın olan
duraktan değil de, onun bir ilerisindeki
duraktan binmek istedim otobüse. Çünkü
yolum üzerinde üç kediden oluşan bir aile
yaşamaktaydı. Hava soğuk ve yağmurlu,
dedim. O hayvancağızları da salamla doyurayım da, hiç değilse kendilerini koruyacak
ısıyı üretebilsinler.
Yolun üzerinde ofis mobilyaları satan
bir dükkânın önündeydim. Karşıdan, hayvansever bir dostumun her akşam baktığı
(ben de zaman zaman ona yardımcı olurum), akşamları karınlarını doyurduğu sokak köpeklerinden bir kız koşarak geldi.
Hemen tanıdı beni. Sevinçle salladı başını,
kuyruğunu.
Dükkânın önünde bulunan, yere serilmiş halıfleksin üstüne oturdu. Hemen dükkândan biri, elinde plastik bir sopayla çıktı.
Hayvana bağırarak üzerine yürüdü.
“Dur yahu ne yapıyorsun? Sakın vurma
hayvana!”, dedim.
Benim bu sert uyarım üzerine;
“Yok ağabey, vurmam. Sadece korkutuyorum ki bir daha gelmesin buraya.”, dedi.
“Gelsin”, dedim ben de, “ne zararı var
sana?”
“Ağabey”, dedi esnaf. “Gece de gelip
yatıyor dükkânın önüne, tüy döküyor bu
örtünün üzerine.”
Dedim ki;
“Döksün yahu... Bir süpürge tedariklersin, süpürüverirsin sabah gelince. Sadece 2
dakikanı alır. Bak, yağmur ve soğuk var. Su
gibi ıslanmış hayvan. Dolaşarak yiyecek
bulup karnını doyurmaya çalışıyor. Gece
de hiç değilse üzerine yağmur yağmayan,
altı kuru olan bir yerde yatsın. O da aynı
bizim gibi can taşıyor...”
Benim bu sözlerim üzerine hiçbir şey
demedi. Güldü ve girdi dükkânına.
İşte Sınıflı Toplum, insanları bu hale
getiriyor. Hayvanların da canlı olduğunu,
bizim gibi yiyip içmeye, ısınmaya, barınmaya ihtiyaçları olduğunu ve aynen bizim
gibi hastalıklara yakalandıklarını zerre
miktarda olsun aklına getirmiyor böyle insanlar.
Sadece dükkânını düşünüyor, malını
mülkünü düşünüyor...
Hz. Muhammed’in Kur’an’da dâhice
bir sezgiyle ve kavrayışla ortaya koyduğu
gibi; insan, mal mülk hırsı yüzünden çok
katıdır. Çok merhametsizdir ve zalimdir...
İşte bunlar hep Sınıflı Toplumun, insanı
bataklığı içinde çürütüşünden, insanlıktan
çıkarışından kaynaklanır.
Demek ki bu düzen, bu aşağılık zulüm
ve sömürü düzeni, insanları da insanlıktan
çıkarıyor, robotlaştırıyor, his yoksunu yapıyor.
Demek ki insanın da Gerçek İnsan olabilmesi için ya Sosyalist Düzende yaşaması ya da o güzel günlerin bir an önce gelmesi için mücadeleye girmesi gerekiyor...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
1 Mart 2018
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Av. Tacettin Çolak
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evrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 13 Şubat
1967’de kuruldu.
Bugün 51 yaşında.
Hikmet Kıvılcımlı, Sosyalist Gazetesi’nde DİSK’in kuruluşu üzerine
şunları yazıyordu:
“Sosyalist’in
bütün
dileği,
DİSK’in, küçük, büyük demeyip,
Türkiş’e karşı direnmiş bütün Sendikaları, işçi eşit kardeşliği havasıyla
sarması, “Dinim dinimdir” diyen aydın katır inadına kapılmamasıdır.”
“DİSK olayı, sarı sendikacılıktan
çok aşağılara düşmüş ajan Türkiş
sendikacılığa inen bir tokat oldu.
Trade-union’izme sapmadan İkinci
Milli Kurtuluş Savaşımızda öncü olmaları özlenir.”
Amerikancı sargı-gangster Türkİş’e alternatif olarak kurulan DİSK;
kurulduğu ilk günden itibaren İşçi Sınıfımızın cazibe merkezi oldu. Zaten
kurucu sendikaların bazılarının yönetiminde, o dönemin Türkiye İşçi Partisi (TİP) kurucuları olan sendikacılar
vardı. Yıllardır Türk-İş’in ihanetinden
bıkmış işçiler hızla DİSK saflarına katıldı. Bir anda yüz binleri bulan üye
kitlesine ulaştı. DİSK’in bir anda çığ
gibi büyümesi Parababalarını ve onların emrindeki siyasi iktidarı korkuttu.
12 Mart Faşizmi öncesinin Demirel
Hükümeti, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasasında yaptığı antidemokratik değişikliklerle DİSK’i kapatmayı
hedefledi.
İşçi Sınıfımız şanlı 15-16 Haziran
Direnişi ile bu gerici girişime isyan
etti. İstanbul, İzmit, Adapazarı’nda iki
gün süren eylemlere yüz binin üzerinde
işçi katıldı. Galata Köprüsü, tarihinde
ilk kez gündüz vakti açılarak, eylemcilerin bir araya gelmeleri önlendi. Üç
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DİSK; 51’inci kuruluş yıldönümünde
nerede duruyor?

işçinin şehit olduğu eylemlerde HKP
Genel Başkanı Nurullah Ankut’un
da içlerinde bulunduğu yüzlerce işçi,
aylarca tutuklu kaldı.
İlk kitlesel 1 Mayıs DİSK öncülüğünde Taksim’de kutlandı.
DİSK’le birlikte hızla gelişen ve yayılan İşçi Sınıfı hareketi, yerli-yabancı Parababalarını ürküttü ve 1 Mayıs
1977’de Kontrgerilla provokasyonu ile
34 kişiyi katlettiler.
Bu katliam öncesinde de şehitler
verdi DİSK.
Topkapı GAMAK Direnişinde katledilen Şerif Aygün’e ağıtlar yakıldı:
Mezarlardan çıktılar bayram benim neyime,
Çekip Şerif’i vurdular kan damlar yüreğime.
İşte Şerif şehit oldu bayram benim neyime,
Patronların gönlü oldu kan damlar yüreğime.
Bitsin artık kara zulüm bayram
benim neyime,
Hep bize mi bunca ölüm kan
damlar yüreğime.
Ezilip duruyoruz bayram benim
neyime,
İktidara yürüyoruz gül damlar
yüreğime.”
12 Eylül’e gelindiğinde DİSK’in
üye sayısı 500 bini aşmıştı.
MESS grevleri, DGM direnişleri
hâlâ hafızalardadır.
12 Eylül Faşizmi öncesinde Genel
Başkanı Kemal Türkler’i şehit verdi.
Darbeyle birlikte DİSK kapatıldı üyeleri, yöneticileri hapse atıldı.
Bu süreçte DİSK’li işçiler genelde
Türk-İş’e bağlı sendikalara yönelmiş,
bir kısmı da bağımsız sendikalarda örgütlenmişti.
DİSK davasında 1991
yılında verilen Beraat kararından sonra elde sadece
mal varlığı kalmıştı. Resmi
anlamda yöneticilik görevinde bulunanlar da artık
DİSK’i yeniden canlandırma, eski mücadele geleneğine sahip çıkma cesaret

ve yeteneğini kaybetmişti. Öyle ki,
özellikle 12 Eylül’de yurtdışına kaçmış
olan ve Sosyalist Kamp’ın çökmesiyle
birlikte ideolojik çöküntüye uğrayan
bazı yöneticiler, “Çağdaş Sendikacılık” diye bir ihanet tezini savunarak,
sözde işçilerin birliğinin Türk-İş’te
sağlandığını ve DİSK’in sendika olarak faaliyet yürütmemesini, Vakfa dönüştürülmesini bile savundular.
Bu hainler başarılı olamadı ama
bundan sonraki DİSK de eski DİSK olmadı-olamadı.
Bazıları yöneticisi oldukları sendikaların malvarlıklarını iç etmenin peşinde koştu, hiçbir işçi örgütlenmesi
yapmadı. Bazıları işveren icazetli örgütlenmeler içine girdi. DİSK’teki çürüme hızla yayılmaya başladı.
Öyle ki, Nakliyat-İş Sendikası’nda
örgütlenirken işten atılan 47 Aras Kargo İşçisi; sendikal haklarının tanınması
için 28 Ağustos 1994’de Ankara Aktarma Merkezini işgal ederek 12 Eylül
sonrasının ilk militan işçi eylemini yaptığı halde (ilk günlerde rahmetli Kemal
Nebioğlu’un dışında) DİSK yönetimi
sahip çıkmadı.
Tam beş gün süren işgal, 1 Eylül
Dünya Barış Günü’nde Polis-Jandarma
operasyonu ile kırıldı, işçiler gözaltına
alındı ve mahkemeye çıkarıldılar. Ama
tek bir DİSK’li yönetici yanlarında
yoktu. Avukat bile göndermediler.
Fakat Aras Kargo örgütlenmesi ve
direnişi DİSK’li yöneticilerde bir etki
yaratmasa da Nakliyat-İş’te köklü dönüşüme yol açtı. Ocak 1995 yılında
toplanan Merkez Genel Kurulu’nda
sendika yönetimi ve tüzüğü tamamen
değiştirilerek, bizzat işçilerden oluşan
bir yönetimle Devrimci Sendikal Mücadelenin temelleri atıldı.
DİSK yöneticileri ise DİSK’in
30’uncu kuruluş yıldönümünü bir zamanlar (1970’lerde) “DİSK’in çanına
ot tıkayacağız” diye saldırıya geçen,
DİSK’i kapatmaya çalışan Demirel’le
ve zamanın DYP yöneticileriyle Hilton
Oteli’nde kutlamaya başladılar.
Bu aşamadan sonra (Taha Akyol
gibi) bazı sermaye kalemşorları; Yeni
DİSK tanımlaması yaparak, “Bu DİSK
toplumsal barış ve uzlaşmadan yanadır, güven vericidir.” diye taltif edici yazılar kaleme almaya başladılar.

Cumhuriyetin “Beyaz Devrimi” Şeker Fabrikalarını satmak
VATANA İHANETTİR… SATILAMAZ!
“Memleketimizin her müsait mıntıkasında Şeker Fabrikalarının çoğalması
ve bu suretle memleketin şeker ihtiyacının temini mühim hedeflerimiz sırasında
tanınmalıdır.” 20.12. 1930
Gazi Mustafa Kemal

“Yerli ve Yabancı Tekeller”
kıskacında “Yerli ve Milli
Tarım(! )” Yalanları
Ülkemizde yeraltı ve yerüstü tüm kaynakların özelleştirilip satışa çıkarıldığı olağanüstü karanlık günler yaşıyoruz. Son haber ne yazık ki Şeker Fabrikalarından geldi. Cumhuriyetin “Beyaz Devrim” adını
verdiği bu kaleleri satmak, vatana ihanettir.
AKP’nin “Milli Tarım” dediği, çokuluslu şirketlerin saldırılarını halkın gözünden kaçırmak için söylenmiş koca bir
yalandır. İktidara geldiği ilk günden beri
IMF’ye selam çakıp yoluna devam eden
soyguncular çetesi, tarımı tamamen dışa
bağımlı hale getirirken, yerli ve yabancı
tekellerin yararına çok sayıda yasal düzenleme ile çiftçilerin üretim yapma güçlerini
de ellerinden aldı.

Cumhuriyet’in Tarım
Politikaları
Türkiye’de tarımın geldiği son noktanın fotoğrafını çekmek istersek, öncelikle
Cumhuriyet dönemine ve yapılan devrimlere göz atmamız gerekir. Toplumumun her
alanında kalkınmayı hedefleyen Cumhuriyet; eğitimden kültüre, tarımdan sanayiye
birçok alanda köklü atılımlar gerçekleştirdi. Nüfusun % 80’i tarım alanında çalışan
genç Cumhuriyet’te öncelikle köylünün
durumunun iyileştirilmesi için, ürün üzerinden alınan ve devlet gelirlerinin dörtte
birini oluşturan Aşar (Öşür) Vergisi kaldırıldı (17 Şubat 1925). Köylünün ezilmeden, rahat bir şekilde üretim yapması anlamına gelen bu yasayla bütçe açığı oluşmasına rağmen uygulamadan vazgeçilmedi
ve “Köylü Milletin Efendisi” olduğunu
yaşayarak anladı.
Tarımsal üretimi arttırmak için köylüye

tohum, fidan ve damızlık hayvan verildi.
Yurdun dört bir yanında tohum ıslah istasyonları, örnek çiftlikler, haralar, fidanlıklar
kuruldu.
Mustafa Kemal’in bizzat tarımı geliştirmek ve koruma amaçlı kurdurduğu Ankara’da “Gazi Orman Çiftliği”, Silifke’de
“Tekir”, Yalova’da “Baltacı”, Tarsus’ta
“Piloğlu”, Dörtyol’da “Karabasamak”
çiftlikleri ile Ankara’da “Bira Fabrikası”,
1937 yılında yine Mustafa Kemal Atatürk
tarafından devlete bağışlandı. Bu işletmeler 1925 yılından beri tarımda yeniliklerin
uygulatılması ve yaygınlaştırılması için
çalışmalar yürüttü.
1928 yılında   çiftçiye kredi verilmesini
sağlayacak olan Tarım Kredi Kooperatifleri ile kamu ve çiftçi arasında sağlam bir
bağ kurulmasını sağladı. 1932’de Yüksek
Ziraat Enstitüsü açılarak halka ve çiftçiye
modern tarım yöntemleri anlatıldı. Ziraat
Bankası’nın imkânları arttırıldı. Çay, şeker
pancarı vb. ürünlerin üretilmesine başlandı. Ayrıca topraksız çiftçiyi topraklandırma
amaçlı 1925 yılında kabul edilen bir kanunla,
devlete ait arazilerin köylüye dağıtılmasına
başlanmıştır. İlk on yılda köylüye 1.077.526
dönüm arazi dağıtılmıştır. Toprak sahibi olan
köylünün toprak, tohum, tarım araçları borçlarının 20 yılda ödenmesi sağlanmıştır.
En azından Sovyetler Birliği’nin uygulamalarından esinlenerek bu gibi girişimler başlatılmıştır. Ne yazık ki Finans-Kapital+Tefeci-Bezirgân ittifakı, bu girişimlerin tam başarıya ulaşmasını engellemiştir.
Ve bu ittifak ülkemizi bugünlere, bu karanlık günlere getirmiştir.

Sanayinin yıllar boyunca kontrollü bir teknik tarım sistemini uygulaması ve çiftçimizin bu sitemi benimsemesi sonucu bugün
pancar verimi Avrupa düzeyine ulaşmıştır.
Yurdumuzda hiçbir kültür bitkisinde bu
kadar verim artışı sağlanamadığı bir gerçektir. Sanayinin fabrika dışındaki üretim
süreçlerine ve ziraata bu kadar olumlu etki
ve katkısı Türk Şeker Sanayinin özenle
vurgulanması gereken bir yönüdür.
Bu fabrikalar, tarım hayatının sosyo-kültürel yönünü; bölgesel kalkınma,
istihdam, ev ekonomisine katkılar, eğitim,
spor etkinlik ve kuruluşları yoluyla etkilemiştir. Şeker fabrikalarının kuruluşundaki
ana hedef, yalnız ülkenin şeker gereksinimini karşılamak değil, tarımı ve aynı
zamanda hayvancılığı dolayısıyla her anlamda çiftçiyi kalkındırmak olmuştur. Günümüzde şekerin insan sağlığını yakından
ilgilendiren bir boyutu var ki bu da şekerin
nasıl bir ekonomik değer taşıdığının bir
başka göstergesi. Şeker pancarı üretiminde
dünyada 5’inci, şeker üretiminde ise 12’nci
sırada yer alan ülkemizin, küresel ölçekte
söz sahibi olduğunu görüyoruz. Böylesine
geniş bir pazar hâkimiyetimiz varken 14
Şeker fabrikasının özelleştirilmesi sonucu  amaçlanan  nedir acaba?
Bu sorunun cevabını   Kaçak Saraylı
Reis’in 2006 yılında Mersin’de Mustafa
Kemal Öncel adlı bir çiftçiyi azarlayarak  “Ananı da al git” sözünde ve  2003
yılında buğday fiyatlarına itiraz eden çiftçileri “Gözünüzü kara toprak doyursun”
diyen Tarım Bakanı Sami Güçlü söylemlerinde karşılık bulan “Milli Tarım Politikalarında(!)” bulabiliriz.

Yurdumuzda şeker pancarı tarımı Cumhuriyet’le başlamıştır. Kuruluş yıllarında
ülkemizde tarım tekniği çok geri ve pancar
verimleri çok düşüktü. Tarımsal bir ürün
olmasının yanı sıra sanayi alanında önemli derecede stratejik öneme sahip şeker
pancarının işlenmesi de tabiî ki Cumhuriyet’in önemli atılımlarından birisidir. 1926
yılında açılan   Alpullu Şeker Fabrikası
ilk olma özelliğini taşıyor. Türkiye Şeker

AKP’nin Milli Tarım Yalanları

Şekerin Stratejik Önemi

Yerli yabancı tekellerin yararına birçok yasal düzenlemeyi KHK’lerle hayata
geçiren AKP’giller ve Reis’i   sayesinde,
küçük ölçekli çiftçi ve üreticiler iflasın
eşiğine gelmiş durumda. 2016 yılında
açıklanan “Milli Tarım Projesi” artık
Türkiye’de tarımın iflas ettiğinin bir başka
göstergesidir.
1980 Amerikancı Faşist Darbeden son-

Artık Eski DİSK gitmiş, Yeni
DİSK gelmişti…
Bunun, DİSK’in Adına, Tarihine ve
Mücadele Geleneğine İhanet olduğunu
söyleyerek bir deklarasyonla eleştirisini bildiren Nakliyat-İş Genel Başkanı
Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Disiplin
Kurulu’na verildi.
Artık DİSK’in genel kurullarını
oluşturan delegeler, daha fazla para veren “büyük” sendikalardan seçilmeye
başlandı. Yani DİSK’te “parayı veren
düdüğü çalıyor”du artık. Bazı sendikalara hiç delege verilmediği ya da üye
sayılarına bakmadan (sırf aidat ödemedi diye) bir iki delege ile temsil ettirildiği dönemlere gelindi. Yani DİSK yöneticileri İşçi Sınıfı içinde mücadele eden,
örgütlenme yapan sendikalardan değil
de parası olan, üye sayısı fazla olan sendikaların ittifakı ile belirleniyordu.
Bu, başta DİSK olmak üzere tüm
bağlı sendikalara zarar verdi. Çünkü
yönetime gelenlerin eski DİSK’in mücadele Tarihine sahip çıkmak, DİSK’i
yeniden İşçi Sınıfı örgütü yapmak gibi
bir dertleri olmadı. 91’den sonraki süreçte neredeyse tüm DİSK başkanları
milletvekili seçildiler. Daha doğrusu
burayı milletvekilliğine sıçrama aracı
olarak kullandılar.
Mücadele eden, örgütlenen, direniş
ve grev yapan sendikalara hem konfederasyon hem de bağlı sendikalar
olarak maddi-manevi destek verilmesi
gerekirken, bir telefon etmeyi bile çok
görür oldular.
İzmir’de altı bin İZELMAN işçisini üç haftada örgütleyen Nakliyat-İş’li
önderler, Türk-İş’li ve Hak-İş’li sarı
sendikaların çıkarttığı işkolu uyuşmazlığı nedeniyle işyerini Genel Hizmetler
işkoluna girmesi üzerine işçileri bir
gecede DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’na geçirdiler. Ancak bu önderler
türlü entrikalarla sendikadan ihraç edildiler ve DİSK yöneticileri de bu saldırıların içindeydi.
Geçtiğimiz günlerde yaklaşık bin
civarında işçinin çalıştığı Topkapı Ambarlar Sitesi, AKP yandaşı şirketlere
peşkeş çekilmek için yıkıldı. Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı, yöneticileri, avukatları ve işçiler 1500’ün üzerinde polis ve zabıtaya karşı tam 72 saat
direndiler, ama DİSK yönetiminden bir
ra ekonomiyi kendi tekellerine alan IMF
ve Dünya Bankası, tarımı dışa bağımlı
hale getirmek üzere çeşitli yönlendirmelerle tarım/gıda tekellerinin önünü açarken, AKP’giller de bu konuda üstüne düşeni daha doğrusu kendilerine biçilen misyonu fazlasıyla ve layıkıyla yerine getirdi.
2001 krizinden sonra IMF tarafından
dayatılan Şeker Kanunuyla; yurt dışından
şeker ve nişasta bazlı şeker ithalatı serbest
bırakılmıştır. Bu kanun çıkarılmadan önce
492 bin aile şeker pancarı üretirken, 2016
yılında bu sayı 162 bine kadar düştü. Benzer durum tütün üreticilerinin de başına
geldi. Tütün Yasası çıkmadan önce 578
bin aile tütün üretirken bu sayı 2016 yılında 56 bin aileye kadar indi. Bu arada Tarım Satış Kooperatifleri  Birliği Yasasıyla
da çiftçilerin üretim ve pazarlama arasındaki ilişkileri kopartıldı. Kopan zincir halkalarının yerine büyük şirketler geçti.
Türkiye’de tarımın milli olmaktan çıkarılıp özelleştirilerek yerli ve uluslararası
tekellere peşkeş çekilmesinde son hamle,
şeker fabrikalarına yapılan saldırı oldu.
Kamuya ait 14 şeker fabrikasının özelleştirme kapsamına alınmasının ardından  şeker pancarı üreticisinden fabrikada çalışan
işçilere kadar geniş bir yelpazedeki nüfus
bu durumdan olumsuz düzeyde etkilenecektir.
Öte yandan şeker tüketen insanların
mağduriyeti de sorunun diğer yanını oluşturuyor. Şöyle ki çiftçinin şeker pancarı
üretmesinin önü özelleştirmeler ve kotalarla sınırlandırılırken tüketiciye ithal nişasta bazlı şeker dayatılacak. ABD ve İngiltere gibi kapitalist ülkelerde “siklamat”
adı verilen yapay tatlandırıcılar kanserojen olması sebebiyle yasaklanırken, ülkemizde dondurmadan, çikolataya, meyve
sularından gazozlara kadar tüm hazır yiyecek ve içeceklerde mısırdan elde edilen
şeker kullanılıyor. Çünkü nişasta bazlı şekerin 1 kg’ı 22 kg şekerin verdiği tatlandırıcıya eş değerde. Hal böyle olunca 1 kg
baklavanın fiyatı da 5 TL olabiliyor.
AKP’nin   2018 hedefleri arasında yer
alan tarımda sadece sertifikalı tohumların kullanılması da   tarım ve gıda şirketlerinin tekelleşmesinin  önünü açan bir
başka  adımdır.

telefon, bir açıklama bile yapılmadı.
Hileli iflas yoluyla hakları gasp
edilen Real Market İşçileri aylardır
mücadele ediyorlar; ne DİSK ne de
işçilerin işkolunda bulunan sendika
sahip çıkıyor. Nakliyat-İş; işkolu farkı
gözetmeksizin hakkı yenen bu işçilere
sahip çıkıyor, ama bundan bile rahatsız
oluyorlar.
Birleşik Metal-İş geçtiğimiz günlerde MESS’e karşı mücadele etti. Grev
kararları yasaklandı. Ama DİSK’ten bir
sahiplenme yok. Bu örnekler daha çoğaltılabilir.
Son süreçte ise DİSK’i; zaten yeterince yapmadığı ve yukarıda sadece
birkaçını saydığımız asli görevlerinden
uzaklaştırılarak Amerikancı Kürt Hareketinin yedeğine taktılar.
Hepsinden önemlisi mevcut DİSK
yönetimi, ilk kitlesel 1 Mayıs’ın kutlandığı, 1977 şehitlerimizin kanlarıyla
sulanarak vatan haline getirdiği Taksim
1 Mayıs Alanı’ndan vazgeçti. Son iki
yıldır, İşçi Sınıfının vatanı Taksim’de 1
Mayıs kutlamamayı içlerine sindirebilmekteler.
Bu tutum; “Emperyalizmin, devletimizin ve milletimizin hayatına yineden kastetme çabalarının arttığını
ve bir avuç aracının, kapkaççının ve
sömürücünün bu çabalara katıldığını
gören bizler, Büyük Atatürk’ün daha
1921 de ilan ettiği gibi ‘bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve
bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı’ savaşmaya ant içmiş sendikacılarız.” denilen DİSK Kuruluş Bildirgesi’ne de hiçbir şekilde uymaz.
Kıvılcımlı’ya geri dönersek; bugün
DİSK; “Trade’unionizm” (sendikalizm) bile yapamamaktadır, nasıl Devrimcilik yapsın?
Devrimci sendikal hatta sürekli mücadele eden Nakliyat-İş, Birleşik Metal-İş gibi istisnaların varlığı sonucu
değiştirmiyor. Zira bu mücadeleci sendikalar, yukarıda belirtilen kirli ittifaklar nedeniyle yönetimlere alınmıyorlar.
Bu nedenle DİSK politikalarında bu
sendikalar etkili olamıyorlar.
Kişicil ikbal peşinde koşan ve İşçi
Sınıfının devrimci özüne güvenmek
yerine, işveren icazetli örgütlenmeleri
tercih eden ve sınıf mücadelesi zemininden uzaklaşan Yeni DİSK; maalesef
Tarihine ve Mücadele geleneğine uygun olmayan bir savrulmanın içindedir.
Gerçek Devrimci Sınıf Sendikacılarına daha çok görev düşüyor…q

Kısaca, ülkeyi örümcek ağı gibi saran
yerli ve uluslararası işbirlikçilerin iktidarında ekolojik tahribat artarken, merkezine insanı değil kârı koyan yerli satılmışların, doğayı, çevreyi ve insanı düşünmeden
kurdukları HES’ler, Jeotermal Santraller,
Rüzgar Enerji Santralleri (RES), nükleer
santraller ile termik santral çalışmaları
tüm doğal kaynakları yok etmeye devam
ediyor.

Peki, bu karanlıktan çıkmanın
yolu yok mu?
Var elbet.

En başta yapılacak iş, ABD ve AB
Emperyalistleri, onların ekonomik
örgütleri IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü’yle işbirliği içinde
çalışan soyguncu, vurguncu AKP’giller çetesinden kurtulmak olacaktır.

Çiftçiler, üreticiler, köylüler ve tarım
örgütlerinin ortaklaşa hazırladığı bağımsız, demokratik   ve devrimci bir tarım
politikası ülkemizin tek “Yerli ve Milli”
Kurtuluşu olacaktır.
Son sözü Köy Enstitülerinde okunan
Ziraat Marşı’na bırakalım:  
Ziraat Marşı
Sürer, eker, biçeriz güvenip ötesine
Milletin her kazancı milletin kesesine,
Toplandık baş çiftçinin Atatürk’ün sesine,
Toprakla savaş için, ziraat cephesine.
Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz,
Biz yurdun öz sahibi, efendisi, köylüyüz.
İnsanı insan eden ilkin bu soy, bu toprak,
En yeni aletlerle en içten çalışarak,

Türk için yine yakın Dünya’ya örnek olmak.
Kafa dinç, el nasırlı, gönül rahat, alın ak…
Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz,
Biz Yurdun Öz sahibi, efendisi, köylüyüz.
Güfte: Behçet Kemal ÇAĞLAR
Beste: Ahmet Adnan SAYGUN
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8 Mart 2018’de de Kadınlar ve Çocuklar
Ortaçağcı Gericiliğin pençesinde acılar içinde kıvranıyor

K

adınların ağzına bir parmak bal
çalacaklar anlamsız hediyelerle. 8
Mart diyecekler, bir de “Kadınlar
Günü” diyecekler, mağazalarda indirimler
olacak bugüne özel. Kadınlar çılgınlar gibi
alışveriş yapacak, indirimin “büyüsüne”
kapılıp. O gün herkes çiçek verecek belki,
ertesi günse her şey “normal”e dönecek.
Kadın yeniden sırtından sopayı, karnından
çocuğu eksik etmedikleri “eksik etek” olacak. Kadınlar dövülecek yine, vurulacak,
bıçaklanacak ve istismara uğrayacak.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
için biz ne diyoruz?
“Emekçi Kadınlar Günü” diyoruz ısrarla. Çünkü 8 Mart, dünya halklarının baş
düşmanı, başta kadın ve çocuklar gelmek
üzere milyonlarca masum insanın katili
ABD-AB Emperyalistlerinin kanlı kararlara imza atan kadın yöneticileri Hillary
Clinton’ların, Angelina Merkel’lerin
günü değildir, olamaz.
8 Mart, 40 çocuğun istismar edildiği
Ortaçağcı Ensar Vakfı’na “bir kereden
bir şey olmaz” diyerek sahip çıkan, çocuk istismarını meşrulaştırmaya çalışan
AKP’giller’in eski Aile Bakanı Ortaçağcı
Sema Ramazanoğlu’ların günü değildir.
8 Mart, fabrikasında-işyerinde çalıştırdığı kadın-erkek binlerce işçiden elde ettiği artıdeğer sömürüsüyle servetine servet
katan Güler Sabancı’ların, Ümit Boyner’lerin, Arzuhan Doğan Yalçındağ’ların günü değildir.
8 Mart, 8 Mart’ı yaratan emekçi kadınların bıraktığı mirasa sahip çıkan, ezilen, sömürülen tüm emekçi kadınların günüdür.
1857 yılında ABD’nin NewYork kentinde dokuma işçisi kadınların 8 saatlik
iş günü, eşit işe eşit ücret, insana yaraşır
çalışma koşulları talebiyle greve gittikleri gündür 8 Mart. Grevi kanla bastıran
Parababalarının 129 kadın işçiyi katlettiği
gündür. 1910 yılında Kopenhag’da yapılan 2’nci Kadın Enternasyonali’nde Clara
Zetkin’in önerisiyle, katliamın yapıldığı
8 Mart günü, bu yiğit dokuma işçisi kadınların anısına Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul edilmiştir.

AKP’giller’in ekonomik zulmü
katlanarak arttı
Geçen yıldan bu yana biz kadınların ve
gözbebeğimiz çocuklarımızın neler yaşadığına baktığımızda, her yılın bir önceki yıldan daha fazla acı ve gözyaşıyla geçtiğini
görüyoruz. ABD-AB Emperyalistlerinin
ve onların yerli işbirlikçisi AKP’giller’in
kâr-çıkar düzenleri sürsün diye uyguladığı
ekonomik zulüm katlanarak arttı.
Daha fazla kadın ve çocuk yatağına
aç giriyor artık. Ocak ayı verilerine göre,
4 kişilik bir aile için Açlık Sınırı bin 615
Lira, Yoksulluk Sınırı 5 bin 262 lira
oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in
verilerine göre, nüfusun yüzde 20’sinden
fazlasının (16 milyondan çok kişi) açlık
sınırının altında, yüzde 60’ından fazlasının da (48 milyondan çok kişi) yoksulluk
sınırının altında yaşadığı anlaşılmaktadır.

TÜİK’in 2017 yılı verilerine göre, en
düşük gelire sahip olan yüzde 20’lik kesim toplam gelirden sadece yüzde 6,2
pay alıyor. Buna karşın en yüksek gelire
sahip yüzde 20’lik kesim toplam gelirin
yüzde 47,2’sini alıyor.
Geçimini sağlamak için iş bulabilenler
kendilerini şanslı sayıyor. Çünkü ülkemizde çalışabilir yaştaki nüfusa oranladığımızda gerçek işsizlik oranı yüzde 50’lere dayanıyor. Balıkesir’de Mustafa Birgül adlı
işsiz insanımız Belediye önünde kendini
yaktı. Sivas’ta ve Antalya’da da iki kişi
işsizlik yüzünden kendini yakmak istedi.
Kadınlar ise erkeklere göre daha fazla işsiz. DİSK-AR’ın Aralık 2017 tarihli İşsizlik ve İstihdam Raporu’na göre, 15-19 yaş
arası kadınlarda ne eğitimde ne istihdamda
olanların oranı yüzde 25’ken, 25-29 yaş
grubundaki kadınlarda bu oranın yüzde
53,6’ya yükselmiş olduğunu görüyoruz.
Erkeklerde bu oran yüzde 14.
Yine okuma yazma bilmeyen kadınların oranı da erkeklerden 5 kat fazla.
Gördüğümüz gibi, bugün kapitalizmin olduğu her yerde başta kadınlarımız olmak
üzere tüm üreten, çalışan insanlarımız kadınıyla erkeğiyle sömürülür. Ancak kadınlar sınıfsal sömürünün yanında erkekler-

den ayrı olarak cinsiyetlerinden dolayı da
sömürüldükleri için çifte sömürüye maruz
kalırlar.
Ülkemizin bir başka kanayan yarası
da çocuk işçiler elbette. Nisan 2017 tarihli
Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak Raporu’na
göre, çalışma hayatında 2 milyona yakın
çocuk var. 2016 TÜİK verilerine göre çocuk işçilerin yüzde 78’i kayıt dışı çalışıyor.
2016 yılında 15-17 yaş arası çocuk işçi
sayısı 708 bin. Çalışan her 10 çocuktan 8’i
kayıt dışı.
İşçi Sağlığı İş Güvenliği (İSİG) Meclisi tarafından hazırlanan rapora göre, 2012
yılında 32 çocuk, 2016 yılında 56 çocuk
ve 2017 yılında 18’i 15 yaş altında olmak
üzere 60 çocuk iş cinayetlerinde katledilmiştir.

Dün FETÖ, bugün Hayrat...
Kapladılar ayrıkotları ülkenin her
tarafını
Demokratik Halk İktidarıdır bu
ayrıkotlarını kökünden koparıp bir
daha yeryüzüne çıkmayacak şekilde
temizleyecek olan
Yıllardır Laik eğitim şiarıyla mücadele
etmemiz boşuna değil. Laiklik tehlike altına girdikçe ülkemiz de, çocuklarımız ve
geleceğimiz de tehlike altına giriyor.
Cumhuriyet Gazetesi’nin 22 Şubat
Perşembe günü yayınladığı haberi dikkat
çekici: “Nur kökenli Gülen Cemaati’nin
eğitim alanından tasfiyesi ile başlayan
sürecin ardından MEB’in Nur Cemaatinin diğer uzantılarına sağladığı imtiyazlar bitmiyor.” (Cumhuriyet Gazetesi, 22

Şubat Perşembe)
Haberin devamında Bakanlığın “Değerler Eğitimi” bahanesiyle Nur Cemaati’nin “Yazıcılar” kolundan HAYRAT
Vakfı’nın önünü açtığı, okullarda Vakfın
yardım adı altında para toplayarak kendilerine kaynak oluşturulduğu ve bunun Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından desteklendiği
belirtiliyor. Ayrıca bu vakfın “Sırada Kardeşlik Var” projesi kapsamında bakanlığa
bağlı, resmi-özel bütün okullarda yardım
toplama talebinin dört gün gibi kısa bir
sürede Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
kabul edildiği ve Hayrat Vakfı’nın faaliyetinin tüm kurumlara duyurulması talebinde
bulunduğu yazıyor.
Hikmet Kıvılcımlı, din bezirgânlığını
tarihsel ve sınıfsal kökleriyle çok çarpıcı

Ortaçağ karanlığına
sürüklenen ülkemizde kadın
cinayetleri, kadın ve çocuk
istismarları arttı
Dünyanın kanlı zalimi ABD’nin, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)’u kapsamında
Ortadoğu on yıllardır kan gölüne çevrilmiştir. Bu durumdan en çok kadınlar ve çocuklar zarar görmektedir. Binlerce kadın ve
çocuk bu haksız savaşta hayatını kaybetmiş, yerinden yurdundan edilmiş, mülteci
durumuna düşürülmüş, başka bir ülkede
yaşam savaşı vermektedirler. Ne yazık ki
sıra ülkemize gelmiş ve ülkemiz de bölünmenin eşiğindedir.
Bir yandan da bu projenin diğer ayağı olan Ortaçağ karanlığına-Şeriata bayır
aşağı sürükleniyoruz. Şeriat, Ortaçağdır.
Şeriat, kadının dört duvar arasına hapsedilmesi ve yatak odasıyla mutfak arasında
gidip gelen köleler haline getirilmesidir.
AKP’giller özlemini duydukları Ortaçağ’ın karanlık günlerine dönebilmek
için var güçleriyle Cumhuriyet’in tüm
kazanımlarını yok etmektedirler. Yargıdan okullarımıza, tüm kamu kurumlarını
Ortaçağcı sapkın müritleriyle doldurdular.
FETÖ’cüler gitti, yerlerine Süleymancılar,
İsmail Ağa’cılar, türlü türlü yılan yuvası
tarikatlar dolduruldu. Okullarımız Taliban

yuvası Peşaver medreselerine döndürüldü.
Okullarda seçmeli din dersleri adı altında
ABD-CIA İslamı’nın ideolojisini pompalayacak dersler konuldu. Kadına şiddet, kadın cinayetleri, kadın ve çocuklara yönelik
cinsel istismar olayları Cumhuriyet Tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar arttı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2017 yılında 409 kadının erkekler
tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Rapora göre, yıl boyunca 387 çocuk cinsel
istismara uğradı, 332 kadına cinsel şiddet uygulandı. Kadına şiddet olaylarının
AKP’giller iktidarının ilk on yıllık döneminde yüzde 1400 arttığı açıklanmıştı.
Şimdi bu oranın yüzde 1400’ün çok üstünde olduğunu biliyoruz.
İçimizi en çok acıtan şey de masum çocuklarımızın istismar edilmesi. Ortaçağcı
Nurettin Yıldız’ın “6 yaşındaki çocukla
biçimde şöyle ortaya koyuyor:
“Bizans, hatta Etiler çağından beri
topraklarımıza kök salmış bulunan derebeylik ruhu, ne vakit zor gördüyse,
kırılmamak için eğilir, bekler. Gür-sel
gidip kum kalınca yeniden başkaldırır.
Öyle sureti haktan görünmeyi bilir ki,
kaleyi içten fethetmek için, gerekirse inkılâpçıdan fazla inkılâpçı kesilir…
“Onun için, bizde irticaın kolayca
baş eğmesi, daima, kolayca baş kaldırmak için asırlardan beri denediği en
çıkar yoldur… Köylünün baş belası ayrıkotundan beterdir. Tuttunuz mu kopuverir, ama kökü derinde kalmıştır. Bir
köşeye atarsınız, kuruyup gebermiş sanırsınız; ekininize suyu verdiniz mi, toprağın ilk bereketini yutup yayılan odur ”
(Kuvayimilliyeciliğimiz ve II. Kuvayimilliyeciliğimiz,1957)
“…Çok değil yüz yıla kalmadan eğer
bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiniz ki; bazı kişiler, bazı cemaatlerle
bir araya gelerek, bizlerin din düşmanı
olduğunu öne sürecek, sizlerin oyunu
alarak başa geçecek ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirine düşeceklerdir…”
Evet, yukarıdaki alıntı ise Mustafa Kemal’in 17 Aralık 1927 yılında tarikatlar ve
cemaatlerle ilgili öngörüsü.
Ne kadar doğru tespitler değil mi?
15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı
tam da bunu anlatmıyor mu?
Neydi bu savaş?
Bu savaş, iki Ortaçağcı gücün elbirliği
ile yıktıkları Laik Cumhuriyet’in mirasını
paylaşım savaşıydı. FETÖ’nün kurum-

evlenilebilir” sözleri, Diyanet’in “buluğ”
kelimesinin tanımını yaparken kullandığı
“9 yaşındaki kız çocuğu evlenebilir, gebe
kalabilir.” ifadeleri, “Kız öğrencilerin
giydiği eşofman onları çıplak yapar”
açıklamaları, çocuklara yapılan cinsel istismarları “dinen bunun adı şekerlemedir,
bademlemedir” diye meşrulaştıran diğer
Ortaçağcılar alenen çocuk istismarını teşvik etmektedirler.
Çeşitli kaynaklardan alınan verilere
göre, ülkemizde çocuk istismarlarındaki
vahim tabloya bakalım:
Adliyelerdeki her 4 tecavüz vakasından
birisi ne yazık ki çocuklarla ilgili. Son 10
yılda çocuk istismar olayları 300 bini geçerek yüzde 700 oranında arttı. Ülkemizde
181 binin üzerinde çocuk gelin var.
AKP’giller, bir yandan çocuğa yönelik
cinsel istismarı uyguladıkları Ortaçağcı
politikalar ile gündelik olaylar haline getirirken, diğer yandan da kamuoyunda oluşan tepkiyi frenlemek amacıyla sözüm ona
yeni cezai düzenlemeler getiren açıklamalar yapmışlardır. Aslında nedir yaptıkları?
Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne
göre 18 yaşından küçük her birey, çocuk
olarak kabul edilir maddesini hiçe saymaktır. Çünkü, 12 yaşından küçük çocukların
cinsel istismarına verilecek cezaların ağırlaştırılacağını açıklamışlardır. Bu yaptıkları onların cibilliyeti iktizası içlerindekinin
dışa vurulmasıdır. AKP’giller’in 12 yaş
sınırı getirmesi, 12 yaşından büyük çocukların istismar edilmesini, çocuk gelinlerin
önünün açılmasını meşrulaştırmaktan başka bir şey değildir.
Kadın ve çocuklara karşı işlenen istismar suçunu önlemenin yolu, Partimizin
Programında Halkın Adaleti bölümünde
ırz suçu dışında idam cezası olmayacak,
şeklinde ortaya konur.

Kadınlar ve Çocuklar
nasıl kurtulur?
Kadın daha on bin yıl öncesine kadar
ezen ve ezilenin olmadığı, insanlığın eşit
kardeşler olarak yaşadığı topluma önderlik
yapan cinsiyetti. Milyonlarca yıllık İnsanlık Tarihinde on bin yıl nedir ki?
İşte bu yüzden kadının sözü geçen, saygı duyulan cinsiyet olduğu dönemler bilinçaltımıza kazındı. İşte bu yüzden nerede bir
mücadele varsa, orada en önde kadınları
görürsünüz. İşte, hileli iflasla işten çıkarılan ve hakları olanı almak için, onurları
için mücadele eden Metro-Real Direnişçi-

lardan tasfiye edilme çalışmaları ülke için
değil kendileri içindi. Miras paylaşımında
kendilerine rakip istemediklerindendi tüm
çabaları. Bu sebeple AKP iktidarı, cemaat ve tarikatların sadece FETÖ ayağından
rahatsızdılar, diğer cemaat ve tarikatlarla
tüm hızlarıyla ilişkiye devam ettiler. Çünkü bunların birbirlerinden bir farkı yoktur.
Bunların hepsi Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın ürünü olan Laik Cumhuriyet’imizin
tüm kurumlarını yok etmek istemektedirler.
Milli Eğitim de bu kurumların başında
gelmektedir. Eğitimi yaraladılar. Kolunu,
kanadını kırdılar. AKP, 15 yıllık iktidarı boyunca Milli eğitimi ortadan kaldırdı.
Okulların özlerini, müfredatlarını değiştirdi.  Seçmeli ders adı altında Ortaçağcı eğitimi dayattı yavrularımıza. Laik ve Bilimsel eğitimi ortadan kaldırdı. Okullarımızı
medreselere çevirdiler bunlar elbirliği ile.
Artık okullarımız birer tarikat yuvasıdır.
Okullarımız Ortaçağ karanlığına sahip bu

leri. Kışın soğuğuna, yazın sıcağına aldırmadan Direnişte hep en önde yer alan yiğit
Real Direnişçisi kadınlar. İşte Uluslararası Kadın Mücadelesinin unutulmaz kadın
devrimcileri Rosa Lüksemburg’lar, Clara
Zetkin’ler, Krupskaya’lar. Kurtuluş Savaşımızda silah elde Batılı Emperyalistlere
karşı savaşan, destan yazan Kara Fatmalar,
Halime Çavuş’lar, Nezahat Onbaşı’lar, Şerife Bacı’lar.
Kadının ve kadınlarla beraber çocukların kurtuluşu İşçi Sınıfımızla birlikte mücadele etmektedir. Kurtuluşumuz ne kadını
aşağılayan Şeriatta, ne erkek düşmanlığı
yaparak bu düzende de kadının kurtulabileceğini savunan Feminizmdedir.
Kurtuluşumuz İşçi Sınıfının kurtuluşuyla
birlikte Demokratik Halk İktidarındadır,
Sosyalizmdedir.
Partimizin programında Kadın başlığıyla Kadın Sorunu konusuna çözüm getiren özel bir bölüm var. Ne de güzel anlatır
orada:
“Bu insanlık dışı duruma son vermenin ilk adımı; Kadının sosyal hayatın
her alanında en aktif biçimde rol almasını sağlamaktır. Kadın, ekonomik hayatta da, siyasi ve entelektüel hayatta da
erkeğe eşdeğer bir görev alacaktır. Yani
ekonomik hayatta erkeğin hâkimiyetine
son verilecektir. Kadınla erkek eşitlenecektir. Böylece de kadının aşağılanmasına yol açan (onu aşağılayan şartları
devamlı üreten) mekanizma kırılmış-ortadan kaldırılmış olacaktır. Erkek egemen düzen, temeli ortadan kaldırılmış
olduğu için yıkılmaya; kadın da hakkı
olan saygınlığı yeniden kazanmaya başlayacaktır.
“Kadının Kurtuluşunun ikinci ve
son aşaması da; toplumda on bin yıldan
beri kökleşmiş olan, kadını aşağılayan
geleneklerin, kültürün ve alışkanlıkların
bütünüyle ortadan kaldırılması-silinmesiyle gerçekleşecektir.
“Kurtuluş Partisi ve Kadın Örgütleri
(Kurtuluş Partili Kadınlar); kadınlarımızın bu duruma yükseltilmesi için ne
gerekiyorsa duraksamadan, kararlıca
yapacaktır.” 08.03.2018
Kadın Erkek El Ele Kurtuluş Partisi’ne!
Ne Şeriat, Ne Feminizm, Kurtuluşumuz Sosyalizmde!
Şeriat Ortaçağdır!

Kurtuluş Partili Kadınlar

tarikatların kurduğu vakıfların duyurularıyla, afişleri ile dolu. Tüm tarikatlar okullarda
çalışmalarını serbestçe yapabilmektedirler.
Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle
önlerindeki tüm engeller kaldırılmakta ve
okullarımızda cirit atmaktadırlar. Bu tarikatlar ve vakıflar yavrularımızı Muaviye-Yezid, CIA-Pentagon diniyle zehirlemektedirler.
Peki bizler bunlara seyirci mi kalacağız?
Tabiî ki hayır!
Halkçı Kamu Emekçileri olarak bu
ayrıkotlarını, bu karanlık, Ortaçağcı zihniyeti köklerinden kazıyıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!
Yaşasın Laik, Bilimsel, Demokratik
Eğitim Mücadelemiz!
23.02.2018
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tok bir ses duyuyoruz. Başımızı çevirdiğimizde karşımızda Hasan Ali Yücel’le
İsmail Hakkı Tonguç’u görüyoruz. Gelişlerinden kimsenin haberi yok. Köylerimizi, köyümüzden okulda kız öğrenci
olup olmadığını, yaptığımız işi soruyorlar ve bir süre bizimle sohbet ediyorlar.
Nöbetçi öğretmene haber veriyoruz.”
Diğer bir anı da Hasanoğlan Köy Enstitüsü
öğrencisi Ali Çuhadır’dan:
“Okula gelişimin ilk yılı. Okul basımevinde nöbetçiyim. Sabahları erken kalkıp sobayı yakmam gerekiyor. Köyde te-

başlıyor. Nereli olduğumu, okulumuzda kız öğrenci olup olmadığını soruyor.
Yok, diyorum. Bu sırada nöbetçi öğretmenim geliyor. Amcayı görünce önünü
ilikliyor. Saygıyla “Hoş geldiniz!” diyor.
Yanımdan ayrılıyorlar. Öğretmenimin
eteğini tutarak “Amca kim?” diyorum.
“Mili Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel
diye cevap veriyor. Şaşırıp kalıyorum.”
(Nedim Menekşe -Sahife)
İşte yukarıdaki şiirde Can Yücel’in “hep
gidici” dediği Hasan Ali Yücel. Kendisi
sadece bir eğitimci değil aynı zamanda bir
şair, yazar, düşünür ve siyasetçidir de. Bakanlık dönemindeki diğer çalışmalarına da
bir göz atalım.
* Ankara Tıp Fakültesi, İstanbul Teknik ve

zek sobası çok yaktık ama kömür sobası
kullanmadık. Öğretmenim nasıl yakılacağını anlattı ama yakmakta zorlanıyorum. Gazetelerle tutuşturmaya çalışıyorum. Elimdeki kibritler bitmek üzere.
Arkamdan bir ses duydum. Başımı kaldırdım. Karşımda bir amca duruyor. Ve
beni izliyor. Sobayı yakamadın, birlikte
yakalım mı? diyor. Sobadaki kömürleri birlikte boşaltıyoruz. Köşede duran
tahta parçalarından getirmemi istiyor.
Altına tahtaları koyarak sobayı tekrar
birlikte dolduruyoruz. Gazete ile tutuşturuyor. Biraz bekliyoruz soba yanmaya

Ankara Üniversitelerinin kurulması,
* İlk Neşriyat Kongresinin toplanması.
Burada Tercüme ve Ansiklopedi Büroları
oluşturuldu. Tercüme Bürosu’nun çalışmaları sonucu 1946 yılı itibariyle toplam 496
eser çevrilmiştir. Bunlar Klasik Yunanca,
Fransızca, Almanca, İngilizce, Rusçadan
çevrilmiş eserlerdir. Bazı İslam ve Şark
Klasikleri de çevrilmiştir.
* Opera, bale, tiyatro ve güzel sanatların
gelişimi filizlendi. 29 Ekimlerde resim
heykel sergilerinin açılmasını gelenek haline getirdi.
* Bugün de benimsediğimiz 7 coğrafi böl-

Ölümünün 57. yılında Hasan Ali Yücel’i saygıyla anıyoruz…
BEN HAYATTA EN ÇOK BABAMI
SEVDİM...
Hayatta ben en çok babamı sevdim
Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk
Çarpık bacaklarıyla -ha düştü, ha düşecekNasıl koşarsa ardından bir devin
O çapkın babamı ben öyle sevdim
Bilmezdi ki oturduğumuz semti
Geldi mi de gidici-hep, hep acele işi!
Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi
Atlastan bakardım nereye gitti
Öyle öyle ezberledim gurbeti
Sevinçten uçardım hasta oldum mu
40’ı geçerse ateş, çağırırlar İstanbul’a
Bir helalleşmek ister elbet, diğmi, oğluyla!
Tifoyken başardım bu aşk oyununu
Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu
En son teftişine çıkana değin
Koştururken ardından o uçmaktaki devin
Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için
Açıldı nefesim, fikrim, canevim
Hayatta ben en çok babamı sevdim...
Can Yücel
Ünlü şair Can Yücel’in yukarıdaki dizelerinde sevgi ve özlemle bahsettiği kişi;
“İnsan olarak yaşayabilmek için hava,
su gibi doğal koşullar arasında eğitim
öğretim ve kültür de bulunacak!” şiarıyla bir döneme damgasını vuran eski Milli
Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel’dir.
Bugün aramızdan bedence ayrılışının 57.
yıldönümü.
Cumhuriyet Döneminin seksenden fazla
görev yapmış mili eğitim bakanından Yücel’i farklı kılan nedir?
Öncelikle O, felsefe eğitimi almış bir kişiydi. Diyeceksiniz ki bu neden önemli?
Böyle bir eğitim, o dönem için bir insanın
olaylara eleştirel, bütüncül, tutarlı ve sistematik bakmasını sağlamıştır.
Ama her şeyden önemlisi O, bir öğretmendi. Bakanlığın başına meslekten birinin,
okulu- öğrencileri-sınıfı bilen birinin, yani

B

eğitim camiasından birinin gelmesi öğretmenlerin hep özlemini çektiği bir durumdu. Tebeşir tozu yutmuş, teoriyi bildiği kadar, okulların, öğretmenlerin ve eğitim hayatının sorunlarını da bilen, onları anlayan
birinin Milli Eğitim Bakanı olması büyük
bir olaydır.
26 yaşında henüz çiçeği burnunda bir öğretmenken, 2 Şubat 1923’te Atatürk’ün
yaptığı bir toplantıya katılır ve O’na sorar:
“Bir yanda modern eğitim, bir yanda
medreseler, ikili eğitim ne kadar sürecek?”
Yıllar su gibi akar geçer. Kendisi 33 yaşında bir eğitim müfettişidir. Atatürk, yurt gezisinde eğitimle ilgili araştırmalar yapacak
bir kişi ister. Bakanlık O’nu verir. Genci
gören Atatürk, İzmir’de kendisine eğitimdeki iki başlılığı soran kişiyi tanır. O kişi
Hasan Ali Yücel’dir.
Atatürk’ün ölümünden hemen sonra Mili
Eğitim Bakanı olur.
Yücel, İsmail Hakkı Tonguç ile birlikte
Köy Enstitülerinin mimarlarından olma
şerefine nail olan unutulmaz Milli Eğitim
Bakanıdır. 1 Aralık 1897’de dünyaya gelip
26 Şubat 1961’de bu dünyadan bedence
göçmüştür.
28.12.1938 ve 05.08.1946 yılları arasında 7
yıl, 7 ay, 7 gün bakanlık görevinde bulunmuştur. Yaşadığı yıllar boyunca, Kurtuluş
Savaşı’ndan yeni çıkmış bir ulusun; eğitim ve kültür alanındaki gelişiminde devrim niteliğinde yenilikler yapmıştır. Hiç
şüphesiz en büyük eseri Köy Enstitüleri
olmuştur. Bu kurumların kuruluşlarını ve
çalışmalarını bizzat kendisi yakından takip
etmiştir. İşte birkaç canlı tanıklık.
Kepirtepe Köy Enstitüsü 1945 yılı mezunu
Rüştü Güvenç anlatıyor:
“1944 yılı, sınıf arkadaşım Hasan Türkel ile birlikte sınıflarımızın süpürgeliklerinin üstüne, çiçek motifleri yapıyoruz.
Gündüz derslikler dolu olduğu için gece
çalışıyoruz. Saat 02.00 sıraları. Herkes
uykuda. Arkamızdan “kolay gelsin” diye

genin tanımlandığı Birinci Coğrafya Kongresi’nin mimarıdır.
* Anayasa dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmaları…
Ne yazık ki Cumhuriyet Dönemi başta olmak üzere yeni kurulan ülkemizin eğitim
tarihinde böylesine çok önemli yeri olan
gerçek bir vatansever ve halksever olan
Yücel, yaptığı bunca hizmetlere rağmen
büyük haksızlıklara uğramış ve büyük acılar çekmiştir. Fakir Baykurt’un da belirttiği gibi, “Tüm bunları yaşarken de kendi
partisi (o zamanki CHP y.n.) kendisini
yalnız bırakmıştır.”
Devam edelim Fakir Baykurt’u dinlemeye:
“Neymiş; Köy Enstitüleri ve klasikler
yoluyla, hazırlattığı ansiklopediler, desteklediği antolojilerle, Türkiye’de komünistliği getirmek istemiş! Aslı faslı
olmayan kampanyalar sonucu açılan
davada Kenan Öner gibi bir demagogun eline bırakıldı, yeniden aday listesine alınmadı, partisince milletvekili
seçilmesi engellendi. Emin Soysal gibi
fırsat düşkünleri Meclis kürsüsünden
O’na ve Hakkı Tonguç’a ve Köy Enstitülerine saldırırken, saldırı görenler
savunulmadığı gibi, onların kendilerini
savunmasına olanak da verilmedi. Ama
Yücel yılmadı. Ulus gazetesinde yazma
olanağı elinden alınınca Cumhuriyet’te
yazdı, ölünceye kadar oradan ışık saçtı.” (Devrimin Seher Yıldızları-Eğitimde
Aydınlanmanın Öncüleri ADK kitabında
Fakir Baykurt’un 12 Nisan 1997’de Antalya Kültür Merkezi’nde yapılan Hasan Ali
Yücel’i Anma Toplantısı’na Duisburg’dan
25 Mart 1997’de gönderdiği metin)
Halkçı Kamu Emekçileri olarak Ortaçağcı gericiliğin Kuvayimilliye önderlerimize
ve Kuvayimilliye yadigarı kurumlarımıza
pervasızca saldırılarının yoğunlaştığı bir
dönemde Birinci Antiemperyalist Kurtuluş
Savaşı’mız sonrasında büyük bir özveri ve
heyecanla eğitim ve kültür alanında ülkemizin kalkınmasında emeği geçen değerlerimizden Hasan Ali Yücel’i saygıyla anıyoruz. 26.02.2018

Halkçı Kamu Emekçileri

Gelin geleceğimize sahip çıkalım!
Gelin çocuklarımızı
Muaviye-Yezid Dincilerinin ellerinden kurtaralım!

ir yerden başlamalı artık, bir yerden tutuşmalı insan. İlmek ilmek
dokumalı o koruyucu ağı; gerekirse aşılamaz bir duvar olmalı o çocukların
önünde! Biz buradayız! Yetebildiğimize,
yetişebildiğimize… Ama ya yetemediklerimiz? Ellerimizden kayıp gidenler?
14 Şubat 2018’de sosyal medyada “Eğitimde Tarikat Gerçeği: Bir Milyon Çocuk Tarikatların Elinde” başlıklı
bilimsel çalışmanın raporu paylaşıldı. (https://odatv.com/feto-ve-tarikatlar-turkiyeyi-boyle-ele-gecirmis-14021848.html.)
Raporda, dört ay süren saha çalışmasının sonuçları dile getirilmektedir:

1 milyon çocuğun tarikatların elinde
olduğu, medreselerin yoğunlaştığı illerin
okulöncesi eğitimde Türkiye ortalamasının
altında olduğu, çünkü medreselere kaydolma yaşının, bazı bölgelerde 3’e kadar
düştüğü gibi saptamalar yer almaktadır söz
konusu raporda. Tabiî bunlar ulaşılabilir
rakamlar, ulaşılamayan, kayıt altına alınamayan 1,5 milyon çocuk olduğu tahmin
edilmektedir.
Şaşırdık mı?
Hayır. Yıllardır bıkmadan usanmadan
aynı şeyi söyledik ve bunun için mücadele
ettik: “Demokratik-Laik-Bilimsel Eğitim!” şiarıyla.
Niye mi?
Çünkü AKP iktidarı
Cumhuriyet kazanımlarını kerte kerte yok etmeye başlamıştı.
Çünkü yasal olmamasına rağmen ortaokul
çocukları “OKUYUP
ADAM OLABİLMEK”
için cemaat yurtlarına
terk edilmişti.
Çünkü
hazırlanan
yönetmeliklerle, “yeni”
diye yutturulan müfredatla eğitimin içi boşaltılmış; sözde seçmeli

Ataması yapılmayan bir öğretmen daha
Parababalarının kȃr hırsına kurban gitti

M

anisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Sarp Plastik ve
Kalıp Sanayii’nde çalışan, atanamayan Sosyal Bilgiler öğretmeni Hasan Songur adlı işçi yaşamını yitirdi. Sarp
Plastik Sanayii’nde 20 gündür çalışan Hasan Songur, enjeksiyon makinesine düşen
parçayı almaya çalıştığı sırada pistonların
kapanmasıyla yaşamını yitirdi. 25 yaşındaki Songur, Sosyal Bilgiler öğretmeniydi, ataması yapılmadığı için ücretli öğretmenlik yapıyordu. Ücretli öğretmenlikten
önce çalıştığı fabrikanın FETÖ bağlantılı
çıkması nedeniyle ücretli öğretmenlikten
de atılan Songur, Sarp Plastik’te çalışmaya
başlamıştı. (Gazete haberleri, 24.02.2018)
Kalıp makinesinde sensör veya düşen
parçaları temizleyen bir alet olmadığı için,
Hasan Öğretmen de düşen parçaları kendi
temizlemeye çalışmış, çomakla temizlemeye
çalışırken pistonların kapanmasıyla, vücudunun ezilmesi sonucu hayatını kaybetmiştir.
Görüyorsunuz, Parababaları daha fazla

kazanacağım diye, iş güvenliği uzmanı bulundurmadıkları gibi gerekli önlemleri de
almamaktadırlar. Bunun sonucu olarak atanamayan gencecik bir öğretmenimiz “iş
cinayeti”ne kurban gitti.
Ataması yapılmayan öğretmenler olayı,
AKP’gillerce faciaya dönüştürülen eğitim
sistemimizin en acıklı ve trajik yönünü
oluşturuyor. Herhangi bir sosyal güvenceden yoksun, boğaz tokluğuna çeşitli işlerde
çalışmak zorunda kalıyorlar. Örneğin inşaatlarda çalışıyor, pazarcılık yapıyor, kâğıt topluyor, temizlik işçiliği yapıyor veya
özel sektörde çok düşük ücretlerle çalışıyorlar. Ataması yapılmayan öğretmenlerin
bir kısmı ise tüm umutlarını yitirdikleri için
bunalıma giriyor ve ne yazık ki yaşamlarına son veriyorlar.
Onca emek, onca umut, onca yaşam bu
kahrolası kanser düzeninin çarkları arasında yok olup gidiyor.
Hangi birini sayalım ki?.. Atama istediği için gözaltına alınan öğretmenleri mi,

dersler adı altında Ortaçağcı eğitim resmen
başlatılmıştı.
Çünkü ilkokullara kadar mescitler yapılmış, laik olması gereken kurumların
duvarlarına “değerler eğitimi” adı altında
hadisler asılmaya başlanmıştı.
Çünkü güya özgürlük adı altında ilkokul birinci sınıftaki kız çocuğuna, kadının
esaretinin simgesi olan türbanı taktırmak
reva görülmüştü.
Çünkü “etkinlik” adı altında çocuklarla
camiye ve Cuma namazlarına gidilir olunmuştu.
Çünkü “Kutlu Doğum Haftası”nın Belirli Günler ve Haftalar kapsamında okullarda kutlanılması zorunlu hâle getirilmiş,
okullara imam çağırtılarak çocuklarımıza
saygı duruşunda mevlit dinletilir olunmuştu.
Çünkü mevcut iktidar, okullar açmak
yerine 2012 yılından beri 4 bin 22 okulu
kapatmış, devlet yurtları açmak yerine cemaat yurtlarının önünü açmış, mantar gibi
çoğalan bu gerici yuvalarda çocuklarımız
yurt abi/ablalarına emanet edilir olmuştu.
Çünkü Cumhuriyet’in ilanından sonra
kapatılan tekke ve zaviyeler, medreseler
faal duruma getirilmişti.
Örnekleri çoğaltabiliriz, ne yazık ki…
Bu tarikatların, yurtların, evlerin eline
bırakılan çocuklar; kimi zaman yanarak
Aydın’da atanamadığı için intihar eden
Alim Öğretmeni mi, gerici eğitim sistemini
eleştirdiği için görevden alınanları mı, Yalova Valisi tarafından hakarete uğramasının
ardından kalp krizi geçirip yaşamını yitiren
Halil Serkan Öğretmeni mi, yolu kesilerek
katledilen Necmettin öğretmeni mi, yoksa
Fetullahçı avı kapsamında gözaltında kalp
krizi geçirip ölen Gökhan öğretmeni mi?
Değerli eğitim emekçileri;
Bir yandan, yıllardan beri AKP iktidarı
tarafından öğretmenlik, meslek olmaktan
çıkarılmaya çalışılmakta, öte yandan da eğitim sistemimiz gün geçtikçe gericileştirilip,
tarikatların eline teslim edilmekte, laik ve
bilimsel eğitimden uzaklaştırılmaktadır.
Ama çok derdin tek ilacı, her zaman
olduğu gibi örgütlü mücadeledir!
Biz Halkçı Kamu Emekçileri olarak
mesleğimizin geleceği ve onuru için eğitim
emekçilerini bizimle birlikte örgütlü mücadeleye çağırıyoruz. 24 Şubat 2017
Yaşasın Kamu Emekçilerinin Örgütlü Mücadelesi!

Halkçı Kamu Emekçileri

can veriyor, kimi zaman tacize ve tecavüze uğruyor. Eğer hasarsız büyüyecek kadar
şanslıysa sonunda beyni Ortaçağcı hurafelerle laçkaya dönüştürülüyor. Kendisi de
bu meczuplar ordusuna katılıyor. Yani biz
bu gidişata şimdi “DUR!” demezsek ileride
bizi ciddi tehlikeler bekliyor.
“Anası, babası da yollamasaydı.” diye
düşünüyorsunuz belki de. Yaşadıkları yerde bir üst eğitim kurumu olmadığından, geçim kaynakları yaşadıkları yerde olduğundan, göçerlerse işsiz, aşsız kalacaklarından
ve tabiî cemaatleri, tarikatları, tüm bu yılan
yuvalarının şeyhlerini, meczuplarını Gerçek Müslüman sandıklarından, siyasal iktidarın, ailelerinin çaresizliğini bildiği çocuklar için yurt yapmak yerine İmam Hatipler açtığından çocuklarını onlara emanet
ediyorlar.
Biz bu işin nasıl başladığını biliyorsak,
nasıl biteceğini de biliyoruz elbet!

Örgütlenmeli ve bu Muaviye-Yezid İslamcılarının önünde bent olmalıyız!
Gün çocuklarımız için, Demokratik-Laik-Bilimsel eğitim için gerekirse
bedeller ödeyerek mücadele etmeyi göze
alma günüdür!
Gün Emperyalistlerin Sevr ile başaramayıp BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) ile
hayata geçirmeye çalıştıkları aşağılık planlarını yüzlerine çarpma günüdür!
Gün geleceğimize sahip çıkma günüdür!
Gün çocuklarımızı gericilerden, yobazlardan, hainlerden kurtarma günüdür!
Gün bu mücadeleyi mutlaka ama mutlaka kazanma günüdür!
Yaşasın Demokratik-Laik-Bilimsel
Eğitim Mücadelemiz!
15 Şubat 2018

Halkçı Kamu Emekçileri
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ABD Emperyalistlerinin halk düşmanı temsilcileri;
Ülkemizden, Ortadoğu’dan defolun!

A

BD’nin hasta ruhlu, bunak ve faşist Başkanı Trump’ın Dışişleri
Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal
Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond
McMaster Türkiye’ye geliyor. Tillerson’un önümüzdeki hafta ortasında geleceği haberleri basına yansırken, McMaster’ın
ise bu haftasonu kanlı ayaklarıyla ülkemiz
topraklarını kirleteceği belirtiliyor.

bir avuç emperyalist uşağı halk düşmanı da
bu talimatları harfiyen yerine getirir.
Yakın Tarihte Irak’ın Cehenneme çevrilmesi sürecinde nasıl bizdeki yerli satılmışlara görevlerini tebliğ etmek için gelmişlerse, nasıl Libya’nın ölüm tarlalarına
dönüştürülmesi için emirler yağdırmaya
gelmişlerse, nasıl meşru Suriye Yöneti-

Dünyanın Başhaydudu, İnsan Soyunun
en büyük düşmanı ABD Emperyalistlerinin
1950’lerden beri ülkemize geliş nedenleri
hep aynıdır: İktidara taşıdıkları işbirlikçilerine emirlerini dikte etmek, gerektiğinde
kulaklarını çekmek, zaman zaman da verdikleri mesajlarla sureti haktan görünmek.
Emperyalist Haydudun hangi temsilcisi gelirse gelsin, geliş amaçları değişmez. Yalnızca verecekleri talimatların konusu değişir. Türkiye’nin tepesine çökmüş bulunan

mi ve onun Lideri Beşşar Esad’ı ortadan
kaldırıp ülkeyi paramparça etmek için
yerli işbirlikçilerine talimat vermek için
gelmişlerse; bu gelişlerindeki amaçları da
AKP’giller’e yeni görevler vermek, onları
hizaya çekmektir.
BOP Eşbaşkanlığı sıfatını bir utanç vesikası olarak taşıyan Kaçak Saraylı Reis’in
AKP’giller’i, ABD’nin halk düşmanı projesi çerçevesinde Suriye’nin parçalanması
için 2011’den bu yana emperyalistlerin tüm

buyruklarını yerine getirdi, bildiğimiz gibi.
“Kardeşten de öteyiz” dediği Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ı, aldığı talimatlar
gereği bir anda satıp geçti. Tıpkı daha önce
Şehit Müslüman Lider Muammer Kaddafi’ye yaptığı gibi...
ABD Emperyalistleri, Ortadoğu’yu
kendi emperyalist amaçları çerçevesinde
yeniden dizayn etmeyi amaçlayan Büyük Ortadoğu Projesi’ni (BOP) hayata
geçirebilmek için dünyanın dört bir tarafından devşirdikleri insan düşmanı, sapık,
Ortaçağcı canileri “Özgür Suriye Ordusu” adıyla örgütleyip Suriye’ye saldırttı.
Bu aşağılık işte ABD Emperyalistlerine,
başta AB Emperyalistleri olmak üzere Suudi Arabistan, Katar, İsrail ve ne yazık ki
Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller yönetimindeki Türkiye’nin de içinde bulunduğu
yüzden fazla irili ufaklı devlet destek verdi.
Bu emperyalist politikayı destekleyen ülkelere baktığımız zaman hepsinin de halk
düşmanı iktidarlar tarafından yönetildiğini
görmekteyiz.
Ve elbette Suriye’ye yönelik bu emperyalist saldırıyı destekleyen bir başka “yerel
ortak”, bir başka “kara gücü” daha vardı:
ABD Emperyalizmiyle kaynaşmış, emperyalizmin kuracağı bir “Free Kurdistan”
hülyasıyla onların gönüllü hizmetkârlığını
yapan Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi PKK ve Suriye’deki kolu PYD-YPG.
2011’den bu yana Ortaçağcılarla birlikte
ABD’nin fiili askeri desteğiyle Suriye’nin
meşru yönetimine karşı savaşan “yerel ortaklar” ne yazık ki Suriye’nin toprak bü-

tünlüğünü bozmayı başardılar.
Ama bildiğimiz gibi, özellikle Rusya’nın sahaya inmesi ve İran ve Lübnan
Hizbullahı’nın Suriye’ye yönelik desteğinden dolayı ABD Emperyalistleri Irak gibi,
Libya gibi Suriye’yi tamamen teslim alamadılar, halkının desteğini arkasına alarak
yiğitçe direnen Beşşar Esad’ı deviremediler. Ve görünen odur ki Rusya ve İran bu
tutumunu sürdürdüğü sürece de Suriye’yi
teslim alamayacaklar.
Tüm bu gelişmeler üzerine AKP’giller’de şafak attı. Özellikle ABD’nin ülkemiz sınırlarında 30 bin kişilik bir ordu kuracağını açıklaması üzerine, kendi meczuplaştırılmış kitlesinin desteğini bile kaybetmekte olduğunu gören Kaçak Saraylı Reis
ve avanesi bir anda vatan millet edebiyatı
yapmaya başladı. Ne yazık ki her gün şehadet haberlerini aldığımız vatan evlatlarını,
ABD Emperyalistleriyle birlikte yarattıkları cehennemin içine sürüklemek, içinde
bulundukları açmazdan biraz olsun kurtulmak için “Zeytin Dalı” adını verdikleri
“Afrin Harekâtı”nı başlattılar. Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller’in diğer temsilcileri kürsülerden, televizyon ekranlarından
yalancı pehlivanlık yapmaya, yaratıcıları,
örgütleyicileri, iktidara taşıyıcıları olan
ABD Emperyalistlerinin aleyhinde atıp tutmaya başladılar.
ABD Emperyalistlerinin eli kanlı temsilcileri, işte bu gündemle geliyor ülkemize. İşbirlikçilerine Afrin Harekâtının
sınırlarını çizecekler. Şuraya kadar gel, şurada dur, diyecekler. Halkı kandırmaya şu
yöntemlerle devam et, ama oradaki “yerel
ortaklar”ımıza daha fazla zarar vermeyeceksin, diyecekler. Sen istesen de, istemesen de orada benim borum ötecek ve sen
de buna göstermelik birkaç vızıltı dışında
başka tepki göstermeyeceksin, diyecekler.

Tamam, aleyhimizde atıp tutmana belli ölçülerde müsade ederiz; ama asla çizdiğimiz
sınırların ötesine geçmeyeceksin, diyecekler. Aksi takdirde sizi iktidara getirdiğimiz
gibi alaşağı etmeyi de biliriz, diyecekler.
Yerli satılmışlar da “başüstüne efendimiz” deyip topuk selamını çakacak. Elleri
mahkûm...
Bakmayın şu günlerde esip gürlediklerine, “Eeey Amerika” dediklerine. İş ciddiye bindiği anda, ABD Emperyalistleri
kaşlarını çattığı anda emperyalist efendilerine sadakatlerini göstermek için binbir
meanevra yapar AKP’giller’in temsilcileri.
Çünkü varlıklarını, iktidar oluşlarını, bu
İnsan Soyunun en büyük düşmanına borçludurlar.
Ama şu gerçek de unutulmamalıdır:
İnsan denilen varlık isyan huyludur; sürgit
kandırılamaz, sürgit hayvan yerine konulamaz. Dünya Halkları ABD Emperyalistlerinin ve bölgesel işbirlikçilerinin içyüzlerini
çok iyi görmekte, bilmektedir. Sakın ola ki
bu kara günler bizi umutsuzluğa, moralsizliğe sürüklemesin. Eninde sonunda halklar
ayağa kalkacak, emperyalist çakalları ve
işbirlikçilerini kendi ülkelerinden def edecektir. Emperyalistler ise son darbeyi kendi ülkelerinin İşçi Sınıfından yiyecek, tüm
dünyada sınıfsız, sömürüsüz, adil bir düzen
kurulacaktır. 11 Şubat 2018

haftanın belli günlerinde Metro mağazaları
önünde direniş sürüyor.
Metro-Beğendik Mağazaları ile birlikte
Metro A.G‘nin işletmelerinden olan Media Markt mağazaları Metro’dan alışveriş
yapan Divan Otel, Hilton Otel, MİDPOİNT, Beşiktaş Spor Kulübü önlerinde
basın açıklamaları yapıldı. Sofra, Bayır
Otel, Rixor Otel, Deli Fırın, gibi bir çok
işyerine giderek “Metro’dan Alışveriş
Yapma, İşçi Düşmanlığına Ortak Olma”
çağrısı yaparak bilgilendirmek amacıyla da
birer dosya verdiler.
Real Market Direnişçileri, İstanbul, Ankara, Konya, Adana, İzmir Eskişehir, Bursa’da binlerce “Metro, Beğendik, Media
Mark’tan Alışveriş Yapma” çağrı içerikli

“stickerler” yapıştırmışlardır. Konya’da
binlerce bildiri dağıtılmıştır.
Real Market İşçileri, grevleri yasaklanan Metal İşçileriyle ve Zonguldak’ta
özelleştirmeye karşı mücadele veren
Maden işçileriyle sınıf dayanışmasında
bulundular.
Cesur Kız Filistinli Ahed Tamimi’yle
dayanışmak için İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde eylem gerçekleştirdiler.
Real Market İşçileri, sarı sendikacılığa karşı, gasp edilen yasal haklarını
alana kadar Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde, her türlü olumsuzluğa, baskılara, OHAL yasaklamalarına rağmen
haklarını alana kadar mücadelelerini
sürdürecek. 12.02.2018

Katil ABD, Ortadoğu’dan, Ülkemizden Defol!
Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler!
Davamız Halkların Kurtuluş Davasıdır!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

HKP
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

Real Market Direnişçileri il il eylemlere devam ediyor…
Bursa’da Metro Mağazasını eylem alanına çevirdiler

“

Metro’nun Bulunduğu Her Yer
Mücadele Alanımızdır”
Real Market İşçileri mücadelelerini hileli iflasa, gasp edilen haklarına, Sarı
Sendikacılığa karşı, Nakliyat-İş Sendikası
öncülüğünde eylemlerle sürdürüyor.
Real Market İşçileri Metronun bulunduğu her yer direniş alanımızdır diyerek, hileli bir biçimde iflas ettirilen
Real Marketlerin olmadığı illerde de
eylemler yapmaya devam ediyorlar. 31
Ocak günü Eskişehir’de eylem yapan
Real Market İşçileri 11 Şubat Pazar
günü Bursa’da Metro önünde coşkulu
bir basın açıklaması ve eylem gerçekleştirdi.
Bursa’da yapılan eyleme Real Market
İşçileri aileleri ve birlikte Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı ve yöneticileri katıldı.
Eylemde; Metro, Real, Beğendik logolu
“Haklarımızı Gasp Ettirmeyeceğiz” pankartı Metro’nun bahçesine asıldı. “Kahrolsun Sarı Sendikacılık”, “Metro’ya Girme Zulme Ortak Olma”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, sloganları atıldı.
İşçiler, Metro önünde Bursa halkından
gasp edilen hakları için verdikleri mücade-

leye destek isteyerek, Metrodan alışveriş
yapmama çağrısında bulundular.
İşçiler, mücadele kararlılığını dile getirdikleri konuşmalarında, altı aydır hem
patronlara hem de sarı sendikacılığa karşı
mücadele verdiklerini ifade ettiler. İşçiler
altı ay boyunca il il gezdiklerini, Metro’unun bulunduğu her yeri mücadele alanına
çevirdiklerini ifade ettiler. Bundan sonrası
için de “bir gün ansızın gelebiliriz” diyerek
Metro’nun bulunduğu diğer illere de gideceklerini vurguladılar.
Eylemde, Nakliyat-İş Sendikası Genel
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir
açıklama yaptı. Küçükosmanoğlu açıklamasında: Real Market İşçilerin yasal haklarında Metro’nun sorumlu olduğunu ve bu
hakları alana kadar da Nakliyat-İş Sendikası olarak mücadeleyi sürdüreceklerini ifade
etti.
Küçükosmanoğlu, Nakliyat-İş Sendikası olarak işkolu ayrımı yapmadan nerede
işçiler haksızlığa uğramışsa o işçilere sahip
çıkmak sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğumuzdan hiçbir zaman kaçmadık bundan sonra da kaçmayız, dedi.
Real Market İşçilerinin mücadelesinin

bugüne kadar çözülememesinde en büyük
engellerinden birinin de sarı, işbirlikçi sendikalar olduğunu vurguladı. Real Market
İşçileri haklarını mücadele ve direnişle
aldığında sarı, işbirlikçi sendikalar kaybetmiş olacaktır, dedi.
DİSK’in 51. Kuruluş yıldönümüne
de vurgu yapan Küçükosmanoğlu, bugün
DİSK’in kuruluş mücadelesi Real Market
Direnişi’nde yaşıyor. Çünkü Real Market
İşçileri sarı sendikacılığa karşı mücadele
etmekte, DİSK de sarı sendikacılığa karşı
kurulmuştur, dedi.
Bursa Metro önünde yapılan eylem çok
sayıda polisin güvenlik önlemi altında yapıldı. Eylem sloganlarla son buldu.
Hileli iflas yoluyla yasal hakları gasp
edilen Real Market işçileri, altı aydır kararlı bir biçimde mücadelelerini sürdürmektedir.
Bugüne kadar İstanbul, Ankara, Kayseri’de, Çağlayan, Kartal, Ankara Adliyeleri, Alman Konsolosluğu önünde kitlesel eylemler gerçekleştirdi. İstanbul’da
Güneşli ve Kozyatağı’nda haftanın dört
günü, Ankara’da, Konya’da, Adana’da

Nakliyat-İş’ten:

Nakliyat-İş’ten:

DİSK’in kuruluşunu REAL Market Direnişçilerinin
katılımı ile METRO Mağazasının önünde
direniş alanında kutladık
Sendika olarak, 13 Şubat 1967 tarihinde kurulan DİSK’in, kuruluşunun 51. Yıldönümünü İstanbul’da Real Market Direnişçilerinin de katılımı ile basın açıklaması
yaparak direniş alanında kutladık.
Basın açıklaması, aylardan beri METRO ve Beğendik tarafından gasp edilen
hakları için direnen, üyesine sahip çıkmayan sarı-gangster sendikacılara karşı müca-

dele eden yiğit Real Hipermarket Direnişçilerinin mücadele alanı olan Kozyatağı’ndaki Metro Mağazasının önünde yapıldı.
Real Direnişçilerinin kitlesel katılımı
ile birlikte sendikamızın yöneticileri ve Tüvtürk, Demtrans gibi işyerlerinden üyelerimiz ve işyeri temsilcilerimizde katıldılar.
Basın açıklamasında “DİSK 51 Yaşında”, DİSK’in Adını, Tarihini, Mücadele

Geleneğini Yaşatacağız” pankartı açıldı,
Kemal Türkler, Abdullah Baştürk, Kenan Budak, İsmet Demir ve Necmettin
Giritlioğlu’nun fotoğrafları ve çeşitli dövizler taşındı.
Ayrıca Real Market direnişçileri de
“Real Market Direnişçileri DİSK’in Kuruluş Amacını Parababası Metro’ya ve
İşbirlikçi Sarı Sendikacılığa Karşı Mücadelesinde Yaşatıyor” ve “Haklarımızı
Gasp Ettirmeyeceğiz, Real Market İşçileri” pankartlarını açtılar.
Basın açıklaması Real Direnişçisi kadın
işçilerden Nihal Akbaş tarafından yapıldı.
Nihal Akbaş, sendikamız tarafından
hazırlanan bildiriyi okudu. Daha sonra
Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu kısa bir konuşma yaptı.
Konuşmasında: DİSK’in kuruluş sürecini
anlatarak, mücadelesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunda.
Coşkulu geçen eylemde sık sık; “Kahrolsun Sarı Sendikacılık”, “Yaşasın
DİSK”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”,
“Yaşasın 15-16 Haziran Direnişimiz”,
“İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”
sloganları atıldı. 13.02.2018

DİSK’in kuruluşunun 51. yılını Konya’da
üyelerimizin ve Real Market Direnişçilerinin
katılımı ile alanlarda kutladık.
DİSK’in Adını, Tarihini, Mücadele
Geleneğini Yaşatıyoruz, Yaşatmaya devam edeceğiz.
Sendikamız, 13 Şubat 1967 tarihinde
kurulan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu DİSK’in kuruluşunun 51.
yıldönümünü Konya’da basın açıklaması
yaparak kutladı.
Basın açıklamasına Nakliyat Ambarlarında çalışan üyelerimiz ve aylardır gasp
edilen hakları için direnen, sarı gangster
sendikacılığa karşı mücadele eden Real Hipermarket İşçileri katıldı.
Üyelerimizin kitlesel, Real Direnişçilerinin de pankartları ile katıldığı eylemde
Konya İl Temsilcimiz Mehmet Ünver ba-

sın açıklaması yaparak sendikamızın hazırlamış olduğu bildiriyi okudu.
Basın açıklaması sırasında Kemal
Türkler, Abdullah Baştürk, Kenan Budak, İsmet Demir ve Necmettin Giritlioğlu’nun fotoğrafları ile birlikte “DİSK’in
Adını, Tarihini, Mücadele Geleneğini
Yaşatacağız” pankartı ve çeşitli dövizler
taşındı.
Real Market direnişçileri de “Haklarımızı Gasp Ettirmeyeceğiz, Real Market
İşçileri” pankartını açtılar.
Basın açıklamamız okunan bildirinin
ardından atılan sloganlar eşliğinde sona
erdi. 13.02.2018
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Malum Kişi’nin son oyunları

Baştarafı sayfa 16’da

Türk Ordusu’nun müttefiki ise, sivil
halka karşı her kötülüğü yapabilecek nitelikteki dinci çapulcular.
Öte yandan, arkasını emperyalizme
dayamış, Malum Kişi’nin “ha geldik, ha
geleceğiz” nutukları sırasında Afrin’de iyi
tahkimat yapmış hain bir Kürt hareketi var
Türk Ordusunun karşısında.
Bir buçuk ay önce harekât başlatıldığında, sanki birkaç gün içinde tüm Afrin

Temmuz 2017’de Kuzey Suriye’deki Amerikan üsleri. Şimdi sayıları 20’ye çıktı!

ele geçirilecek, Afrin ilçe merkezi hemen
alınacak havası yaratıldı.
Oysa bakıyoruz, durum pek de iç açıcı
değil.
Yılmaz Özdil Mart ayı başında verilen
8 şehidin hikâyesini, sanki bizzat savaşmış
askerlerin ağzından yazdı. Şöyle:
***
Hepsi arkadaş.
Hepsi İzmir’den gitti.
Bornova’dan.
Sekiz gün önce dört tabur halinde Çiğli
askeri üssüne getirildiler. Kafalarında sarıklı imamlar filan geldi. İmamlar işin bu
tören kısmını hiç ıskalamıyor. Uğurlarken
imamlar hep başrolde, poz verirken imamlar hep kadrajda ama, vuruşurken ortada bi
tane imam yok.
Neyse, bindiler askeri uçaklara, Hatay’a indiler, Hassa ilçemizden Amanos
eteklerinden Suriye topraklarına girdiler.
Yağmur vardı.
Zemin balçıktı.
Postal yapışıp kalıyordu.
Çocuklarımızın sürüldüğü yer, sadece
mecazi manada değil, kelimenin tam manasıyla “bataklık”tı.
Henüz gün ışımamıştı.
Keltepe tabir edilen 1083 rakımlı tepeden taciz atışı yemeye başladık.
Hava aydınlanır aydınlanmaz, tanksavarla dozerimizi vurdular.
(Dozerlerimiz greyderlerimiz var orada, arazi berbat, bazı durumlarda tanklardan fazla işe yarıyorlar.)
Sabahın körü, tanksavarla dozerimizi
vurdular, Bornova taburu atış yapılan tepeyi almak için harekete geçti.
Karşıdan yoğun ateş başladı.
Pozisyon almışlardı.
Bekliyorlardı.
Çocuklarımızla teröristlerin arası, el
bombası mesafesine kadar düştü, göğüs
göğüse denir ya, işte o derece yakındılar.
Bizimkilerde el bombası yoktu.
Herifler hazırlıklıydı.
Maalesef, ilk temasta şehitleri verdik.

G

Uğur, Taha, Rıdvan, Arif, Recep, Burhan, Mehmet, Ozan, 8 şehit.
30’un üzerinde yaralımız vardı.
Bekir mesela, boynundan vuruldu,
Uğur tam iman tahtasından, göğsünden
yedi, Uğur’a koşayım derken Abdullah da
aynı yerden, göğsünden vuruldu, çok şükür
ki, yaşıyorlar, hayata tutunuyorlar, Tuna
sağ kolundan, Erhan sağ ayak bileğinden,
Mesut sol kolundan dirseğinin altından,
Şevket sağ elinden yedi, muhtemelen iki

Av. Tacettin Çolak

ünlerdir, estiler gürlediler.
Güya Afrin’de emperyalistlere
karşı mücadele ediyorlardı.
ABD’nin verdiği beş bin TIR silahın
hesabını soruyorlardı.
Önlerine gelene “YPG’ye terör örgütü
diyemiyorsun” diyerek yükleniyorlardı.
Güya ABD’ye “Osmanlı Tokadı” atacaklardı.
Tabiî bu “efelenmeler” sırasında ABD
ve İsrail’le olan he türlü askeri, siyasi ve
ekonomik anlaşma geçerliliğini korudu ve
korumaya devam ediyor.
Sonuçta ne oldu?

parmağını kurtaramayacağız, Sinan’ın durumu ağır, kafasına sol taraftan şarapnel
isabet etti, Kayhan, Hasip, Reşit, Sedat,
Mahmut, İsmail, hepsinde şarapnel yarası
var, Selçuk’unki maalesef sağ gözüne denk
geldi, hayati tehlikesi sürüyor, Muzaffer
köy korucusudur, Mardinli’dir, boynundan
şarapnelle vuruldu, durumu ağır, Buğra sağ
omuzundan yedi, kolunun durumu hayli
kritik.
Teröristlerin tahkimli mevzileri vardı.
Bölgeyi metro hatları gibi kazıp betonlamışlar, ordan girip şurdan çıkıyorlardı.
Havan fırlattık.
Sonuç alamadık.
Haybeye toprağı dövdük.
Helikopterimiz geldi.
İsabet aldı, çekildi.
Diyarbakır Sur’da gördüğümüz uzun
namlulu keskin nişancıları Afrin’e getirmişler. Kimseyi kımıldatmadılar.
Etkili noktalara konuşlanmışlardı, 800
metreden 900 metreden basıyorlardı, yerini
tespit edip top atışı yapsan bile, geç kalınmış oluyor. Vuruyor tetikçi, giriyor tünele,
başka taraftan çıkıyor.
Kimsenin kafasını kaldırtmadılar.
Şehitlerimiz ve yaralılarımız bu yüzden
saatlerce bölgeden çekilemedi.
Özellikle makineli tüfek nişancılarımızı
hedef aldılar, şehit ve yaralıların çoğu makineli tüfek nişancılarımız… Sıhhiyecimiz
bile yaralandı, İsmail, sıhhiyeciye bile sıktılar.
Ağır çatışma saat 16’ya kadar devam
etti.
Bizimkilerin mühimmatı bitti.
Uçak desteği istediler.
Diyarbakır’dan iki F16 geldi.
İnanın yazarken bile yüreğim kabarıyor, gözyaşlarımı tutamıyorum… Tim komutanımız gencecik bir teğmen, hedef koordinat tarifi yaparken, “üstüme atın” diye
yalvarıyordu telsizden… “Herifler dibimde
üstüme atın” diye bağırıyordu. Nasıl bassın
tetiğe pilotlar… Aradaki mesafe on metreden bile azdı, en başta teğmen, teröristler-

le birlikte çocuklarımız da buhar olacaktı,
atamadılar. Ateş desteği verilemedi. Anca
hava karardıktan sonra vaziyete hâkim olabildik.
Çocuklarımızla teröristlerin arası el
bombası mesafesine kadar düşmüşken, sayın ahalimiz ofsayt mesafesini tartışıyordu.
Sayın haysiyetsiz medyamız tembihliydi, şehitleri tee 12 saat önce vermemize
rağmen, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının bitmesi beklendi.
Herkes maçtaki kapışmayı konuşurken,
Afrin’deki kapışma gargaraya getirildi, şehit sayısı ufak ufak artırıldı, Beşiktaş-Fenerbahçe karambolunda alıştıra alıştıra
açıklandı.” (Sözcü, 3 Mart 2018)
***
Görülüyor ki karşı güçler eğitimli, organize, hazırlıklı. Önceden yerleşmiş 200
civarında militandan söz ediliyor. Keskin
nişancılar yerleştirilmiş. Ağır silahlar da
var, tanksavar gibi. Coğrafyayı da iyi bilseler gerek… Maalesef Türk Ordusu’na
büyük kayıp verdirdiler.
Çarpışmalara ilgili Güvenlik Uzmanı
Abdullah Ağar’ın verdiği bilgiler ise şöyle:
“Ele geçirilenler arasında tank hendekleri var. 3 metre genişliğinde ve 5
metre derinliğinde. İrtibat hendeği değil bunlar. Tanklar için özel yapılmış
hendekler. Neden bunları yapıyorlar?
Hendeklerden geçemeyecek tankları
ve diğer paletli tekerlekli zırhlı unsurları istedikleri taraflara yönlendirerek
oluşturdukları ölüm bölgelerinde tanksavarlarla, gelişmiş patlayıcılarla imha
etmek istiyorlar. Engeller, patlayıcılar,
konvansiyonel ve sofistike silahlarla harekatı etkisizleştirmek istiyorlar. YPG/
PKK’nın bu denli bir tahkimat üretmesinin ardında bir kurmay akıl var.” (Yeniçağ, Abdullah Ağar’ın Afrin Değerlendirmesi, http://www.yenicaggazetesi.com.
tr/abdullah-agardan-afrin-degerlendirmesi-185771h.htm)
Dünkü sivil Kürtlere bu eğitimi kim veriyor?
“Kurmay akıl” kim?
Tabiî ki emperyalizm!
Oyun belli!... Türk Ordusu’nun kaybı
ne kadar yüksek olursa, malum Kürt Koridoru o kadar kolay hayata geçirilecek. Bugün olmasa da yarın… Türkiye ÖSO’dan
ve Amerikan çizgisinden çıkıp Suriye yönetimiyle uzlaşmadıkça gidiş böyle.
Vaktiyle aynı oyun Kuzey Irak’ta oynandı. Saygı Öztürk, diplomat Onur Öymen’in gözüyle oyunu şöyle aktarıyor:
“… Afrin yalnız Türkiye’yi ilgilendirmiyor. Kürt koridoru olursa, Türkiye’nin Irak ve Suriye ile bağlantısı kesilmiş olacak. Arap dünyasıyla coğrafi bağımız kalmayacak ve tek muhatabımız
Kürtler olacak. Gerisini Onur Öymen
şöyle açıklıyor:
“Bunun için ABD, 2015 yılında
Irak’a yeni anayasa dayattı. Anayasaya dayalı olarak Kuzey Irak’ta 16 bin
peşmerge eğitiliyor. 26 bin peşmergenin
bütün ihtiyaçları karşılanıyor. 38 bin
peşmergeye de maaş veriliyor. Ayrıca
Almanya da silah veriyor. Kuzey Irak’ta
eğitim kampı da kurdular. Onların verdiği silahların bir kısmı karaborsada satılıyor. Kuzey Irak’ta yapılanın aynısını
şimdi Suriye’de yapmak istiyorlar. DEAŞ’la mücadele adına yılda 550 milyon
dolarlık yardım yapıyor. Oysa Suriye’de
DEAŞ kalmadı” (Sözcü, 3 Mart 2018)

Öte yandan, Malum Kişi’nin ABD Emperyalizminin Dışişleri Bakanı Tillerson
ile ne konuştuğu belli değil. Ama tahmin
etmek zor değil.
Çok çok, “biz Afrin’e karışmıyoruz,
ama sen de Esad’a yükleneceksin” demişlerdir Malum Kişi’ye. (Reza silahını da
Malum Kişi’ye karşı koz olarak kullandıkları kesin.) Buna rağmen, Türk Ordusu
YPG tarafından ne kadar yıpratılırsa o kadar iyi diyorlar emperyalistler.
Malum Kişi İdlib’deki IŞİD’cilere, gericilere, yobaz katillere destek oluyor. Esad
rejimine karşı! Rus medyasında, Serakıp’ta
düşürülen Rus uçağına desteğin Türkiye’den verildiği belirtiliyor.
Türkiye’nin hâlâ bu katillere destek
verdiği çok açık. Bölgeyi iyi bilen, gelişmeleri yakından takip eden gazeteci Fehim
Taştekin’in aktardığına göre, Heyet Tahrir el Şam adlı katiller çetesinin lideri konumundaki kişi, Ebu Muhammed el Colani, 17 Ocak 2018’de şöyle diyor:
“Astana anlaşması, batı bölgesinde Türk askerlerinin kontrol noktaları
kurmasını içeriyordu. Biz bu girişimi
de reddettik. Çünkü bu yerlerin daha
sonra rejime teslim edilmeyeceğine
dair bir garanti yoktu… Ardından gerilimin maliyetini en aza indirecek ve
Müslümanlara vereceği zararı önlemek
amacıyla Türkiye ile bir formül bulma
yolunu seçtik. Bu gelişme Türkiye’nin
İdlib’e girmesini ve bizimle savaşmasını
isteyen rejim ve müttefiklerini çileden
çıkardı.” (https://www.gazeteduvar.com.
tr/yazarlar/2018/02/06/afrin-aynasinda-idlib-ve-rus-ruleti/)
Bu, Malum Kişi’nin dinci çapulcularla
işbirliği yaptığının kesin kanıtıdır. Oysa,
Astana Süreci, bu dinci teröristlerle mücadele edilmesini öngörüyordu. Malum
kişi böylesine ikili oynamaktadır. Çünkü
Amerikan Emperyalizmine hizmet etmekle

theguardian.com/us-news/2018/jan/17/
us-military-syria-isis-iran-assad-tillerson,
17 Ocak 2018).
Vay Ortadoğu Halklarının başına!
Özetle, emperyalizm Fırat’ın doğusunda uşak bir Kürt Devleti daha kurma çabalarını sürdürmektedir. Fırat’ın batısında
ise tavşana kaç, tazıya tut diyerek eğittiği
YPG’li militanlar tarafından Türk Ordusu’nun yıpratılmasını sağlamaktadır. Aynı
zamanda, Malum Kişi sayesinde Türk Ordusu’nu Esad güçlerine karşı kullanmaktadır.
En son 3 Mart 2018’de Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway, bu taktikleri özetledi neredeyse:
“Fırat Nehri’nin doğu yakasında yerel toplumların IŞİD idaresi sonrasında
kentlerini istikrara kavuşturmakta, kendi güvenliklerini sağlamakta ve yeniden
toparlanmakta olduğunu görüyorsunuz.
Bunu, ortağımız Suriye Demokratik
Güçleri’ne eğitim, rehberlik ve yardım
noktasında destek sağlayan koalisyonun
yardımıyla yapıyorlar. Fırat Nehri’nin
batı yakasındaysa çok farklı bir hikâye
var. Sivillerin öldüren ve şiddetin yatıştırılmasına yönelik BM Güvenlik Konseyi
kararlarını ihlal eden Suriye rejimince
işlenmeye devam eden katliamları görüyorsunuz. Güçlerimizi savunacağımız
net ortaya koyduğumuzu düşünüyorum
ama burada gerçek anlamda önemli
olan nokta şu; Suriye’deki tüm taraflar
şiddeti yatıştırmalı ve ihtilafı Cenevre
süreci üzerinden çözmek için gerekli koşulların yaratılmasını sağlamalı.” (http://
www.abcgazetesi.com/abdden-turkiyeye-tehditkar-mesaj-80928h.htm).
Evet, Amerikan Oyunu böyle…
Ancak, bu emperyalist oyununu bozmak, Ortadoğu Halklarının elindedir.
Arap, Fars, Türk ve Kürt halkları antiemperyalist /Anti-Amerikan cephede

Vatan hainlerinden elbet hesap sorulacak!

görevlidir.
Fırat’ın doğusunda ise Amerikan birlikleri cirit atıyor. Bir buçuk yıl önce Anadolu Ajansı, Kuzey Suriye’de ABD’nin
10 üssünün olduğunu belirtmişti (bkz: Üs
haritası). Şu anda ise ABD’nin 20 üssünün
olduğu belirtiliyor. Yeni üslerin başlıcaları;
Menbiç, Tel Abyad, Mebruka, Derbesiye,
AbdülazizDağı, Heku Cibus, Kamışlı, Robariye bölgelerinde.
ABD’nin Suriye’de kalışının ucu ise
açık. Tillerson’un en son Ocak 2018’de
açıkladığına göre, bölgede İran’ın etkisi kırılana ve Esad yönetimi düşürülene kadar
ABD Suriye’de kalacakmış (https://www.

buluşmalıdır.
Kürt Halkının, kendilerini temsil ettiklerini iddia eden emperyalist uşaklarını başından atması çözümü kolaylaştıracaktır.
Şu anda maalesef zokayı yutmuş görünen Türk Ordusu’ndaki dürüst subayların oynanan oyunu görmesi gereklidir.
Tabiî halkımızın da emperyalist uşağı vatan satıcılarını başından defetmesi
gerekmektedir.

İran’ı görmezden gelerek bu kararınızı uygulayabileceğinize gerçekten inanıyor musunuz?
Ne diyelim…
Sık sıkabildiğin kadar.
Yalan söylemek ve halkı kandırmak,
bunların meşrebi olmuş.
AB-D Emperyalistlerinin BOP’unda
bir değişiklik yok. Projeleri adım adım
yaşama geçiyor.
Onlar için müttefiklerin değişkenlik
göstermesinin bir önemi yok.
Ha, her türlü ağır silahla donattığı
otuzbin kişilik kara gücü olan Amerikancı
Kürt hareketi, ha (arada bir mızıldansa da)
“stratejik müttefik” Eşbaşkan Türkiye
yönetimi…
Bizimkiler de hizmette kusur etmeyeceklerini göstermiş oldular.
Bakın, her türden AKP sözcüsünün birbiriyle yarışırcasına körüklediği Amerikan

karşıtlığı bir anda bir balon gibi sönümleniverdi. Söylemler hemen değişti. En keskin görünen Reis’leri bile yelkenleri suya
indirdi.
Bu da yetmedi, ABD’lileri protesto
eden HKP’lileri ablukaya alıp binadan çıkartmayarak, kapalı mekânda doğrudan
yüzlerine gaz sıkarak ve acımasızca saldırarak sadakat mesajlarını da vermiş oldular.
Ülkede OHAL rejimi ile oluşturdukları
korku iklimi toplumun hemen her kesimini yıldırmış durumda. Bu nedenle kendine
solcuyum, devrimciyim, sosyalistim diyenler bile Amerikalı çakalları protesto etmekten çekinmekte.
Bir kısmı da Amerikancı Kürt Hareketi’nin peşine takılarak AB-D emperyalistlerin “umut kaynağı” oldu.
Oysa bugün “Katil Amerika Ortadoğ’dan Defol” diyemeyen her siyasi ya
GAFİLDİR ya da HAİN.q

Katil ABD, Ortadoğu’dan Defol!q

Şimdi; kim kime “Osmanlı Tokadı” attı?
ABD’li efendi geldi. İki gün değişik
kademelerle görüşmelerini yaptı, verdi talimatlarını…
“Osmanlı Tokadı” da unutuldu, beş bin
TIR’la gönderilen silah ve mühimmatlar
da…
Görüşmeler sonunda;
- İkili ilişkilerde öne çıkan meseleleri
çözme konusundaki vaadini teyit ettiklerini,
- Bu amaca yönelik olarak, sonuç odaklı bir mekanizma oluşturulması konusunda
anlaşmaya vardıklarını,
- Söz konusu mekanizmanın en geç
Mart ayı ortasına kadar hayata geçirileceğini açıkladılar.
Sözde “terörizmin her türü ve biçi-

mi” ile kararlılıkla mücadele edeceklerini
teyit ederlerken, saydıkları “terör örgütleri” arasında YPG’ye ver verilmemiş.
Hani ne oldu sizin terör örgütlerine?
İki sayfalık metinde ne bir Afrin ne bir
Münbiç ne de bir kuzey Suriye’de oluşturulmakta olan koridordan bahsedilmekte…
Neymiş?
“İkili ilişkilerde öne çıkan meseleleri
çözmek için Mart ayı ortasına kadar bir
mekanizma oluşturulacak”mış.
Yani, anlamı şairin karnında…
Peki, ne oldu bizim “antiemperyalistlere”?
Ne oldu Rusya’nın gazı ile desteksiz
sıktığınız kuru gürültülere?
Biz söyleyelim:
Emperyalistlerin birinin kayığından
inip diğerininkine binmekle, “milli” de
“yurtsever” de, “kahraman” da olunmaz, olamazsınız.
Açıklanan metinde; “ABD ve Türkiye’nin Suriye’nin dönüşümü ve istikrarlaştırılması konusunda eşgüdüm içerisinde
olmaya kararlı” oldukları yazılı.
Yahu siz kimsiniz? Suriye’nin hamisi
mi?
Dağdan gelip bağdakini kovma görevini kimden alıyorsunuz?
Suriye, sizin sömürgeniz mi?
Suriye’yi istikrarsızlaştıran siz değil
misiniz?
Öte yandan sahadaki Rusya, Çin ve
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Nakliyat-İş’ten:

Genel Başkanımız Ali Rıza
Küçükosmanoğlu’nun da üyesi bulunduğu
Dünya Sendikalar Federasyonu Başkanlık
Kurulu Toplantısı Tahran’da gerçekleştirildi

Baştarafı sayfa 16’da

Küçükosmanoğlu, DSF’nin 2017 yılında özverili bir mücadele yürüttüğünü,
nicel olarak geliştiğini ifade etti. Küçükosmanoğlu aynı zamanda bu nicel gelişimin

nitelik gelişimiyle de taçlanması gerektiğini
vurguladı.
Özellikle çok uluslu şirketlerin İşçi
Sınıfına yönelik saldırılarının her geçen
gün arttığını ifade eden Küçükosmanoğlu, bu saldırıları geriletmenin ve en ni-

hayetinde durdurmanın tek yolunun DSF
bünyesinde bulunan, dünyanın farklı bölgelerindeki örgütlerin daha koordineli bir
mücadele hattı izlemeleri olduğunu dile
getirdi. Genel Başkanımız aynı zamanda mücadeleyi daha
da geliştirmek için
DSF’nin sınıf temelli sendikal mücadele
ilkelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
İki gün süren DSF
Başkanlık
Kurulu
Toplantısında,
İşçi
Sınıfının sınıf temelli
sendikal mücadelesinin
daha da güçlendirilmesi, bunun için de DSF’nin üzerine düşen
tarihsel sorumluluğu gerçekleştirmeye
hazır olduğu vurgusu ön plana çıktı.
Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

Sendikamız, TÜVTÜRK Ergene
Araç Muayene İstasyonları İşletim AŞ’de
Toplu İş Sözleşmesi imzaladı

Baştarafı sayfa 16’da

Tüm görüşmelere istasyonlarda işçiler
tarafından seçilen işyeri temsilcileri katılmıştır.
60 günlük sürede parasal maddelerle
izin vb. maddelerde anlaşma sağlanamadığı için Arabulucu atanmış bu sürede de
anlaşma olmayınca grev aşamasına gelinmişti.
Sendikamız yasa uyarınca 19 Şubat tarihinde uygulanmak üzere grev kararı alarak bildirmiştir. Sonrasında yapılan görüşmeler sonucunda tüm üyelerimizin onayladığı toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.
Topu iş sözleşmesi ile kazanılan haklar;

- Toplu iş sözleşmesi ile ücret ve ikramiyelerdeki toplam artış oranı % 20’nin
üzerinde olmuştur.
- İşe giriş ücreti 2.275.00 TL olmuştur.
- İkinci yıl ücret zammı yeniden değerleme oranında yapılacaktır.
- Toplu iş sözleşmesi ile yasal ihbar sürelerine birer hafta ilave edilmiştir.
- Kıdem tazminatı hesabında ise yasal
30 günlük süre 35 güne çıkarılmıştır.
- Sözleşmenin birinci yılı 30 günlük,
ikinci yıl ise 40 günlük ikramiye ödenecektir.
- Sözleşmenin yürürlük tarihi öncesi
tüm üyelere 750,00 TL (net) ödeme yapılacaktır.
- Ayrıca dini bayramlarda toplam net
Nakliyat-İş’ten:

DİSK 51 yaşında

Baştarafı sayfa 16’da

DİSK, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya yaratma mücadelesidir
DİSK, yeni şanlı 15-16 Haziran Direnişlerinin mücadelesidir.
DİSK, işçilerin birliği, halkların
kardeşliği mücadelesidir
DİSK, Dünya İşçi Sınıfı ve ezilen,
sömürülen halklarla dayanışmanın
adıdır.
DİSK’in adını, tarihini, mücadele geleneğini; Yurtiçi, Aras, MNG vb.

300,00 TL ödenecektir.
- Kadın üyelere 8 Mart Dünya Emekçi
kadınlar Gününde ücretli izin verilecektir.
- Yıllık ücretli izin süreleri arttırılmıştır.
- İmzalanan sözleşmeye göre Disiplin
Kurulu Kararları olmadan işçi işten çıkarılamayacaktır.
- Yine işveren tarafından sendika üyesi
işçilere Ferdi Kaza Sigortası yapılacaktır.
- Ayrıca işveren tarafından üyelere evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm
yardımı yapılacaktır.
- Yine kasada meydana gelebilecek
açıklar belli bir oranda işveren tarafından
karşılanacaktır.
Sendikamız TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarındaki örgütlenme faaliyetleri sonucunda İstanbul’da 4. Dönem
sözleşme görüşmeleri devam ederken,
Bursa Tüv-Süd’de 3. Dönem toplu iş
sözleşmesi imzalamıştır.
Ayrıca Antalya Tüvtürk Turtalya Araç
Muayene İstasyonlarında yetki davası Yargıtay aşamasındadır.
Trabzon bölgesinde faaliyet yürüten
Sera Araç Muayene İstasyonları ve
Eskişehir, Zonguldak, Kastamonu,
Karabük ve Bartın illerinde faaliyet gösteren Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları
İşletim AŞ’de de sendikamız çoğunluğu
sağlayarak yetki başvurusunda bulunmuştur. Böylece TÜVTÜRK Araç Muayene
İstasyonları ve bağlı iş ortaklarında sendikamızın üye sayısı 1000’i geçmiştir
Sendika olarak her türlü baskıya, engellemelere rağmen yeni mevziler kazanmaya,
yeni işyerleri örgütlemeye ve işçi sınıfına
örnek sözleşmeler imzalamaya devam edeceğiz. Bu sözleşmede üyelerimize ve tüm
işçi sınıfımıza hayırlı olsun. 22.02.2018
Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi
kargolardan, ABD Emperyalizminin
simgesi dünya tekeli Coca-Cola’ya,
Türkiye’nin en büyük Parababası
Koç Holding’e, Arçelik’e PTT’de,
Belediyelerde 6000 işçinin çalıştığı
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN, Konya, Van, Mardin, Eskişehir/Tepebaşı Taşeron cehenneminde
çalışan işçi kardeşlerimiz, Kartursaş,
Albayrak, GİNTEM, Norm Altaş,
Karşıyaka Belediyesi, Pirelli-Ekolas,
MSC/MEDLOG, Santa Farma, Ekol,
Borusan, Balnak Lojistik, Aktif ve
Hedef Dağıtım, İstanbul Konya, Kocaeli, Erzurum, Adapazarı Nakliyat
Ambarlarında, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ile
adlarını anamadığımız diğer işyerleri
örgütlenmeleri mücadelelerinde işgal,
direnişler ve grevlerde, işkolumuzun
dışında olan Vatan
Hastanesinde, Carrefoursa,
Rimaks
Tekstil, Meha Tekstil,
inşaatlardaki
taşeron
işçilerinin
mücadelesinde
ve
en son yiğit Real Hipermarket işçilerinin

Nakliyat-İş’ten:

Sendikamızın örgütlendiği Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları
İşletim AŞ 8 üyemizi istifa etmediği için işten attı

Baştarafı sayfa 16’da

Sendikal örgütlenmeden haberdar olan
REYSAŞ işvereni sendikadan istifa etmeyen, haksız, hukuksuz, anayasaya ve yasalara aykırı baskılara
boyun eğmeyen üyelerimizden
Eskişehir’den üç, Karabük’ten
üç ve Kastamonu’dan iki olmak
üzere toplam 8 üyemizi Anayasaya ve hukuka aykırı bir şekilde işten atmıştır.
Atılan üyelerimiz 23.02.2018
Cuma gününden beri işe geri
dönünceye kadar istasyonların
önünde beklemeye başladılar.
Bütün baskılara rağmen REYSAŞ’da
yeni üyelikler devam etmektedir.
İşverenin yaptığı tehdit ve baskılar için
sendikamız üç ilde de Cumhuriyet Savcılığına sorumlular hakkında suç duyurusunda

bulunmuştur.
İşçilerin anayasal ve yasal hakkı olan
sendika üyeliğini tanımayan, işçi ve sendi-

ka düşmanlığı yapan REYSAŞ İşvereni bir
an önce bu tehdit ve baskılara son vermeli,
atılan üyelerimizi işe geri almalıdır.
Sendikasına, ekmeğine, geleceğine,
onuruna sahip çıkan üyelerimiz işe geri alı-

nıncaya, REYSAŞ’da toplu iş sözleşmesi
imzalanıncaya kadar haklı ve onurlu mücadelemiz devam edecektir.
Sendikaya üye olmak anayasal
bir haktır. REYSAŞ işverenini,
uluslararası ve ulusal sözleşmelerle, anayasa ve yasalarla güvence
altına alınan örgütlenme, sendikaya üye olma hakkına saygı göstermeye çağırıyoruz. 26.02.2018

Atılan İşçiler Geri Alınsın!
Yaşasın REYSAŞ İşçilerinin
Sendikal Örgütlenme Mücadelesi!
REYSAŞ İşçisinin Sendika Hakkı
Engellenemez!
Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

Sendikamızın örgütlü olduğu ve 1200 işçinin çalıştığı işyerlerinde
toplu iş sözleşme görüşmeleri devam ediyor

Baştarafı sayfa 16’da

- Sarp Havacılık Lojistik Turizm Sanayi ve Tic. AŞ Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri:
Eskişehir’de ETİ Bisküvilerinin
lojistik hizmetlerini yapanve 400
işçinin çalıştığı Sarp Havacılık Lojistik Turizm Sanayi ve Tic. AŞ’de
ise 2. Dönem toplu iş sözleşme görüşmeleri 19.12.2017 tarihinde başladı. Yine üyelerimizin doldurduğu
anketler üzerinden şekillenen toplu
iş sözleşme taslağı üzerinden görüşmelerimiz devam etmektedir.
- TÜVTURK İstanbul Taşıt Muayene
İstasyonları İşletim A.Ş’deToplu İş Sözleşme Görüşmeleri:
İstanbul’da trafiğe çıkan yüzlerce aracın muayenesini yapan TÜVTÜRK İstanbul Taşıt Muayene İstasyonları İşletim
AŞ’de ise 4. dönem Toplu İş Sözleşme
Görüşmeleri 21.12.2017 tarihinde başladı.

650 işçinin çalıştığı işyerinde işyeri temsilcilerimizin de katıldığı sözleşme görüşmelerimiz devam etmektedir.

- Ergene Araç Muayene İstasyonları
İşletmeciliği AŞ Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri:
Edirne merkezli Ergene Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ’de sendikamız örgütlenmesini tamamlayarak 1.
Dönem toplu iş sözleşme görüşmelerine

07.09.2017 başlamıştır. Edirne, Uzunköprü, Keşan, Kırklareli, Lüleburgaz’da bulunan beş istasyonda 50 çalışanla hizmet
veren işyerinde sözleşme görüşmelerimiz devam etmektedir.
Sendikamız bütün toplu iş sözleşme görüşmelerinden önce üyelerine anket doldurtarak, üyelerimizi
de sözleşme görüşmelerine dahil etmektedir. Anketlerden gelen öneriler
çerçevesinde şekillenen sözleşme
taslağı işverene verilmektedir. Ayrıca bütün sözleşme görüşmelerine iş
yerlerinden işyeri temsilcileri de katılmaktadır.
Sendika olarak her türden baskıya ve haksızlığa karşı verdiğimiz mücadele ile örgütlediğimiz işyerleri ve
imzaladığımız örnek sözleşmelerle; işçi
sınıfı mücadelesine yeni mevziler kazandırmaya devam ediyoruz. 13.02.2018
DİSK/Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

R

Real Market İşçileri işçi düşmanı Metro’nun Dudullu’da bulunan
mağazasının önünü eylem alanına dönüştürdü

eal Market Direnişçileri, gasp edilen
haklarını almak için aylardır eylemlerine devam ediyor.
Metro Mağazalarının önünde, Met-

ro’nun işletmelerinden olan MEDİA
MARKT gibi işyerlerinin önünde, Metro
Mağazalarından alış veriş yapan birçok ku-

rumun önünde basın açıklamaları, eylemler
yaparak bu mücadeleyi kararlılıkla devam
ettiriyorlar.
Sadece İstanbul’la sınırlı kalmayan Direniş; Adana,
Konya, Ankara,
Kayseri, Eskişehir ve Bursa’ya taşınarak
yurt
çapında
devam ediyor.
Real Market
Direnişçileri
bugün
de Metro’nun
Dudullu’da
bulunan mağazasının önünde
basın açıklaması yaptı. OHAL
gerekçesi ile basın açıklamasının yasak olduğunu belirten polis eyleme izin vermek
istemedi. Ancak işçilerin kararlı tutumu

sayesinde basın açıklaması yapıldı.
Polisin güvenlik önlemleri aldığı eylemde işçiler tek tek söz alarak gasp edilen
hakları için burada olduklarını belirterek,
bu hak alma mücadelesini de Nakliyat-İş
Sendikası ile birlikte zafere ulaştırıncaya
kadar kararlılıkla sürdüreceklerini belirttiler.
Coşkulu bir şekilde geçen eylem atılan sloganların ardından sonlandırıldı.
22.02.2018
Yaşasın Real Market İşçilerinin Mücadelesi!
Kahrolsun Sarı Sendikacılık!
Her Yer Metro, Her Yer Direniş!
İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!
Tazminat Hakkımız Söke Söke Alırız!
Yılmadık Yılmayız Kazanacağız!
Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

İşçilerin, Devrimcilerin, Halkın,
Sendikamızın Avukatı
Av. Orhan Özer’i kaybettik

A
patronlara ve sarı sendikacılığa karşı mücadelelerinden işgal ve direnişlerde sayısız gözaltılarla, tutuklamalarla, cezaevleriyle DİSK’in Adını, Tarihini, Mücadele
Geleneğini, İlkelerini yaşattık, yaşatmaya devam ediyoruz, edeceğiz.
DİSK’in kuruluş amacına, tarihine,
ilkelerine yabancı, mücadelesine yabancılaşan mevcut DİSK yönetiminin anlayışına karşı da mücadelemiz devam edecektir. 13.02.2018
İnadına Sendika İnadına DİSK!
Yaşasın DİSK, Yaşasın Nakliyat-İş!
DİSK’in Adını, Tarihini, Mücadelesini Yaşatıyoruz, Yaşatacağız!
Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

vukat Orhan Özer, Sendikamızın başta
ceza davaları olmak üzere tüm davalarını karşılıksız sahiplenmiş, sendikamız ve
işçilerin lehine sonuçlanması için her türlü
çabayı göstermiştir. Avukatlıktan öte Sendikamızın örgütlenmesi ve mücadelesi için
seferber olmuştur.
Yaşamını İşçi Sınıfı davasına adayan,
Av. Orhan Özer Abimizi yakalanmış oldu-

ğu kanser illeti sonucu kaybettik.
Acımız büyüktür. Anısı ve mücadelesi
İşçi Sınıfı mücadelemizde yaşayacaktır.
Av. Orhan Özer Ölümsüzdür!
21.02.2018
Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Malum Kişi’nin son oyunları
Hüseyin Ali

S
Nakliyat-İş’ten:

S

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

endikamız, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü”nü, Real Market Çalışanı Yiğit Direnişçi Kadınlar ve Yurtdışından Gelen Direnişçi
Kadınlarla Uluslararası Bir Etkinlikle Kutluyor.
Yedi aydan beri sendikamız öncülüğünde
hileli iflasa, gasp edilen haklarına, sarı sendikacılığa karşı tüm Metro Mağazalarının önünü
eylem alanına dönüştüren, yazın sıcağına kışın
soğuğuna aldırmadan onurlarına ve geleceklerine sahip çıkan yiğit Real Market Direnişçileri, DSF’den, Yunanistan’dan, Filistin’den,
İran’dan direnen kadınlar, sendikamızın
örgütlü olduğu işyerlerinden kadınlar; 8
MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’NÜ kutluyor.
Nakliyat-İş’li Kadınlar sınıfsal sömürüye,
cinsiyet ayrımcılığına, kadın cinayetlerine, erkek şiddetine karşı alanlara çıkıyor.
İlk olarak 8 Mart 2018 Perşembe günü
Real İşçilerinin Direniş alanı olan Kozyatağı Metro önünde işçilerin ve üyelerimizin
katılımı ile bir basın açıklaması yapılacaktır.
Basın açıklamasından sonra Birleşik Metal-İş
Sendikasının Genel Merkezinde salon toplantısı yapılacaktır.

Hazırlıklarını yiğit Real Direnişçisi Kadınların yaptığı etkinliklerde; Filistin’de Siyonizme karşı direnen Filistinli, Yunanistan’da Syriza’ya karşı direnen PAME’li, Türkiye’de İşçi
Düşmanı Metro’ya ve sarı sendikacılığa karşı
direnen Yiğit Real İşçisi Kadınlar, Nakliyat-İş’li

Kadınların konuşmalar yapacak, sinevizyon ve
müzik etkinliği de olacaktır.
Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun da katılacağı Basın Açıklamamıza tüm emekçiler davetlidir. 02.03.2018
Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

uriye’den gelen şehit haberleri yürek dağlıyor.
Ne uğruna?
Dinci diktatörlüğün varlığını sürdürmesi, emperyalizme verdiği sözün, üstlendiği görevin yerine getirilmesi uğruna.
Görev BOP’tur!
Emperyalizm, “Arap Baharı” karmaşasında, CIA ile hazırda tuttuğu
binlerce dinci teröristi Irak ve Suriye’ye yığdı. El Kaide artığı IŞİD’i
örgütledi, silahlandırdı, eğitti, yönlendirdi…
Emperyalizm, IŞİD katillerini özellikle Esad yönetimine karşı sürdü. Ağır IŞİD cinayetleriyle Suriye HALKINI terörize etti.
Tabiî Eşbaşkan’dan da büyük destek aldı. Eşbaşkan’ın “kardeşi”
durumundaki Esad, bir anda “Esed” oluverdi.
Ama Esad, Rusya ve İran’ın da desteğiyle direnince oyun bozuldu.
Bu kez emperyalizm, bölge halklarını kendi yarattığı “IŞİD belası”ndan “kurtarmak”(!) için Kürtleri örgütledi. Kuzey Irak’ta Barzani
devletçiğini oturttu, sağlamlaştırdı; Kuzey Suriye’de PYD-YPG’yi örgütledi, eğitti, donattı, kullandı ve kullanıyor.
Kaba bakıldığında emperyalizmin amacı tutmadı denilebilir. Taktik
hedef olarak Esad yönetiminin düşürülmesi esas alınırsa böyle görülebilir. Ama aslında istediğini yapıyor. Irak’ı fiilen böldü, Suriye coğrafyasını dağıttı.
Vaktiyle Kuzey Irak’ta yaptığı gibi, Kuzey Suriye’de de Amerikan-

Nakliyat-İş’ten:

Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun da üyesi bulunduğu Dünya
Sendikalar Federasyonu Başkanlık Kurulu Toplantısı Tahran’da gerçekleştirildi

2

017’nin Ekim ayında gerçekleştirilen Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) 17’inci
Genel Kurulu sonrası ilki Küba’da yapılan
Başkanlık Kurulu Toplantısının ikincisi, 26-27
Şubat tarihlerinde İran’ın Başkenti Tahran’da
yapıldı.
5 kıtadan 45’in üzerinde uluslararası delegenin katıldığı toplantıda sınıf temelli sendikal
hareketin 2017 yılındaki faaliyetleri değerlendirildi, 2018 yılı için eylem planı saptandı.
İki gün süren toplantı sırasında onlarca
uluslararası katılımcı söz alarak dünyanın
bütün bölgelerindeki gelişmeleri değerlendirdi.
Konuşmacılar ayrıca bu gelişmeleri baz alarak
DSF’nin rolünü, önceliklerini ve hedeflerini masaya yatırdılar.
Toplantının ikinci gününde DSF Başkanlık
Kurulu Üyesi, Genel Başkanımız Ali Rıza
Küçükosmanoğlu bir konuşma gerçekleştirdi.
Nakliyat-İş’ten:

Sendikamız, TÜVTÜRK Ergene Araç
Muayene İstasyonları İşletim AŞ’de Toplu
İş Sözleşmesi imzaladı

S

endikamızın yeni örgütlendiği işyerlerinden olan Edirne,
Uzunköprü, Keşan, Kırklareli, Lüleburgaz’da faaliyet gösteren TÜ-

VTÜRK Araç Muayene İstasyonlarının işletmesi Ergene Araç Muayene İstasyonları İşletim AŞ’de 50
kişi çalışmaktadır.
İlk kez sendikamızın örgütlendiği bu işletmede,
sendikamız üyelerine yönelik anket
yapılmış ve tüm
üyelerin onayıyla
toplu iş sözleşmesi
teklif tasarısı hazırlanmışve toplu
iş sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır. 15’te

Suriye’de son durum.

15’te
Nakliyat-İş’ten:

Sendikamızın örgütlendiği Reysaş
Taşıt Muayene İstasyonları İşletim AŞ 8
üyemizi istifa etmediği için işten attı

Ü

yelerimiz Cuma gününden
beri işyerlerinin önünde bekleyerek işe geri dönüş mücadelesi
başlattılar.

Sendikamız toplam 141 işçinin
çalıştığı Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim AŞ’nin Eskişehir
Merkez, Eskişehir Sivrihisar, Zonguldak Merkez,
Zonguldak Ereğli,
Kastamonu Merkez, Kastamonu
Tosya, Karabük
Merkez ve Bartın
Merkez İstasyonlarında
işçilerin
çoğunluğunu üye
yaparak Bakanlığa
çoğunluk
tespiti
için başvurusunu
yapmıştır. 15’te

Nakliyat-İş’ten:

kaldırılması mücadelesinin adıdır.
DİSK, Kurtuluş Savaşı’mızın
ve Cumhuriyet’in kazanımlarına
sahip çıkmanın adıdır.
DİSK, Bağımsız, demokratik
Türkiye mücadelesidir.
DİSK, Antiemperyalist, Amerikancılığa AB’ye, onların ekonomik, siyasi, askeri örgütleri IMF,
Dünya Bankası ve NATO’ya karşı mücadeledir.
DİSK, 1 Mayıs Taksim Meydanı’na sahip çıkma mücadelesidir.
DİSK, insan onuruna yaraşır
çalışma koşulları ve insanca yaşayabilecek bir ücret mücadelesidir.
15’te

DİSK 51 yaşında

B

ugün
Konfederasyonumuz
DİSK’in kuruluşunun 51. yılı.
Hepimize, İşçi Sınıfımıza kutlu olsun.
DİSK, 13 Şubat 1967’de
Amerikancı
sarı-teslimiyetçi,
sendikacılığa karşı, Türkiye İşçi
Sınıfının tabandan gelen isyanı
ile kurulmuş devrimci sendikal
örgüttür.
DİSK, Amerikancı-teslimiyetçi, sarı sendikacılığa karşı
mücadeledir.
DİSK, İşçi Sınıfının ekonomik, demokratik mücadele örgütüdür. Ücretli köleliğin ortadan

cı Kürt Hareketine etnik temizlik yaptırtarak, Arap ve Türkmenleri kaçırdı, bölge dışına gitmelerine neden oldu.
Hedef gene aynı: BOP!
Dolayısıyla Eşbaşkan’ın görevi devam ediyor: İşte Afrin’deki savaşı bu “görev” kapsamında değerlendirmek gerek.
BOP’un en değerli, en nüfus yoğun kesimi Kuzey Irak ve Kuzey
Suriye. Burada kurulacak Kürt devlet(ler)i, kaçınılmaz olarak Türkiye’de Yeni Sevr’in hayata geçirilmesi için kullanılacak.
“İyi ya”, denilecek, “Türkiye’nin Afrin’e girmesi bu oyunu bozmaz
mı?”
Türkiye’yi yurtsever bir parti yönetse, evet, bu oyunu bozar. Ancak
iktidarda emperyalist uşağı bir yönetim var. Türk Ordusu’nun “Başkomutanı”, aynı zamanda BOP’un Eşbaşkanı.
14’te
Nakliyat-İş’ten:

Sendikamızın örgütlü olduğu ve 1200
işçinin çalıştığı işyerlerinde toplu iş
sözleşme görüşmeleri devam ediyor

S

endikamız bir taraftan yeni işyerlerinin örgütlenme çalışmalarını
yürütürken diğer taraftan da örgütlenmesi bulunan iş yerlerindeki toplu iş sözleşme görüşmelerini devam ettirmektedir.
- Demtrans Taş. Tic.
AŞ Toplu İş Sözleşme
Görüşmeleri:
Kocaeli/Gebze’de
Kurulu bulunan ve 110
işçinin çalıştığı Demtrans Taş. Tic. AŞ’de 8.
Dönem toplu iş sözleşme
görüşmeleri 26.12.2017
tarihinde başladı. Sendikamız üyelerinin doldurduğu anketler üzerinden

değerlendirerek hazırlamış olduğu
toplu iş sözleşmesi taslağı üzerinden
başlayan sözleşme görüşmeler de15’te
vam etmektedir.

