HKP, Bilderberg Organize Suç Örgütü üyeleri
hakkında suç duyurusunda bulundu

B

Halkımızın adlandırmasıyla “HKP’li Dayı”
AKP’giller’i bir kez daha yargıladı!

2

ilindiği gibi, 1954 yılından bu yana düzenli olarak yapılan Bilderberg Toplantılarına her yıl pek çok farklı alandan gelen
politikacılar, devlet adamları, askerler, istihbaratçılar, iş adamları, CEO’lar, uzmanlar,
akademisyenler, medya temsilcileri katılmaktadır.
1954 yılından beri aralıksız toplanan bu
oluşum, tüm dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda dizayn etmeye çalışan Uluslararası
Finans-Kapitalistlerin, yani Tekelci Şirketlerin temsilcilerinden oluşan ve illegal yöntem
ve amaçlarla çalışan bir örgüttür.
2’de

0 Mart 2018 günü İstanbul 2’nci Asliye
Ceza Mahkemesinde, Tayyip Erdoğan’a
hakaret isnadıyla açılan davanın duruşmasında 2 saat boyunca AKP’giller’i yargılayan
HKP’li Dayı, duruşma çıkışında partili yoldaşlarıyla birlikte Adliye önünde bir açıklama
yapmıştı.
Açıklamada geçen:
“Asla bizi yargılayamazlar! Her seferinde biz onları yargılarız! Çünkü bu iktidar tepesinden tırnağına kadar suça bat2’de
mıştır.

HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un
güncel değerlendirmeleri
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9’da

1.5 TL

Diktatörlükler çöker, Despotlar devrilir!
Hırsızlıklar, yolsuzluklar, vurgunlar, talanlar bir
bir çıkar ortaya. Hırsızlar yakalanır. Yalanın
dolanın, iftiranın, düzenin cisimleşmiş
hali olan bir günah mabedi görünümündeki Kaçak Saray yıkılır... Kötülüklerin bir sonu olur elbet...
Saygıdeğer arkadaşlar;
Amerikancı Parababaları partilerinin bir seçim tiyatrosu daha
sonuçlandı, bidiğimiz gibi.
Sandıktan kim mi çıktı?
CIA Şefi Morton Abromowitz’in taa Refah Partisi Beyoğlu İlçe
Başkanlığı döneminde devşirip, örgütleyip, 2001’de de partileştirip
CIA’nın ve ABD’nin (stratejik müttefikleri olan İngiltere ve İsrail’le birlikte projelendirip) iktidara taşıdığı ve 16 yıldan bu yana da
orada tuttuğu AKP’giller’in Büyük Şefi Tayyip.
Amerika ve İngiltere bundan vazgeçmiş gibi görünüyordu. Besbelli
ki bu, seçim oyununa günler kala ABD ile işi bağladı yeniden.
İngiltere’ye yaptığı teklifin aynısını ya da daha fazlasını ABD’li yapımcılarına götürdü. Hani demişti ki, İngiliz Emperyalizminin sözcülerine; “Beni deliğe süpürmeyin. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Kıbrıs’tan vazgeçmek ve Federasyon, ilk yapacağım işler olur.”

Fakat Türker Ertürk’ün duyumlara dayanarak aktardığına
göre İngiliz Emperyalistleri güvenemiyorlar Tayyip’in bu dudak uçuklatacak denli, ülkemiz
için hainane tekliflerine.
Demek ki ABD Haydut
Devletiyle işi bir şekilde bağladılar, belki de yazılı bir protokole
döktüler ihanet sözleşmesini...
Bunun sonucunda da Tayyip, bir
kez daha çıkarıldı sandıktan.
Zaten hep söyleyegeldiğimiz gibi; 1950’den bu yana sandıklardan kimin çıkarılıp iktidara taşınacağına sadece ABD Haydut Devleti karar verir ve sonucu o belirler.
7’de

Sivas Katliamı’nın Sorumlusu AB-D
Emperyalistleri ve Yerli Satılmışlardır!

2

Temmuz 1993’te, Sivas’ta, Ortaçağcı Şeriat özlemcileri, 35 ilerici
aydınımızı yakarak katletti. Katledilenlerin çığlıkları 25 yıldır kulaklarımızı, yüreklerimizi dağlamaya devam
ediyor.
Tek suçları Sivas’taki Pir Sultan’ı
Anma Şenliklerine katılmak olan insanlar, Madımak Oteli’nde 8 saat boyunca mahsur bırakıldıktan sonra,
yakılarak katledilmişlerdi. Bu 8 saat

boyunca aydınlarımız, devlet görevlilerince kurtarılmak yerine adeta katliamcı Ortaçağcı güruhun insafına, ellerine teslim edilmişlerdi.
9’da

Şanlı 15-16 Haziran İşçi Direnişi’nin
48’inci yılı kutlu olsun!

Ş

anlı 15-16 Haziran Direnişi’ni anarken zor günlerden geçiyoruz. İşçi
Sınıfımız sarı gangster sendikacıların
elinde, halklarımız Ortaçağcı partilerin ve Burjuva partilerinin kıskacında.
AKP’giller tarafından hak arama yolları KHK’ler ile kapalı. Grevler OHAL
gerekçesi ile yasaklı, işten atmalara
karşı işçi haklarını elde etmenin yasal
yolları engellerle dolduruldu.
İş cinayetleri iç savaş durumundaki gibi onlarla, yüzlerle ifade ediliyor,

Hepsi ABD’ci,
Hepsi Amerikanofil mi?...
3’te

M. Gürdal Çıngı

hesap sorulamıyor. En ufak bir protesto eylemi OHAL bahane edilerek
gözaltı ve polis zoru ile bastırılıyor, en
ufak bir eleştiriden bile Tayyip’e hakaret davası açılıyor.
2’de

Rakamlarla
yalan söylemek
5’te

Av. Tacettin Çolak

Bir değeri daha
sonsuzluğa uğurladık:
M. Emin Değer
yaşamını kaybetti

A

skeri Yargıçlık görevini yürütürken Albaylık rütbesindeki görevinden 12 Mart Faşizmi sırasında istifa
etmişti Emin Değer. Onu istifa etmeye
götüren süreç bulunduğu askeri ortam içerisinde emperyalistlerin Türkiye üzerine yaptığı planları, oynadığı
oyunları görmesi oldu.
Neydi bu planlar, oyunlar?
Ve istifadan sonra neler yaptı?
Dünya üzerinde Mustafa Kemal
önderliğinde emperyalistlere karşı ilk
kez ulusal kurtuluş mücadelesini zaferle taçlandıran, küllerinden bir güneş
gibi parlayan Türkiye’den Lozan’ın
intikamını almaya, Sevr’i yeniden hayata geçirmeye ant içmişti AB-D Haydutları.
2’de

Havamızı, suyumuzu,
yediğimiz sebzeyi-meyveyi
zehirliyorlar (III)
6’da

Başyazı
İktidarları, ABD piyonluğu ve din alıp
satma üzerine kuruludur

K

açak Saraylı Reis’in meczuplaştırılmış taraftarlarının ve
onlara oy yağdırıcılarının temel siyasi motivasyonu dindir.
Bunlar; ekonominin iyiye ya da
kötüye gidiyor olmasıyla, kuvvetler ayrılığının olup olmamasıyla,
Tayyipgiller’in Ege’de 18 Adamızı
Yunanistan’a peşkeş çekmesiyle ve durup dinlenmeden, su içer
gibi, soluk alır gibi yalanlar söylemesiyle, iftiralar atmasıyla ve trilyonlarca Dolarlık kamu mallarını
zimmetlerine geçirmesiyle zerre

Edebiyatımızın
hali...
9’da

Doç. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu

miktarda olsun ilgilenmezler.
Zaten Türkiye’nin genel gidişini görecek, anlayacak, kavrayacak
bilgi birikimine ve mantık tutarlılığına, zihni serbestliğe sahip değildirler.
Onların aradığı en önemli ölçüt,
oy verecekleri partinin ne ağırlıkta
dindar olduğudur.
Bunların yüzde 80, hatta 90
oranındaki bölümü, ilkokul ya da
orta eğitim düzeyinde bir eğitimden geçmiştir. Geri kalan yüzde 10
ya da biraz daha fazlasını oluşturan kesimse, AKP’giller’in yapmış
oldukları hayâsızca kamu malı
talanından pay almış olanlardan
oluşur. Bunlar siyasi çaplarına,
işlevlerine, kariyerlerine orantılı biçimde pay alırlar yağmadan.
Bu sebeple de aslında çıkarlarını
kovalamaktadır bunlar. Onun dışında kalan hiçbir şey bunların da
umurlarında değildir.
8’de

Durmak yok,
BOP’a devam!
16’da

Hüseyin Ali
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Halkımızın adlandırmasıyla “HKP’li Dayı”
AKP’giller’i bir kez daha yargıladı!
Baştarafı sayfa 1’de
Vatana ihanet suçu dahil, 10 milyon
Müslümanın ABD, AB Emperyalistleri tarafından katledilmesinde onlara suç ortaklığı etmek dahil, 100 ile
120 milyar dolar civarındaki kamu
malını zimmetmlerine geçirmek dahil, yargıyı, orduyu, eğitimi, Laik
Cumhuriyet’i mahvedip çökertmeleri dahil bin bir suça batmış bu iktidar bizi hiçbir zaman yargılayamaz.
Onlar eninde sonunda bu mahkemelere gelecekler, işledikleri bütün suçların yaptıkları bütün ihanetlerin, en
tepesindeki Kaçak Saraylı dahil, il,
ilçe başkanları, gençlik kolları dahil,
hepsi gelecek burada yargılanacak.”
sözleriyle, Tayyip Erdoğan’a hakaret
ettiği isnadıyla Genel Başkan’ımız İstanbul Savcılığına çağrılmıştı.
Durumdan vazife çıkartan polislerin, Tayyip’in gözüne gireriz düşüncesiyle HKP’li Dayı’nın açıklamasından
yukarıdaki sözleri alıntı yaptıkları bir

tutanağı Savcılığa iletmeleri üzerine
başlayan soruşturmada bugün, Adliyeye üç avukatıyla birlikte giden Nurullah Efe (Ankut), Savcılık makamında
1 saat 45 dakika süresince bir kez daha
AKP’giller’i yargılamıştır.
Özet olarak:
“Ben bu sözleri, bin dava da açılsa,
bininci kez bir daha tekrarlarım.
“Bu sözlerin neresinde hakaret var?
“Beştepe’deki kaçak yapıda mukim kişi, bu yapıyı kaçak olarak inşa
ettirmedi mi?
“Onlarca yargı kararına, yürütmeyi
durdurma kararına rağmen inşa ettirmedi mi bu yapıyı?
“Tazcan Karakuş Candan, Ali
Hakan ve Gökçe Bolat tarafından
kaleme alınan “KAÇAK SARAY”kitabında bu yapıya karşı açılan davalar, yargılama süreçleri, yapının durdurulmasına ilişkin kararlar teker teker
anlatılıyor. Atatürk’ün vasiyetiyle vakıflaştırılarak devlete bırakılan, sadece vakfın amacına ziraat ve hayvancılığa uygun işler yapılmak koşuluyla
devlete bırakılan, devlet malı olan bu
arazinin üzerindeki bu yapı öncelikle
Atatürk’ün vasiyetine ve vakıf amacına aykırıdır. Sonra yargı kararlarına
aykırıdır.
“Şimdi bu yapı kaçak değil midir?
Tabiî ki kaçaktır. Kaçak yapıda
oturan kişi de “Kaçak Saraylı”dır.
“2004-2009 yılları arasında Ege
Denizi’nde, Lozan Antlaşması gereği
bizim olan, 3 tanesi Büyük Ada’nın 3
katı büyüklüğünde olan 18 Adamızı
Yunanistan’a peşkeş çektikleri, vatan

topraklarını başka bir devlete terk ettikleri için yasalarımıza göre vatana
ihanet suçu işlemişlerdir. Cumhuriyet
Tarihimizdeki ilk toprak kaybımızdır
bunlar.
“Irak, Libya, Suriye’de 10 milyon
Müslümanı katleden ABD ve AB Emperyalistlerine suç ortaklıkları ortada
değil midir?
“Kıbrıs Barış Harekatı sürecinde
Türkiye’yi destekleyen tek ülke Libya,
onun da lideri Kaddafi’dir. Libya’yı
bombalayan uçaklara İzmir Üssü’nü
bunlar açmadı mı?
“Irak’ı Bombalayan uçaklar İncirlik’ten kalkmadı mı?
“Suriye’nin Hatay üzerindeki iddiasından Beşşar Esad zamanında vazgeçilmiş olmasına rağmen Suriye’ye
düşmanlık edilip, ABD+AB beslemesi
şeriatçı çetelere sınırdan geçiş, hastane
hizmeti dahil her türlü destek sağlanmadı mı?
“Ortadoğu’da sınırların yeniden
çizilmesi, bu Emperyalist plan gereği
Türkiye’nin üçe bölünmesi demek olan
ve haritası bile yayınlanan BOP’un Eşbaşkanı değil mi Kaçak Saraylı?
“İşte tüm bu nedenlerle 10 milyon
insanın kanını akıtanların suç ortağıdır
bu hükümet. Emperyalistlerin verdiği
görevleri, BOP’un gereklerini yerine
getirdikleri için şu an dünyada Türkiye’ye dost birtek ülke bırakmamışlardır.
“Demokrasinin en temel ilkelinden biri LAİKLİKTİR. Kaçak Saraylı
ve AKP’giller ise Cumhuriyet’i kuran
iki öndere “iki ayyaş” diyerek, “Keşke
Yunan galip gelseydi”, Mısıroğlu’nu
ziyaret ederek, ona “hocam” diyerek
ne laiklik, ne kuvvetler ayrılığı, ne
yargı bağımsızlığı, ne eğitim bıraktılar
ülkede. Oysa laiklik devletin temel taşıdır. Laikliği kaldırdınmı ülke din ve
mezhep savaşları alanına, Ortaçağ’a
döner.
“100-120 milyar dolar zimmet
suçu işlediklerini de bir zamanlar AKP
Hükümetinde Ekonomiden Sorumlu
Devlet Bakanlığı yapmış olan Abdüllatif Şener söylüyor. Tayyip benim
hakkımda dava açsın, bu iddiamı mahkeme huzurunda kanıtlayayım, diyor.
“Kaçak Saraylı’nın Cumhurbaşkanı sıfatı yok. Çünkü diploması yok.
Gösterdiği diplomaların sahte olduğu
kanıtlandı.
“Bütün bu söylediklerimiz belgelidir. Biz şövalye (Doğuluların “İlb,
Alp, Gazi dediği) ruhluyuz. Yalan
bilmeyiz. Hakaret etmeyiz, doğruları söylemekten asla vazgeçmeyiz.
Bu yüzden de biz yargılanmayız.
Biz yargılarız. Bir hatamız olursa
hemen onu düzeltmesini de biliriz.”
sözleriyle HKP’li Dayı, Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe
(Ankut) AKP’giller’i bir kez daha yargılamış oldu. 06 Haziran 2018
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

Şanlı 15-16 Haziran İşçi Direnişi’nin 48’inci yılı kutlu olsun!
Baştarafı sayfa 1’de
AKP’giller iktidarında binlerce insan
cumhurbaşkanına hakaretten hüküm
giydi, tutuklandı yüzlercesi hâlâ cezaevinde. İşsizlik ve pahalılık her geçen
gün artmakta, enflasyon önüne geçilemez durumda.
Böylesine ağır, kahredici koşullardan geçiyoruz. Bu koşullar altında, 1516 Haziran Büyük İşçi Direnişi’mizin
yıldönümünde, “başta İşçi Sınıfımız
gelmek üzere” diyen biz HKP’lilerin,
bu zulüm düzenine karşı 15-16 Haziran ruhunu tüm çalışma alanlarına yayma gibi bir görevimiz var.
Biz, yıllardır verdiğimiz mücadele
ile sayısız İşgaller, Grevler, Direnişler, Örgütlenmeler ve Zaferler kazandırdık, mücadele Tarihimize.
Hangi birini sayalım?..
Aras Kargo İşgali’ni mi, Arçelik
Direnişi’ni mi, Coca-Cola İşgal ve
Direnişi’ni mi, İzmir İzelman Örgüt-

lenmesini mi, Bursa Gintem Direnişi’ni mi, Ambar Örgütlenmelerini mi,
Ankara Çankaya Belediyesi İşçilerinin
Örgütlenmesini ve Direnişi’ni mi?..
Hangi birini sayalım?..
Partimiz iradi olarak on binlerce
işçiyi örgütledi. Onlarca İşgal, Grev,
Direniş gerçekleştirdi. İşçi Sınıfımızı,
insanca yaşabilecekleri ve çalışabilecekleri toplusözleşmelere kavuşturdu.
Direnmeyi, mücadele etmeyi öğretti.
İşçi Sınıfımızın yüzakı Nakliyat-İş
Sendikası önderliğinde nerede haksızlığa uğramış bir işçi var ise işkoluna
bakmaksızın derhal sahip çıktık. Mücadeleyi büyüttük ve zaferlerle sonuçlandırdık. Ve tabiî ki Partimiz bütün
işçi direnişlerinde hep önder oldu, olmaya devam ediyor.
İşte bugün, Real Market İşçileri
aylardır direniyorsa, her gün yeni bir

Baştarafı sayfa 1’de

Öyle ki Lord Curzon, bunu açıkça
ifade ediyordu:
“İleride dara düşüp bize
yardım için geldiğinizde, burada
reddettiğiniz her şeyi, cebimden
çıkartıp önünüze koyacağım ...”
Bu açık tehdidi yerine getirebilmek
için yapamayacakları yoktu; kan

HKP Genel Merkezi

Bu toplantıyı düzenleyenler ve katılımcılar dünya sermayesinin % 70’e
yakınını elinde tutan kişilerdir.
Her ne kadar bir kısım katılımcı ve
idarecilerin ismi açıklansa da toplantılar gizli olarak yapılmakta ve görüşme

içerikleri açıklanmamaktadır. Öyle ki
toplantılarda telefon gibi haberleşme
araçlarıyla bulunmak bile yasaktır.
Katılımcılardan hiçbiri bu güne kadar
neler konuşulduğu konusunda basına,

kamuoyuna bir bilgi vermemiştir, yapılan görüşmeler hep gizli tutulmuştur.
Bu illegal organize suç örgütünün bu
seneki toplantılarına katılarak, temel
ulusal çıkarlar aleyhine faaliyet yürüten Mehmet Şimşek (Ekonomiden
Sorumlu Başbakan Yardımcısı), Ömer
Koç (Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkanı), Canan Dağdeviren (Fizik
Mühendisi, Massachusetts Teknoloji
Enstitüsü’nde (MIT) akademisyen),
Murat Yetkin (Hürriyet Daily News
Genel Yayın Yönetmeni), Behlül Özkan (Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde görevli Doç.
Dr.) hakkında bu nedenlerle suç duyurusunda bulunduk.
Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı mücadelemiz sürecek... 21
Haziran 2018

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Haziran’da adından söz ettirecek kadar
büyük bir eyleme dönüştü. Bu çağrıya
TÜRK-İŞ içinden de sendikalar destek
verdi. Bu eylemler karşısında çaresiz
kalan Parababaları İktidarı 3 işçiyi
katletti. 60 gün sıkıyönetim ilan etti.
Aralarında Partimizin şimdiki Genel
Başkanı Nurullah Ankut’un ve İPSD
yöneticilerinin bulunduğu çok sayıda
kişi gözaltına alındı, tutuklandı.
Diğer taraftan devrimci gruplar
arasında İşçi Sınıfı var mıdır, yok mudur tartışmaları sürerken, işçiler bu
tartışmalara 15-16 Haziran 1970’te
son noktayı koymuş oldular. Aynı zamanda da Türkiye Devrimi’nin Önderi
Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın devrim
stratejisindeki “başta İşçi Sınıfımız
gelmek üzere” tespiti, 15-16 Haziran
1970’teki İşçi Sınıfımızın büyük eylemi ve direnişi ile olayca da doğrulanmış oldu.
15-16 Haziran Şanlı Direnişi’miz
bize iki şeyi öğretti;
1- İşçi Sınıfının örgütlü olunca neleri yapabileceğini,
2- İşçi Sınıfının devrimin özgücü
olduğunu, o özgüç olmadan devrimin başarıya ulaşamayacağını.
Bugün gerek 15-16 Haziran, gerekse de 1977 1 Mayısı’nın ruhu HKP’lilerin bilincinde. Her 1 Mayıs’ta Taksim Anavatanını savunmak tarihsel
göreviyle hareket ediyoruz. Grevlerde,
direnişlerde, işgallerde 15-16 Haziran’ı yaşatıyoruz.
Devrimci şair Nazım Hikmet’in
dediği gibi “Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, ekmek, gül ve hürriyet günleri” için tüm halkımızı partimiz HKP
saflarında örgütlü mücadeleye davet
ediyoruz. 14 Haziran 2018

Yaşasın Şanlı 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’miz!
Selam Olsun İşçi Sınıfımızın Şehitlerine!
Şan Olsun 15-16 Haziran’ı Yaratanlara!
Şan Olsun Bugünlerde Yaşatanlara!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

HKP
Merkezi İşçi Komitesi

Bir değeri daha sonsuzluğa uğurladık:
M. Emin Değer yaşamını kaybetti

HKP, Bilderberg Organize Suç Örgütü üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu
Baştarafı sayfa 1’de

eylem gerçekleştiriyorsa, işgaller gerçekleştiriyorsa Alman Parababasının
da ortağı olduğu Metro, Media Markt
ve Real’de, bu sayededir.
Siyonist İsrail’in, Filistin Halkına
gerçekleştirdiği katliama tepki gösteriyorsa, Yunanistan İşçi Sınıfıyla dayanışıyorsa, Fransa, hatta Kolombiya İşçi
Sınıfıyla dayanışıyorsa, tepki gösteriyorsa dünya çapındaki haksızlıklara,
bu sayededir.
Aynı zamanda Partimiz, ülkemizin
içinden geçtiği bu kara günlerde, başta
emekçi halkımıza karşı yapılan haksızlıklar olmak üzere, 18 Ege Adamızın
Yunanistan tarafından işgaline, Cumhuriyet’in kazanımlarının bir avuç yerli yabancı Parababasına peşkeş çekilmesine karşı hep en ön safta olmuştur.
Ve Partimiz, bu zulüm düzeninin yıkılıp yerine daha insancıl bir düzen olan
Halk İktidarının kurulması için 15-16
Haziran Şanlı Direnişi’mizin ruhuyla
savaşıyor.
Nedir 15-16 Haziran’da
olan?
27 Mayıs 1960 Politik
Devrimi’nin kazanımlarından olan örgütlenme özgürlüğünün ortadan kaldırılmak istenmesine karşı yüz binlerce
işçinin şanlı direnişidir.
27 Mayıs Politik Devrimi sonrası çıkartılan ve İşçi
Sınıfının
örgütlenmesinin
önünü açan 274 ve 275 Sayılı Sendika, Grev ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası
gibi yasalar sayesinde İşçi Sınıfı Mücadelesi her geçen gün yükseliyordu.
Bu yükseliş 13 Şubat 1967’de DİSK’in
kurulmasıyla kısa sürede sayısı yüz
binlerle ifade edilen işçilerin örgütlü
mücadeleye girişmesini getirdi.
DİSK, o dönem en büyük antiemperyalist ve demokratik sınıf örgütü
haline geldi. DİSK’in bu yükselişi başta Amerikancı sarı TÜRK-İŞ’i ürküttü.
Ve tabiî ki Parababalarını da. Bunun
üzerine Parabalarının siyasi plandaki
temsilcisi Adalet Partisi, DİSK’in örgütlenmesinin önüne geçmek için 274
ve 275 sayılı yasalarda değişikliğe gitti.
Bu duruma karşı işçiler, kazanılmış
haklarını korumak için DİSK’in çağrısı
ile 15 Haziran 1970 tarihinde fabrikalardan üç kol halinde İstanbul’da şehir
merkezine yürüdüler. Bu yürüyüş 16

dökmekse kan dökmek, iç savaş
çıkartmaksa iç savaş çıkartmak,
yıllardır bir arada yaşayan halkların
arasına
nifak
sokmaksa
nifak
sokmak…
Bunun
için
ne
yapmaları
gerekiyorsa
yapacaklardı.
Önce
gizli
başladılar
bu
çakallığa.
Kontrgerilla denen örgütü kurdular
bin ülkecikli dünya özlemleri için.
Hedefledikleri ülkelerden devşirme
katiller yetiştirdiler,
katliamlar
gerçekleştirdiler. Türkiye’nin payına
da 12 Mart ve 12 Eylül faşist darbeleri
ve bu sürece götüren Bahçelievler,
Maraş, Çorum, Beyazıt, 1 Mayıs 1977
Katliamları ve onlarca vatansever
gencin, aydının katli düştü.
Ancak bunun altında kimler
olduğunu, bu zemini kimlerin
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hazırladığını, bulunduğu konumdan
kaynaklı olarak elde ettiği verilerle
ilk ortaya koyan Askeri Yargıç Emin
Değer oldu.
Mustafa Kemalci idi, vatan
sevgisi ile doluydu, antiemperyalistti.
Türkiye’de ve dünyada bu kan selinin
en önemli mimarlarından birinin
emperyalistlerin kurduğu gizli örgüt
Kontrgerilla olduğunu tespit
etti “CIA, Kontrgerilla ve
Türkiye” kitabında. Bu
kan deryasında Türkiye’nin
artık
emperyalistlerin
hedefine doğru yol aldığını
fark etti ve Rockefeller’ın
deyimiyle
Türkiye’nin
oltadaki balık olduğunu
belgeleriyle ortaya koydu
“Oltadaki Balık Türkiye”
kitabında. Onlarca baskısı
yapıldı yıllarca söz konusu
kitapların. Artık sözde faili meçhullerin
kim olduğu ortaya çıkmıştı O’nun

ortaya çıkardığı belgelerle.
“Kahrolsun
MİT-CIAKONTRGERİLLA”
sloganları
inletiyordu Türkiye’yi. Karanlığı
aydınlatan perde açılmıştı artık.
İşte böylesine değerli bir insan,
sonrasında da hep antiemperyalistlerin
yanında oldu. Onların avukatlığını
üstlendi. Savunmalarını yaptı. İnsanlık
yararına bir yaşam sürdürerek 14
Haziran 2018’de aramızdan ayrıldı.
16 Haziran 2018’de Ankara’da
yapılan cenaze törenine Kurtuluş
Partililer olarak katılmayı görev
bildik. Ne yazık ki oldukça az bir
katılımın olduğu cenazede Emin
Değer, hak ettiği şekilde uğurlanamadı.
Antiemperyalist mücadeleye kattığı
değerle bilinçlerimizde yaşamaya
devam edecek. 18 Haziran 2018
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M. Gürdal Çıngı
Tarih tekerrürden mi
ibarettir?
Bugünkü has Amerikanofil Fethullah’ın ABD için söylediği gibi, çok
değil, bundan yüz yıl önce “dünya gemisinin kaptanı” İngiltere’ydi.
İngiltere, Feodalizmden Kapitalizme ilk geçişin de verdiği gelişkinlikle, dünya pazarlarını ele geçirmek
için sürekli atılımlar, hamleler yapıyor, mazlum ülkeleri sömürgesi haline getiriyordu. Dünyada onun borusu
ötüyordu. Karada hâkim olduğu gibi,
Dünya denizlerinin de hâkimi İngiltere’ydi. Çünkü kapitalist üretimin ve
teknolojinin getirdiği savaş teknolojisi
o günkü şartlara göre çok gelişkindi.
Ve bu nedenlerden dolayı o gün için
İngiltere; üzerinde güneş batmayan
imparatorluktu.
Gel zaman git zaman İngiltere, bu
gücünü kaybetti. Yerini İkinci Emperyalist Evren Savaşı’yla birlikte
tümden ABD aldı. Artık dünyanın her
yerinde ABD’nin borusu ötüyor. Kara,
hava birlikleri gibi, deniz birlikleri de
dünyanın dört bir yanında cirit atıyor.
Hatta uzay birlikleri de var ABD’nin.
Artık teknolojinin son sözüne ABD
sahip. Bu yüzden de dünyanın en gelişkin silahlarını üretiyor. Birçok ülke
ABD silahlarına sahip olmak için can
atıyor. Para akıtıyor ABD silah tekellerine.
İşte bu silahlardan, savaş araçlarından birisi de F-35 adlı savaş uçağı. Son
teknolojiyle donatılmış ve diğer savaş
uçaklarından çok daha gelişkin özellikleri var. Bu uçaklara şu anda dünyada sadece ABD ve İsrail sahip. Türkiye
de bu uçaklardan 116 tane almak için
uçağı üreten ABD çokuluslu silah tekeli Lockheed Martin ile anlaşma yapmış, parasını ödemeye başlamış bulunmaktadır. Hatta görünürde geçtiğimiz
günlerde, bu uçaklardan birisini fiilen
olmasa bile resmen aldık. Bu uçakları
kullanmak üzere eğitim alan pilotlarımız ve hükümet yetkilileri ABD’ye
giderek düzenlenen törenle bu uçakları
aldılar. Ancak dediğimiz gibi bu resmi
bir alış oldu. Uçağın fiilen teslim tarihi
ise 2019 yılı olarak söyleniyor ABD
yetkililerince.
Ancak F-35 uçaklarının teslimatı konusunu ABD yönetimi, her türlü
yolu deneyerek, şantaj malzemesi haline getirdi.
Niye?
Çünkü AKP’giller, Rusya’dan, çok
gelişkin S-400 füzeleri almak için anlaşma yaptı. Onların paraları da ödenmeye başlandı deniyor medyaya yansıdığı kadarıyla.
İşte ABD yönetimi, aynı zamanda
bir NATO üyesi ülke olan Türkiye’nin,
Rusya’yla anlaşmasını ve bu caydırıcı
füzeyi almasını engellemek için, dediğimiz gibi, her türlü yolu deniyor.
Bu füzeler sayesinde Rusya,
NATO sırlarına sahip olacak, diyor.
Silah sistemleri arasında uyumsuzluk
olur, diyor. Yani ABD’nin bütün çabası
şu anda S-400 füzelerinin alınmasının
engellenmesine yönelik.
Bu yüzden de Temsilciler Meclisi’nden, Senato’dan karar üstüne karar
çıkartıyor F-35’lerin satışını engellemek için. Şartlar şurtlar koyuyor. Sopa
gösteriyor, havuç gösteriyor…
Sopalardan birisi, ki en önemlisidir
aynı zamanda, AKP’giller’in iktidardan düşürülmesidir. Çünkü bildiğimiz
gibi, Türkiye’de ve birçok mazlum ülkede, iktidarları getiren de, götüren de
ABD’dir, CIA’dır. Dolayısıyla ABD
Emperyalist Çakalı; bu anlaşmayı iptal etmezsen, seni deliğe süpürürüm,
diyor.
Sopanın bir diğeri yukarıda da söylediğimiz gibi, F-35’lerin satışının engellenmesidir.
Havuç olarak, biz de bu füzelerin
eşdeğerini satalım sana, diyor. Başka
silah sistemleri verelim, diyor. Diyor
oğlu diyor yani…

Hepsi ABD’ci, hepsi Amerikanofil mi?..
Sonuç olarak, Tayyip ve AKP’giller, iktidarda kaldılar. Seçimin galibi
oldular.
Neyin karşılığı?
İşte yukarıda söylediklerimizin
karşılığı olarak.
Bildiğimiz gibi, gerçeklerin gizlenememesi gibi bir durum vardır. Gerçekler kendilerini mutlaka bir şekilde
açık ederler. Bu haber de onlardan birisi. Hem de çok çabuk ortaya çıkan bir
gerçek bu. Bakın yapılan pazarlıkların,
verilen sözlerin bir kısmı ne?
Bakın bu isteğini (siz emrini olarak
anlayın) nasıl açıkça dile getiriyor bir
sözcüsünün ağzından:
“ABD Dışişleri’nin Avrupa ve
Avrasya’dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya’dan
S-400 hava savunma sistemleri
alınmasıyla ilgili Türkiye’yi bir kez
daha tehdit etti.
“Sputnik’in haberine göre, ABD

ya yönelik. Önem taşır bundan sonraki
faaliyetleri için de. Yoksa, Türkiye’de
çalıştıracak ajanları konusunda zorluk
çeker. Asıl önemlisi de karizmayı çizdirmiş olur ABD dünya halklarına karşı. Bir ajanını bile koruyamayan devlet
konumuna asla düşmek istemez.
Ama en önemli iki madde (sadece
burada dile getirilen emirler kapsamında söylüyoruz bunları), S-400 füze sistemleri ve Suriye’deki durumdur.
Bunların ikisi de birbiriden önemlidir ABD için. S-400’ler konusunu yukarıda işledik. Şimdi asıl önemli emre
gelmemiz gerekiyor. Bir kez daha vurgularsak nedir o emir?
“Suriye’nin kuzeyindeki durumun
istikrara kavuşması için sahadaki güçlerimiz ve partnerlerimizle ilgili geçici
anlaşma yapılması.”
Yani Suriye’de “sahadaki yerel güçleri ve partnerleri”, “kara güçleri” olan
PKK-PYD-YPG-SDG’ye dokunulma-

tih” adlı zırhlı gemiler sipariş edildi.
Gemiler, anlaşmaya göre 1914 yılında
teslim edilecekti. Ancak aynen bugünkü gibi oldu. Gemiler, paralarının tamamı ödenmesine, gemi personelinin
gemiyi almak için İngiltere’ye gitmesine rağmen teslim edilmedi. Ve çıkan
Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda kendileri kullandılar.
O dönemde İngiltere deniz kuvvetlerinin başında olan Winston Churcill,
yine Osmanlı Bahriye Nazırlarından
Rauf Orbay “Anıları”nda bu konuya
ilişkin çok canlı anlatımlarda bulunurlar. Ve paraları ödenmiş, teslim alınmaya gidilmiş gemilerin nasıl verilmediğini anlatırlar…
Ya ödenen paralar?
Ne yazık ki onlar da geri alınamadı…
İşte F-35 denince aklımıza hemen
bu konu gelmektedir bizim, acı ve
üzüntüyle.

Amerikanofilliğe
örnekler…

Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesinde konuşan Wess Mitchell, “Türkiye’ye S-400’ler almasının sonuçları olacağını net biçimde ilettik.
ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırımlar getireceğiz” dedi.
“Türkiye’nin S-400 alması halinde ikili ilişkilerin zora gireceği
uyarısı da yapan Mitchell, Rus füze
savunma sistemleri satın alınması
halinde Ankara ile Washington arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmanın zor olacağını söyledi.
“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE
ÖNCELİĞİMİZ S-400 ALIMINI
ENGELLEMEK”
“Türkiye ile ilişkilerde öncelikli
amaçlarından birinin Ankara’nın
S-400 almasının önüne geçmek olduğunu belirten Dışişleri Bakan
Yardımcısı, şunları söyledi:
“Türkiye’deki en önemli kaygılarımız, tutuklu bulunan rahip
Andrew Brunson ve diğer ABD
vatandaşlarıyla ABD Büyükelçiliği’nin Türk çalışanlarının serbest
bırakılması, Ankara’nın Rus S-400
sistemlerini almasının engellenmesi,
Suriye’nin kuzeyindeki durumun
istikrara kavuşması için sahadaki
güçlerimiz ve partnerlerimizle ilgili
geçici anlaşma yapılması ve IŞİD’in
geri dönüşünün engellenmesi.” (https://odatv.com/abdden-turkiyeye-tehdit-gibi-sozler-26061850.html)
Kaç emir birden var dikkat edersek
bu açıklamada:
1- Tutuklu bulunan rahip Andrew
Brunson ve diğer ABD vatandaşlarıyla
ABD Büyükelçiliği’nin Türk çalışanlarının serbest bırakılması,
2- Rus S-400 sistemlerinin alınmaması,
3- Suriye’nin kuzeyindeki durumun istikrara kavuşması için sahadaki
güçlerimiz ve partnerlerimizle ilgili
geçici anlaşma yapılması,
4- IŞİD’in geri dönüşünün engellenmesi.
Son maddeyi geçelim bir kalem. O
tamamen halkları aldatmaya yönelik
bir şey.
Ama diğerleri çok önemli ABD
için. Birinci madde ajanlarını koruma-

ması! Dolayısıyla Suriye’de BOP’un
bir ayağının hayata geçirilmesi!
Emir bu ve çok önemli.
Tayyip ve AKP’giller’le, her türlü
hile hurda gerçekleştirilerek, adil ve
meşru olmayan bir biçimde kazandırılan seçimler, seçimi kazandırma karşılığında yapılan anlaşmalar bunlar.
Tabiî bir de İngiliz Emperyalistleri
aracılığıyla yapılan; Kıbrıs’ın Rumlara
verilmesi, Ege’deki 18 Adamızın Yunanistan tarafından ilhakının, işgalinin
kabullenilmesi anlaşmaları.
Ve ekonomik ve siyasi diğer bilumum anlaşmalar yani satışlar…
Bütün bunlar bir ülkenin beka sorunu değilse nedir?
Tayyipgiller, ülkenin “beka” sorununu dillerinden düşürmüyorlar ama

iktidarda kalabilmek, vurgun ve talanlarını sürdürebilmek için de, vatana ve
halka ihanet etmek de dahil her şeye
evet diyorlar. Bunların başka bir anlamı var mıdır ve olabilir mi?
Yoktur ve olamaz!
Yazımızın girişinde de belirttiğimiz gibi, bir zamanlar dünyanın hâkimi olan İngiltere de aynen ABD Emperyalist Çakalları gibi davranmıştı
bundan yüz yedi yıl önce.
Osmanlı İmparatorluğu, halkın altınlarını, paralarını, mallarını bağışlayarak katıldıkları kampanyalar açarak,
savaş gemileri yaptırmak, ya da satın
almak istemişti İngilizlerden.
1911-1912 yıllarında İngiltere’ye;
“Reşadiye”, “Sultan Osman” ve “Fa-

Başlıkta dedik ki, hepsi Amerikancı, hepsi Amerikanofil. Evet öyledirler.
Tayyip ve AKP’giller’i kanıtlamaya gerek yok sanırız. Onlar yeterince
açıktalar.
Ya Mecliste bulunan diğer partiler?
Onlar Amerikancı, Amerikanofil değiller mi?
Onlar da aynı yolun yolcusudurlar.
Aynı oyunun değişik aktörleridirler.
Oynanan/oynatılan tiyatronun değişik
rollerdeki aktörleridirler.
İşte seçimlerden önce, 22 Haziran
günü, ABD’ye “onu alma beni al”,
beni kullan diyen Sorosçu Kılıçdaroğlu:
“Kılıçdaroğlu’ndan ABD’ye mesaj: İkimiz de kazanalım…
“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika’nın Sesi’nin
sorularını yanıtladı. ABD ve AB’ye
mesajlar gönderen Kılıçdaroğlu,
“ilişkilerimizin derinleşmesini isteriz” dedi.
“(…)
“TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ
“Türk-Amerikan
ilişkilerinde
son dönemde yaşanan gelişmelere
değinen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
“Amerika Türkiye ilişkilerinin
sağlıklı bir zeminde yürümesini ve
derinleşmesini isteriz. Amerika’nın
dünya için önemini de biliyoruz.
Türkiye ile Amerika arasında köklü

tarihsel bağlantılar ve ilişkiler var.
Bunun da farkındayız. İlişkilerin
karşılıklı meydan okuma şeklinde
değil de tam tersine bir uyum şeklinde olması, Ortadoğu’daki sorunların
çözümünde Türkiye’yi önemli bir
aktör olarak öne çıkarabilir. Avrupa
Birliği’ne üyelik sürecine Amerika
katkıda bulunabilir. Pek çok alanda birlikte hareket etme imkanı var.
Bu hem Amerika’nın Ortadoğu’daki
rolü açısından hem de Türkiye’deki
dinamikleri harekete geçirmesi açısından son derece önemli.” (https://
www.amerikaninsesi.com/a/kilicdaroglu-amerikanin-sesine-konustu-saibe-var-esit-kosullar-yok/4449318.

Amerikancılık,
Amerikanofillik
bundan iyi nasıl anlatılır?..
ABD’nin BOP planının hayata geçirilmesi için bundan daha açık nasıl
rol istenilir?..
Bu böyle de, gösterdikleri Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce farklı
mıydı?
Ne gezer?..
O da aynı anlayıştaydı. O da açıkça
şöyle rol talep ediyordu ABD’den Osmaniye’de gerçekleştirdiği mitingde:
“Amerika Birleşik Devletleri’yle
sorunlarımız var. Ama Amerika Birleşik Devletleri bizim müttefikimiz.
Kararlı bir şekilde Bosna’da, Kosova’da nasıl işbirliği yaptıysak, aynı
konularda sürdüreceğiz.
“Hedefimiz Türkiye’yi Avrupa
Birliği’ne sokmak.”
Ya diğerleri?
“İyi” Partinin Akşener’i Amerikanofil değil midir?
Kontrgerilla’nın özel örgütü MHP’de
yetişmiş, 90’lı yılların faili meçhul cinayetleri döneminde İçişleri Bakanlığı
yapmış Akşener mi ABD karşıtı?
Ya da ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi”nin bir ürünü olan, Sivas Katliamı’nın asli faili, Ortaçağcı Karamollaoğlu Amerikanofil değil midir?
Ya Demirtaş. O da açıktan Amerikanofil değil midir?
2012 yılında bir heyet olarak gittikleri ABD’den, Ortadoğu ve Suriye’de
açıktan rol istemişlerdir. Bunu da sözcüleri Gülten Kışanak şöyle anlatmıştır:
“Suriye’de işin çok zor olduğunun farkındalar. Beklentiler muhalefetin biraz güçlenmesi yönünde.
Kürt muhalefetinin dışlanmamasını ve sürece dahil edilmesini talep
ettik. Katkı yapmak istediğimizi, rol üstlenebileceğimizi söyledik.” (http://www.radikal.com.tr/politika/abd-kurt-sorununu-cok-iyi-anlamis-1086804/)
Yani onlar da “rol” istiyorlar
ABD’den.
Başkaca da bildikleri bir şey yok
zaten. Rol verilsin oynasınlar…
Ya rolleri bitince?
Deliğe süpürülme…
Peki, tüm dünyada böyle mi? Liderlerin hepsi Amerikancı mı? Amerikanofil mi? ABD’nin dostu ve yandaşı
mı? Halkını ve vatanını seven, koruyan
antiemperyalist liderler yok mu?

Yüzakı liderler de var…

Var. Olmaz olur mu?..
Bunların günümüzdeki en iyi örnekleri; komşumuz Suriye’nin lideri
Beşşar Esad ve Latin Amerika’dan
dostumuz Venezuela lideri Maduro.
Tabiî bir de yine Latin Amerika’dan
Bolivya lideri Morales var. Yüreğimizi soğutan, mücadelemizde bize umut
ve kıvanç veren...
Bakın, Beşşar Esad 26 Haziran tarihindeki röportajında neler söylüyor:

***
…
Sputnik’te yer alan habere göre
Rusya’da yayın yapan NTV televizyonuna röportaj veren Esad, ülkesindeki
krizin ABD, Fransa ve İngiltere’de
planlandığını belirterek, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’ın ‘beklenmedik
bir devrim’ için finansal destek sağladığını iddia etti.
Beşar Esad, ABD ve Türkiye arasındaki uzlaşının sonucu olarak Suriye’nin kuzeyinde yapılan askeri harekât hakkındaki soruya, “İki yol seçtik. Birincisi ve en önemlisi ateşkes ve
bunu başardık. Bu yolla birçok bölgeyi
normal yaşama geri döndürdük. İkinci
yol ise, teslim olmayan ve ateşkese uymayan teröristlere saldırı düzenlemek.
Onlarla mücadele edeceğiz ve kontrolü
güç kullanarak ele geçireceğiz. Elbette bu bizim için en iyi seçenek değil
ancak ülkede kontrolü sağlamanın tek
yöntemi” yanıtını verdi.
‘ABD, TÜRKİYE DAHİL HER
ŞEYİ KONTORL EDİYOR’
Muhabirin “Ancak Suriye’yi kendi
aralarında bölüşüyorlar gibi görünüyor.

4
Demek istediğim, ABD’liler ve Türkler Suriye’nin kuzeyini kontrol ettikleri bir bölge olarak görüyor” sözleri
üzerine Esad, açıklamasına şöyle devam etti:
“İnanmayın. ABD, Türkiye dahil
her şeyi kontrol ediyor. Türkiye’yi
ABD yönlendiriyor. (Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip) Erdoğan 5 yıl önce Suriye’yi işgal etmek istediğinde, ABD,
Türkiye’yi engelledi.
Neden?
Çünkü o sırada teröristler galip
durumdaydı, giderek daha fazla noktayı ele geçiriyordu. Erdoğan’a neden
ihtiyaçları olacaktır ki? Ancak teröristler geri çekilmeye başladığında,
Erdoğan’a ‘Artık müdahale edebilirsin çünkü işler Suriye, Rusya, İran ve
teröristlerle savaşan diğer grupların
lehine ilerliyor’ dedi. Bu nedenle yeniden kaos yaratmak için müdahale
etmenin daha iyi olacağını söylediler.
Bu bölgelerin tamamı, bir başkasının
değil, sadece ABD’nin kontrolünde.”
(http://www.abcgazetesi.com/politika/
esad-turkiyeyi-suriyeye-abd-gonderdi/
haber-91117)
***
Namusluluğa, vatanseverliğe, antiemperyalistliğe bakın. Uyanıklığa,
gerçekçiliğe bakın. Bölgemizi tahlile bakın. Ve Haydut Devlet ABD’nin
planlarına netçe karşı çıkışına bakın.
Ya Maduro Yoldaş? O ne yapıyor
ülkesini tehdit eden ABD canavarına
karşı?
Sözünü sakınmıyor. Korkmuyor.
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Yiğitliğini ve cesaretini gösteriyor.
Meydan okuyor ABD’ye. Hem de
onun anladığı dilden.
ABD Başkan Yardımcısının 27 Haziran günü ülkesine yönelik tehditler
savuran açıklamasına karşı anında
karşı açıklamayla cevap veriyor. Dediğimiz gibi Maduro bu. Yiğit Başkan
Chavez’in öğrencisi. Devamcısı…
Sakınmıyor sözünü. Şöyle diyor 8 Haziran’da:
“Maduro’dan ABD Başkan Yardımcısı Pence’e cevap: Zehirli engerek
“Latin Amerika turunda Venezüella’ya yönelik olarak “Baskı kurmanın ve sert eylemler gerçekleştirmenin vakti geldi” diyen ABD Başkan Yardımcısı Pence’e Venezüella
Devlet Başkanı Maduro cevap verdi.
Maduro, Pence’i engerek yılanına
benzetti.
“Venezüella Devlet Başkanı
Maduro, Pence’in ülkesine yönelik
müdahale çağrısının ardından yaptığı açıklamada Pence’i engerek yılanına benzeterek “Zehirli engerek
Mike Pence ağzını her açtığı zaman,
kendimi daha güçlü hissediyorum”
ifadelerini kullandı.
‘SERT EYLEMLER GERÇEKLEŞTİRMENİN VAKTİ GELDİ’
Maduro, ABD’yi OPEC ülkelerinin petrol ve madeni zenginliklerini
ele geçirmek için Venezüella hükümetini devirmek istemekle ve ülkeye
karşı yürütülen bir dizi ekonomik savaşa öncülük etmekle suçluyor. (…)”

(https://tr.sputniknews.com/guney_
amerika/201806281034056639-madurodan-abd-baskan-yardimcisi-pence-cevap-zehirli-engerek/)
Gördük mü cevabı?
İşte emperyalistlere, hiç eğip bük-

meden, yuvarlaklaştırmadan, cepheden böyle cevap verilir. Ağızlarının
payları böyle verilir.
Bu liderler dünya halklarına da
umut oluyorlar bu tutum ve davranışlarıyla. Sadece bizdeki “liderler” gibi
liderlerin olmadığını, ABD’ye kafa
tutulabileceğini ve onların yenilebileceğini gösteriyorlar.
Yine ne diyor Maduro aynı ceva-

Adamın işi gücü İşçi Sınıfıyla ve halkımızla…

B

üyük Reis, İşçi Sınıfına düşman.
Hem de öyle böyle değil. Tam anlamıyla düşman. Düşmanlığını da gizlemiyor Allah için. Fırsat buldukça dile
getiriyor düşmanlığını. Geçmişte yaptığı açıklamalarla yetinmiyor. Sürekli
olarak aynı konuyu gündeme getiriyor.
Bu konuyla ilgili olarak en son
11 Haziran’daki konuşmasında aynen
şunları söylüyor:
“OHAL’E NEŞTER VURABİLİRİZ
“OHAL’in getirilmesinin en
önemli sebebi terör odaklıydı. Bu terör odağında birinci derecede FETÖ
vardı ve PKK/YPG/PYD onun yanında DEAŞ vardı. Tüm bunlara
karşı biz OHAL’i yaparken, 16 yıl
öncesinde geldiğimizde Türkiye’de
OHAL var mıydı? O OHAL’i bir ay
içinde kaldırdık mı, biz kaldırdık.
O OHAL bölgeseldi, Güneydoğu.
O dönemdeki OHAL’de fabrikalar
grevlerle karşı karşıyaydı. Bizim dönemimizde herhangi bir grev mümkün mü? OHAL ile bir defa terörle
mücadeleyi rahatlattık. Ciddi mücadele verdik. Bu işi ciddi manada
yumuşattığımız için 24 Haziran’dan
sonra biz OHAL’e neşter vurabiliriz. Herhangi bir sıkıntı olduğunda
OHAL geri getirilebilir ama sıkıntılar olmadığı için ara verebiliriz.”
(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/
erdogandan-canli-yayinda-onemli-aciklamalar-40864899)
Evet, böyle söylüyor Büyük Reis:
“Bizim dönemimizde herhangi bir
grev mümkün mü?”
Grev nedir? Grevi kim yapar?
Sınıflar
mevzilenmesinde
alt
mahkûm sınıf olan İşçi Sınıfının işgücünü sömüren yerli-yabancı Kapitalistlere, Parababalarına karşı hak arama aracıdır Grev.
Değişik biçimleri olmakla birlikte
(Uyarı Grevi, Dayanışma Grevi, Siyasi Grev vb.) işverenle yapılan toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma
sağlanamadığında, üretimi durdurarak,
işvereni toplusözleşme imzalamaya
zorlama aracıdır. Yasalarca tanınmış
bir haktır.
Bildiğimiz gibi, İşçi Sınıfı, bu
dünyada satacak işgücünden başka bir
şeyi bulunmayan bir büyük kitle. Üretim araçlarının mülkiyetinden yoksun,

sadece işgücünü Kapitalistlere satarak
geçimini sağlayan, yaşamını sürdüren
bir sınıf.
Aldığı ücret, ancak yaşamını ve
soyunu sürdürecek bir ücret. Büyük
bir çoğunluğu Asgari Ücretle çalışıyor. Sendikalısının bile ücreti, devletin
kendi rakamlarıyla açıkladığı Yoksulluk Sınırının altında. Geceden gündüze, bayramdan seyrana çalışan bir
sınıf. Bir gün bile çalışmasa, açlıkla
karşı karşıya kalan bir sınıf. Yokluk ve
yoksulluk içinde yaşayan bir sınıf.
Siz bu sınıfın, binbir zorluğa katlanarak, işsizliği, açlığı göze alarak,
mücadele ederek sendikalı olma bahtiyarlığına erişmiş çok küçük bir bölümüne, Parababalarına karşı en meşru
hak arama aracı olan Grevi yasaklarsanız, onu Parababaları karşısında elsiz
kolsuz, kanatsız bırakırsınız. Parababalarının dayattığı sefalet ücretlerine
razı olmasını sağlarsınız. Yani sadece
ve sadece Parababalarına hizmet etmiş
olursunuz.

Büyük Reis’in söyledikleri de tamamen bunu doğruluyor.
Oysa Parababaları zaten yeterince güçlüdürler. Çünkü onlar üretim
araçlarına sahiptirler. Sermaye onlardadır. Örgütlenmenin binbir çeşidi
onlardadır. İşveren Konfederasyonlarından Sendikalarına, Odalardan
Borsalara, Derneklerden Birliklere,
Kulüplerden Farmason Localarına kadar her türlü yasal ve gizli örgütlenme
olanakları onlardadır.

satın aldıkları sarı gangster sendikaları
ve sendikacıları eklerseniz, Parababalarının büyük gücünü görürsünüz.
İşte Büyük Reis, OHAL aracılığıyla buna bir de Grev yasağını ekleyerek,
bu düzeni yerli-yabancı Parababaları
için kaymaklı ekmek kadayıfı haline
getiriyor…
Peki niye düşman İşçi Sınıfına?
Bildiğimiz gibi Büyük Reis liderliğindeki AKP’giller, Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi plandaki temsilcilerinden oluşuyor. Hatta
büyük bir kısmı hâlâ da ticaretle uğraşıyor. Yani o Antika Sınıfın birer üyesidirler de aynı zamanda. Tabiî bunlara
Büyük Reis de dahil…
Bu Antika Sınıfın en büyük özelliği
ne?
Üretimle ve üreticilerle hiçbir
ilgisinin olmaması. Sadece üretmenlerin
ürettikleri ürünlerin alım satımıyla
uğraşması. Üreticilerle tüketiciler arasında aracılık yapması ve buradan havadan para kazanması. 1’e alıp 3’e, 5’e,

10’a satması. Böylece vurgun vurması.
Bütün varlığı buna bağlı. 6500
yıldır bu yöntemle vurgun vuruyor.
Dünyalığına dünyalık katıyor.
Sadece kendi dünyalığına mı?
Hayır, 77 sülalesine de yetecek kadar vurgun vuruyor.
Peki Büyük Reis sadece İşçi Sınıfına mı düşman?
Hayır! Bütün halka düşman.
Bu İşçi Sınıfı ve halk düşmanlığını
ünlü Ozanımız Nazım Hikmet şöyle

bında?
“Sizi daha önce yendik ve ne
yaparsanız yapın sizi yine yeneceğiz”” (http://www.abcgazetesi.com/
dunya/madurodan-abd-baskan-yardimcisi-pencee-benzetme-yilan/ha-

ber-91459)
Peki bizim ülkemizde hiç mi böyle
lider yok? Hiç mi Parti yok?
Olmaz olur mu hiç!
Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencisi, devamcısı, geliştiricisi Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut
var. Halkımızın “Nurullah Dayı”sı
var!
***
Onlar ümidin düşmanıdır, sevgilim,
akar suyun,
meyve çağında ağacın,
serpilip gelişen hayatın düşmanı.
Çünkü ölüm vurdu damgasını
alınlarına:
— çürüyen diş, dökülen et —,
bir daha geri dönmemek üzre yıkılıp gidecekler.
Ve elbette ki, sevgilim, elbet,
dolaşacaktır elini kolunu sallaya
sallaya,
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle:
işçi tulumuyla
bu güzelim memlekette hürriyet...
Bursa’da havlucu Recebe,
Karabük fabrikasında tesviyeci
Hasana düşman,
fakir-köylü Hatçe kadına,
ırgatSüleymana düşman,
sana düşman, bana düşman,
düşünen insana düşman,
vatan ki bu insanların evidir,
sevgilim, onlar vatana düşman...
***
Bakın, bu halk düşmanlığını da Kanal D ve CNN TÜRK ekranlarında 8
Haziran’da yayımlanan, “Seçim Özel”
programında gündemdeki konulara
ilişkin soruları cevaplarken nasıl dile
getiriyor. Konu, alay-ı valayla açtıkları, yeni vurgun alanı olan Şehir Hastaneleri.
“Proje bizim işimiz. Avrupalı
buraya gelsin. Tek derdimiz kalite
sahibi doktorlarımızı artırmak. Onları artırdığımızda bu hastanelerin
müşterisi çok daha artacak. Şu an
bile vatandaşlarımız buraya geldiğinde o kadar mutlu oluyor ki. Gidiyorum, gözleri doluyor.”(http://www.
patronlardunyasi.com/yazdir.asp?haberid=206390)
Adamın tek derdi var: Müşteri kazanmak! Böylece daha çok mal satmak…
“Müşteriye”, satmak istediği mal
ne?
Sağlık!
Hem de İnsan sağlığı!
“Tek derdi” daha çok para kazandıracak “kalite sahibi doktor” sayısını
arttırmak…
Peki niye böyle söylüyor? Yani İşçi
Sınıfına bu düşmanlığı yaptığını dünya
âleme niye ilan ediyor?

Halkın Kurtuluş Partisi var!
“Katil ABD; Ülkemizden ve Bölgemizden Defol!” diyen Kurtuluş
Partililer var.

Geçmişte biz de yendik,
yine yeneceğiz!

Bu halk, Batılı büyük emperyalist
devletleri, Amerika da içlerinde olmak
üzere yendi. Ülkemizden defetti onları.
Bağımsızlığımızı kazandık Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarınca yönetilen Birinci Kuvayimilliye’yle. Cumhuriyet’i kurduk.
Ama ne yazık ki bu Cumhuriyet
yıkıldı artık. Ortaçağcıların iktidarı var
ülkemizde.
Ama biz Sınıf Partisiyiz. İşçi Sınıfı
Partisiyiz. O yüzden gerçek mücadelenin Sınıflar Savaşı olduğunu biliyoruz.
Birinci Cumhuriyet Parababalarına dayanan bir Cumhuriyet’ti. Bizim İkinci Kurtuluş Savaşı’yla kuracağımız
Cumhuriyetse, İşçi Sınıfı iktidarı olacak. Demokratik Halk İktidarı olacak.
Yeneceğiz yerli yabancı Parababalarını. Onların sömürü ve zulme dayanan iktidarlarına son vereceğiz. Parababaları devletini Tarihin çöplüğüne
göndereceğiz. Ve onların her boydan
ve soydan işbirlikçilerini defedeceğiz
ülkemizden.
Zor mu bu savaş?
Zor!
Güç mü?
Güç!
Ama; biz yendik yine yeneceğiz!q

Çünkü,
kendilerini
iktidara
getirenin de, götürecek olanın da yerliyabancı Parababaları olduğunu etiyle
kemiğiyle biliyor. Süpürülmemek için
deliğe iktidardan, kendilerini o makamlara, o koltuklara getirenlere; ben
size hizmette kusur etmedim bu ana
kadar. Bundan sonra da etmem, mesajını vermek için…
Peki bunda da başarılı oldu mu?
Böyle açıktan yaptığı işçi düşmanlığı, halk ve vatan düşmanlığı sonucu
iktidarda kaldı mı?
Kaldı.
Ama şimdilik!
ABD Emperyalistlerine hizmette kusur etmediği sürece. Onların bir
dediğini ikiletmediği sürece.Onların
BOP’larını hayata geçirmek için çabaladığı sürece…Ve tabiî halkı kandırabildiği sürece…
İşi bitince?
At gitsin, süpür gitsin! O kadar!
Bu halk, bu İşçi Sınıfı bir gün gerçek Proletarya Partisi etrafında ordulaşacak ve kendi Demokratik Halk İktidarını kuracak!
Yazımızı yine Nazım Hikmet’le bitirelim:
TÜRKİYE
SELÂM

İŞÇİ

SINIFINA

Türkiye İşçi Sınıfına selâm!
Selâm yaratana!
Tohumların tohumuna, serpilip
gelişene selâm!
Bütün yemişler dallarınızdadır.
Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir,
haklı günler, büyük günler,
gündüzlerinde sömürülmeyen,
gecelerinde aç yatılmayan,
ekmek, gül ve hürriyet günleri.

Türkiye İşçi Sınıfına selâm!
Meydanlarda hasretimizi haykıranlara,
toprağa, kitaba, işe hasretimizi,
hasretimizi, ayyıldızı esir bayrağımıza.

Düşmanı yenecek İşçi Sınıfımıza
selâm!
Paranın padişahlığını,
karanlığını yobazın
ve yabancının roketini yenecek
işçi sınıfına selâm!
Türkiye İşçi Sınıfına selâm!
Selâm yaratana!q
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Av. Tacettin Çolak
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konomistlerin harcıâlem sözüdür; “rakamlarla söylenen yalan kitleleri kandırmanın en
kolay yoludur”.
Kıvılcımlı Usta’nın deyimiyle Ülkemizde; “Olanları peçeleyip tedbirleri felce uğratan en derebeyice zulümlerden biri de “RAKAMLARIN
ZORBALIĞI”dır.
Dolayısıyla Parababaları türlü rakam
oyunlarıyla; “bozguna zafer havası
çalarak”, kitleler sürekli uyutmaktadır.
Bütün burjuva hükümetleri; ihracat, ithalat rakamları, kişi başına düşen
milli gelir, büyüme-küçülme oranları,
cari açık, iç-dış borç rakamları vb. birçok konuda hep halka yalan söylediler,
söylüyorlar.
AKP ise bunların en pervasızı...
Salt ekonomide değil, siyasette,
kültürde, dinde, hemen her konuda yemek yer su içer gibi yalan söylüyorlar.
Zira bunlar batılı emperyalistlerin
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)’un
bir gereği olarak iktidara getirildiler.
Yıllardır ekonomiye sürekli sıcak para
pompalandı. Üretim, yatırım olmadan
sadece inşaat, ticaret ve “duble yol”la
maçı idare eden bir ekonomide yıllık
büyüme oranları da hep şişirildi.
Kişi başına düşen milli gelir ise
türlü rakam oyunlarıyla her geçen yıl
yüksek tutulmaya çalışılmakta. Hatta
G20 ülkeleri içinde en yüksek milli gelire sahip on altıncı ülke olduğumuzu
bile ilan ettiler.
Örneğin,
geçtiğimiz
günlerde yayımlanan TÜİK verilerine
göre, 2017 yılında % 7,4 oranında
büyüdüğümüz açıklandı. Fakat aynı
açıklamada 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre mal ve hizmet ihracatımız ancak
% 0,5 artarken, ithalatın ise % 15,6 arttığı acı gerçeğini yazmaktalar.
Aradaki uçuruma bakın!
Sadece Ocak, Şubat, Mart 2018
ayları arasında ithalat ihracattan %
15,1 daha fazla.
Hadi bu fark, Tayyip’in deyimiyle; “dış güçlerin operasyonu”, diyelim!!!
Geçen yılki 157 milyar dolar ihracata karşılık, 234 milyar dolar ithalata ne demeli?
Yani 2017’de dış ticaret açığımız
yüzde 37 artarak 77 milyar doları bul-
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Rakamlarla yalan söylemek
muş.
Ekonomi dilinde buna “cari açık”
denmekte...
Önceki yıllarda da cari açık hiç
kapanmamıştır. Ancak rakamlarla bir
de biz bunaltmayalım.
Son bir rakam; (uzak geçmişe gitmeden) 2018 yılının ilk çeyreğinde
oluşan cari açık; 55 milyar 380 milyon dolardır.
Oysa AKP hükümeti Orta Vadeli
Programda (OVP) yılsonu cari açık
tahminini 40 milyar olarak açıklamıştı.
Bunların tahminlerinin bile ne kadar sahte olduğu ortada, değil mi?
Görüldüğü gibi “cari açık” her yıl
katlanarak arttığı halde, sermaye iktidarları, rakamların bu yönüne hiç değinmezler.
İthalata ve döviz borçlanmasına
bağımlı ekonominin artan döviz kurları nedeniyle sürekli açık vermesi ve
dolayısıyla bunun faturasının emekçi

halka yıkılması da ayrı bir gerçek.
Bu “döviz kuru” dedikleri oyun;
esasen devalüasyondur.
Yani TL’nin diğer paralar karşısında değerinin düşürülmesi ve bunun sonucu olarak Halkımızın yoksullaşmasıdır. Eskiden bunu bir gecede yaparlardı ve cebimizdeki paramız bir anda
pula dönerdi. Şimdi ise “dalgalı kur”
aldatmacasıyla “ılımlandırarak” her
gün yapıyorlar. Ama sonuç değişmiyor.
Örneğin, 2018 yılı başından bu yana
TL dolar karşısında yüzde 32 oranında
değer kaybetmiştir. Önümüzdeki günlerin daha da acı geçmesi hiç de sürpriz olmayacaktır. Sonuçta yine işçi,

memur, esnaf, küçük sanayici yani
emekçi halk yoksullaşacak, yerli-yabancı Parababaları kârlarına kârlar
katacaklar.
Yukarıdaki büyüme oranına geri
dönersek, Parababaları iktidarları
rakam oyunları yaparak, bir yandan TL bazında büyüdük derken
döviz bazında küçüldüğümüzü gizlemek isterler.
Yine bir yandan kişi başına düşen
milli gelir rakamlarını yüksek gösterirler ama bu milli gelirin yarısından
fazlasına bir avuç Parababasının el
koyduğunu gözlerden kaçırırlar.
Sonuçta işçi-emekçi halk kesimleri
hiçbir zaman, devletin açıkladığı kişi
başına düşen milli gelire sahip olamaz
ve açlığa mahkûm edilirler.
Geçtiğimiz günlerde, İzmirli yerel
basın emekçisi Serkan Aksüyek, (kendisi aynı zamanda müvekkilimdir) Ege
Telgraf Gazetesi’nin 02 Haziran 2018
tarihli sayısında bu milli gelir yalanını

en anlaşılır şekilde şöyle deşifre etti.
Şimdi onu okuyalım:
***
Bir devlet için en önemli ciddiyet
ölçüsü, resmi istatistiklerine duyulan
güven olsa gerek. Yunanistan’ın birkaç
yıl önce düştüğü acınası durumun temelinde, ülkedeki İstatistik Ofisi’nin
açıkladığı ve AB İstatistik Kurumu
EUROSTAT’a bildirdiği makroekonomik verilerin manipüle edildiğinin
ortaya çıkması yatıyordu.
Keza Arjantin’in bugünkü ekonomik çöküşüne neden olan sürecin
başlangıcı, istatistiki verilerin doğruyu
yansıtmadığının anlaşılmasıydı. Ar-

jantin bu nedenle üç kez uluslararası
piyasaların dışına itilmişti. Örnekler
çoğaltılabilir.
Devletlerin ürettiği veriler konusunda hiç kimsenin kafasında soru işareti olmaması gerekiyor.
Dikkatli okurlarım, lafı nereye getirmek istediğimi anlayacaklardır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin istatistik
kurumu olan TÜİK’in açıkladığı verilere olan inanç ve güven giderek artan
bir hızda geriliyor. Bu konuya geçmişte
pek çok kez değindik. Geride bıraktığımız ay Türk Lirası’nın ABD Doları
karşısında yaklaşık yüzde 25 değer kaybetmesi, milli gelir ile ilgili tartışmaları
yeniden alevlendirmişe benziyor.
Bakınız...
Türkiye Cumhuriyeti, 2016 sonu
itibarıyla 81 milyon vatandaşının her
birinin yıllık ortalama 10 bin 600 Dolar gelir elde ettiğini söylüyor. Siyasetçilerimiz de eksik olmasınlar, bu
rakamları meydanlarda bağıra çığıra
vatandaşa anlatmaya çalışıyorlar.

Hesap neye göre?
Şimdi basit bir hesap yapmaya ve
bu hesabın içinden çıkmaya çalışalım...
Anne-baba ve iki çocuktan oluşan dört kişilik bir ailenin yıllık geliri
42,400 Dolara (10,600X4) karşılık geliyor. Bu yazı yazılırkenki kur seviyesini dikkate alırsak, bu çekirdek ailenin
yıllık geliri 190,800 TL’ye (42,400 X
4.50) ulaşıyor. Bu durumda 4 kişilik
ailemizin aylık gelirinin 15,900 TL olduğu anlaşılıyor.
Güldüğünüzü hissediyorum ama
izin verirseniz devam edelim.
Türkiye’de bir ailenin aylık ortalama geliri bu rakama ulaşıyorsa, ya
devletin rakamlarında bir yanlışlık
olduğu ya da geçim sıkıntısı çektiğini
söyleyen vatandaşın su katılmamış bir
yalancı olduğu sonucu çıkıyor.
Karar vermek sizlere kalsın.
Gelelim konunun teknik yönüne...
Türkiye’de yurt içinde yaratılan
milli hâsıla Türk Lirası cinsinden üretiliyor. Yani elektrik faturamızı, taksi
ücretimizi, market alışverişimizi TL
ile ödüyor; arabamıza doldurduğumuz
akaryakıtı TL ile alıyoruz. Türk ekonomisinin her yıl kaydettiği büyüme
oranları da ortada.
Pekâlâ, “AK Parti’nin 2002’den
bugüne milli gelirimizi üç kattan fazla
artırdık” demesinin altında ne yatıyor?

Nasrettin Hoca gibi
Uzunluğun kilogram ile ağırlığın
metre ile mi ölçüldüğü” gibi bir durum

mu yaşıyoruz?
2002 – 2008 yılları arasında dünyada bolca dolaşan para, Türkiye gibi
reel faizi yüksek ülkeleri adeta ihya
etmiş, TL’nin aşırı değer kazanmasına,
ABD Dolarının yüksek faiz baskısıyla
aşırı düşük değerde kalmasına yol açmıştı. Güçlü TL’nin pay-payda ilişkisine etkisi ile Türkiye’nin GSMH’si Dolar cinsinden adeta patlama yaşamıştı.
Pekâlâ, dünyanın en yüksek ikinci
büyümesini kaydeden Türkiye’de nasıl
oluyor da işsizlik, cari açık artıyor ve
milli gelir yerinde sayıyor? TÜİK’in
geçen yıl revize ettiği ve ciddi bir küçülme yaşanan 2009 yılını baz alan
büyüme rakamlarının sihri işte burada ortaya çıkıyor. Sabit TL ile yapılan
hacimsel ölçüm, dolar kuruna göre
yorumlandığında ortaya “Türkiye’yi
üç buçuk kat büyüttük” söylemine dayanak oluşturan durum ortaya çıkıyor.
Ezcümle Nasrettin Hoca’nın kazanının doğurması sonrası ölmesi gibi
bir hikâye yaşıyoruz. Doların etkisiyle
milli gelirimizin büyüdüğüne inanıyoruz ama, son bir buçuk yılda yüzde
40’a yaklaşan devalüasyon ile aynı dolar kuruna göre milli gelirin küçüldüğüne inanmıyoruz. Sonra da 4 kişilik
çekirdek bir ailenin ayda 15,900 TL
kazanç elde ettiğine bakarak, “Amma
da zenginmişiz haberimiz yokmuş”
diye iç çekiyoruz.”
***

Serkan kardeşimiz, TÜİK rakamların güvenilmezliğini ve rakam oyunları ile ekonomik çöküntünün önüne
geçilemediğini ve geçilemeyeceğini
dünyadan örneklerle; “Bilâl’e anlatır
gibi” netçe göstermiştir.
Bu nedenle HKP Programında;
“Namuslu Sosyal İstatistik” başlığı
altında bu konu şöyle konulmuştur.
“Türkiye’mizde olanları peçeleyip tedbirleri felce uğratan en derebeyice zulümlerden biri de “RAKAMLARIN
ZORBALIĞI”dır.
İstatistiklerimizde geçim seviyeleri, gelir dereceleri, üretim, teknik,
aile ve örgüt dereceleri belirtilecek.
Böylelikle hem medeniyet aşkımız
özentilikten kurtarılacak, hem hükümetimiz kör yoklamaları ile bocalamama imkânını bulacak, hem
de milletimiz, alın yazısını düzeltme
çarelerini kavrayacak.”
İşte o zaman rakamlarla yalan söylemeye de gerek kalmayacak...
Dolayısıyla Halkımız; “Rakamların Zorbalığı”na mahkûm olmayacak...q

Sevgililer günü, anneler günü, yılbaşı derken…
Kapitalizmin yeni tuzağı: Ramazan Bayramı

ünümüzde artık insanlar kapitalizmin en önemli araçlarından
bankalara ve kredi kartlarına bağımlı
haldeler. Yılbaşı, sevgililer günü,
anneler günü derken Ramazan Bayramı’nda da en fazla harcama kredi
kartlarından yapılmış. Bankalararası
Kart Merkezi’nin de açıkladığı rakamlar bunu doğrular nitelikte.

BKM’nin açıklamasına göre;
Ramazan Bayramı öncesi 4 haftalık
dönemi kapsayan 16 Mayıs-13
Haziran döneminde kartlarla toplam
64,8 milyar lira tutarında ödeme
yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde
55,3 milyar lira olan tutar, bu yıl
yüzde 17 artış gösterdi. Ramazan ayı
boyunca kartlı ödemelerin 4’te birini
gıda harcamaları oluştururken, gıda

alışverişlerinde ortalama kartlı ödeme
tutarı 91 lira oldu.
Bankalararası kartlı işlem trafiğinde gerçekleşen işlem adetlerine göre
daha önce Anneler Günü haftasında
12,3 milyon adet olan işlem rekoru
Ramazan Bayramı arife gününde 13,9
milyon adede ulaşarak yenilendi.
Perşembe günü en fazla kartlı iş-

2’nci günü 1 milyar 33 milyon ve
3’üncü günü 1 milyar 114 milyon lira
tutarında kartlı ödeme gerçekleşti.
14-17 Haziran’a denk gelen Ramazan Bayramı ve arife gününde kartlarla 5,4 milyar lira tutarında ödeme
yapıldı. Ödemelerin 2,7 milyar TL’si
(yüzde 50) market ve AVM, giyim
ve aksesuar ve akaryakıt istasyonları
sektörlerinde gerçekleşti.

En fazla kartlı ödeme
sağlık, kozmetik,
giyim sektörlerinde
yaşandı

lemin gerçekleştiği saat aralığı 15.0016.00, en fazla işlemin yapıldığı
dakika ise 15.43 oldu. Geçen yıl 1,8
milyar lira kartlı ödeme yapılan arife
gününde bu yıl yüzde 39 artışla 2,5
milyar TL’lik kartlı ödeme yapıldı. Bu
tutar Ramazan Bayramı’’da toplam
4 günde yapılan ödemelerin yaklaşık
yarısını oluşturdu.
Bayramın 1’inci günü 773 milyon,

En fazla harcama yapılan
market ve AVM sektörü toplam
kartlı ödemelerin yüzde 20’sini
oluşturdu. Bu sektörleri yüzde
15 ile giyim ve aksesuar, yüzde 14 ile
akaryakıt istasyonları sektörü izledi.
Toplam kartlı ödemelerin yarısı bu
üç sektörde gerçekleşirken, yemek
sektörü kartlı ödemelerin yüzde 8’ini
ve çeşitli gıda sektörü ise yüzde
7’sini oluşturarak en fazla harcama
yapılan sektörler arasında yer aldı.
Bu yıl Ramazan Bayramı’nda yapılan
kartlı ödemeler 2017 yılı Ramazan

Bayramı’nda yapılan kartlı ödemelerle
karşılaştırıldığında, Babalar Günü’nün
de bayrama denk gelmesinin etkisiyle
en fazla artışın yüzde 48 ile sağlık
ürünleri/kozmetik, yüzde 45 ile giyim
ve aksesuar ve yüzde 38 ile elektronik
eşya sektörlerinde gerçekleştiği
görüldü. Akaryakıt istasyonları yüzde
35 ve yemek sektörü yüzde 31 artışla,
geçen yıla göre an fazla artış görülen
diğer sektörler arasında yer aldı.
Genel olarak ‘yoksulları anlamak’
niyetiyle 30 gün boyunca oruç tutulan
Ramazan Ayı’nda, aslında kendisi de
yoksul olan halkın, üstelik hâlihazırda

cebinde bulunmayan bir parayı, kredi
kartı yani banka aracılığıyla çılgınca
harcaması, bayramların da artık kapitalizm tarafından bir tuzak olarak
kullanıldığının en iyi örneği olarak
karşımıza çıkıyor. Kendini bu özel
günlerde alışveriş yapmak, harcamak,
tüketmek zorunda hisseden insanlar,
aslında bankaların allayıp pulladığı
prangaları kendi istekleriyle kendi
bileklerine geçirdiklerinin farkında
değiller.
(Kaynak: www.olayneyseo.com)
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Havamızı, suyumuzu,
yediğimiz sebzeyi-meyveyi zehirliyorlar (III)

Su gibi berrak derdik ya,
suyumuzu da kirlettiler

S

ağlık Bakanlığı tarafından
2011-2016 yılları arasında yapılan “Kocaeli, Antalya, Tekirdağ,
Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel
Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi”
konulu araştırmanın sonuçlarını Gıda
Mühendisi Bülent Şık yayınlamıştı.
Yazımızın kaynağını da Cumhuriyet
Gazetesi’nde yayımlanan bu araştırmanın sonuçları oluşturuyor.
Sağlık Bakanlığı, kanserden ölümlerin dünya ortalamasının üstünde
olduğu tespit edilen Antalya, Ergene
Havzası ve Kocaeli Dilovası’nda çevre kirliliğinin insan sağlığına olan etkilerini tespit etmek amacıyla yaptırıyor araştırmayı. Araştırmada özellikle
sanayinin yoğun olduğu ve yoğun bir
endüstriyel kirlilikle karşı karşıya olan
Ergene Havzası ile Kocaeli Dilovası’nın yanı sıra Antalya ili seçilmiş.
Böylece sanayi atıklarıyla kirlenen ve
kirlenmeyen bölgeler arasındaki fark
görülmek isteniyor. Araştırma sonuçlarının gıdayla ilgili olan bölümlerini
iki ayrı yazı halinde paylaşmıştık.
Bu yazımızda da aynı araştırmanın
sularla ilgili bölümünü paylaşmak ve
değerlendirmek istiyoruz.

yağ, kömür, katran atıklarında bulunur
ve fosil yakıtları başta olmak üzere çeşitli maddelerin yanması sonucu açığa
çıkar. Analiz edilen su örneklerinin
19 tanesinde (yüzde 1,3) PAH kalıntıları tespit ediliyor.
Sularda sadece PAH aranmıyor.
Pestisit olarak adlandırılan bitki zararlılarını öldürücü ilaçların kalıntısına
da bakılıyor. Edirne ve Tekirdağ’dan
alınan 2 kaynak suyu örneğinde ülkemizde uzun yıllardır kullanılmayan
ve bir kalıcı kirletici olan aldrin isimli pestisitin kalıntısı belirleniyor. Edirne’den alınan örneklerin 14’ünde; Tekirdağ’dan alınan örneklerin 6’sında;
Kırklareli’den 1 ve Antalya’dan alınan
11 su örneğinde bir başka pestisit olan
folpet kalıntısı çıkıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yapılan araştırmalara dayanarak, içme
sularındaki arsenik miktarını 1993’te
litrede 50 mikrogramdan 10 mikrograma indirmiştir. 10 mikrogramın
üstünde arsenik içeren suları zararlı
olarak belirlemiştir. Yapılan bazı bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, içilen
suda litrede 50 mikrogram ve üstünde arsenik bulunması akciğer ve mesane kanserini tetikleyebiliyor.
Arsenik doğada bulunan bir element olduğu için, sularda, bitkilerde,
kayalarda eser miktarda bulunuyor.

Grafik 1
Bu araştırma Bakanlık tarafından Ancak sularda eser miktarın üzerinde
yapılıyor ancak araştırma sonuçları arsenik olması, volkanik hareketlerin,
sümen altı ediliyor, halktan gizleniyor. orman yangınlarının, kayaların aşınErgene Havzası’nda yer alan Edir- ması sonucu yeraltı sularındaki arsene, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli’nin nik miktarının artmasından dolayı olaDilova İlçesi ve Antalya ilindeki 1440 biliyor. İkinci bir sebep de endüstriyel
farklı yerleşim noktasından alınan kay- kirlilik sonucu ya da tarımsal kirlilik
nak ve depo suları analiz edilmiş. Bu sonucu tarım ilacı olarak kullanılan arsularda kansere neden olan Polisiklik seniğin içme sularına karışması.
Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)
Ergene’deki 3 ilden alınan 764 su
bileşikleri, bazı pestisitlerin kalıntı- örneğinin 316’sında (yüzde 41.4) arları, arsenik gibi bazı ağır metaller ile senik tespit edildi ve bu değer Antalalüminyum ve diğer başka elementler ya’dan 15 kat fazla. Örneklerden 25’i
de araştırılıyor.
(yüzde 3.3) sınır değeri aşıyor ve bu
PAH iki ya da daha fazla benzen suların içme suyu olarak kullanılmahalkasına sahip kansere yol açan ması gerekiyor. En çok arsenik tespit
kimyasal maddelerdir. Petrol kirliliği, edilen iller Tekirdağ 140 örnek (8’i

U

sınır değer aşımı); Kırklareli 74 örnek (13’ü sınır değer aşımı) ve Edirne 106 örnek (4’ü sınır değer aşımı)
olarak belirlendi.
Antalya ilindeki örneklerden sadece birinde arsenik miktarı maksimum
sınır değer olan litrede 10 mikrogramı aşıyor. Kocaeli ilinden alınan su
örneklerinden sadece birinde arsenik
tespiti yapılmış.

Grafik 2
Grafikte (2 numaralı) en solda yer
alan mavi renkli kısım Antalya ilinden
alınan 569 su örneğinden arsenik tespiti yapılan 20’sini (yüzde 3.5) gösteriyor. Grafiğin tam ortasından geçen
çizgi 10 mikrogram olarak belirlenen
aşılmaması gereken arsenik sınırını
gösteriyor. Grafikte kırmızı renkle gösterilen kısım ise Ergene Havzası’nda
yer alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ
illerini gösteriyor. Sadece görsel olarak bile farkın ne kadar büyük olduğunu görmek mümkün.
Gelelim alüminyum analizlerine.
(Grafik 3) Dünya Sağlık Örgütü alüminyum için maksimum kalıntı sınır
değerini bir litre suda maksimum
200 mikrogram olarak belirlemiştir.
Kocaeli’de analiz edilen 106 su
örneğinden yaklaşık yarısında alüminyum bulundu, yüzde 10’u sınır değeri aşıyor. Ergene Havzası’nda analiz
edilen suların ise yaklaşık yüzde 42’si
arsenikli ve bu değer Antalya’dan 15
kat fazla. 3 numaralı grafikte görüldüğü gibi, Antalya ilinden alınan 100
su örneğinin sadece 18’inde alüminyum kalıntısı çıkarken; Kocaeli’nden
alınan örneklerde bu değer 56 olarak
belirlenmiştir.
Alüminyum suda, toprakta ve havada doğal olarak bulunabilen bir elementtir. Özellikle madencilik ve alüminyum üretimi sonrasında büyük
miktarlarda alüminyum ortaya çıkar.
Kömür yakıtlı termik santraller, atık
yakma tesisleri de küçük çaplı alüminyum kaynağıdır. Çevredeki asidik
süreçler ve asit yağmurları özellikle
yeraltı sularındaki çözünmüş alüminyum düzeyini arttırır. Alüminyum insan vücudunda zehirli etkiye sahiptir.

HKP’lilere 2017 1 Mayısı eyleminden
1 yıl sonra 2018 Haziranı’nda dava açıldı!

zun ve kanlı mücadeleler sonucu 1 Mayıs alanı Taksim İşçilere
açılmış ve yüzbinler buraya akmıştı.
Yurtdışından bile binlerce insan geldi
1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için.
Büyük coşkuyla kutlandı o dönem 1
Mayıs’lar.
Ancak bu durum AKP’giller’in hiç
hoşuna gitmedi ve hemen önlem alarak
sudan gerekçelerleTaksim’i yasakladılar İşçi Sınıfına. Onun yerine Pazar
Yeri ve Dolgu Alanlarını işaret ettiler.
Sarı Sendikacılar ve mücadele kaçkınları da kuzu kuzu gittiler oralara.
Fakat direnenler de vardı.
“1 Mayıs Alanı Taksim’dir! Taksim Vatandır!” diyen HKP gitmedi
Çukura ve Dolguya. Yiğitçe direnerek
her yıl 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak
için mücadele ediyor HKP’liler.
İşte 2017 1 Mayısı da bunlardan
biridir. O gün Taksim’e gitmek üzere

Beşiktaş’ta toplanan HKP’lilere polis
azgınca saldırarak tümünü gözaltına
almıştı.
HKP’nin her 1 Mayıs kutlamasına,
tüm Mahkeme ve AİHM kararlarına
aykırı olarak dava açan Yargı sistemi
bu sefer gecikti. 2017 1 Mayıs’ında
gözaltına HKP’lilerden 54’üne tam
1 yıl 1 ay sonra, 2018 Haziran’ında
dava açıldı. Ancak ceza yargılamasına
aykırı olarak 3 ayrı saatte, 3 ayrı yerde farklı grupların yaptıkları eylemler
için tek iddianame düzenlendi. Üstelik
HKP’li avukatlar 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun
önemli maddelerini iptal ettirmişti.
Buna rağmen hukuksuz bir şekilde açılan; İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2018/349 E. No ile görülecek
olan davanın ilk duruşması 04.12.2018
tarihinde görülecek.
Şimdiye kadar açılan tüm davalar-

Ayrıca çeşitli araştırmalar içme suyundaki alüminyumun Alzaymır hastalığını tetiklediğini savunmaktadır.
Grafikte (1 numaralı) görülebileceği gibi gerek Kocaeli ilinde ve gerekse
Ergene Havzası’ndaki sularda bulunan
alüminyum düzeyleri endüstriyel faaliyetlerin çok zayıf olduğu Antalya
iline kıyasla çok yüksek. Ergene’de
analiz edilen toplam örnek sayısı 764;
alüminyum tespiti yapılan örnek sayısı
181 (yüzde 24) ve litrede 200 mikrogram olan sınır değeri aşan örnek
sayısı ise 29 (yüzde 3.8) olarak belir-

dan beraat eden HKP’lilere bu sefer
de 1 yıl 1 ay sonra 2018 1 Mayısı’ndan hemen sonradava açıldı. Davanın
bu kadar geç açılması bir yana, 2018
1 Mayıs’ından hemen sonra açılması
manidardır. Siyasi baskı altında olan
Yargıdan başka bir şey beklenemezdi
zaten. Ancak ne bu davalar, ne gözaltılar İşçi Sınıfı Mücadelesinin onuru
HKP’lileri yıldıramayacaktır. HKP,
Taksim Vatanını savunmaya devam
etmektedir ve edecektir! 08 Haziran
2018
1 Mayıs Alanı Taksim’dir!
Taksim Vatandır!
Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi!

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

lenmiş. Yani buralardaki içme suları
içilemez durumda.
Kocaeli ilinde analiz edilen örnek
sayısı 106; alüminyum içerdiği tespit
edilen su örneği sayısı 49 (yüzde 46)
ve sınır değeri aşan örnek sayısı ise
10 (yüzde 9.4) olarak tespit edilmiş.
Yani Kocaeli’deki bu 10 örneğin alındığı noktalardaki suyun içilmemesi
gerekiyor.
Antalya ilinde ise analiz edilen 569

lardan, Ergene Nehri’nin değişik noktalarından, arıtma ve deşarj noktalarından da örnekler alıp analizler yapmış.
Bu verilerin tamamının birlikte değerlendirilmesi, tespit edilen ağır metallerin, pestisit vb. zararlı kimyasalların
kaynağı konusunda çok daha doğru
ve kesin bir bilgi verecektir. Özellikle
alüminyum ve arsenik kirliliğinin tamamen yukarıda bahsettiğimiz doğal
yollardan değil, çoğunlukla araştırmanın yapıldığı bölgenin çevresel kirlilik
düzeyinden kaynaklandığı görülebilecektir.
İşte içtiğimiz suların durumu bu.
Parababaları kârlarına daha çok
kâr katmak için havamızı, toprağımızı, suyumuz kirletiyorlar. Yaptıkları endüstriyle faaliyetlerden kaynaklanan atıkları doğaya zarar vermeyecek ya da en az zararı verecek şekilde
arıtmak için yatırım yapmak kârlarını
azaltacak diye, doğayı gönüllerince
kirletiyorlar. Doğamızı yok ediyorlar.
İnsanlarımızın sağlığını bozuyorlar.
Erkenden ölümcül hastalıkların pençesine düşüp büyük acılar çekmelerine, ölümlerine sebep oluyorlar. Çocuklarımızın sağlıklı büyümesini ve
beslenmesini engelliyorlar.
Çevresel kirliliğin fazla olduğu
bölgelerde yaşayan halk, kanser gibi
ölümcül hastalıklara, astım, bronşit
gibi kronik rahatsızlıklara daha fazla
yakalanıyor. Kirlilikten en çok çocuklar etkileniyor. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi olumsuz etkileniyor. Astım, bronşit ve alerji daha
fazla görülüyor çocuklarda.
Araştırmayı yapıp sonuçlarını
halktan gizleyen Sağlık Bakanlığı ve
AKP Hükümeti, 5 milyon insanımızı
etkileyen bu çevresel kirliliği önle-

Grafik 3
örnekten sadece biri alüminyum için
belirtilen sınır değeri aşmış ve tespit
edilen alüminyum düzeyleri genel olarak çok düşükmüş.
Arsenik ve alüminyum analiz sonuçlarını değerlendirdiğimizde, Ergene Havzası’nda arsenik kirliliğinin,
Kocaeli’nde ise alüminyum kirliliğinin
daha yoğun olduğunu söylemek mümkün.
Biz ne yazık ki araştırmanın sınırlı bir bölümüne ulaşabiliyoruz. Sağlık
Bakanlığı, seçilen bölgelerdeki toprak-

mek, ortadan kaldırmak, hiç olmazsa
azaltmak için bir adım bile atmıyor.
Halkımızın, çocuklarımızın onlar için
hiçbir değeri yok. Onlar için değerli
olan tek şey mal, mülk, unvan, küplerini doldurmak. Tapındıkları tek Tanrı;
Para Tanrısı. Bunun için de Parababalarının kâr düzeninin bekçisidir
onlar.
Bundan sonraki yazımızı da sularda kurşun kirliliğine ve ülkemizdeki su
sorununa ayırmak istiyoruz.q

7

Yıl: 13 / Sayı: 125 / 5 Temmuz 2018

Sivas Katliamı’nın Sorumlusu
AB-D Emperyalistleri ve Yerli Satılmışlardır!

Baştarafı sayfa 1’de

Zamanın AB-D’ci devlet yöneticileri esir edilmiş masum aydınları ve
gençleri korumak yerine katliamcıları
savunmakla meşguldüler.
Dönemin Cumhurbaşkanı S. Demirel, “Halkla güvenlik güçlerini
karşı karşıya getirmeyiniz.” diyerek
Şeriatçı katiller sürüsünü koruyor ve
ilgilileri uyarıyordu.
Başbakan Çiller ise katliamdan
sonra; “Çok şükür, otel dışındaki
halkımız bu yangından zarar görmemiştir! Halktan kimsenin burnu
kanamamıştır ve ölenler de çıkan
yangından boğularak ölmüşlerdir.
Olayı bu kadar büyütmek yanlış,
bir futbol maçında da bu kadar
insan ölebilirdi” demişti.
Böylelikle AB-D Emperyalistleri-

1

nin işbirlikçiliğini yapan siyasi iktidar
ve Şeriatçı-Faşist örgütler elbirliğiyle
Tarihimizin en acı katliamlarından
birini gerçekleştirmiş oldular. Yobaz
sürüsü insanlara saldırırken, en küçük
hak arama hareketine müdahale eden
resmi kolluk güçleri ise olayları katliamla sonuçlanıncaya kadar seyretmekle yetinmişti. Daha sonrasında da
katliamın baş sorumluları yakalanıp
yargılanmadığı gibi, davalar da zaman
aşımına uğratıldı. Katiller cezasız
bırakıldı.

Peki neden yapılmıştır
2 Temmuz Sivas Katliamı?
2 Temmuz ilmek ilmek örülen bir
karanlık örtünün en önemli parçalarından biridir, tıpkı Çorum, Maraş ve
Gazi Mahallesi Katliamları gibi…

Soma Davası’nda
sona doğru

3 Mayıs 2014 kara bir gündü. Resmi rakamlara göre 301 işçi kardeşimiz göz göre göre Parababaları
düzeninin kurbanı oldu.
Soma’daki bu iş katliamının
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde
başlayan davası 19 Haziran 2018 Salı
günü 22’nci duruşmayla devam etti.
Seçim arifesi olmasının da etkisiyle
her duruşma maratonunun öncesinde
yapılan yürüyüşe katılım sevindiriciydi. Yürüyüş sonunda şehit madenci Uğur Çolak’ın babası İsmail Çolak
yaptığı konuşmada 49 aydır süren
dava neticesinde adalet beklentisini
vurguladı.
Bizler de HKP İzmir İl Örgütü
olarak olayın ilk gününden itibaren
gerek Soma’da maden ocaklarının
önünde, gerekse Akhisar’da mahkeme kapısında hazır bulunarak acılı ailelerin yanında olduk. Dört yılı aşkın
mahkeme sürecinde katliamın fail ve
sorumlularını teşhir eden pankartımız
sebebiyle üyelerimize davalar açıldı.
Bu davalarda sözümüzün arkasında
durarak, haklılığımızı gösteren beraat kararları alırken davayı takibi bırakmayıp, pankartımızı da gözlerine
sokarcasına mahkeme meydanına as-

maya devam ettik.
Aynı gün yemek arasında davada ailelerle dayanışmada bulunan
siyasi parti ve gruplar çeşitli konuşmalar yaptılar. Seçim arifesi olması
sebebiyle biraz da oy kaygısı kokan
konuşmaların ardından Partimiz adına üyemiz Fahri Kaya, yaptığı kısa
konuşmada Partimizin olaya yaklaşımını vurgularken, bu mahkemenin
bir şekilde sonuçlanacağını, yalnız bu
soygun düzeni bitmedikçe Soma’ların, Ermenek’lerin bitmeyeceğini
ifade etti.
19 Haziran 2018 Salı günü başlayan 22’nci duruşma altı gün süren
sanık avukatlarının savunmalarının
bitiminde 29 Haziran 2018 Cuma
günü tamamlandı. 9 Temmuz 2018
Pazartesi gününe ertelenen davada
nihai karara varılması bekleniyor. 29
Haziran 2018
Soma’yı Unutmadık, Unutturmayız.
Soma’nın Katili AKP’giller’in
Bekçiliğini Yaptığı Sömürü Düzenidir.

HKP İzmir İl Örgütü

Bu karanlık örtü bugün ülkemizin
ve tüm Ortadoğu’nun üzerindedir.
Bu karanlık örtü, milyonlarca insanı
katletmiştir, hem ülkemizde hem de
Ortadoğu’da. Bu örtünün terzisi ABD
ve AB Emperyalizmidir. Yamakları ise
bizim gibi ülkelerin başına musallat
olmuş olan, iktidardaki gerici, Ortaçağcı Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı
ve yerli Finans-Kapitalistlerin siyasi
plandaki temsilcileridir. Bu örtünün
adı 1950’lerde “Yeşil Kuşak Projesi”, bugün ise “Büyük Ortadoğu
Projesi”dir.
Birkaç yüz kişiden oluşan bir avuç
Parababasının kendi maddi-ekonomik
çıkarları için dünyayı kan gölüne çevirmesi olan Emperyalizm, gözünü
diktiği ülkelerde emeline ulaşmak
için, Lenin Usta’nın deyimiyle, “Geri,
ölü ve Ortaçağ kalıntısı ne varsa
hepsini desteklemektedir”. Bu
nedenle AB-D Emperyalizmi 1945
yılından sonra ülkemizdeki en gerici
sınıf olan Tefeci-Bezirgân Sermaye
Sınıfının gelişmesini, örgütlenmesini
sağlamıştır. Bildiğimiz gibi ABDAB Emperyalizmi, bugün bu gerici,
asalak, din alıp satan sınıfın siyasi
plandaki temsilcisi AKP’giller’i iktidarda tutmaktadır. AB-D Emperyalizmi, laiklik ve bilim, dahası insanlık
ölsün diye Sivas’ı, Çorum’u, Maraş’ı
ve daha nice katliamları yaptırmıştır
işbirlikçilerine, ortaklarına. Aydınlığa
düşman “Şeriat” adı verilen Ortaçağcı

düzen karanlık düzen gelsin diye…
Ne yazık ki son 25 yılda emperyalizm ve emperyalistlerin desteklediği
gerici sınıf ve güçler; bugün daha da
hızlı adımlarla hedeflerine ulaşmak
üzeredirler. Bu gün ülkemizdeki siyasi
iktidar, Sivas’ta katliam yapanların ve
onların avukatlığını yapan kişilerin
elindedir. Ortadoğu, BOP çerçevesinde hızla şekillendirilirken ülkemiz
de bu katliamcı güruh eliyle yeni bir
Yugoslavya, Irak, Libya olmaya doğru
götürülmektedir. Emperyalistlerin
ülkemize biçtiği rol “parçalanma” ve
faşist bir din devletine doğru sürükleniştir.
Özellikle son 16 yılda gerçekleşen
Laik Cumhuriyet’in yerle bir edip
enkaza çevrilmesi, yargının, eğitimin
ve en önemlisi laikliğin yok edilmesi
bundandır. Bu dönemde trilyonlarca
Dolarlık vurgunlar bir yana, Türkiye’ye ait olan 18 Ege Adası kaybedilmiş, Suriye sınırımız gerici güçlerin
ellerine teslim edilmiştir.
Bugün emperyalizm, işbirlikçileri
eliyle ahlâkı, vicdanı ve hatta din ve
imanı da mahvederek kendisine göre
bir din, insan karakteri oluşturmuştur. Afyonlanmış kitleler artık CIA
İslamı’nın düşünmeyi, muhakemeyi
bilmeyen müritleri haline getirilmişlerdir.
Bu nedenle en başından dediğimizi bir kez daha söylemek gerekirse;
madem bu katliamların, acıların sorumlusu emperyalizm ve onun yerli
uşaklarıdır, Ortaçağcı geriliktir; o
halde emperyalizme ve onun satılmış
yerli ortaklarına karşı durmak insanlığımızın ilk görevidir. Savunmamız

Şeriat Ortaçağdır!
Şeriata Karşı Ya Birleşmek! Ya
Ölüm!
Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi!

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Edebiyatımızın hali…

Doç. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu
iselerde Edebiyat derslerimiz vardı. Bu dersler önemli dersler olmasına rağmen, çok da önem verilmezdi.
Lise Edebiyat derslerime, gerçekten
Edebiyat öğretmeni olan bir öğretmen
girmedi. Matematikçi, Coğrafyacı gibi
öğretmenler ile bu dersimiz geçiştirildi.
Edebiyat derslerimizin içeriği de öyle
pek iç açıcı değildi. Bazen filmlere bile

tim düzenimizde, Edebiyat derslerinde
gerici bir anlayış vardı. 12 Eylül 1980
Faşist Darbesinden sonra bu anlayış,
Milli Eğitime tamamen egemen oldu.
Kitaplar, müzik kasetleri yasaklandı.
Kurtuluş Savaşı’mızı şiirlerle en
güzel şekilde anlatan şairimiz Nazım
Hikmet’in ülkemizde yasaklanması
trajik bir durumdur. Bu ülkenin sanat
anlamında temel taşlarından biri olan
Nazım Hikmetin hayatı, hapislerde ve

konu olan aruz veznini ezberletmek, bu
içerikte önemli bir yer tutuyordu. Ülkemizin dünyaya mal olmuş, Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Aziz Nesin, Sabahattin Ali, Yaşar Kemal gibi edebiyatçıların eserlerini görmezden gelen bir
içerik vardı. 1970’li yıllarda bile Eği-

sürgünlerde geçmiştir. Orhan Kemal
ülkemiz insanlarını, toprak meselesini,
şehirleşmeyi, işçileşmeyi en iyi yazan
yazarlarımızdan biridir. Hayatı zorluklar içinde ve mahkemelerde geçmiştir.
Ahmet Arif Türkçeyi en iyi kullanan,
yazdığı az sayıda eserle bile edebiyatı-

L

gereken şey tam bağımsız ve tam laik
bir ülkedir. Ortaçağ gericiliğine, yerliyabancı Parababalarına ya tam karşı
durulacak, savaşılacak; ya da ölümlerden ölüm beğenilecektir. Sivas’ta ölen
35 aydınımızın da diğer katledilen
insanlarımızın da hesabı ancak bu
şekilde sorulabilir.
Bizler katliamdan sonra “Çok
şükür” diyen Çiller’leri de, katliamın
yargılaması zaman aşımına uğratıldığında “Hayırlısı olsun” diyen
Tayyipgiller’i de asla unutmayacağız.
35 aydınımızın acısı hâlâ kor gibi
yüreğimizi yakmaktadır. Bu nedenle
bu katliamı yapan ve yaptıran tüm eli
kanlı güçler halk önünde hesap verene
kadar mücadele etmeye kararlıyız.
Sivas Katliamı’nın hemen ardından yitirdiğimiz halkçı şair Rıfat Ilgaz’ın dediği üzere; “Yollar kesilmiş
alanlar sarılmış, tel örgüler çevirmiş
olsa da yöremizi, fırıl fırıl alıcı kuşlar tepemizde de olsa da, kaldırmak
lazım başımızı kan uykulardan.”
Bu gün gerici asalak ve insanlık
düşmanı güçler kazanmış gibi görünse
de son olarak Gezi İsyanı’mızda yakaladığımız heyecan ve cesaretle er ya
da geç bu geriye gidişi durduracağız.
Buna inancımız tamdır! 01 Temmuz
2018

Kahraman Gerilla
Che Guevara
90 Yaşında

mıza önemli katkısı olan bir şairimizdir. 2 Haziran Orhan Kemal ve Ahmet
Arif’in, 3 Haziran da Nazım Hikmet’in
ölüm yıldönümüydü.
Şimdi edebiyat derslerimiz gibi
edebiyatçılarımızın durumu da içler
acısı. Nobel ödülü sahibi romancımız
Orhan Pamuk, yurt dışında halkından
uzak bir şekilde yaşıyor. Emperyalistlerin istediği cümleler sarf ettiği için
Nobel ödülünün verildiği konusunda
toplumda genel bir kanaat var. En son
Suriye’ye AB-D Emperyalistlerinin
saldırısını destekledi. Romanlarının da
Batılı yazarların romanlarından aşırma
olduğu tartışılıyor. Yine romanları çok
satan Elif Şafak’ın romanları da aynı
şekilde tartışma konusu.
Edebiyat alanında nereden nereye
gelmişiz bir baktığımızda, ülkemizin
gerçeklerini anlatan değil, gerçeklerini
saptıran edebiyatçıların ön plana çıkartıldığını görüyoruz. Aynı durum müzik ve sinema alanında da yaşanıyor.
Bizlere hayatın gerçeklerini olduğu
aktaran, ülkemizin yüz akı, Nazım Hikmeti, bedence aramızdan ayrılışının 55.
yılında, Orhan Kemal’i bedence aramızdan ayrılışının 48. yılında, Ahmet
Arif’i bedence aramızdan ayrılışının
27’inci yılında saygıyla anıyorum.

(Gaziantep
Yeni Çizgi Gazetesi’nden)

8

Yıl: 13 / Sayı: 125 / 5 Temmuz 2018

Nurullah Ankut
Baştarafı sayfa 1’de
Hatırlanacaktır; 13 Mayıs 2014’te
Soma’da büyük bir maden katliamı
yaşandı. 301 işçi kardeşimiz, yürek
parçalayıcı bir biçimde, acı çeke çeke
yerin yüzlerce metre altında can verdi.
Bu tümüyle, özelleştirme adı altında kamu mallarının yerli yabancı
Parababalarına peşkeş çekilmesinin
yarattığı bir facia idi.
İş güvenliği sıfır düzeyine yakın
durumdaydı. Çünkü iş güvenliğini, bilimin emrettiği şekilde yerine getirmek,
maliyet gerektirir, dolayısıyla da kârda
düşüşe yol açar. Bu bakımdan Parababaları, iş güvenliğinden nefret ederler.
İşte bu sebepten de Türkiye, kaza
deyip geçilen iş cinayetlerinde dünya
üçüncüsüdür. Her yıl 1500 civarında
işçi kardeşimiz bu cinayetlere kurban
gitmektedir.
Katliam sonrası Tayyip ve avanesi
Soma’ya gitti.
Ne dediler, bu tür cinayetlerin hemen hepsinde söyledikleri gibi?
“Bu tür ölümler bu işin fıtratında vardır.”
Yani adamın iş güvenliği filan dünyasında yok... Madenciysen, ölürsün
de; bu doğal, diyor.
Tayyip, hayatını kaybetmiş madenci yakınını tokatladı burada, bildiğimiz
gibi. Onun memuru, adamları tarafından dövülüp yere düşürülen bir başka
madenci yakınını tekmeledi...
Davası hâlâ sürmektedir, bilindiği gibi bu katliamın. Dün de, bugün
de duruşmaları vardı. Bilindiği gibi,
Partili yoldaşlarımız, katliamın ilk saatlerinden itibaren sürekli işçi kardeşlerimizin yanında oldular ve onların
haklarını savundular. Savunmaya da
hep devam edecekler.
Katliam sonrasında yapılan ilk seçimde, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Soma’da da AKP’giller, yüzde
39.87’lik oy oranlarıyla birinci parti
oldular...
Geçen Pazar yapılan seçimlerde ise oylarını daha da arttırıp yüzde
48.4’lik bir oy alarak yine birinci parti
olmuşlardır.
Yani ne katliam umurunda olmuştur Somalıların, ne tokatlanan madenci
yakınları, ne tekmelenen madenci yakınları...
Çünkü ölçüt dindir. Öyle olunca,
tabiî ki, en dindar sandıkları Kaçak
Saraylı Reis ve avanesinden şaşmayacaklardır.
Yine hatırlanacaktır; bu son seçimlerden kısa süre önce Tayyipgiller, elde
kalan 14 şeker fabrikasını da yandaş
Parababalarına satıp geçtiler. Fabrikalarda çalışan binlerce işçi işinden oldu.
Sadece bu kadar değil; binlerce
pancar üreticisi köylümüz de ekmeğinden edildi...
Ama buna rağmen, şeker fabrikalarının bulunduğu il ve ilçelerin biri hariç (Alpullu) tamamında da AKP’giller
ve Büyük Şefleri Tayyip en çok oyu aldılar. İşte tablosu ve haberi:
Tablo ve haber girecek
“Fabrikaları satılan iller seçimde
‘Erdoğan’ dedi
“Seçim sürecine, şeker fabrikalarının satılmasına isyan eden işçilerin
ve üreticilerin feryadı damga vurdu.
Ancak bu tepkiler sandıktan AKP’ye
ve Erdoğan’a oy olarak geri döndü.
“Seçim öncesinde en çok konuşulan konu işçilerin ve üreticilerin
protestolarıydı. Özellikle de Cumhuriyet’in mirası olan şeker fabrikalarının satışı büyük tepki toplamıştı.
Ancak şeker fabrikaları satılan 14
merkezin 13’ünde kazanan AKP ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erzurum, Yozgat, Kastamonu, Çorum, Afyon’da AKP açık
ara seçimi kazandı. 14 merkez arasında sadece Alpullu’nun bağlı olduğu Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde
CHP üstünlük elde etti. Başka kentlerde de benzer oy oranları çıktı.

İktidarları, ABD piyonluğu ve
din alıp satma üzerine kuruludur
“ÇAY ÜRETİCİSİ NE DEDİ?
“Rize’de çay üreticisi ürünleri
para etmediği için defalarca eylem
yaptı. “Oy vermeyiz” dedi. Rize’de
sandıktan AKP ve Erdoğan çıktı.
Erdoğan, memleketi Rize’de yüzde
76,9 oy aldı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Rize’de
yüzde 16,6 oy oranına ulaştı. Rize’de AKP’nin oy oranı yüzde 64,8,
CHP’nin oy oranı yüzde 13 oldu.
“MALATYA VE ORDU DA VAR
“Malatya’da kayısı üreticisi bir

ği gibi, uzun yıllar Ankara’da karargâh
kurmuş ünlü CIA Şefi ya da CIA’nın Ortadoğu Masası Şefi Graham Fuller’dir.
Yıllar sonra verdiği bir röportajda;
bu projenin isim babası olmaktan gurur duyarım, diyebilmiştir bu alçak...
Ve İslam ülkeleri bu projenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Tarikatlarla,
Kur’an Kurslarıyla, İmam Hatip okullarıyla donatılmış ve yüz milyonlarca
insan bu Ortaçağ kurumlarının doğrudan ya da dolaylı yaydıkları Muaviye-Yezid Dini afyonuyla meczuplaştı-

türlü çözülmeyen sorunlarına isyan edip 2.5 milyon kayısı ağacını
kesti. Sandıkta ise yine “Erdoğan”
ve “AKP” dedi. Malatya’a Erdoğan yüzde 69,2, İnce yüzde 22,9 oy
aldı. Malatya’da AKP yüzde 52,9,
CHP is yüzde 16,7 oy oranına ulaştı.
“Fındık para etmiyor” diye ağlayan
Ordu’da ise Erdoğan’ın oyu yüzde
65,1, İnce’nin oyu yüzde 26 oldu.
Ordu’da en yüksek oy AKP’ye çıktı.
AKP yüzde 48,8 oy alırken CHP’nin
oyu yüzde 22,7’de kaldı.” (Sözcü Gazetesi, 27 Haziran 2018)
Aynı iç karartıcı duruma bir örnek
de; Eskişehir’deki AKP’giller tarafından yapılmak istenen çevre katliamının, bu son seçimlerde AKP’giller’in
ve Reislerinin sandıktan birinci parti
olarak çıkarılmasında hiçbir etkisinin
olmadığıdır.
Cumhuriyet Gazetesi’nin bu çevre
katliamına ilişkin haberi şöyleydi:
“Polis barikatını aşan Eskişehirliler termik santral yapımını protesto etti
“Eskişehir’in Alpu Ovası’na kurulması planlanan ve ihale aşamasında olan termik santrale karşı miting yapıldı.
“Havası en temiz 6 kent arasında
yer alan, dünya Lületaşı rezervlerinin yüzde 80’ini topraklarında bulunduran ve kilometrelerce verimli
tarım arazilerine sahip Eskişehir’in
Alpu Ovası’na kurulması planlanan
kömürlü termik santrale karşı dün
(3 Mart) binlerce yurttaş bir araya
geldi. Demokratik kitle örgütleri ve
siyasi parti temsilcileri öncülüğünde kömürlü termik santrale hayır
yürüyüşü ve basın açıklaması yapıldı.” (http://www.cumhuriyet.com.
tr/haber/turkiye/937525/Polis_barikatini_asan_Eskisehirliler_termik_santral_yapimini_protesto_etti.html)

rılmış, zehirlendirilmiştir.
Dünyayı ve ülkesini, ekonomik,
sosyal ve siyasi açıdan göremez, algılayamaz, kavrayamaz hale getirilmiştir...
Yirminci Yüzyıl’da yaşamasına rağmen, 1400 yıl öncenin kafa yapısı, düşünme tarzı ve dünya görüşüyle düşünür, davranır, yaşar hale getirilmiştir...
Öyle olunca da bu insanları Allah’la aldatmak, neredeyse çocuk
oyuncağıdır artık, Tayyipgiller gibi
din bezirgânları için ve ABD Emperyalist Haydudu için, onun CIA’sı için.
Ve yerli işbirlikçi diğer halk düşmanı
hainler için...
İşte bu sebepten, Tayyipgiller, durup dinlenmeden din alıp satarlar, din
sömürüsü yaparlar. Ağızlarından hiç
düşmez; Allah, kitap, din, iman...
Böylece cahil, yoksul insanlarımıza kendilerinin ne kadar dindar olduklarını kanıtlamaya çalışırlar. Ve bu
işten asla vazgeçmezler. Hiç ara vermeksizin din alıp satar bunlar. Yani din
tüccarlığı yapar...
Çünkü bu ticaretten daha büyük
siyasi rantı olan bir ticaret biçimi
söz konusu değildir artık, bizim gibi
CIA-Pentagon İslamı’yla kafaları
uyuşturulmuş, zihin hasarına uğratılmış insanların oluşturduğu ülkelerde.
Bu din tüccarlarının, bu Amerikan
işbirlikçilerinin ağına düşmüş ve onların kurbanı olmuş 10 milyonlarca cahil

dinsizliktir. CEHAPE camileri ahır
yaptı. CEHAPE zihniyeti Kur’an’ı yasakladı, ezanı yasakladı. CEHAPE din
adamlarına zulüm yaptı.” vb. biçimdeki yalanları, işte bu hainane amaçlarına
hizmet etmek içindir.
Zavallı bilinçsiz insanlarımız, 3
yaşlarından itibaren bu yalanlara inandırılır. Böylesi yalanlar binlerce, on
binlerce kez tekrarlanır bu insanlarımız karşısında.
Böylece de Kuvayimilliye ve laiklik düşmanlığı, Mustafa Kemal düşmanlığı, bu cahil insanlarımızın beyin
hücrelerine kodlanır bir anlamıyla.
Dikkat edin, arkadaşlar; AKP seçmeninin tamamına yakını için CHP’liler dinsizdir...
Onlar, Mustafa Kemal ve İnönü de
dinsizdir; laiklik denen şey de dinsizlikten başka bir şey değildir, biçiminde
düşünür.
Onlar, CHP’ye ya da herhangi bir
sol partiye oy vermeyi, dinden çıkmakla eşdeğer görürler neredeyse.
Onların bu anlayışını, Tayyipgiller’in hocası ve yetiştiricisi Molla
Necmettin şu cümlesiyle en özet biçimde dile getirmişti bir zamanlar:
“Bizden olmayan patates dinindendir.”
İşte bunlara göre de sol demek, dinsizlik demektir...
O bakımdan, bunlar sağ partiler
arasında, yani Parababaları Partileri arasında bir seçim yaparlar sadece.
Onların kendilerince en dindar olanınaysa oy verirler.
Bunlar karşısında ekonomik vaatler sökmez. Bunların işsiz oluşları,
yoksul oluşları, ülkemizin ekonomik
ve siyasi alanlardaki problemleri, karşı
karşıya bulunduğu felaketler hiç umurlarında olmaz.
Onlara göre en dindar bildikleri
parti ve onun lideridir, tüm bu alanlardaki sorunları da en iyi çözecek olan...
Çünkü bunlara göre en güvenilir,
en liyakatli insan, en dindar gördükleri
insandır...
Aslında yaptıkları, dini bir seçimdir.
Bilmezler ki hırsızlık yapanın, yolsuzluk yapanın, kamu mallarını aşıranın, ABD-AB Emperyalist Haydutlarına hizmetkârlık yapanın, Kur’an ve
Hz. Muhammed İslamı açısından ne
imanı vardır, ne öbür dünya inancı ne
de ahlâkı...
Bu cahil ve yoksul kesim, Kur’an’ı
ve Hz. Muhammed İslamı’nı da bilmez.
Bunlar için İslam, namazdan, oruçtan, Hacdan ibarettir...
Oysa Gerçek İslam, her şeyden
önce “Güzel Ahlâk”tır, “Doğruluk”-

ve aç insanımız, cenneti özleye özleye
ölüme giderken, cellâtlarını kurtarıcı
sanarak büyük bir heveskârlıkla onlara
oy yağdırmaktan asla geri durmaz.
AKP’giller’in Büyük Şefi Kaçak
Saraylı Tayyip’in ve büyükbaşlarını
oluşturan kesimin papağan gibi tekrarlayıp durdukları yalanlar ve iftiralar
sadece bu amaca yöneliktir: İnsanları
Allah’la aldatmaya...
Bu ABD piyonlarının, “Cumhuriyet’in kurucuları dinsizdi. Laiklik

tur...
Kur’an Müslümanı yalan söylemez, iftira atmaz. Hırsızlık yapmaz.
Kul hakkı yemez. Kamu malına ise
asla el uzatmaz.
Oysa AKP’giller başta gelmek üzere bütün Amerikancı Burjuva Partileri,
bunların tamamını durup dinlenmeksizin yaparlar. Siyasetleri bunlar üzerine
kuruludur.
Bunlara karşı mücadelede ideoloji
sökmez...

Saygıdeğer arkadaşlar;
Görüldüğü gibi, AKP’giller’in seçim sandıklarına oy yağdırıcıları, yukarıda da belirttiğimiz gibi, tek bir şeye
odaklanıyorlar: Oy verecekleri partinin
ne ölçüde dindar olup olmadığı...
Hani şöyle de anlatabiliriz bunların
düşünüş tarzını:
Söz konusu dinse, gerisi teferruattır...
İşte bu sebepten, ABD Emperyalist Haydut Devleti, 1950 sonrasında
Türkiye’nin de içinde yer aldığı İslam
ülkelerini “Yeşil Kuşak Projesi” adını verdikleri bir lanet halkasıyla tutsak
etmiştir ve kafadan gayrimüsellah hale
getirmiştir insanlarımızı.
Bu projenin isim babası da, bilindi-

Bilimin kılıç kuşanması gerekir.
Yani İslam’ın hangi çağda, hangi toplumda, hangi sosyal şartlar içinde doğduğunu ve gerçek mesajının ne olduğunu Kur’an ayetleri ve Hz. Muhammed’in örneklik ettiği yaşamıyla, elle
tutarca, somut biçimde ortaya koymak
gerekir.
İşte biz bunu yapıyoruz...
İslam’ın bir Tarihsel Devrim olduğunu, Mekke Tefeci-Bezirgânlarına
karşı İlkel Komuna Geleneklerini gücü
oranında savunmaya çalıştığını ayet
ayet ortaya koyarak, olay olay ortaya
koyarak göstermek gerekir.
Kur’an ve Hz. Muhammed’in de
vermek istediği mesaj, tüm inananlar
için “rızıkta eşitlik”tir. Yani sosyalist
bir toplum yaratmaktır...
Bakın şu ayetlere:
“Rızıkta üstün kılınanlar (zenginler) yanlarındaki (yoksullar) ile eşit
hale gelmemek için onlara vermiyorlar. Allah’ın nimetini mi inkâr ediyor
bunlar?” (Nahl Suresi, 71’inci Ayet).
“Ve sana neyi infak edeceklerini
de soruyorlar. De ki: “Helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü
olduklarınıza yeterli olanından artanını verin.” İşte Allah, ayetleri size
böyle açıklar ki, derin derin düşünebilesiniz.” (Bakara Suresi, 219’uncu
Ayet)
Netçe görüldüğü gibi, bu ayetlerde
ortaya konan ekonomi programı, açık
biçimde sosyalist bir toplum oluşturmayı öngörür.
Peki, bunu başarabilmiş midir Hz.
Muhammed?
Hayır...
Çünkü o günün Arap Toplumu,
Mekke ve çevresi kentlerde artık Sınıflı Topluma geçmiştir, Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı, egemen
sınıf olarak örgütlenmiştir.
Hz. Muhammed ve Kur’an, bu sınıfın sömürü ve zulmünü bir ölçüde de
olsa ve kısa süreliğine de olsa ılımlandırabilmiştir.
Hz. Muhammed ve Ebubekir,
Ömer ve Ali sonrası bu ılımlandırma
ortadan kaldırılmış, Muaviye-Yezid ve
Emevi Saltanatıyla birlikte bütünüyle
vurguncu, insanlık düşmanı Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının egemen sınıf
olarak hüküm sürdüğü devletler çağına
girilmiştir.
İslam’ın Ruhu yok edilmiş ve sadece dini ritüelleri kalmıştır, bir Kabuk
biçiminde. Ona indirgenmiştir din...
İşte Tayyipgiller de bu dinin temsilcisi ve savunucusudurlar.
Bunu göstermek gerekir insanlarımıza, ezilen ve sömürülen halk kitlelerine...
Biz İslam’ın bu gerçeğini savunduğumuz için Kaçak Saraylı Reis bizi
seçimler dışına attırdı. Ve bizi susturup
bertaraf etmek için dava üstüne dava
açtırmaktadır. Kendince siyasi mücadelenin de dışına atmaya çalışmaktadır
bizi.
Muaviye-Yezid İslamı’nı savunan
başka Parababaları partileri de vardır,
bildiğimiz gibi.
Burada şöyle bir soru akla gelebilir:
Durum böyle ise neden Tayyipgiller 16 yıldan bu yana devran sürmektedirler?
İşte burada da Amerika’nın rolü
devreye girer. Bunlardan, ihanet potansiyeli ve halkı Allah’la aldatma potansiyeli en yüksek olanını iktidara getirir,
ABD Emperyalist Haydut Devleti ve
onun CIA’sı.
Çünkü Parababaları partilerinin
hepsinin devşiricisi, örgütleyicisi, oynatıcısı, iktidara getiricisi, iktidardan
götürücüsü o emperyalist haydut çakaldır.
İşte böylesine vahim bir tabloyla
karşı karşıyayız, arkadaşlar.
Fakat bu ihanet çemberini kıracağız
eninde sonunda. Halkımızın boynuna
dolanan bu lanet halkasını parçalayıp

atacağız suratına ABD Emperyalist
canilerinin.
Zor olacak işimiz. Ama sonunda
mutlaka başaracağız.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
29 Haziran 2018
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Nurullah Ankut
Baştarafı sayfa 1’de
Saygıdeğer Halkımız;
Demiştik ki daha önceki değerlendirmelerimizde; bu “seçim” adlı Amerikancıların ihanet oyununun sonucu
nasıl belirlenirse belirlensin, halkımızın payına ölümlerden ölüm beğenmek düşecektir.
Evet, durum vahim. Günler karanlık. Ülkemizin ve halkımızın yüz yüze
olduğu felaketler dehşet verici.
Önümüzdeki süreçte öyle görünüyor ki Kıbrıs satışa çıkarılacak ve BOP
Haritası’nın Türkiye ayağının uygulanmasına hız verilecek.
Bizlerse, tabiî, bu ihanet projeleri-

Nurullah Ankut

H

içbir meşruiyeti yoktur!
Çünkü üniversite diploması yoktur, dolayısıyla da
Cumhurbaşkanı seçilebilme yeterliliğine sahip değildir!
Onun Cumhurbaşkanlığı da,
oluşturduğu hükümetler de, attığı
imzalar da hukuken yok hükmündedir!
Daha önce de defaatle belirttiğimiz gibi, o şahıs ve avanesi, ABD’nin
ve AB’nin desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tepesini gasp etmiş durumda bulunan, çıkar amaçlı
bir suç örgütüdür. Mafyatik bir çetedir.
Bunu şimdiden bir kez daha açık
ve kesin biçimde ilan ediyoruz.
Kaçak Saraylı BOP Eşbaşkanı reisliğindeki; bu Türkiye, Kuvayimilliye,
Mustafa Kemal ve laiklik düşmanı;
Ortaçağcı, çıkar peşinde koşan suç örgütünün yaptığı bütün anlaşmalar geçersizdir, yok hükmündedir.
Bunu ve ekibini meşru sayan, bununla işbirliğine giden, bunu Kaçak

Nurullah Ankut
Saygıdeğer arkadaşlar;
12 Eylül Faşist Diktatörlüğünün
Şefi, CIA’nın Ortadoğu Masası Şefi
Graham Fuller’ın “Bizim Oğlanlar” dediği Kenan Evren’in 12 Eylül Anayasasıyla birlikte kendisinin
de Cumhurbaşkanlığını onaylayan
1982 “Oylama”sında aldığı yüzde
91.37 oranındaki “Evet” oyu, ona
meşruiyet sağlamadı.
Ve onu, Tarihin lanetli sayfaları
arasında yer almaktan kurtaramadı.
Hatırlanacaktır; göstermelik de
olsa ömrünün son günlerinde “Darbecilik”le suçlandığı yargılamadan da
kurtaramadı.
1980’li yıllarda yaşayanlar bilir:
O da yıllar boyu ülkenin tek hakimi
sayıyordu kendini. Aynen bugünkü
Kaçak Saraylı gibi, gece gündüz meydanlardan, ekranlardan höykürüyordu
millete.
Aynen bunun gibi, herkes sabahtan
akşama bağırtılarını dinliyordu onun
da.
Fakat soğukkanlı ve affı olmayan
Tarih, getiriverdi onun sonunu da...
Tüm itibarı sıfırlandı. Herkes lanetle alır oldu adını ağzına...
Keser kaçığı “Bokçu” profesör Celal Şengör’ün dışında ona sahip çıkan
olmadı öldüğünde.
Tarihin bu kesin ve affetmez işleyişi ve yargısı olmasa, bin yıllardan bu
yana, ömür boyu iktidarlarda kalmış,
milyonlarca masum insana kan kusturmuş kanlı diktatörler, zalim sultanlar,
krallar ve saltanatları hiç devrilmezdi,
yıkılmazdı.

Diktatörlükler çöker, Despotlar devrilir.
Hırsızlıklar, yolsuzluklar, vurgunlar, talanlar bir bir çıkar ortaya.
Hırsızlar yakalanır.

ne ve ihanet tekliflerine, ihanet anlaşmalarına ve hainler iktidarlarına karşı
bütün gücümüzle mücadele etmeye
devam edeceğiz.
1920’den bu yana biz bu savaşın
içindeyiz. 1971’de Önderimiz Hikmet
Kıvılcımlı’dan devraldığımız şanlı kızıl bayrağımızın altında kutsal savaşımıza bir an bile ara vermeksizin devam
ediyoruz ve bundan sonra da bedence
tükenişe uğrayıncaya kadar devam
edeceğiz.
O zaman da bayrağı, savaşımızın
genç kuşak yiğitlerine teslim edip görevlerini layıkıyla yapmış olan insanların kalp huzuru içinde sonsuz dinlenişe
çekileceğiz. Ve geldiğimiz yere döneceğiz:

Topraktan geldik, yine toprak olacağız...
Yine hep söyleyegeldiğimiz gibi

bizi hiç kimse korkutamaz, yıldıramaz,
sindiremez, tereddüte düşüremez.
Biliyoruz ki adımız gibi; en sonun-

81 milyon insanımızı kandıranlar...
Saray’da, Mecliste alkışlayan, kutlayan ve bunlarla görüşen, yarışan her
kurum ve kuruluş, ister ekonomik,
ister siyasi vb. yapıda olsun; hepsi de
bunların suçuna ortaklık etmiş olmaktadır.
Hatırlanacaktır; Tayyip birbiriyle
hiç ilgisi olmayan iki farklı diploma

koydu ortaya, güya Marmara Üniversitesi’nden alınmış.
Her ikisinin de sahteliği net biçimde ıspatlanmış bulunmaktadır. Dolayısıyla da bu ve ekibi, işledikleri binbir
suça ilaveten, Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu da işlemiş olmaktadırlar.
Bu diplomasız şahsı Cumhurbaş-

kanlığı seçimlerine sokan onun siyasi
partisi de, adaylığını kabul eden Yüksek Seçim Kurulu da aynı suça batmış
bulunmaktadır.
Hatırlanacaktır yine; bu son seçim
oyunu öncesinde, YSK’ye başvurarak
Tayyip Erdoğan’ın yüksekokul diploması bulunmadığını, dolayısıyla da
Cumhurbaşkanlığı yarışına girme yeterliliğine yasalar çerçevesinde sahip
bulunmadığını bildirerek bu şahsın
seçim dışı bırakılmasını talep etmiştik,
Parti olarak.
Tabiî AKP’giller’in bir yan kuruluşu haline dönüştürdüğü YSK, “gerekli
evrakları vermiştir”, diyerek talebimizi
reddetti.
YSK hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Eğer YSK’yi suçlu bulup
yargılamaktan kaçınır ise o mahkeme;
o da bunların suçuna iştirak etmiş sayılır.
Halkımıza sözümüzdür:
Eninde sonunda Tayyip Erdoğan’ın
yükseköğrenim gördüğünü belgeleyen
bir diplomasının bulunmadığını herkesin görmesini, anlamasını ve bundan
adı gibi emin olmasını sağlayacağız.

Sonları da, Tarihteki yerleri de
kesinkes aynı olacaktır!
İnsanlık bin yıllar öncesinde çakılıp kalırdı...
Toplum düzenleri de hiç değişmezdi. İnsan davranışları da... Hayvan
içgüdüleri gibi belli davranış kalıpları
içinde debelenip dururdu insanlık...
Ama gerçek Sosyal Bilimin de apaçık olarak gösterdiği gibi, hiç de böyle
bir şey olmuyor.
Üretici Güçlerin durdurulamaz bir
biçimdeki gelişimine paralel olarak,
toplum biçimleri de, ahlâk, kültür, siyaset ve hatta evlilik biçimleri de değişiyor.
Yeni toplum düzenini oluşturan,
toplumun üretim temelinde dolaysızca
rol oynayan sosyal sınıfların varlıkları
ve oluşumları da değişiyor, bu üretim
biçimlerinin gelişimine orantılı olarak.
Yani Heraklitos’un dediği gibi
“Panta rei”: Her şey akıyor, değişiyor...
Tarih sahnesiznde gelişen üretici
güçlerle bir arada var olamayan mülkiyet ilişkileri ve biçimleri ve ona bağlı
olan sosyal sınıflar da alaşağı oluyor,
sosyal varlıkları sona eriyor...
Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın...
Kaçak Saraylı ve avanesi AKP’giller’in de sonu yakın. Kaçınılmaz, acılı
sonlarına hayli yaklaşmış bulunmaktadır onlar.
Siyasi planda BOP Haritası’nı Türkiye’de uygulamakla görevli kılmıştır
onları, yapımcıları ve efendileri ABD
Emperyalist Haydut Devleti.
Ekonomik plandaysa Türkiye’yi
batağa sürüklemişler, tüm varlıklarını
har vurup harman savurmuşlar, ek-

meklik buğdayı, kuru fasülyeyi, mercimeği, nohutu ve hatta samanı, ve hatta
eti bile ithal eder, dışarıdan alır hale
getirmişlerdir.
Aynı zamanda da Kuvayimilliye
yadigârı tüm kamu kuruluşlarını yerli-yabancı Parababalarına yok fiyatına
peşkeş çekerek üretim kaynağımızı kurutmuşlardır.
Kendileri Firavunları, Karunları
bine, on bine katlayan servetler edinmişlerdir yedi sülaleleriyle birlikte,
Kaçak Saray’lar yaptırmışlardır 1165
odalı. Büyük şehirlerimizde kamu
malı, arsa yeşil alan bırakmamışlardır,
satmadık, çalıp çırpmadık...

Tüm bunlara ilaveten Türkiye’nin
dış borçlarını da, iktidara geldiklerinden bu yana üç misli arttırarak 450
milyar dolara çıkarmışlardır.
ABD Haydudunun parası Dolar
karşısında Türk Lirası, üzerine gün
vurmuş kar gibi eriyip gitmektedir.
Tabiî bu, halkımızın aynı oranda yoksullaştırılması demektir. Bir anlamıyla
da cebindeki parasının zorla alınarak
ABD Hayduduna aktarılması demektir.
Kitleleri kandırarak oylarını alabilmek için 20 milyar TL karşılıksız, yani
kalp para basıp piyasaya sürmüşlerdir,
seçimlerden hemen biraz önce.

da biz kazanacağız!
Halkımızın Devrimci Demokratik
İktidarını kuracağız bu ülkede.
İşbirlikçi hainlerse nereye kaçarlarsa kaçsınlar, nereye çıkarlarsa çıksınlar, hangi zırhlara bürünürlerse bürünsünler, sonunda mutlaka çelik bilezikle
tanışacaklardır.
İhanetlerinin, zulümlerinin, vurgunlarının, yalanlarının, dümenlerinin,
düzenlerinin, dolaplarının hesabını bir
bir vereceklerdir.
Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Haziran 2018

Dolayısıyla da, Türkiye Cumhuriyeti’nin tepesini ekibiyle birlikte işgal
ettiği yıllar boyunca attığı tüm imzaların, yaptıkları tüm antlaşmaların hukuk
karşısında yok hükmünde olduğunu
ortaya koyacağız.
Böylelikle de, bunların yıllar boyu
81 milyon insanımızı ahmak yerine
koyarak kandırdıklarını, Allah’la aldatarak kendi hainane amaçları için kullandıklarını, istismar ettiklerini herkese anlatacağız.
Halkımız bir kez daha görecek ve
anlayacak hakkın, hukukun, adaletin,
namus ve vicdanın, vatanseverliğin,
halkseverliğin, ahlaki ve insani erdemlerin en tam ve sarsılmaz biçimde bizim tarafımızdan savunulduğunu.
Kendisinin biricik dostunun sadece
biz olduğumuzu...
Ne demişti Önderimiz Hikmet
Kıvılcımlı?
“Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense, ölmeyi yeğlerim.”
Evet, aynen öyledir...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

26 Haziran 2018

Bunun bedeli dün beklenen ve bazı
illerimizi vuran dolu gibi hayâsızca yapılmış zamlar ve vergiler olarak, işsizlik ve iflaslar olarak yağacaktır, ezilen
ve sömürülen insanlarımızın başına.
Hem ülkemizi ABD Çakalının
BOP Haritası çerçevesinde parçalara
bölmek, hem de işsizlik ve pahalılık
cehenneminin üzerinden en koyu dumanlar tüten bölgesine insanlarımızı
sürüklemek, kitlelerde ister istemez
bir tepkiye, bir silkinişe ve uyanışa yol
açacaktır.
Halkımızın bu haklı tepkisi karşınıda tutnamayacklardır, Kaçak Saraylı
Tayyipgiller.
İşte o zaman 16 yıldan bu yana
insanlarımıza kan ağlatan, Ege’de 18
Adamızı, iktidarını sürdürebilmek
uğruna Yunanistan’a peşkeş çeken,
Ortadoğu ülkelerinde ABD ve AB
Emperyalist Haydutlarının 10 milyon
civarında masum Müslüman insanın
canına kıymasında onlara suç ortaklığı
eden, trilyonlarca Dolar kamu malını tüm avaneleriyle birlikte iç ederek
paylaşan, Laik Cumhuriyet’i yıkarak
ülkeyi Ortaçağ’ın karanlık dehlizlerine
doğru hızla sürükleyen, yargı diye, eğitim diye bir şey bırakmayan, Kur’an
ve Hz. Muhammed’in Dinini terk ederek yeni bir
“Hırsızlar Dini” ya
da “CIA-Pentagon Dini oluşturan bu
hainler topluluğu, bu çıkar amaçlı suç
çetesi, 12 Mart Faşist Diktatörlerinin,
FETÖ’nün yanında yerini alacaktır.
Tabiî yaptıkları ihanetler de hiçbirinin yanına kalmayacaktır...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

27 Haziran 2018
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Dinle ey Halkım!

eçimden seçime hatırlanıyorsan;
Hayatını önüne ser ve bak!
Yaşaman için asgari ihtiyaçlarını
sana lütuf sunar gibi dağıtan politikacıları tanı önce.
Çocuklarının, senin çıkarına olmayan savaşlara sürülüp kanları üzerinden yapılan siyasete alet oluyorsan;
Bu savaş, neden ve kim için diye
sor bir kere…
Eğitimde fırsat eşitliğinin yok edilip özel okulların çoğalmasına,
Ve çocuklarının geleceğinin çalınmasına ses çıkarmıyorsan;
Bir düşün lütfen…
Kafasına atılan bir gaz fişeğiyle
ekmek almaya giden 14 yaşındaki Berkin’in yaşamına son veriliyorsa,
Bu ülkede,
Berkin’in; senin boğazından geçen
bir lokma ekmek için öldürüldüğünü
unutma!
Geceyarısı sokakta sopalarla dövülüp, linç edilen Ali İsmail de,
Kimsenin kulu kölesi olmayasın
diye öldü, senin için!
Berkin, Ali İsmail, Ethem, Mehmet, Hasan Ferit, Medeni ve Ahmet
1800 günden fazla toprak altında yatıyor boylu boyunca…
Unutma!
Onlar ki;
Bugün daha fazla demokrasi ve is-

tikrar vaat edenlerden;
Hakça dağıtılmayan ekmeğimizin,
yok edilen adaletin ve çalınan özgürlüklerimizin hesabını sordukları için
katledildiler…
Şimdi sana biçilmiş rolün gereği
sandığa gideceksin…
Ey Halkım!
Antidemokratik bir seçime demokrasi kılıfı giydirenlerce “seçmece-seçtirmece” oyununu oynamaya…
Son derece adaletsiz ve eşitsiz bir
ortamda, sadakat ve itaat kültürüne
çevrilmiş bir demokrasinin özneleri
olarak; açlık ve yoksullukla terbiye
edilmeye,
Şovenizm kokan milliyetçiliğin
ağır hamaset vurgularına,
Seçim rüşvetleri olarak havada
uçuşan ikramiyelere,
İş ve kadro tekliflerine,
Kapatılacak kredi borçları vb. sayısız vaatlerle “oylamaya” katılmanı
aynı zamanda “oyalanmanı” istiyorlar.
Seçim rüşvetlerinin güvercinlere yem
atar gibi bol keseden atılması milyonlarca kalabalıklar için ancak ve ancak
şu anlamı taşıyabilir: “Yapmadıkları
yapmayacaklarının teminatıdır.”
Seçmemek de bir seçim mi?
Seçimler, değişen şartlara ve izleyicilerin ihtiyacına göre ayarlanan

En güzel renk hangisi anne?
Ne kadar güzel şey,
Yolun üstündeki bina
Yıkıldığı zaman
Bilinmeyen ufku görmek…
Orhan Veli Kanık
Gökyüzü delik deşik… Her yer
gökdelen… Yüzyıllar boyu nice medeniyete başkent, nice şiire başlık
olmuş İstanbul, artık bir taşkent…
“Kentsel Dönüşüm” adıyla toprak ana
taşa dönüşüyor, bulutlar asit ağlıyor…
“OHALde” Dünya Çevre Günümüz Kutlu Olsun…
İnsana zerre kadar değer vermeyen bu aşağılık düzen adamlarının ülkemizde yarattığı çevre tahribatlarını
saymakla bitiremeyiz. Yine de hatırlayalım; kinimiz bilensin, öfkemiz hiç
dinmesin diye!
* Avcılar’da zemin yapısı dikkate
alınmadan, malzemeden çalıp çırparak inşa edilmiş kat kat binalar zaten
bir çevre kıyımıydı. Takvimler 17
Ağustos 1999’u gösterdiğinde korkulan oldu. Yaşanan deprem tam bir fela-

ketti. O dönem gidenler bilir; Avcılar
ceset kokuyordu…
* Halkalı’da dere yatağı beton yığınına dönmüş, çarpık kentleşme alıp
başını gitmiş, kısacası yine çevre katledilmişti. Şiddetli bir yağışla Ayamama Deresi taştı, yaşanan sel felaketine
TIR şoförleri uykuda yakalandı. Sel

film senaryolarına benzer. 24 Haziran
seçimleri de 16 yıllık iktidarlarının
sonunda ekonomik, siyasal ve toplumsal bakımdan tıkanan ve yıpranan
AKP’giller’in son çırpınışlarına sahne
oluyor. Öyle ki gelişmişlik ölçütümüz
buzdolabı ve fırına sahip olmamıza indirilirken, aya bile yapılabilecek gidiş
geliş duble yollarımızla, kuş uçmaz
kervan geçmez yerlere kondurulan havaalanlarıyla pek bir gelişmişiz!
Helal olsun valla!
Yalnız dünyada eşi benzeri olma-

soğanın 7 TL’ye çıkması iyi olmadı…
Soğandan gözü yanmış seçmenler
ağlaya ağlaya “ülke bu kadar gözyaşına boğulmuşken hiç büyüme olur
mu?” diye sormaya başladı işte.
Şu soğanın yapıp ettiğine bak sen
hele… Koskoca Saraylı Tayyip’in yıllarca rüşvet niyetine dağıttığı soğan ve
patates yüzünden sıkıntıya gireceğini
kim bilebilirdi acaba! Kaçak Saraylı
da biliyor bir gün gelip görevinden el
çektirileceğini. Adı gibi biliyor ki, son
kullanma tarihi dolmuş tüm mallar gibi

dığını iddia ettiğimiz köprülerimiz ve
devasa AVM’lerimizle örnek bir büyüme modelinden sonra şu patatesin ve

deliğe süpürülme zamanı gelince kubura süpürüleceğini. Emperyalistlerin
altın kuralıdır. Kurdukları soygun ve

felaketinin bilançosu 31 masum candı. Lale Festivalleri ile gösteriş yapan,
birkaç peyzaj düzenlemesi ile “Ben
yaptım oldu” misali sorunların üzerini örtmeye çalışan İstanbul Belediyesi, bu olayla ilgili yaptığı açıklamada
“kader” dedi…
* Muğla’nın Yatağan ilçesinde termik santraller ve kömür ocakları yüzünden binlerce zeytin ağacı bir gece
yarısı söküldü. Bu katliam da raporlar-

la, haberlerle duyuruldu, mahkemeler
kuruldu. Olan yine çevreye, yine halka oldu…
Hangi birisini sayalım? HES’lerle önüne set çekilmeye çalışılan asi
Munzur’u mu, yoksa “sadece 6 ağaç
içindi” denilen şanlı “Gezi Parkı” Direnişi’ni mi?
Daha doğmamış yarınlarımıza
yaşam alanı bırakmayan, ellerinden
gelse soluduğumuz havayı bile tüplere doldurup satacak olan
bu zehirli düzende “Kanal
İstanbul” gibi sözüm ona
projeler ekolojik dengeyi
hızla tahrip ediyor. Sularımız siyaha, havamız griye
boyanıyor… Toprakta tohum bitmiyor, sanayi devi
ülkeler yüzünden dünyamız ısınıyor. Sonra adı konuyor: Küresel Isınma!!!
Pek çok canlının soyu
tükeniyor, geleceğimizle
ilgili sayısız korkunç senaryolar kaleme alınıyor.
“OHALde”
Dünya
Çevre Günümüz Kutlu
Olsun…
Oktay Akbal geliyor

İşçi Sınıfımızın Yüzakı Günleri 15-16 Haziran!
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7 Mayıs Politik Devrimi’nin Halkımıza armağanı olan ve Türkiye’nin en ilerici anayasası olan 1961
Anayasası’yla beraber İşçi Sınıfımız,
sendikal örgütlenme, grev, toplusözleşme hakkına kavuştu. CIA tarafından
kurdurulmuş olan işveren yanlısı sarı-gangster sendika Türk-iş’e mahkûm
olmaya karşı çıkan İşçi Sınıfımız, 61
Anayasası’nın sağladığı sınırlı da olsa
özgürlükler ortamının sonucu olarak
DİSK’i 13 Şubat 1967’de kurdu. Kısa
sürede yüz binlerce işçi DİSK’e üye
oldu. İşyerlerinde, alanlarda direnişler
hızla büyüdü.
Diğer taraftan kimi “aydınlar”;
Parababaları bile İşçi Sınıfımızın varlığını dupduru görüp ve önlem almaya çalışırken, “Türkiye’de İşçi Sınıfı
yoktur!” diyordu. O yıllarda da, tıpkı
bugün olduğu gibi İşçi Sınıfının varlığını ve devrimin özgücü olduğunu
ikirciksiz şekilde ortaya koyan Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı ve O’nun
öğrencileriydi.
DİSK günden güne büyüyor, güçleniyor ve fabrikalarda direniş her ge-

Bu durum Parababalarını elbette
korkuttu. Dönemin AP (Adalet Partisi)
iktidarı tarafından 274-275 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi yasasında değişiklikler yapılması gündeme
getirildi. Bu yasa değişikliği ile amaçlanan İşçi Sınıfının devrimci sendikal
örgütü DİSK’i kapatarak, İşçi Sınıfını
Türk-iş’e mahkûm etmek ve İşçi Sınıfının mücadelesinin önüne geçmekti.
DİSK’in kapatılmasına, örgütlenme haklarının elinden alınmasına karşı, 15 Haziran 1970’te, 168 fabrikadan
150 bine yakın işçi İzmit, Gebze’den
Kadıköy’e; Levent’ten Mecidiyeköy
ve Taksim’e; Bakırköy’den Topkapı ve
Edirnekapı’ya yürüyüşe geçti. İki yakadaki işçilerin buluşamaması için vapur seferleri iptal edildi, Galata Köprüsü açıldı.
16 Haziran’da İstanbul, Kocaeli
ve Gebze’de sıkıyönetim ilan edildi.
3 ay süren sıkıyönetim sonunda 5000
işçi işten çıkarıldı, DİSK yöneticileri
ve pek çok işçi tutuklandı. Mehmet
Gıdak, Yaşar Yıldırım ve Mustafa
Bayram İşçi Sınıfının şehitleri arasına

Sürdürülen hukuki mücadele sonucunda söz konusu değişiklikler 2 yıl
sonra Anayasa Mahkemesince Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildi.
Parababaları yapmak istediklerini an-

cak 12 Eylül 1980 Faşist Darbesinden
sonra yapabildiler.
İşçi Sınıfının 15-16 Haziran Di-

şöyle değerlendirdi:
“Türkiye İşçi Sınıfı hepimizden
er davrandı: Kılıcını ortaya attı. Her
türlü “Devrimci” aydın gevezeliğine
en kestirmeden keskin karşılığını bir
vuruşta verdi. Artık sözün yeri kaldı
mı?”
İşçi Sınıfına ve Halkımıza yönelik alçakça saldırılar devam etmekte.
Sermayenin daha fazla kâr uğruna

sömürüyü durmadan arttırdığı şu günlerde İşçi Sınıfımızın örgütlenmemesi
ve olan örgütlülüğünü de yok etmek
için Parababaları düzeni tüm enstrü-

vurgun düzeninin devamı için eli kanlı başka aktörler bulurlar. Tüm mesele
bundan ibaret. Tayyip ve beraberindeki
suç örgütü ne kendi isteği ile geldi ne
de kendi isteği ile gidecek. Hepsi bölgemizde ve ülkemizde at oynatan ABD
ve AB Emperyalist çakallarının işi.
Evet, muhalefetiyle iktidarıyla
oynandı seçim oyunu. Son on yılda
bilmem kaçıncı oyunun kaçıncı perdesini izliyoruz ve izledik hep beraber…
Parababalarının seçim oyununu
bozacak olan öfkesiyle en “tehlikeli”
sınıf sayabileceğimiz İşçi Sınıfından
başkası değildir. Her ne kadar bugün
borçlanma prangası altında öfkesiz
bir kalabalığa dönüştürülmeye çalışılsa da İşçi Sınıfının Tarih sahnesine ne
zaman çıkacağı belli olmaz. Toplumun
dip dalgası sayabileceğimiz bu şanlı
direnişi en güzel ve yalın anlatan Can
Yücel’e son sözü bırakalım:
Tekliyor işte çağın çarkına okuyan çark,
Ve durdu muydu bir gün, bu kör
avara kasnak,
Bir zincir yitirenler bir dünya
kazanacak
Sen de o dünyadansın sınıfını bil
safa gel
Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel.

Ankara’dan Bir Yoldaş
aklıma: “Önce Ekmekler Bozuldu,
Sonra Her Şey” diyor yazarımız.
Sanki Orhan Veli’nin yukarıdaki
dörtlüğüne yanıt vermek istercesine
devam ediyor: “Bizler yarı barış,
yarı savaş insanları umutlarımızı kaybetmedik. Dünyanın iyi bir
dünya olabileceğine, insanın mavi
gökyüzünü seyretmekle mutluluğu
yaşadığı anlara kavuşacağına inanıyoruz.”
Umutlarımızı kaybetmemek yetmiyor, onları beslemek, büyütmek
gerekiyor. Kızımın “Anne en güzel
renk hangisi?” dediğini gülümseyerek
anımsıyorum. Biliyorum ki her renk
güzeldir ama, kırmızının en sıcağını,
mavinin en sonsuzunu, yeşilin en canlısını yavrularımız, yarınlarımız hak
ediyor…
Daha güzel bir dünya için;
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

Halkçı Kamu Emekçileri

manlarını alçakça kullanmaktadır.
AKP’gillerin OHAL’i grevlere karşı
kullanmaları (AKP döneminde farklı
işkollarında iptal edilen 15 grevin 7’si
OHAL dönemindedir), TOBB’nin maliyeti düşürmek ve iş mahkemelerinde
% 99 oranında haksız çıkan işverenin
zararını azaltmak için iş güvenliği ve iş
sağlığı mevzuatını değiştirtip, zorunlu
arabuluculuk sisteminin Meclisten
geçmesini sağlaması, kıdem tazminatının gasp edilmesi, kiralık işçilik,
zorunlu bireysel emeklilik sistemi,
işçinin taşeron cehenneminde ezilip,
pahalılıkla kıvrandırılması hep bu yüzden. 2018’in ilk 5 ayında iş kazalarında ölen işçi sayısı en az 754’tür. Son
15 yılda ise 200 bini aşmıştır. Bugüne
kadar bu katliamların sorumluları hesap vermiş değildir.
Biz Halkçı Kamu Emekçileri olarak, İşçi Sınıfımızla birlikte bu katliamların, halkımızın çektiği acıların,
satılan vatan topraklarının, gülümsemesi yüzünden sökülüp alınmış çocuklarımızın hesabını soracağız! Yeni
15-16 Haziranlar, yeni Gezi İsyanları
yaratacağız. Direnmekten asla vazgeçmeyeceğiz! 15.06.2018
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on iki yılda ülkemizde önemli gelişmeler oldu. İki Ortaçağcı gücün
hesaplaşması olan 15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı ve arkasından
gelen OHAL süreci, tüm halkımız için,
önceki dönemlere göre daha zor koşullar yarattı.
Olağanüstü Hal koşulları altında,
çalışanlar her türlü baskıyı yaşar hale
geldiler. Yargı kararı olmadan binlerce kamu emekçisi ihraç edildi. İşçi
Sınıfına grev yasağı getirildi. Zorunlu
arabuluculuk düzeni getirilerek işçinin
hak araması zorlaştırıldı. İşçi Sağlığı
ve İş güvenliği konularında işçi lehine
olan pek çok yasal düzenleme ortadan
kaldırıldı. Tüm bunlar da iyi bir şeyler
yapılmış gibi propaganda malzemesi
yapıldı.
Ayrıca Partilerin, Sendikaların ve
Demokratik Kitle Örgütlerinin kendilerini ifade etmelerine izin verilmedi.
Basın açıklamaları bile izinle yapılır
oldu.
Geçen yıl yapılan Anayasa Referandumunda, anayasa ve yasalar ihlal
edilerek, mühürsüz oylar geçerli sayıldı. Ülkemizde yüzde on barajlarıyla,
eşitsiz pek çok uygulamayla göstermelik hale getirilen seçimler, yeni düzenle daha da anlamsız hale getirildi.
Bölgemiz de AB-D Emperyalizminin ve işbirlikçilerinin saldırılırlarıyla
kan gölü haline getirilmiş durumda.

En son İsrail’in Filistin’de yaptığı katliam, AKP iktidarının yüzünü bir kez
daha gösterdi. İktidar, ABD ve İsrail
ile işbirliğini kesmek yerine, göstermelik bir miting ile günü kurtarmaya
çalıştı. AB-D ve İsrail ile olan işbirliği tüm bölge halklarının aleyhine bir
durumdur. Yüzyıl önce Sevr anlaşmasıyla ülkemizi parçalara bölen, şimdi
ise Yeni Sevr planları yapan AB-D
Emperyalistleri, ülkemizden ve bölgemizden kovulmadan, ülkemizde rahat
ve huzur yüzü göremeyiz.
Son iki yıl Şehir Hastanelerinin
hızla yapıldığı ve bazılarının da hizmete başladığı yıllar oldu. Kamunun elde
kalan son üç–beş kuruşu da bu şekilde,
Parababalarına peşkeş çekilirken, halkın sağlık hizmetini almakta zorlandığı bir düzen yaratılmış oldu. Bu düzen
içinde sağlık çalışanları önemsizleştirildi. Halka ve sağlık çalışanlarına
eziyet demek olan Şehir hastanelerine
karşı halkın hep birlikte karşı çıkışı
örgütlenemedi. Eskiden bir araya gelebilen emekçi örgütleri ve demokratik
kitle örgütleriyle birlikte bir karşı koyuş yaratılmadı.
Aile Sağlığı Merkezlerine her geçen gün yeni görevler yüklenerek, iş
yükü ağırlaştırıldı. Aile Hekimliği düzeninde belirsiz iş tanımları, Aile Sağlığı Merkezleri arasındaki farklılıklar,
sanal ASM düzenleri aile hekimlerinin

çalışma düzenlerini bozmaktadır. Tabip Odası Aile Hekimlerinin sorunlarını çözme konusunda çok önemli bir
konumdadır. Sorunların tanımı ve çözümü için ciddi bir Aile Hekimi örgütlenmesi meydana getirmek zorunludur.
Yine son iki yıllık dönemde Özel
Hastaneciliğin sağlık hizmeti sunumundaki payı arttı. Özel Hastaneler
ek ücret aldığı için, halkın sağlık için
cebinden harcadığı para giderek artmaya devam etti. Bu arada özel hastane
sahipleri, hastanelerinde çalışan doktorları ya Bağkur’lu olmaya ya da şirket açmaya zorladılar. Doktorların çoğunluğu bu isteği yerine getirmiş oldu.
Özel Hastane doktorları arasında bir
birliktelik yaratılmadı. TTB ve Tabip
Odaları bu konuda bir adım atamadılar.
Özel Hastane çalışanı hekim arkadaşlarımız, işverenleri karşısında yalnız
başına sözleşme yapmak zorunda kalmaktadır. Arkadaşlarımızın sözleşmelerinde Tabip Odası olarak yanlarında
olmak, hekim işgücünün gerçek değerinin karşılığının verilmesini sağlamak
zorundayız.
TTB ve Tabip Odaları son iki yılda biraz daha doktorlardan uzaklaşmış
oldular. Dünya Bankası ve IMF gibi
örgütler, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulaması için, sağlık çalışanları arasında karşıtlıklar yaratmak
gerekliliğini hükümete sürekli olarak

Türk Tabipler Birliği 69. Büyük Kongresi’nin ardından

T

ürk Tabipler Birliği (TTB) 69. Büyük Kongresi 8-9-10 Haziran tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Adı “büyük” kongre ama nicelikçe ve nitelikçe
küçülen bir TTB kongresiydi gerçekleşen. Üzücü bir durum toplumun aydın
ve ayık olması gereken bir kesiminin
gözlerine mil çekilmiş olması.
Yaşadığımız bütün kötülüklerin
arkasında AB-D Emperyalist Haydutlarının olduğunun görülmemesi, görmezden gelinmesi, gözden kaçırılması
acı bir durum. Üzülüyoruz hekimlerimizin en üst örgütünün bu duruma
gelmesine, bu duruma düşürülmesine.
Ama bir taraftan, kendisi de bir hekim
olan Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın düşünce çocukları olan Halkçı Doktorların doğruyu dövüştürmesine, teori
gücüyle yaşanılan bütün sorunlarının
nedenlerini ortaya koymasına seviniyoruz.
8 Haziran Cuma günü kongreye
konuk olarak katılan birçok parti ve
sendika temsilcisinin konuşmasıyla
geçti. Konuk konuşmacılar, ülke sorunlarına dair konuşmalarını yaptılar.
Gerek TTB adına yapılan konuşmalarda gerekse konukların yaptığı konuşmalarda gözlemlediğimiz, 24 Haziran
seçimlerinden herkesin büyük bir beklenti içerisine girdiğiydi.
Bu noktada da tek farklı görüşü
ve görüşle birlikte eleştiriyi de ortaya
koyan HKP adına konuşmayı yapan
Merkez Komite üyesi Av. Sait Kıran
oldu. Sait Kıran yaptığı konuşmada
kısa vadede bu kadar umutvar olmadığını, AKP’giller’i kim getirdiyse onun
götüreceğini, dolayısıyla Gezi İsyanı
gibi bir Halk Hareketiyle gitmedikten
sonra AB-D Emperyalistlerinin kendilerine karşı çıkmayan yeni bir parti ve
kişiyle yoluna devam edeceğini vurgulayarak konuşmasına başladı.
Dünyada yaşanılan bütün kötülüklerin kaynağı olan AB-D Emperyalistlerini Che’nin sözüyle, insan soyunun
en büyük düşmanları olarak teşhir etti.
Sait Kıran Amerikancılık paydasında buluşan Meclisteki beşli çeteyi de
temsilcilerinin yüzlerine bakarak teşhir etti. Ve sözlerini “bugün bu ülkede
siyaset yapıp da “Katil ABD Ortadoğu’dan defol” diyemeyen her kişi, her
grup, her parti ya gafildir ya korkaktır
ya haindir. Halkız Haklıyız Yeneceğiz”
sözleriyle sonlandırdı.
Halkçı Doktorlar olarak kongre bildirgemizle ve “Kadınlar Günü mü?
Emekçi Kadınlar Günü mü?” başlıklı bildirimizle, yaptığımız konuşma-

larla farkımızı ortaya koyduk.
Bildirgemizle 15 Temmuz Ganimet
Paylaşım sonrası ilan edilen OHAL’e
karşı nasıl mücadele edilmesi, nasıl bir
dayanışmanın örülmesi, AB-D Emperyalistlerine karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, kısacası mücadeleci
ve hak alıcı bir TTB’ye nasıl kavuşabileceğimizi gösterdik.
Bildirimizle TTB’nin nasıl gerilediğini gösterdik aslında. 8 Mart’a
“Emekçi” Kadınlar Günü diyemeyen
bir TTB’nin düzene uyum sağladığını,
sistemin Dünya Kadınlar Günü söylemine evrilmiş olduğunu söyledik.
TTB’nin bakışını Emekçi Kadınlar
Günü’nden, Kadınlar Günü’ne dönüştürenlerin, 8 Martı yaratan dokuma
işçisi kadınların mücadelesine de, ClaraZetkin’lere de, Rosa Luxemburg’lara da saygısızlık ettiğini dile getirdik.
Böylesi bir bakışa sahip olanların,
onların ne mücadelelerini anlayabileceklerini, ne miraslarına sahip çıkabileceklerini, ne de anılarını mücadelelerine yol gösterici yapabileceklerini
vurguladık.
Konuşmalarımızda Antiemperyalist, Antifeodal, Antişovenist
olunmadan hiçbir soruna çözüm üretemeyeceğimizi, gerek meslek örgütlerimizde, gerek toplumun bütün kesimlerinde bu üç ilke savunulmadan,
bu üç ilke mücadelenin merkezine
konmadan mücadele edilemeyeceğini,

edeceğimizi haykırdık.
Amerikancılığın hiçbir soruna çözüm getirmeyeceğini, aksine sorunlar
yarattığını, insan soyunun en büyük
düşmanlarını bölgemizden def etmediğimiz ve bunun mücadelesini vermediğimiz sürece tıpkı Yugoslavya’da,
tıpkı Irak’ta, tıpkı Libya’da, tıpkı Suriye’de olduğu gibi paramparça olacağımız uyarısını yaptık.
TTB Kongresi, bütün genel kurul
kültürünün de yerle yeksan edildiği
bir kongre oldu. Faaliyet raporlarının
görüşülmesi gündeminde, Divan Başkanı salondan söz alanlara söz vermek
yerine, yönetimde olan grup Etkin
Demokratik TTB grubunun istekleri
doğrultusunda ve önceden tasarlandığı belli olan bir plan çerçevesinde
kişilere söz verdi. Bir divan başkanı
düşünün ki, Çalışma Raporunun görüşülmesi gündeminde, kürsüye çıkan
konuşmacıların hangi konularda konuşacağını biliyor ve kürsüye o konuları
anons ederek çağırıyor. Böylesine tanık olmamıştık. Bunu da gördük. Aile
hekimleri, Pratisyen hekimler, Kadın
hekimler, Asistan hekimler, Atanmayan hekimler ve farklı çalışma grupları
adına söz verildi. Çalışma raporu üzerine değildi yapılan konuşmalar, hepsi de neredeyse aynı tornadan çıkmış
gibi, Etkin Demokratik TTB grubuna
övgüler düzme konuşmalarıydı.
Divan Başkanı bu konuşmaların

laik cumhuriyetin korunamayacağını
gözler önüne serdik.
Kendisi de bir hekim olan Hikmet
Kıvılcımlı Usta’nın öğrencileri olduğumuzu vurguladık ve O’nun devamcıları olarak; bilimli-bilinçli-inançlı-kararlı mücadeleyle yılmadan, bıkmadan, usanmadan yolumuza devam

dışında yalnızca bizim gruba faaliyet
raporlarının eleştirisi üzerine söz vermiş oldu. Faaliyet Raporu üzerinde
söz isteyen 10’dan fazla doktor arkadaşa söz verilmemiş oldu. Son yıllarda
yapılan tüm kongrelerde aynı şeyler
yapılır oldu. Kongrede esas konuşması
gereken, konuşmak isteyen doktorlar

öğütlediğini biliyoruz.
Doktorlar arasında mesleki dayanışmanın unutturulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Profesörü, Asistanı, Uzmanı, Pratisyeni,
Aile Hekimi hep birlikte
bir mücadele hattı oluşturmamız gerekir iken,
ayrışmalar, kopuşmalar,
karşıtlıklar yaşıyoruz.
TTB ve Tabip Odaları
da bu noktada birleştirici
bir rol alamıyor.
Halkçı
Doktorlar olarak, doktorların
emekçi olduğunu unutmadan başta beraber
çalıştığı emekçilerle ve
diğer tüm emekçilerle
birlikte hak arama mücadelesini yaratalım diyoruz. Unutturulan mesleki
dayanışmamızı
tekrar
meydana getirelim diyoruz.
Bölgemizi kan gölü
haline getiren AB-D Emperyalistleri ve işbirlikçilerini kovalım, diyoruz.
Mustafa Kemal Atatürk
önderliğinde verdiğimiz
Kurtuluş Savaşı’mıza, Cumhuriyet’imize ve Devrimlere sahip çıkıyoruz.
Hayatın her alanında laik bir düzen,
özgür ve demokratik bir ortamda yaşamak istiyor ve bu koşullar için müca-

dele etmemiz gereklidir diyoruz. Tüm
bu amaçlarla TTB Merkez Konseyine
adayız. 08.06.2018

Halkçı Doktorlar

kongrelerde konuşamaz hale geldi.
Divan başkanları ve üyeleri de kendilerini önceden hazırlanan bu plana
uymak zorunda hissedip bunu uyguluyor hale geldiler. Demokrasi, en geniş
demokrasi sözcüklerini sürekli kullanıp, iki yılda bir yapılan kongrelerde
demokrasinin en temel kuralı olan söz
hakkı kullanılmaz hale getirildi. 11
Mart 2018’de “Hekimler Buluşuyor
Forumu” Ankara toplantısında da aynı

TTB yönetiminin AB-D Emperyalizmini görmezden geldiğini belirttik.
Laikliğe sahip çıkmak gerektiğini ve
şovenizme düşmeyen bir hat izlenmesi
gerektiğini vurguladık.
AKP iktidarının Sağlıkta Dönüşüm
Programıyla yaptığı bütün değişikliklerin sağlığın özelleştirilmesine hizmet
ettiği vurgulandık. Sağlıkta dönüşümün aile hekimliği, kamu hastaneler
birliği, genel sağlık sigortası ve en son

durum olmuş, ancak müdahale ederek
söz hakkını kullanmıştık. TTB kongreleri, doktorların rahatlıkla kendilerini
ifade edebildikleri bir alan olmaktan
çıkmıştır. İktidarda olmanın alışkanlığıyla, kendileri dışındakileri yok sayma, değersizleştirme anlayışı TTB yönetimine yerleşmiştir.
Kadın hekimler adına konuşan Etkin Demokratik TTB grubundan olan
bir doktor arkadaş, dağıttığımız bildiriye konuşmasında yer vererek bizlere
ithafen “bırakın da kadınlar kendi
günlerine ne ad vereceklerine kendileri karar versin” diyebilmiştir. Bunlar tam bir savrulmadır. TTB demokratik kitle-meslek örgütü olma özelliğini
hızla yitirmektedir. Zaten TTB facebook sayfasında kendini sivil toplum
örgütü olarak tanımlamaktadır.
Üç listenin aday olduğu kongreye
“Halkçı Doktorlar” olarak aday olduk.”Etkin Demokratik TTB” ve “Bağımsız Hekimler” grubu, listeleri diğer
listelerdi. Faaliyet raporu ve liste adına
konuşmalarımızla ülkemizde yaşanan
sorunlara ve sağlık sorunlarına bakışımızı paylaştık.
Ülkemizde savaş ve barış sözcüklerinin ne anlama geldiğini anlattık.
Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın ülkemize Cumhuriyet’i
ve var olan demokrasiyi getirdiğini
söyledik. Günümüzdeki savaşların
müsebbibinin (sorumlususun) AB-D
Emperyalizmi olduğunu vurguladık.

şehir hastaneleriyle, Parababaları düzenine hizmet ettiğini vurguladık. Sağlığın özelleştirilmesiyle özel hastane
sayılarının arttığını, özel hastanelerde
çalışan bütün sağlık çalışanlarının ve
hekimlerin güvencesiz çalıştırıldığını,
özel hastanelerde işçi sendikalarının
örgütlenmesi ve çalışma yaşamının
güvence altına alınması gerektiğini
ifade ettik. Tabip Odasının bu konuda
öncülük edebileceğini belirttik.
Sağlıkta şiddetin toplumsal şiddetten ayrı değerlendirilemeyeceğini,
kadına, çocuklara, doğaya, hayvanlara
uygulanan şiddetin hep aynı kökenden
kaynaklandığını ifade ettik. Parababaları düzeninde eşitsizlikler devam
ettiği sürece bu sorunların da devam
edeceğini biz hekimlerin her türlü eşitsizliğe karşı taraf olmamız gerektiğini
vurguladık.
Kongreyi daha önce de yönetimde
olan ekip olan Etkin Demokratik TTB
ekibi kazanmış oldu. TTB, bu grubun
yönetiminde giderek, düzenle uzlaşan, emekçi sınıfların bakış açısından
uzaklaşan bir örgüt haline gelmektedir. Doktorların bu gerçekliği görmesi
gerekmektedir. Bu kongrede bizlerin
yaptığı, doktor arkadaşlarımıza gerçeklerin aynasını tutmak olmuştur.
16.06.2018
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Siz şimdi buna ‘seçim’ mi diyorsunuz?
İşte Küba’daki seçim sistemi...

B

ir tarafta yıllardır ‘demokrasi’
adı altında bin bir türlü antidemokratik, halk düşmanı politikalarla yönetilen Türkiye, diğer tarafta
‘antidemokratik’ olarak karalanmaya
çalışılan sosyalist Küba...
Gelin, dün karşılaştığımız manzara
ve ortaya çıkan sonucun ardından Küba’daki seçim sistemine bir göz atalım
ve görelim, demokrasi dedikleri kimin
şapkasının tavşanıymış...
Küba’da iki çeşit seçim vardır:
Biri iki yılda bir yapılan belediye
meclisi seçimleri. Diğeri ise dört yılda
bir yapılan Ulusal Meclis seçimleri...
Halk Gücü Ulusal Meclisi, Devlet
iktidarının en üst organıdır.
Halk Gücü Eyalet ve Belediye
Meclisleri, Devlet iktidarının yerel en
üst düzey organıdır. Kendi bölgelerindeki hükümetleri teşkil etmektedir.
Seçimler sırasında sokaklarda
güvenlik güçlerinin olmaması, yerel
yetkililer tarafından seçim sürecine
tanıklık etmeleri için dünyanın diğer
bölgelerinden davet edilen meclis üyesi ve konuklarının dikkatini çekmiştir.
Küba’nın seçim ve demokrasi
modeli “temsil” den öte “katılıma”
dayanıyor.

Seçme ve seçilme yaşı
Gelen ziyaretçilerin dikkatini çeken başka bir konu ise yalnız Latin
Amerika’da geçerli olan, askeri akademilerde okuyan 16 yaşındaki gençlerin seçme ve seçilme hakkına sahip
olması uygulamasıdır. Seçme ve seçilme hakkı için en küçük yaş 16’dır. 16
yaşını tamamlayan herkesin belediye
meclisi delegesi seçilme ve 18 yaşını
dolduran herkesin ulusal meclise seçilme hakkı vardır.

Baskın seçim yasak
Yasalara göre, ister belediye delegelerinin seçildiği yerel seçimler,
isterse de bölge delegelerinin ya da
milletvekillerinin seçildiği genel seçimler olsun, adadaki herhangi bir
seçimin yapılması kararlaştırılan günden en az 120 gün öncesinde Devlet
Konseyi tarafından duyurusu yapılmak zorundadır.

‘Milletin vekilliği’
meselesi...
Delegeler periyodik olarak seçmenlere hesap verirler ve onlar tarafından görevden alınabilirler. Seçilen
temsilcilerin hiçbiri bu iş için hiçbir
ücret almaz. Bu, tamamen halka hizmet etmek için gönüllü yapılan bir
iştir.
Seçilenlerin her biri seçmenlere
raporlar sunmak zorundadır. Raporda
sunulan faaliyetlerin hayata geçirilebilmeleri için seçmenlerin onayından
geçmeleri zorunludur.

Adayları partiler değil
halk belirliyor
Küba seçimleri genellikle iddia
edildiği şekilde “Tek Parti” sistemine
dayanmıyor ve “hiçbir partinin dahil
olmadığı” iki aşamalı bir seçim sistemi olarak örgütleniyor.
Küba’daki seçim sürecinin ayırt
edici bir özelliği de adayların belirlenmesi aşamasıdır. Kişiler Komünist
Parti ya da başka bir politik örgüt adına değil kendileri adına aday olurlar.
Ülkenin değişik yerlerinde oturan yerli
halkın toplantılarda ellerini kaldırmaları aday göstermeleri için yeterlidir.
Küba’da seçim adayları parti or-

ganları tarafından değil mahalli halk
meclisleri tarafından belirlenir.
Küba’daki halk toplantılarında
adaylar delegeliğe özgürce önerilirler.
Komşusu, görevini en iyi şekilde yapacağını düşündüğü kişiyi aday gösterir. Gösterilen adayların sayısı her bir
seçim mahallesi için iki ile sekiz kişi
arasında değişir. Bu adaylar arasından yapılan özgür ve gizli oylamayla
bütün ülkede toplam 14.686 delege
belediye meclisine seçilir.
Seçim sürecinin ikinci aşamasında Ulusal meclisin bölgesel ve
ulusal bölmeleri için adayların seçimi
Küba’nın temsili kitle örgütlerinin
yetkili üyeleri tarafından yapılıyor. Bu
örgütlerden bazıları: Küba Sendikalar
Kongresi, Küba Kadınlar Federasyonu, Ulusal Küçük Çiftçiler Federasyonu ve Üniversite ve liseleri kapsayan
birlikler.

Bu başlığı okuyunca
sakın ağlamayın...
Meşhur ‘sandık güvenliği’
Küba’da seçimler güvenlik görevlisi görevlendirilmeden gerçekleştirilir. Sandıklar 300 bin çocuk tarafından
korunur. Sandıkların başında ilkokul
öğrencileri bekler.

Eşit propaganda hakkı
Seçim sürecince geçerli olan etik
kurallara göre, belirli bir adaya oy
verilmesi için telkinde bulunan ya da
adayların prestijini sarsan kampanyalar yasaktır. Her bir farklı adayın
fırsat eşitliğini garanti edebilmek için
herhangi bir adayın çıkarına yapılacak
propaganda yasaklanmıştır.
Her adayın bilgileri, deneyimleri,
yetenekleri ve uygunluklarına ilişkin
bilgiler, ilgili adayın pasaport fotoğrafı ile birlikte CV şeklinde tek tip bir
sunum ile tüm seçmenlerin erişebildiği kamu binalarına ve kamusal alanla-

Bir Ortadoğu masalı
Bir varmış bir yokmuş, çok zengin
Parababaları varmış. Öyle zengin, öyle
zenginmişler ki doktorlara büyüler
yaptırıp 150 yaşına kadar yaşayabiliyorlarmış. Tabiî bu kan emicilere para
lazım olduğundan iki parti kurmuşlar
uzak ülkelerin birinde. (Aslında her
güruha göre irili ufaklı bir kaç parti
kurmuşlar da işte biz bu masalda en
büyüklerini anlatalım sizlere.)
Partinin biri demiş ki sağ tarafı ben
tutacağım, diğeri demiş sol taraf bende.

Başlamışlar seçim vaatlerine, seçilince de o vaatleri yapmaya.
Sağ tarafı tutan parti dağıtmış makarnayla kömürü... Oh ne âlâ memleket. Karnım doyuyor mu doyuyor demiş sağ tarafta duran halk. Aç olmayana makam mevki vermiş, onlar da onu
kaybetmemek için saflarından ödün
vermemiş. Bir tutam vatan, millet, Sakarya serpmiş aralara... Her neyse biz
biliyoruz bu kısmı uzatmayayım.
Gelelim sol taraftaki partiye.

Ona dağıtacak bir şey kalmamış. O
da başlamış umut dağıtmaya. Yapılan
haksızlıklara karşı sadece konuşmalar
yapmış, gidip bir dava açmamış misal.
Oylar çalınmış “Hakkınızı sandıkta
arayın.” demiş. “Biz o büyük önderin
partisi değiliz.” demiş. “Paşa, paşa oy
vereceksiniz.” demiş. “ ABD müttefikimiz.” demiş. Demiş, sadece demiş
işte. Bir sürü şey deyip umut satmış,
umut vermiş. Sol taraftaki halk da inanmış. Umut etmiş. Yüzlerce km öteden,
her türlü engellemeye karşı mitinglere
gitmiş. Sandık başlarında sabaha kadar beklemiş. Ama bir açıklamayı hak
edememiş de WhatsApp mesajı ile idare etmek durumunda kalmış.
Bu iki partinin önderleri de aynı
kapıdan ekmek yermiş. Aynı tastan su
içermiş. Halka ise.. Yani bize... Hep
hayal kırıklığı, hep gözyaşı, hep açlık,
hep mutsuzluk kalırmış.
Masallar iyi sonla biter. Sadece
daha yazmadık.
İş; doğru yönü görmekte. Demek ki
“uzun” ya da “ince” bir yolculuk değil
heybemizdeki.

Mersin’den
Kamu Emekçisi Bir Yoldaş

ra asılıyor.
Genel seçimler söz konusu olduğunda Genel Meclise ve 14 bölge
meclisine(ilki için 601, ikincisi için
ise 1192 kişi seçilir) adaylık özel bir
komisyon tarafından belirlenir. Bu
komisyon işçi,çiftçi,öğrenci ve meslek örgütlerinin önerilerini dikkate
alır.1998’deki seçimlerde aday listesi
60.000 isme kadar çıktı.
Her iki örnek de Kübalıların önce
adayları sonra da göreve gelecek kişileri seçerken geniş bir katılım sergilediklerini göstermektedir. Bu,”Halkın
iktidarı” sisteminin temelidir. Bu
sistem 1976’da yapılan referandum ile
Küba yurttaşlarının çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir.
Seçmenler oy pusulasında bir
aday, birden çok aday veya bütün

adaylar için oy kullanabiliyor. Seçilebilmek için her adayın toplam oyların
en az %51’ini alması gerekiyor.

Yüzde 85 katılımı görünce
‘demokrasi örneği’
diyenler...
Nisan 2000 ve Ekim 2002’deki
seçimlerin yüzdelerine baktığımızda
katılım oranının ortalama yüzde 96.90
düzeyinde olduğunu görürüz. Bu da
son on yılda adada yaşanan zorluklara
rağmen mevcut siyasi sistemin yaygın
destek bulduğunu göstermektedir.
Bu rakamlar,1959’da devrimin

başarısından önce Küba’da yapılan
seçimlerle karşılaştırılabilir. Örneğin
1944’te Ramon Grau San Martin başkanlığa yüzde 44.71 oy alarak getirildi.1954’te de Fulgencio Batista yüzde
46.61’lik oy oranı ile seçimi kazandı.
Diğer yandan, Birinci Dünya denen Amerika Birleşik Devletleri’nde 5
Kasım 2002’degerçekleştirilen seçimlerde seçmenlerin sadece yüzde 37’si
oy kullandı ve bu oran son yılların en
düşük oranıydı.

Küba’nın ‘Anadolu Ajansı’
var mı?
Sayımlar halka açık olarak yapılır
ve sayımın yapıldığı yer, sayımı izlemek isteyen herkese açıktır. Yabancı,
yerli isteyen herkes sayımlara tanık
olabilir.
Yani bir yandan devlete ait bir
ajansın seçim sonuçları bütün televizyon kanallarında dönerken diğer
taraftan adaylardan bazıları ‘sonuçların doğru olmadığını’ iddia etmiyor.
Herkesin katılıp izleyebileceği bir
ortamda oylar sayılıyor ve dolayısıyla
‘itirazım var’ diyen de gidip oy sayımını yerinde izleyerek olup bitenleri
görebiliyor.
Görüldüğü gibi, ABD ve AB başta
olmak üzere ‘demokrasinin bekçiliğini’ yapan birçok ülkenin ve onların
zenginlerine bağlı yandaş medyanın
iddia ettiği gibi ‘diktatörlük, demokrasi düşmanlığı’ altında yaşayan Küba’da bugün bir seçim olsa, hiç kimse
oyların çalındığını, gerçekleri yansıtmadığını, ‘millet iradesinin gasp edildiğini’ falan iddia etmeyecek. Yenilen,
şapkasını önüne koyup nerede yanlış
yaptığını sorgularken, yenen de halk
için daha güzel neler yapabilirim diye
kafa patlatacak.
Türkiye gibi ülkeler ise, hala, ne
kadar demokrat olduklarını en antidemokratik yollarla halka anlatırken, bir
yandan da ‘milletvekilliği’ adı altında
milletin sırtından köşeyi dönenler
tarafından abluka altına alınmış durumda.
(Kaynak: www.olayneyseo.com)

“Küba’da bilim insanlarının
yüzde 53’ünü kadınlar oluşturuyor”

B

irinci Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi’nde konuşan Küba
Bilim Akademisi (ACC) Başkanı Dr.
Luis C. Velázquez Pérez’e göre, Küba’da bilim sektöründe çalışan yaklaşık 86.426 kişinin yüzde 53’ünü
kadınlar oluşturuyor.
Kübalı uzman, bu başarının sektörün güçlü yönlerinden biri olduğunu belirterek, ülkenin zorluklarını
aşmakta ve gelişmeyi teşvik etmekte
bilimin, teknolojinin ve inovasyonun
(CTI) önemini vurguladı.

Bu anlamda Pérez, CTI sisteminin 15.993 doktora sahibini, 25.000
üniversite profesörünü, 6.839 araştırma görevlisini, 30 uzman üniversiteyi ve binlerce teknisyeni kapsadığını
aktardı ve sektörün ulusal öncelikleri
arasında hem hayvan hem de insanlar için gıda üretimi, yenilenebilir
enerjinin gelişimi, iklim değişikliğine uyum ve Küba toplumunun bilgisayarlılaştırılmasından söz etti.
Velázquez Pérez ayrıca doğal
kaynakların sürdürülebilir kullanımı,
Küba toplumu, ekonomi
ve uluslararası ilişkiler,
şehir ve il planlama; biyoteknoloji; farmasötik
üretim ve nanoteknolojinin
yanı sıra pozitif bilimler ve
doğa bilimlerinin önemini
vurguladı.
Kaynak:
www.olayneyseo.com
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Nakliyat-İş’ten:

Real Market Direnişçileri Brandium AVM’de yeni açılan
Media Markt’ta basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı

Baştarafı sayfa 16’da
Alkışlarla direnişçilere destek oldular.
İşçilerin aileleri ile birlikte geldiği
eyleme Sendikamız Genel Başkanı ve
yöneticilerimiz de katıldılar.
Eylemde Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir
konuşma yaptı.
Küçükosmanoğlu, Media Markt’ın
METRO Grubun bir işletmesi olduğunu ve bu nedenle Media Markt mağazalarının önünde eylemler yaptıklarını
belirterek, Real Direnişçilerinin gasp
edilen hakları verilinceye kadar da bu
eylemlere devam edeceklerini belirtti.
Küçükosmanoğlu işçilerin bu duruma düşmesinde asıl sorumlulardan
birinin de Tez Koop-İş Sendikası ol-

H

duğunu ve üyelerine sahip çıkmadığı
gibi onların hak alma mücadelesine de
engel olmaya çalıştığını söyledi. Bu
nedenle mücadelenin aynı zamanda
sarı sendikacılığa karşı da verilen bir
mücadele olduğunu ifade etti.
Ayrıca Metro’nun yetkilileri tarafından verilen sözlerin de tutulmadığını belirten Küçükosmanoğlu, hiç kimsenin işçilerin ekmekleri ve gelecekleri
ile oynamaya hakkı yoktur, dedi. Küçükosmanoğlu konuşmasını AVM’de
bulunan halka işçi düşmanlığı yapan,
işçilere zulüm yapan METRO’dan ve
Media Markt’tan alışveriş yaparak zalimlerin zulmüne ortak olmayın, diyerek bitirdi.
Real Direnişçileri de tek tek söz
alarak Real Mağazalarında hangi
koşullarda çalıştıklarını, bir Alman
Firması olan Metro’nun Almanya’da
kendi işçisine yapamayacağı zulmü
sömürüyü, Türkiye’de Türk işçisine
rahatlıkla yaptığını ve yasaların da
Türk işçisini koruyamadığını belirtiler. Ayrıca AVM’ye gelen vatandaşlardan, Cuma günü karne alan çocuklarına ve Babalar Günü dolayısı ile

babalara alınacak hediyelerin Metro ve
Media Markt’tan almayarak bu mücadeleye destek olmalarını ve zulme ortak olmamalarını istediler.
Konuşmaların andından Media
Markt mağazasının önünde oturma eylemi yapıldı, sloganlar atıldı.
Bir süre oturma eylemine devam
eden Real Direnişçileri daha sonra
eylemlerini bitirerek yine sloganlarla
AVM içerisinden yürüyüş yaparak dışarı çıktılar.
AVM’nin önünde de bir süre slogan atan Direnişçiler, buradan Kozyatağı Metro Mağazasının önüne giderek
burada eylemlerine, direnişlerine devam ettiler. 07.06.2018
Yaşasın Real Market İşçilerinin
Hileli İflasa, Yasal Haklarının Gasp
Edilmesine,
İşçi Düşmanlığına ve Sarı Sendikacılığa Karşı Mücadelesi!
Real Market Direnişçileri Kazanacak Başka Yolu Yok!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

PAME’den Real Market Direnişçileriyle dayanışma eylemi

ileli bir şekilde iflas ettirilerek,
hiçbir haklarını ödenmeden işten
çıkartılan Real Market İşçileri, 2017
Ağustos ayından beri direnişlerini kararlı bir şekilde sendikamız öncülüğünde devam ettiriyorlar.
Dünyada ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip AVM’lerin içine kadar girip
Media Markt’ların önünde basın açıklaması ve oturma eylemli yapıyorlar.
Metro mağazalarının önünde “Metro’dan, Media Markt’dan alışveriş
yapmayın zulme ortak olmayın” diyerek halka çağrılar yapıyorlar.
Verilen bu zorlu ve çetin mücadeleye bugün de yurt dışından, Yunanis-

tan’dan destek geldi.
Yunanistan’da PAME’li Atina
Özel Sektör Mağaza Çalışanları
Sendikası üyeleri bugün (12.06.2018
Salı) sabah saat 10:00’da Media
Markt’ın Atina’da bulunan en büyük mağazası önünde eylem yaptılar.
Ellerinde Türkçe ve Yunanca çeşitli dövizler taşıyan sendika üyesi işçiler “Real Market İşçilerinin Hakları Gasp Edilemez. Media Markt’ı
Protesto Ediyoruz ve Boykota Çağırıyoruz” diyerek uluslararası sınıf
dayanışmasında bulundular. Eylemle
ilgili olarak PAME’nin yaptığı açıklama şöyle:
“12
Haziran
Cuma günü, Atina
Ticaret İşçileri Sendikası ve PAME’den
bir heyet Media
Markt’ın Atina’da
bulunan mağazasının
önünde Real Market İşçileri ve Nakliyat- İş’le dayanışma
eylemi gerçekleştir-

di. Ticaret İşçileri Sendikası Media
Markt İşçilerini ve müşterilerini
Türkiye’deki Real Market İşçilerinin durumuyla ilgili olarak bilgilendirdi ve Media Markt’ı işçilerin
haklı taleplerini yerine getirmeye
çağırdı.
Sendika temsilcileri şunları belirtti:
Sınıf sendikaları olarak, işverenin benzer uygulamalarına her gün
maruz kalan Yunanistan Ticaret ve
Perakende İşçileri olarak Türkiye’deki Real Market İşçilerinin yanındayız ve Media Markt’ın işçilerin
haklı taleplerini karşılamasını talep
ediyoruz. Real Market İşçilerinin
Mücadelesine yönelik desteğimizi
ifade ediyoruz Yalnız değilsiniz!”
12.06.2018

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Türkiye İşçi Sınıfından Sendikamızdan ve Real Direnişçilerinden
Pire Liman İşçileri ile dayanışma eylemi

unanistan Başbakanı Aleksis
Çipras, özelleştirme politikaları
çerçevesinde 2016 yılında Yunanistan’ın en büyük limanı olan Pire Limanı’nı Çinli CoscoGroup’a satmış ve bu
özelleştirme sürecinde Yunanistan İşçi
Sınıfı bu özelleştirmeye karşı çıkarak
günlerce eylem yapmıştı.
Aradan geçen iki yıl Yunanistan
İşçi Sınıfını haklı çıkardı. Emperyalist tekel olan Çinli CoscoGroup Pire
Limanı’nda çalışan işçilere, emekçilere yönelik işçi-sendika düşmanlığı
politikaları ve keyfi düzenlemeler ile
baskılarını, hükümetten de destek alarak artırarak devam ettiriyor. Bu bas-

kıları protesto etmek için Pire Limanı
işçileri bugün 24 saat sürecek Greve
başladılar. Emperyalist tekel Çinli
CoscoGroup, 2015 yılında da ülkemizin en büyük limanlarından Kumport
Limanı’nı satın almıştı.
Türkiye İşçi Sınıfı olarak sendika-

mız, Uluslararası Sınıf Dayanışması
adına bugün CoscoGroup’un ülkemizde bulunan işyerinin önünde Real Direnişçileri ile birlikte dayanışma eylemi ve basın açıklaması yaptı.
Basın açıklaması Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından yapıldı.
Küçükosmanoğlu açıklamasında,
Pire Limanı’nda bugün başlayan grevle dayanışma amacı ile eylem yaptıklarını belirterek, dünyanın her yerinde
İşçi Sınıfının yaşadığı sorunların ortak
olduğunu ifade etti. Daha önce devlete
ait olan Pire Limanı’nın Syriza hükümeti tarafından özelleştirilerek Çinli
Cosco Şirketine satıldığını, şirketin de
işçi ve sendika düşmanlığı yaptığını
belirterek, hükümetlerin özelleştirme
politikalarının Parababalarına rant,
işçilere ise işsizlik, yoksulluk ve örgütsüzdük getirdiğini ve bunun Türkiye’de, Fransa’da, Almanya’da kısacası
bütün ülkelerde aynı sonuçları doğurduğunu söyledi.
Bu nedenle de Dünya İşçi Sınıfının
sorunlarının ortak olduğunu, bu ortak
sorunlara karşı da ortak mücadele etmek gerektiğini ifade etti. Cosco şirketinin ülkemizdeki Kumport Limanını
da aldığını ve burada da işçi-sendika
düşmanlığı yaptığını belirterek, önümüzdeki günlerde orada da eylemler

Baştarafı sayfa 16’da
ABD Emperyalistleri Che’yi bedenen
öldürmeyi başarmış olsalar da; ne kadar
çabalarlarsa çabalasınlar, onun öncülük
ettiği davayı, kapitalistlere ve onların
uşaklarına karşı verdiği muazzam mücadeleyi lekelemeyi asla başaramayacaklardır. Bizim için, tüm mütevazı ve
sınıf temelli sendikacılar için, Che’nin
sembolik sureti ve düşünceleri değerini ve canlılığını asla kaybetmeyecektir.
Che elde silah emperyalizme karşı savaşan ve asla boyun eğmeyen bir devrimciydi. Bu gerçeklik, tarih kalpazanları
tarafından asla ortadan kaldırılamaz.
Emperyalistlerin doğal kaynakların
yeniden paylaşılması için yeni savaşlara
hazırlandığı, emperyalist şiddet sonucu
mülteci dalgalarının patlak verdiği ve
binlerce işçinin kapitalistlerin kârları
uğruna kurban edildiği böylesine bir sü-

yapılabileceğini söyledi.
İşçi Sınıfı dayanışması gereği bugün Real Direnişçilerinin de eylemde
olduğunu söyleyen Küçükosmanoğlu,
önümüzdeki haftalarda Real İşçileri
ile dayanışma amacı ile yurt dışındaki
Media Markt Mağazalarının önünde
de destek amaçlı eylemler yapılacağını
belirtti
Küçükosmanoğlu, Pire Limanı’nda
grevde olan işçilere, Sendika ve Real
Direnişçileri olarak başarılar dilediklerini ve her zaman dayanışma içerisinde
olacaklarını belirterek sözlerini bitirdi.
Söz alan Real Direnişçileri de birer
konuşma yaparak Pire Liman İşçileri
ile dayanışma içerisinde olacaklarını
belirttiler.
Açıklamadan sonra Cosco’nun
Türkiye’deki Çinli yöneticisi ile görüşme talebimiz reddedildi. Ayrıca Çinli
başka bir yönetici de eylemin fotoğraflarını çekti. 06.06.2018
Yaşasın COSCO İşçisinin mücadelesi!
Pire Limanı İşçisi Yalnız Değildir!
Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Dayanışması!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

reçte, Che’nin izlediği yol bizler için bir
örnek teşkil etmektedir. Çünkü emperyalizm henüz yok olmamıştır. Çünkü
dünyanın dört bir tarafında sermayenin
egemenliğine karşı mücadele eden, insanın insanı sömürmediği yeni bir dünya için umut kıvılcımlarını diri tutan
binlerce DSF militanı vardır.
Dünya Sendikalar Federasyonu
olarak Başkomutan Fidel Castro’nun
şu sözleri, dünyanın dört bir tarafındaki
sınıf kardeşlerimizle paylaştığımız idealdir:
“Eğer çocuklarımızın nasıl olmasını istediğimizi anlatmak istiyorsak
şunu söylemeliyiz: ONLARIN CHE
GİBİ OLMASINI İSTİYORUZ!”
14 Haziran 2018
Dünya Sendikalar Federasyonu
Sekretaryası

Nakliyat-İş’ten:

Media Markt’ın Real Direnişçilerine yönelik
provokasyonuna izin verilmedi

N

e yaparlarsa yapsınlar kimse
Real Direnişçilerini ve Sendikamızı inandığımız davadan vazgeçiremeyecektir
Bilindiği gibi Real Market Direnişçileri, 10 aydır hileli iflasa, haklarının gasp
edilmesine, sarı sendikacılığa karşı sürdürdükleri mücadelelerini Metro-Media
Markt Mağazaları önlerinde Nakliyat-İş
Sendikası öncülüğünde devam ediyor.
İstanbul’da bulunan AVM’ler de
eylem yapan Real Direnişçileri bugün
de Kağıthane’de bulunan AXİS AVM
Media Markt Mağazası önünde eylem
yaptılar.
Pankartları, dövizleri ile AVM içerisinde slogan atarak Media Markt Mağazasının önüne gelen Real Direnişçileri bir kez daha halkımızdan “MEDİA
MARKT’DAN ALIŞVERİŞ YAPMA
ZULME ORTAK OLMA” diyerek
vermiş oldukları mücadeleye destek
olmalarını istediler.
İşçilerin aileleri ve çocukları ile birlikte geldiği eyleme, Sendikamız Genel
Başkanı ve yöneticilerimiz de katıldılar.

tırıldı. AVM içerisinde katlarda ve Media
Markt’ın önünde toplanan vatandaşlar
bir kez daha Media Markt’ın işçi, sendika düşmanlığını görmüş oldular.
Bu laf atama geçiştirilebilecek bir
durum değildir. Media Markt işçilerin
yasal haklarını vermek yerine bu tür
davranışlarla işçileri yıldırabileceğini,
sindirebileceğini, bıktırabileceğini mi
düşünmektedir?
Ne olursa olsun sendikamız öncülüğünde mücadele eden Real Direnişçileri
yılmadan, bıkmadan, inatla ve kararlılıkla haklarını alıncaya kadar eylemlerine
ve hak alma mücadelesinde meşru ve
yasal eylemlerine devam edecektir. Ta
ki gasp edilen haklarını alıncaya kadar.
Bunun en somut örneği bugün arbedenin
ardından hiç morallerini bozmadan Kağıthane Metro Mağazası önüne giderek
burada eylemlerine devam etmeleridir.
Buradan bir kez daha Metro, Beğendik ve Media Markt’a sesleniyoruz:
İşçilerin yasal haklarını bir an önce
ödeyin!
Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmaoğlu’nun da bu gün söylediği gibi
artık eylemler uluslararası bir boyuta
taşınacaktır. Salı günü Yunanistan’da
Media Markt’ın önünde protesto eylemi
yapılacaktır.
Şanlı 15-16 Haziran Direnişinin yıldönümünde Real Direnişçileri yine alanlarda olacaklardır. 09.06.2018

Eylemde konuşmalar bittikten sonra
her zamanki gibi kısa bir oturma eylemi yapıldı. Slogan atmaya devam eden
Direnişçilere, Media Markt’ın önünde
kimliği tespit edilemeyen bir kişi laf
atarak sataşmaya başladı. Bu duruma,
başta Sendikamız Genel Başkanı olmak
üzere Sendika yöneticilerimiz ve Direnişçi İşçiler müdahale etti ve bir arbede
yaşandı. Araya güvenlik ve polis girerek
müdahale etmek istediler. İşçilerin tepkisi sonucunda sataşan şahıs AVM’den
dışarı çıkartılarak olay yerinden uzaklaş-

Yaşasın Real Market İşçilerinin
Hileli İflasa, Yasal Haklarının Gasp
Edilmesine,
İşçi Düşmanlığına ve Sarı Sendikacılığa Karşı Mücadelesi!
Yaşasın Real Market İşçilerinin
Onurlu Direnişi!
Real Market Direnişçileri Kazanacak Başka Yolu Yok!

Yaşasın Uluslararası Sınıf Dayanışması!
Direne Direne Kazanacağız!
Yaşasın Real Direnişimiz!

Nakliyat-İş’ten

Y

Che’nin 90’ıncı doğum günü üzerine Dünya
Sendikalar Federasyonu’nun yaptığı açıklama:
“İnsanlar ölebilir ama fikirleri asla”

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten

Ankara Valiliği Real Market İşçilerinin eylemini
seçimler gerekçesiyle engelledi

H

afta Sonu Ankara’da Keçiören Forum AVM’de, Media
Markt’ta ve Metro Mağazaları’nda
Eylemler Yapılamadı.
Ankara da Cumartesi- Pazar günü yapılacak eylemlerie Ankara Valiliği se-

çimleri gerekçe göstererek izin vermedi. OHAL’den dolayı Cumartesi günü
Etlik Metro önünde Pazar günü Keçiören Forum AVM Media Markt mağazası önünde eylem yapmak için Anakara Valiliğine bildirim yapılmıştır.
Ankara Valiliği seçim öncesini gerekçe göstererek izin verilmediğini bildirmiştir.
Ankara Valiliğinin izin vermeme-

sine karşın yine de Real İşçileri Pazar
Günü Keçiören Forum AVM öne giderek eylem yapmak istedi. Eylemi Polis
engelledi.
Bilindiği gibi Real Market işçileri
10 aydır hileli iflasa, haklarının gasp
edilmesine, sarı sendikacılığa karşı
sürdürdükleri mücadelelerini Metro,
Media Markt Mağazaları önlerinde
Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde direniş ve eylemlerini sürdürüyor.
Ankara Valiliğinin seçimleri gerekçe göstererek Real İşçilerinin eylemlerini yasaklamasını protesto ediyoruz.
11.06.2018

Yaşasın Real Market İşçilerinin
Haklarının Gasp Edilmesine ve Sarı
Sendikacılığa Karşı Onurlu Mücadelesi!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi
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Durmak yok, BOP’a devam!
Baştarafı sayfa 16’da
* Halkımız yozlaştırıldı ve kamplaştırıldı, ulusal değerler yerle bir edildi.
* Din bezirgânlığı ile halkımızın
başı bağlandı.
Dışarıda:
* Emperyalist politikalar bire bir
desteklendi.
* Türkiye dostu Kaddafi’nin bile
katledilmesine destek verildi.
* İsrail dostu bir politika izlendi.
* BOP’a direnen başlıca güç olan
Esad rejimine karşı her türlü düşmanlık yapıldı.
* Amerikancı Kürt politikası için
elden gelen yapıldı, bölgede Barzani
Kürdistanı’nın baş destekçisi Türkiye
oldu.
* Kıbrıs’ta emperyalist politikalar
gizli veya açık desteklendi.
* On sekiz adamız emperyalistlerin gözetiminde Yunanistan’a peşkeş
çekildi.
Özetle, emperyalizmin has uşağı
AKP idi ve bunu hizmetkârlığı ile kanıtlamıştı.
Seçime böyle bir hizmet birikimiyle girdi AKP. Üstelik OHAL altında…
Devlet, kolluk kuvvetleriyle, bürokrasisiyle, valisi, kaymakamıyla,
YSK’siyle, yargısıyla vb. tümüyle
AKP’nin elindeydi. AKP en ücra köşeye kadar örgütlüydü. Din bezirgânlığı
sayesinde camilerde, Kur’an Kurslarında insanları avcunun içine almıştı;
tarikatları/cemaatleri kontrol edebiliyordu.
Buna karşılık, muhalefet de, başı
emperyalistlerce bağlanmış, emperyalizmin dümen suyunda olmakla birlikte bu derece organize, kararlı, becerikli
değildi. Pek çok küçük yerleşim yerinde ana muhalefet partisinin parti örgütlenmesi bile yoktu. Örgütlü değillerdi.
Geçtik örgütlü olmaktan, seçim sonuçlarını takip edecek çalışır bir sistem
dahi kuramamışlardı.
Seçim sonrasında Erdal Aksünger
açıkladı: Seçim gecesi sayım takip sistemi olarak kurulan “adilsecim.net”
adlı internet sistemi çalışmamıştı. YSK
ve Anadolu Ajansı’ndan ne veri gelirse
kabullenilmişti.
Muhalefet partilerinin benzer bir
amaçla kurmuş olduğu “Adil Seçim
Platformu”nun çalışmadığı da, seçim
sonrasında anlaşıldı. Çünkü, platform
ileri gelenleri, seçim sonrasında sistemin çalışmadığını, bu yüzden seçmenlerin beklentilerini karşılayamadıklarını belirterek halkımızdan özür
dilemişlerdi.
CHP tarafından sandık ve seçim güvenliği için kurulan ve başında Kuru
Gürültücü Mehmet Ali Çelebi’nin
olduğu; “Sandık Gücü Platformu”nun da hiçbir gücünün olmadığı anlaşıldı. Çünkü hemen seçim öncesinde
ilanla sandık görevlisi arayacak kadar zavallı konumdalardı. (Kaynak:
Soner Yalçın, Sözcü, 27 Haziran 2018)
Aslında YSK’nin sağladığı SİPPORT adlı Seçim Bilişim Sistemi partilerde de vardı ama kafa yorup bu sistemi bile çalıştırmamışlardı. Hadi AKP
oyun oynadı, sistemi çalıştırtmadı di-

yelim, bunu öngörüp gerekli önlemleri almaktan bile uzaktı muhalefet.
Ama hepsinden önemlisi, muhalefetin başı da emperyalizm tarafından bağlandığından, AKP’nin halk
düşmanı ve emperyalist uşağı politikasını halkın gözü önüne sermemişlerdi.
Böyle olunca da, tıpkı Damat Berat’ın Anadolu Ajansı’na verdiği talimatta olduğu gibi, Malum Kişi % 53’e
yaklaşan bir oranla “seçildi!”
Amerikancı muhalefet ise kuru gürültü yapmıştı sadece. Bu kılkuyruklara ne halkımız, ne de emperyalizm
inanmaz.
Malum Kişi’nin özünde Amerikan
işbirlikçisi ama suyun üstünde milliyetçi politikası da halkımızın kandırılmasında etkendi. Hemen seçim
öncesinde; YPG Münbiç’ten çıkacak, ABD ile anlaşıldı, Türk askeri
Münbiç’te devriye geziyor, haberleri
boşuna değildi.
Pekiyi, neyin karşılığında?
Tabiî, hem içeride, hem dışarıda
yüzde yüz emperyalist siyasete devam karşılığında. Şimdi yasal durum da buna elverişli hale getirildi.
Başkanlık sistemi sayesinde hemen
her şey Malum Kişi’nin iki dudağı
arasında…
İçeride, Cumhuriyet’ten miras
her türlü altyapı ve üstyapı kurumunun tasfiyesi, Kürt Sorunu’nun emperyalist politikalarla “çözümü!”,
eğik düzlemdeki cisim gibi hızlanarak seyredecektir, hiç kuşkusuz.
Dışarıda ise öncelikle Kıbrıs’ın
emperyalizme peşkeşi ve tabiî Suriye’nin BOP kapsamında bölünmesi
olsa gerek.
Kıbrıs ile ilgili el altından neler
çevriliyor, tam bilemeyiz ama geçmişte AKP’nin Annan Planı’nı destekleyerek Kıbrıs Rum Kesimi’nin AB
üyeliğine alınmasına imkân vermesi,
böylece Kıbrıs Rum Kesimi’nin elini güçlendirmesi, şimdi ne yapmakta olduklarının göstergesidir. Kıbrıs
bölgesinde Rum Kesimi’nin petrol ve
doğalgaz arama çalışmalarına sessiz
kalınması da, KKTC Haklarının AKP
tarafından emperyalizme teslim edilmesidir. Muhalefet, bu konuda AKP
kadar kararlı uşaklık yapamazdı.
Suriye’ye gelince… Emperyalizm
ve Malum Kişi, elinde olsa Esad’ı bir
kaşık suda boğacak. Emperyalizmin en
sadık müttefiki Malum Kişi… Esad’ın
deyişiyle Türkiye, Malum Kişi’nin
yönetiminde, maalesef, Suudi Arabistan ve Katar ile birlikte bir “uydu
devlet”tir (https://tr.sputniknews.com/
ortadogu/201806261034023244-esad-turkiye-suriye-abd-gonderdi/, 26
Haziran 2018).
Ama 6 yılı aşkındır yapamadılar,
Esad’ı düşüremediler. Tersine Esad
güçleri, başarıdan başarıya koşuyor.
En son, Lübnan’da bulunan Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, durumu;
“Suriye’nin güneyinde büyük değişimlerin ve ABD ile İsrail’in desteklediği tüm silahlı gruplara karşı
çok büyük zafer kazanmanın eşiğindeyiz.”, şeklinde açıkladı. (Odatv, 30
Haziran 2018)

İsrail’in ve tabiî ABD Emperyalizminin varlığına rağmen emperyalizm
Suriye’nin güneyinde yenildi, yeniliyor.
Geriye ne kalıyor?
Kuzey Suriye, kuzey deyince de
İdlib!
Emperyalizmin dünyanın dört bir
yanından toplayıp getirdiği dinci caniler, ip kaçkınları şimdi İdlib’de yığışmış durumda. Şimdi IŞİD’i de, El
Kaide’si de, El Kaide’nin Suriye kolu
El Nusra’sı da, El Nusra’nın uzantısı
Heyet Tahrir’üş Şam’ı da ve Malum
Kişi destekli ÖSO’su da İdlib’de… Silahlı binlerce dinci cani burada… Tabiî, emperyalizmin ve Türkiye’nin
korumasında…
Türkiye “Astana Süreci”ne göre
İdlib’de 12 askeri gözlem noktası kuracaktı. Bunları gecikmeli de olsa kurdu.
Ama bakınca, sanki gözlem noktaları
“çatışmasızlık ortamının sağlanması”
için değil de, İdlib’de yoğunlaşmış
dinci canilerin Suriye Ordusu’ndan
korunması ve desteklenmesi için (bakınız harita).
Nitekim, dinci gruplardan Heyet
Tahrir’üş Şam (HTŞ), Türkiye ile
sıkı fıkı oluşu nedeniyle diğer dinci
gruplar tarafından Türkiye’nin maşası olarak tanımlanıyor. HTŞ, aslında
El Kaide’nin Suriye kolu olan Jabat
El Nusra’nın 2017 yılı başında başka
muhalif grupları da bünyesine dahil
ederek kendisini yeniden tanımladığı
hali (Sedat Ergin, Hürriyet, 14 Haziran 2018). Şu anda İdlib’in büyük
kesimi bu örgütün elinde. Kuruluş
amacı ise El kaide ve El Nusra’nın
izini kaybetmek, böylece dünya kamuoyunun gözünde “terörist” damgasından kurtulmak. Çünkü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin
Suriye ile ilgili 2015’teki 2254 sayılı
kararında açıkça adı geçmiyor. Yani,
içinde Türkiye’nin de bulunduğu bir
emperyalist oyunu bu aslında. Türkiye işte bu dinci terörist grupla düşüp
kalkıyor.
Emperyalizmin bunları kısa vadede Suriye için, ister başarılı olsun,
ister olmasın, uzun vadede Türkiye
için kullanacağı kesin. Malum Kişi
işte emperyalizm ile böyle kirli bir
işbirliği içinde.
Bunu en iyi Esad bilir. Çünkü acısını en çok Suriye Halkı çekiyor. Şöyle
diyor Esad:
“ABD, Türkiye dahil her şeyi
kontrol ediyor. Türkiye’yi ABD yönlendiriyor. (Cumhurbaşkanı Recep

2018).
İşte bu şartlarda seçime girdi Türkiye. Halkımız örgütsüzdü, din bezirgânları sonuna kadar örgütlüydü; emperyalizm ile yıllardan beri gelen gizli
ve kirli işbirliğini sürdürüyordu. Malum Kişi, emperyalistlere; “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır”, diyordu. Yalçın Akdoğan’ın
deyişiyle iç ve dış dinamikler gene
örtüşüyordu.
Emperyalizmin, Malum Kişi’yi
desteklediği ve ilk turda başkanlığı
ele geçireceğini öngördüğünü Türker
Ertürk seçim sonrasında yazdı. Şöyle
diyor:
“24
Haziran
seçiminden

Tayyip) Erdoğan 5 yıl önce Suriye’yi
işgal etmek istediğinde, ABD, Türkiye’yi engelledi. Neden? Çünkü o
sırada teröristler galip durumdaydı,
giderek daha fazla noktayı ele geçiriyordu. Erdoğan’a neden ihtiyaçları
olacaktır ki? Ancak teröristler geri
çekilmeye başladığında, Erdoğan’a
‘Artık müdahale edebilirsin çünkü
işler Suriye, Rusya, İran ve teröristlerle savaşan diğer grupların lehine
ilerliyor’ dedi. Bu nedenle yeniden
kaos yaratmak için müdahale etmenin daha iyi olacağını söylediler. Bu
bölgelerin tamamı, bir başkasının
değil, sadece ABD’nin kontrolünde.” (https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201806261034023244-esad-turkiye-suriye-abd-gonderdi/ 26 Haziran

önce, Londra merkezli ve dünyanın
en zengin ailesi olarak bilinen Rothschild’lerin sahibi olduğu dünyanın
bir numaralı dergisi The Economist’in İstihbarat Direktörü Robin
Bew şöyle diyor; ”Ekibimiz Erdoğan’ın seçimi birinci turda kazanacağını düşünüyor.”
“(…) Bu durumu Singapur’da
çalışan siyaset ve ekonomi stratejisi
uzmanı bir dostuma sordum. ”Tüm
dünya Türkiye’de eşit olmayan şartlarda seçime gidildiğini biliyor. Seçimlerde iktidarın çok yaygın hile
yaptığını da! Bu şartlar altında muhalefetin kazanamayacağını da biliyor! Ayrıca İsrail de iktidarın arkasında! Esas kabahat; bu şartları
kabul ederek seçime girmekti! Şart-

Türkiye’nin İdlib’de konumlanışı. Dinci teröristlere koruma mı?
ların değiştirilmesi için mücadele etmeliydiniz. İktidarın seçimi
kaybetmesi durumunda devir teslim
töreni yaparak görevi devredeceğini düşündüysen, çok safsın” dedi
bana.” (Odatv, https://odatv.com/secimin-tek-kaybedeni-kim-29061845.
html, 29 Haziran 2018)
Evet, Malum Kişi en ufak bir
kaybetme riski olsa böyle bir riski göze almaz, alamaz. İktidardan
düştüğü anda “mapusane” ile karşı
karşıya geleceğini adı gibi biliyor.
Bu yüzden emperyalizmin bir dediğini iki etmiyor. Halkımızı din ile
kandırıyor; Kürt-Türk, Alevi-Sünni, Dindar-Dinsiz gibi yakıştırmalarla bölüyor; ulusal birliği parçalıyor; ülkeyi çökertiyor, ülkemizin
her alanda gerilemesine neden oluyor… Hizmette kusur yok! Bunu da
ne yazık ki “demokrasi oyunu” ile
beceriyor.
Büyük Eğitim Devrimcimiz İsmail
Hakkı Tonguç’un ölüm yıldönümü 24
Haziran imiş. Bu büyük devrimcinin
demokrasi konusunda 1950’lerdeki
sözleri ile bitirelim yazımızı:
“Demokrasinin iki çeşidi vardır.
Biri zor ve gerçek olanı, öbürü de
kolayı, oyun olanı. Topraksızı topraklandırmadan, işçinin durumunu
sağlama bağlamadan, halkı esaslı
bir eğitimden geçirmeden olmaz birincisi, köklü değişiklikler ister. Bu,
zor demokrasidir ama gerçek demokrasidir.
“İkincisi kâğıt ve sandık demokrasisidir. Okuma yazma bilsin
bilmesin, toprağı, işi olsun olmasın,
halk bir sandığa elindeki kâğıdı
atar. Böylece kendi kendini yönetmiş sayılır. Bu oyundur, kolaydır.”
(Aktaran Melih Aşık, Milliyet, 26 Haziran 2018).
Ülkemizde bir sandık kandırmacası, bir demokrasi oyunu söz konusu,
maalesef. Malum kişi ve AKP, bu demokrasi oyunu içinde kaybedecek gibi
görünmüyor.
Ancak, eninde sonunda devrimciler gerçek demokrasiyi kuracak ve
bu emperyalist işbirlikçilerinden, din
bezirgânlarından, vatan hainlerinden
hesap soracaktır. Bu kesin!q
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Nakliyat-İş’ten:

Makro/Uyum Market İşçileri ile Real Direnişçilerinin
mücadelesi ortaklaştı

Baştarafı sayfa 16’da
Pankartları ve dövizleri ile yürüyüş
yaparak Migros Mağazası önüne gelen
işçiler sloganlarla ödemeleri yapmayan 5M Migros’u protesto ettiler.
Burada işçiler adına bir açıklama
yapıldı.
İşçiler adına konuşan Hasan Mercanoğlu açıklamasında, Uyum ve
Makro Marketlerin satış sürecini anlatarak 1 ile 18 yıl arası çalışma süresi
olan işçilerin kıdem tazminatlarının
ödenmediğini, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek gasp edilen haklarını Nakliyat-İş Sendikası’nın sahiplenmesi ile birlikte mücadele ederek
alacaklarını ve haklarını alıncaya kadar da mücadeleye devam edeceklerini
belirtti.

Eyleme katılan Sendikamız Genel
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu
da söz alarak bir açıklama yaptı.
Küçükosmanoğlu,
Migros’un
önünde neden eylem yaptıklarını açıklayarak, Migros’un satın aldığı UyumMakro Market İşçilerinin ödenmeyen
kıdem tazminatlarından yasalara göre
Makro Market ile birlikte sorumlu

olduğunu belirtti. Migros ve Makro
Market Patronlarının el ele vererek işçilerin yasal haklarını gasp ettiklerini,
buna asla razı olmayacaklarıını ve izin
vermeyeceklerini belirterek, Parababalarının ülkeyi dikensiz gül bahçesine
çevirmek için birçok yol ve yönteme
başvurduklarını, bu yöntemlerden birisinin de sarı sendikalar olduğunu söyledi.
Uyum/Makro ve Real Direnişçilerinin mücadelesinin aynı zamanda
sarı sendikacılığa karşı da verilen bir
mücadele olduğunu belirterek bu mücadelenin başarıya ulaşması için sendika olarak üzerlerine düşen görevi ve
sorumluluğu yapacaklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyleyerek
sözlerini bitirdi.
Daha sonra kadın ve erkek işçiler
söz alarak haklarının ödenmesi için
ne gerekiyorsa yapacaklarını, mücadele edeceklerini belirtiler.
Eylem sırasında sorunun çözümü
ile ilgili olarak Migros yöneticileri
ile görüşme talep edildi. İşçiler adına temsilci olarak 3 işçinin telefon
numaraları Migros Yetkililerine iletilmek üzere verildi. İşçiler bir süre
Migros Mağazasının önünde oturma
eylemi yaptılar.
Real Direnişçileri ve Uyum/Makro
İşçileri Migros mağazasının önündeki eylemin ardından, Marmara Park
AVM’nin içerisinde bulunan Media
Markt mağazasına giderek birlikte eylem yaptılar.
İşçiler, Marmara Park AVM içeri-

sinde sloganlarla yürüyüş yaparak Media Markt önüne geldiler.
Burada da bir konuşma yapan
Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza
Küçükosmanoğlu, Real Direnişçileri
ile Uyum/Makro İşçilerinin mücadelesinin ortak olduğunu, birinde Alman
Sermayeli Metro ve Media Markt’a
karşı, diğerinde ise ülkemizin perakende mağazalarının en büyüklerinden
olan Migros’a karşı mücadele edildiğini, bu nedenle isimler başka başka olsa
da mücadelenin yerli-yabancı Parababalarına karşı verildiğini belirtti.
Verilen mücadelenin aynı zamanda
sarı sendikacılığa karşıda bir Mücadele
olduğunu belirterek sendika olarak davalarında haklı olan Real Direnişçileri
ve Uyum/Makro İşçilerine sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Daha sonra söz alan Real Direnişçileri yıllarca emek verdikleri, gece
gündüz demeden, bayram tatil demeden, büyük fedakârlıklarla çalıştıkları
Real’den hakları ödenmeden çıkartıldıklarını, bu haklarını almadan direnişin bitmeyeceğini belirttiler. Konuşmaların ardından atılan sloganlarla
eylem son buldu.
Marmara Park AVM’de Media
Markt mağazası önündeki eyleme de
halkın büyük bir ilgisi vardı. AVM’de
bütün katlardaki müşteriler basın açıklamasını sonuna kadar izlediler. Alkışlarla destek oldular. 26 Haziran 2018

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:
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Makro/Uyum Market İşçileri ödenmeyen/gasp edilen yasal
tazminatları için eyleme, mücadeleye, direnişe başladı

018 Mart ayında Migros’un satın
aldığı Uyum ve Makro Market mağazalarında çalışan işçilerin bir kısmı
Migros’ta işe alınırken büyük bir kısmı işten çıkartıldı. İşten çıkartılan bu
işçilerin kıdem tazminatları ödenmedi.
Tazminatları ödenmeyen Uyum/
Makro İşçileri de bugün Sendikamız
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, yöneticilerimiz ve Real Market
Direnişçilerinin de katılımı ile Migros
Genel Müdürlüğü’nün önünde bir eylem yaptılar. Pankartları ve dövizleri
ile yürüyüş yaparak Migros Genel Mü-

dürlüğü önüne gelen işçiler sloganlarla
Migros’u protesto ettiler.
Burada işçiler adına bir konuşma
yapıldı. Yapılan konuşmada işçiler
Uyum Market’te çalışırken 2012 yılında tüm hakları ile Makro Marketlere
devredildiklerini, 2017 Kasım ayında
Makro Market’in konkordato ilan ettiğini, 2018 Mart ayında da Migros’un,
İstanbul’da 53, Tekirdağ’da 3 mağaza
olmak üzere toplam 56 Uyum Market

mağazasının tamamını ve Antalya’da
bulunan 17 Makro Market mağazasını Makro Market AŞ’den satın aldığını belirtti. Yaklaşık 1 ile 18 yıl arası çalışma süresi olan işçilerin kıdem
tazminatlarının ödenmediğini, verilen
sözlerin tutulmadığını belirterek gasp
edilen haklarını Nakliyat-İş Sendikası’nın sahiplenmesi ile birlikte mücadele ederek almaya karar verdiklerini
belirterek konuşmasını bitirdi.
Eyleme katılan Sendikamız Genel
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da
konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Küçükosmanoğlu,
Migros’un
önünde neden eylem yaptıklarını açıklayarak Migros’un satın aldığı UyumMakro Market İşçilerinin ödenmeyen
kıdem tazminatlarından yasalara göre
Makro Market ile birlikte sorumlu olduğunu belirtti. 1500 civarında işçinin
tazminatlarının ödenmediğini, ayrıca
bir ödeme planlarının da olmadığını
belirterek, bu satışla birlikte Makro
Market’in var olan borçlarda devletin,
bankaların ve tedarikçilerin alacaklarına öncelik verdiğini, işçi alacaklarının ise “paramız yok” denilerek
ödenmediğini belirtti. Yasalara göre
işçi alacaklarının devlet alacaklarından
sonra geldiğini ve bir defada ödenmesi gerektiğini belirterek, yasalara uy-

Nakliyat-İş’ten

Yaşasın Şanlı 15-16 Haziran Direnişimiz!

Baştarafı sayfa 16’da

15-16 Haziran direniş ruhunun bugün
Real Direnişçilerinde yaşadığını ifade
ederek, bu mücadeleyi daha da büyüteceklerini söyledi.
Daha sonra bir Kadın Direnişçi,
sendikamız tarafından hazırlanan bil-

diriyi okudu. Buradaki eylemin ardından Bayrampaşa Metro Mağazasının
önüne gidilerek direnişe devam edildi.
İstanbul’da ikinci eylemimiz ise
bugün (13 Haziran) Ambar İşçileri ile
yapıldı.
Basın açıklaması saat 10.00’da Basın Ekspres Yolu üzerinde
bulunan Yeditepe Tır Parkı’ında ambar işçilerinin
katılımı ile gerçekleşti.
Buradaki basın açıklamasında Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmaoğlu bir konuşma
yaparak Ocak ayında Nakliyeciler Sitesi’ne yönelik
rant çetelerinin yıkımını
hatırlatarak bir oldubittiye

mayan, işçileri sokağa atan Makro ve
Migros’un işçilerin bu yasal tazminatlarından birlikte sorumlu olduklarını
ve bundan kaçamayacaklarını belirtti.
Uyum-Makro İşçilerinin sahipsiz
olmadığını, bu eylemin de bir başlangıç-uyarı eylemi olduğunu ve sorunun
çözümü ile ilgili de görüşme taleplerini ilettiklerini belirterek, çözümsüzlük
dayatılırsa eylemlerin İstanbul, Kayseri, Ankara, Konya gibi illerde Makro
Mağazalarının ve Migros’ların önünde
devam edeceğini belirtti. Küçükosmanoğlu, bu ekmek davasının mücadele
ile başarıya ulaşacağını söyleyerek,
konuşmasını bitirdi.
Daha sonra işçiler söz alarak haklarının ödenmesi için ne gerekiyorsa
yapacaklarını, mücadele edeceklerini
belirtiler.
İşçilerin Migros yöneticileri ile görüşme talebi “yetkili kimse yok” denilerek kabul edilmedi. Bunun üzerine
işçiler bir süre oturma eylemi yaptılar.
Oturma eyleminin ardından Migros
Genel Müdürlüğünün ilerisinde bulunan Migros Mağazasına gidilerek
önünde sloganlarla protesto eylemi yapıldı. 21 Haziran 2018

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi
getirilerek kanunsuz bir şekilde Nakliyeciler Sitesi’nin yıkıldığını belirtti.
Ambar sektörü ile ilgili büyük
oyunların döndüğünü ve büyük kargo tekellerinin hesaplarının olduğunu belirterek, burada binlerce işçinin
ekmeğinin ve geleceğinin söz konusu
olduğunu ve sendika olarak buna izin
vermeyeceklerini söyledi.
15-16 Haziran Direnişinin yıldönümünde bu mücadelenin daha da önem
kazandığını belirterek, İşçi Sınıfına
yönelik her türlü hak gaspına yönelik
mücadele edeceklerini söyledi.
Daha sonra sendikamız tarafından
hazırlanan bildiri İstanbul Şube Başkanı Zekeriya Gencer tarafından okundu. Basın açıklamasına Real Direnişçileri de katıldı.
Konya
12 Haziran Salı günü Konya’da

Nakliyat-İş’ten:

Keyfi ve hukuksuz bir şekilde gözaltına
alınan Sendikamız Örgütlenme Daire
Başkanı Erdal Kopal
adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Baştarafı sayfa 16’da

BASINA VE KAMUOYUNA

dikamız Örgütlenme Daire Başkanı
Erdal Kopal adli kontrol şartı ile
serbest bırakıldı.
19 Haziran’da “polise mukavemet, görev yaptırmama ve yaralamaktan”gözaltına alınan Örgütlenme
Daire Başkanımız Erdal Kopal bugün
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmişti.
Buradan da tutuklanma talebi ile
Büyükçekmece 3’üncü Sulh Ceza
Mahkemesine sevk edildi. Görülen
duruşmaya Sendikamız Avukatı F. Ayhan Erkan da katılarak savunma yaptı.
Mahkemede yapılan yargılama sonucunda Erdal Kopal Adli Kontrol Şartı
ile serbest bırakıldı.
Bir kez daha yapılan bu keyfi ve
hukuksuz gözaltı işlemini kınıyoruz.
Baskılar, gözaltılar, davalar bizi yıldıramaz.
Real Direnişçilerinin hileli iflasa,
haklarının gasp edilmesine, sarı sendikacılığa karşı sürdürdükleri mücadele
bütün engellemelere rağmen zafere
ulaşacaktır. 20 Haziran 2018

Gözaltına alınan ve tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen Sen-

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Yapılan itirazlara rağmen serbest bırakılmayan Erdal Kopal
hakkında “polise mukavemet ve yaralamaktan” işlem yapılarak karakoldan Büyükçekmece Cumhuriyet
Savcılığına sevk edildi.
Ekmek davası için, gasp edilen
hakları için 11 aydır direnen Real Direnişçilerinin mücadelesine sahip çı-

karken sendikamıza ve işçilere yönelik
yapılan bu sataşmalar, saldırılar, provokasyonlar kabul edilemez.
Mücadelemiz bütün engellemelere
rağmen zafere ulaşıncaya kadar devam
edecektir. 20 Haziran 2018

Nakliyat-İş’ten

Evrensel Gazetesi, yalan haber yapmaya
devam ediyor hâlâ…

Baştarafı sayfa 16’da
Dün (28 Haziran 2018) Optimum
AVM’de önce Migros Mağazası önünde, daha sonra da Metro Patronlarına,
sarı işbirlikçi, teslimiyetçi sendikacılığa ve işçi düşmanlığına karşı 11 aydan
beri direnen Real Market Direnişçileri ile Media Markt’ın önünde eylem
yapılmıştır. Daha sonra da Kozyatağı
Metro önünde eylem devam etmiştir.
Eylemlerle ilgili bilgi basına ve halk
örgütlerine, sendikalara verilmiştir.
Eylemlerde sloganlar, pankartlar

Bu eylemlerle ilgili bir haber var
mı Evrensel’de?
Burjuva basın ahlâkının, ilkelerinin
(5N1K) dahi gerisinde, işçi direnişine
saygısızlığa kadar varan iftira, yalan
üzerine kurulu bir habercilik anlayışıdır yapılan.
Direnen, mücadele eden Makro/
Uyum Market İşçisi kadınların, Evrensel Muhabirinin röportaj yapma isteğine ret cevabı vermesinin hazımsızlığını, sendikamızın Genel Başkanı’na iftira atarak, yalan haber yaparak örtmeye çalışmaktadır, Evrensel Gazetesi.
Sendikamız başta işkolumuz taşımacılık olmak üzere, işkolu ayrımı
yapmaksızın “Nerede bir işçi haksızlığa uğramışsa ona sahip çıkmaya”,
yerli yabancı Parababaları düzenine,
işbirlikçi, sarı-gangster sendikacılığa
karşı mücadeleye, direnişlere devam
edecektir.

ve dövizlerle Makro/Uyum Market İşçileri konuşmalar yapmışlardır. Migros
önündeki eylemde bir kadın işçi, Media Markt önündeki eylemde ise açılan
davalara karşın 11 aydır direnen Real
Market Direnişçilerinden 3 kadın işçi
konuşmuştur, sonrasında da oturma
eylemleri yapılmıştır.
Evrensel Gazetesi’nin yaptığı haberle ilgili orada bulunan 100’e yakın
Makro/Uyum Market İşçisi ve Real
Market Direnişçilerinden herhangi birisinden bilgi alınabilir.

Yaşasın Makro/Uyum Market
İşçilerinin, Migros/Makro Market
Patronlarına Karşı Mücadelesi!
Yaşasın Real Market İşçilerinin
Sarı-İşbirlikçi Sendikacılığa, Yerli-Yabancı Parababalarına, Metro
AG ve Beğendik Patronlarına, İşçi
Düşmanlığına Karşı Mücadelesi!
29 Haziran 2018

Sendika Temsilciliğimizde toplanan
üyelerimiz Kayalı Park’a kadar kortej
oluşturarak yürüyüş yaptılar.
Saat 13.30’da başlayan eyleme, 11
aydır gasp edilen haklarına ve sarı sendikacılığa karşı mücadele eden Real
Direnişçileri de katıldı.
Basın açıklaması Eskişehir Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve
Sendikamız Konya İl Temsilcisi Mehmet Ünver tarafından yapıldı.

leri katıldı.
Basın açıklaması Sendikamız Eskişehir Anadolu Şubesi Başkanı Ali Özçelik tarafından yapıldı.
Ayrıca basın açıklamasında Birleşik Metal-İş Sendikası Şube Başkanı
Ahmet Arı da kısa bir konuşma yaptı.

Eskişehir
Eskişehir’de ise bugün Real Direnişçilerinin haklarını gasp eden
Metro’nun işletmelerinden Media
Markt’ın mağazasının bulunduğu ESPARK AVM önünde saat 10.00’da yapıldı.
Basın açıklamasına Sarp Lojistik
işyeri temsilcileri, üyelerimiz, Birleşik Metal-İş ve Emekli-Sen yönetici-

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Ankara
Ankara’da ise Real Direnişçilerinin de katılacağı basın açıklaması için
Ankara Valiliğine yaptığımız bütün
başvurular OHAL ve Seçim gerekçe
gösterilerek Valilik tarafından izin verilmemiştir, yasaklamıştır.
Buradan bir kez daha Ankara
Valiliğinin bu tutumunu kınıyoruz.
13.06.2018

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Durmak yok, BOP’a devam!
Hüseyin Ali

Nakliyat-İş’ten:

Makro/Uyum Market İşçileri ile Real Direnişçilerinin
mücadelesi ortaklaştı

Beylikdüzü 5M Migros ve Marmara
Park AVM Media Markt Direniş Alanı
oldu
Real Direnişçilerinin ve Makro/
Uyum İşçilerinin Direnişleri, Yerli-Yabancı Parababalarına karşı kararlılıkla
devam ediyor.
2018 Mart ayında Migros’un satın aldığı Uyum ve Makro Market mağazalarında çalışan işçilerin bir kısmı Migros’ta
işe alınırken, büyük bir kısmı işten çıkartıldı. İşten çıkartılan bu işçilerin kıdem
tazminatları ödenmedi.
Tazminatları ödenmeyen Uyum/
Makro işçileri de bugün Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu,
yöneticilerimiz ve Real Market Direnişçilerinin de katılımı ile Beylikdüzü/
Migros Mağazası önünde bir
15’te
eylem yaptılar.

BOP Eşbaşkanı Malum Kişi bir kez daha “seçildi”! Ne mutlu emperyalistlere!
Çünkü BOP daha gürültüsüz, daha kararlı yürütülebilir böylece.
Çünkü, hem içeride, hem dışarıda, hâlâ Malum Kişi’den has uşağı yok
emperyalizmin.
AKP’nin ilk iktidar yıllarında, Erol Manisalı Hoca Cumhuriyet Gazetesi’ndeki “Bıçak Sırtı” adlı köşesinde, AKP’nin teorisyeni olarak görülen Yalçın Akdoğan’ın ağzından aktarmıştı:
“Son iki yüz yıl içinde ilk defa, iç dinamikler ile dış dinamikler örtüşmektedir. TBMM içinde büyük bir çoğunluğa sahip AKP hükümetinin
talepleri ile Batı’nın talepleri birbirini tutmaktadır. AKP’yi iktidara getiren kitlenin talepleri ile (dinamikleri ile), ABD’nin ve AB’nin talepleri
aynı çizgide birleşmişlerdir. 19. yüzyılın ilk yarısında Avrupa’nın ıslahat
talepleri, iç taleple (iç dinamiklerle) örtüşmüyordu. Şimdi ise bugüne kadar görülmeyen yeni bir yapılanma ortamı AKP hükümeti ile söz konusu
oldu. Bu defa halkın istekleri ile Batı’nın istekleri birleşmiştir.
“Halkın gerçek istekleri ile Batı’nın Türkiye’den talepleri örtüşmüş-

Nakliyat-İş’ten:

Keyfi ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan Sendikamız
Örgütlenme Daire Başkanı Erdal Kopal
adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

1

9 Haziran’da Beylikdüzü Media Markt Mağazası önünde yapılan eylemin ardından Hadımköy Metro Mağazası’nın önüne giderek eylemlerine devam eden Real Market
Direnişçilerine sözlü tacizler yapılarak, bir kez daha provokasyon girişiminde bulunuldu.
Olaya müdahale eden işçiler ve Sendikamız Örgütlenme Daire Başkanı Erdal Kopal ile laf atan çalışanlar arasında arbede yaşandı. Bu arbede sırasında bir sivil polisin
yaralanması üzerine, Sendikamız Örgütlenme Daire Başkanı Erdal Kopal, bütün engellemelere rağmen zor kullanılarak resmi ve sivil polisler tarafından gözaltına
15’te
alındı.

Nakliyat-İş’ten

Evrensel Gazetesi, yalan haber yapmaya devam ediyor hâlâ…

2

9 Haziran 2018 tarihli Evrensel
Gazetesi’nin 13. sayfasında yer
alan “Nakliyat-İş Başkanı İşçilerin
Haberinin Yapılmasını Engelledi”
haberi gerçekle uzaktan yakından bir
ilgisi olmayan; yalana, iftiraya dayanan bir haberdir.
Gerçek şudur;
MİGROS tarafından satın alınan
Makro/Uyum Marketlerde çalışan
1500 işçi işsizlik-pahalılık cehennemine atılmış ve yasal tazminatları
ödenmemiştir. Sendikamız Real Market İşçilerinin olduğu gibi Makro/
Uyum Market İşçilerinin mücadelesine de sahip çıkmaktadır.
15’te

Nakliyat-İş’ten

Nakliyat-İş’ten:

Ş

Real Market Direnişçileri Brandium
AVM’de yeni açılan Media Markt’ta
basın açıklaması ve
oturma eylemi yaptı

Yaşasın Şanlı 15-16 Haziran
Direnişimiz!

anlı 15-16 Haziran Direnişinin 48. Yılında
Parababaları Düzenine,
İşçi Düşmanlığına,
Grev
Yasaklamalarına,
Sarı Sendikacılığa Karşı
alanlardaydık
15-16 Haziran Şanlı
İşçi Direnişinin 48. Yılında İstanbul’da, Konya’da
Eskişehir’de Yiğit Real
Direnişçileri ile Alanlardaydık
Sendika olarak İstanbul, Eskişehir ve Konya’da
15-16 Haziran direnişinin
yıldönümünde kitlesel eylemler yaptık.

İstanbul
İstanbul’da ilk eylemimiz Salı günü (12.06.2018)
yiğit Real Direnişçileri,
Tüvtürk Araç Muayene İstasyon işyeri temsilcileri ve
üyelerimizin de katılımı ile
birlikte Bayrampaşa Forum
İstanbul AVM’de Media
Markt Mağazasının önünde
yapıldı.
Burada bir konuşma
yapan Genel Başkan’ımız
Ali Rıza Küçükosmanoğlu,
önce Real Direnişi sürecini anlattı. Ardından 15-16
Haziran Direnişinin tarihsel
önemine değindi. 15’te

R

eal Market Direnişçileri, geçen yıl Ağustos
ayında başlayan ve aylardır
hileli iflasa, haklarının gasp
edilmesine, sarı sendikacılığa karşı verdikleri mücadelelerine Metro-Media
Markt Mağazaları önlerinde
Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde devam ediyor.
Bugün de Brandium
AVM’de 68’incisi açılan
Media Markt mağazasının
önünde açılışı protesto ederek eylem yaptılar.
Pankartları,
dövizleri

ile AVM içerisinde slogan atarak Media Markt
Mağazasının önüne gelen
Real Direnişçileri, bir kez
daha halkımızdan “Media
Markt’dan Alışveriş Yapma Zulme Ortak Olma”
diyerek vermiş oldukları
mücadeleye destek olmalarını istediler.
Eylem boyunca hem
Media Markt’ın bulunduğu
katta hem de diğer katlarda
bulunan vatandaşlar eyleme
yoğun ilgi gösterdiler.
13’te

tür, bu nedenle AKP yeni bir yol açmıştır ve Türkiye’nin değiştirilmesinde başarılı olacaktır. Bu üzerinde önemle durulması gereken bir değerlendirmedir.” (Cumhuriyet, 16 Ocak 2004)
Aslında doğru söylüyor Yalçın Akdoğan. Son 200 yıldan beri en iyi emperyalist uşağı AKP’dir demek istiyor. Emperyalistlerin isteklerini daha iyi hiçbir
iktidar yerine getiremez, bu yüzden Türkiye’nin değiştirilmesinde AKP başarılı olacaktır, diyor.
Gerçekten de, 1950’den beri hiçbir gerici iktidar Türkiye’ye bu derece zarar vermedi, halkımıza karşı bu denli hainlik yapmadı.
İçeride:
* Devlet din devleti haline dönüştürüldü, dinci diktatörlük kuruldu.
* Cumhuriyet’in tüm değerleri imha edildi.
* Eğitim, kültür, sağlık, hukuk gibi üstyapı kurumları tüketildi.
* Ekonomi, gerek sanayi üretimi, gerekse tarımsal üretim bitirildi; dış borç
aldı yürüdü; enflasyon – devalüasyon diz boyu.
14’te

Che’nin 90’ıncı doğum günü üzerine Dünya
Sendikalar Federasyonu’nun yaptığı açıklama:
“İnsanlar ölebilir ama fikirleri asla”

B

ugün, 14 Haziran 2018, Latin
Amerika Kıtası’nda “Che” olarak
bilinen, Yirminci Yüzyıl‘ın en büyük
devrimcilerinden birinin, Ernesto Che
Guevara de la Serna’nın doğumunun
90’ıncı yıldönümü.
Dünya Sendikalar Federasyonu’nun sınıf temelli büyük ailesi için
Che figürü, bugünün ve geleceğin mücadelesine rehberlik etmektedir. 13’te

