
İnsan yüreği taşıyoruz biz. Eziyet çe-
ken bir hayvan, kesilmiş bir ağaç, acı 

çeken bir insan görürsek dayanamayız. 
Yüreğimizin taa derinlerinde hissede-
riz acısını. İnsan olmanın gereği olarak 
görürüz insan, hayvan ve doğa sevgi-
sini. Devrimciliğimizin temeli olarak 
gördüğümüz için bu kutsal sevgiyi, her 
canlının çektiği acı yaralar yüreğimizi, 
gözyaşlarımızı tutamayız, geçmez bo-
ğazımızdan hiçbir şey, nutkumuz 
tutulur.

(…)
baktım gökte bir kırmızı bir uçak
bol çelik bol yıldız bol insan
bir gece sevgi duvarını aştık

Can Yücel
5 yıl önce bugünlerde, Türkiye ku-

şaktan kuşağa aktarılarak asla unutul-
mayacak günler yaşıyordu. AKP’gil-
ler’in Taksim Gezi Parkı’nı yıkıp 
yerine “Topçu Kışlası” yapma giri-
şimleri, İstanbul’un göbeği Taksim’de 
Şanlı bir İsyanın patlamasına vesile 

oldu. 27 Mayıs’ta ilk kıvılcımı yakılan 
ateş, 31 Mayıs’ta kızıllığı ülkenin dört 
bir yanından görülen ve milyonlarca 
insanımızı etkileyen bir büyük isyana 
dönüştü. 

En yakıcı Haziran’da Şanlı Gezi İs-
yanı’mız patlak verdi, dalga dalga ya-
yıldı. Tüm Türkiye’yi etkisi altına aldı. 
Halkımız, AKP’giller’in zulmüne, la-
iklik düşmanı Ortaçağcı politikalarına 
karşı yekvücut oldu. 

Bildiğimiz gibi, Türki-
ye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin 74’üncü Genel 
Kurulu’nda 5’inci kez Baş-
kanlığa seçilen M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu,  Genel Ku-
rul’da yapmış olduğu ko-
nuşmasında;

“İş ve yatırım ortamı 
önündeki engelleri tespit 
edip hükümetimizle bir-
likte kaldırdık. (...) Büyük 
sıkıntı yaşadığımız bir 
başka alan, yargı sistemiy-

di. Özellikle iş mahkemele-
rindeki davalarda, işveren 
yüzde 99 haksız çıkıyor-
du. Bunu değiştirmek üze-
re, zorunlu arabuluculuk 
sisteminin uygulamaya 
alınmasını sağladık. Aylar, 
hatta yıllar süren dava-
lar, artık günler-haftalar 
içinde çözülüyor. (...) İş 
sağlığı ve güvenliği mevzu-
atı, KOBİ’lerimize büyük 
yükler getiriyordu, bunla-
rı kaldırttık.” dedi.

Bundan 4 yıl önce Soma’da yaşanan iş cinayetinde 301 
madenci hayatını kaybetmişti.  Daha fazla kâr elde et-

mek için yasanın zorunlu kıldığı İşçi Sağlığı ve İş Güven-
liği önlemlerini almadan, bir maden çalışmasında gerekli 
olan hiçbir tedbir almadan, yerin altında saatlerce karın 
tokluğuna çalışmakta 
olan madencilerin kat-
ledilmesinin sorumlu-
ları Parababalarının sö-
mürü ve soygun düze-
ninin bekçiliğini yapan 
AKP’giller’dir.

Meclisteki, her biri de efendileri 
ABD’ye sadakat yarışında öne geç-
mek için çabalayan Amerikancı Beşli 
Çete’ye, doğaldır ki bizden oy olamaz.

Meclis dışındaki, AKP’giller gibi 
ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi”nin 
ürünü ve Bosna paralarını iç eden 
Molla Necmettin yetiştirmesi, Si-
vas-Madımak kasaplarından Kara-
molla’nın partisine de zinhar bizden 
oy olamaz.

1969’dan bu yana istikrarlı bir bi-
çimde CIA Sosyalizmi yapan ve durup 
dinlenmeksizin pervaneler gibi dönen 
Bin Kalıplı ya da Binbir Surat Perin-
çek’in İP’ine de bizden oy olamaz.

Burada belki arkadaşların bir bölü-
münün aklına şöyle bir soru takılabilir:

İyi de 16 yıldan bu yana işlemedi-
ği suç kalmamış, Laik Cumhuriyet’i 
yıkmış, yargıyı, orduyu, eğitimi, bi-
tirmiş Kaçak Saraylı Reis’in AKP’gil-
ler’inin yaptığı bunca kötülükten şim-
di olsun kurtulabilmek için CHP’ye 
ve onun adayına da mı oy verilemez?

Evet, arkadaşlar; bizce verilemez...
Sorosçu Kemal Efendi’nin Eski 

CHP’yle hiçbir benzerliği kalmamış 
Yeni CHP’sine; Mustafa Kemal ve 
Kuvayimilliye düşmanı Sorosdaroğ-
lu’nun, TR-705’in, Bekaroğlu’nun, 
Kaftancıoğlu’nun ve benzerlerinin 
tepesini tuttuğu Yeni CHP’ye de oy 
verilemez. 

Siyonist İsrail’in Filistin halkına yaptığı katliamları pro-
testo etmek amacıyla Halkın Kurtuluş Partililer İstanbul, 

Ankara ve İzmir’de alanlardaydı. 
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HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un

güncel değerlendirmeleri

7-8-9’da

Başyazı

M.Gürdal Çıngı Av. Tacettin Çolak
Doç. Dr. Ercan

Küçükosmanoğlu Hüseyin Ali3’te 5’te 5’te 15’te 20’de

İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nı

nasıl bilirsiniz?

YSK; artık “Yüksek 
Siyaset Kurulu” 

olmuştur

Memleket
Betona Kesti…

Havamızı, suyumuzu,
yediğimiz sebzeyi-

meyveyi zehirliyorlar (II)

Gericiliğin Korkulu 
Rüyası: 27 Mayıs

Küba Halkının acısını yüreğimizde
hissediyoruz

YSK’den ‘Erdoğan’ın diploması sahte’
başvurusuna ret

Şanlı Gezi İsyanı’mız 5’inci yılında.
Şan olsun!

AKP’giller’in, Sermaye Örgütleri 
ile el ele İşçi Sınıfımıza

düşmanlığı açıkça itiraf ediliyor

Katil AB-D, Siyonist İsrail 
Filistin’den Defol!

Soma Katliamı’nı
bir kez daha lanetledik

Bu seçimin de kazananı
AB-D Emperyalistleri olacak

Görünüşte kim kazanırsa kazansın

YSK, somut belgelerle ka-
nıtladığımız Tayyip Erdo-
ğan’ın diplomasının sah-
teliği ve Cumhurbaşkanlığı 
adaylığının iptali ile ilgili 
başvurumuzu, hiçbir somut 
gerekçe göstermeden red-
detmiştir6’da 6’da

6’da
2’de

10’da

2’de

5’de
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Toplamda 10 milyon insanımız Gezi 
Direnişi eylemlerinde yerini aldı. Hal-
kımız orijinal eylem biçimleri yarattı. 

Şanlı Gezi İsyanı’mız öylesine bü-
yüdü, öylesine genişledi ki AKP’giller 
korkuya kapıldı. Kolluk kuvvetleri, 
başta Taksim Meydanı olmak üzere 
tüm ülkeyi gaza, plastik mermiye boğ-
du.  İşte bu saldırılarda yaşamının ba-

harında olan 8 gencecik insanımız; Et-
hem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, 
Abdullah Cömert, Medeni Yıldırım, 
Ali İsmail Korkmaz, Hasan Ferit 
Gedik, Ahmet Atakan ve Berkin 
Elvan (daha 14 yaşında bir çocuk-

tu) AKP’giller tarafından katledildi. 
Onlarca insanımız gaz kapsülleriyle 
gözlerini kaybetti, vücudutlarında ge-
çici ya da kalıcı hasarlar meydana gel-
di. Ama yapılan tüm baskıya rağmen 
halkımız geri adım atmadı, kararlıca 
düşmanına korku saldı, geri durmadı. 

Şanlı Gezi İsyanı’nın ilk gününden 
itibaren Halkın Kurtuluş Partisi ola-
rak Genel Başkanımız, Genel Merkez 
Yöneticilerimiz başta gelmek üzere, 

bulunduğumuz tüm 
illerde eylemlerde en 
ön saflarda yerimizi 
aldık. Gezi Parkı’n-
da çadırımızı kurduk, 
standımızı açtık.

Gezi’yle birlikte 
ülkemizdeki mizah 
anlayışı neredeyse 
tamamen değişti. Du-
var yazılarıyla, sosyal 
medya paylaşımlarıy-

la bambaşka bir boyuta taşındı. Mil-
yonlarca genç hayatında ilk defa soka-
ğa çıkarak, biber gazı yiyerek, hem de 
bununla övünerek “apolitik gençlik” 
imajını dağıttı. 

Şanlı Gezi İsyanı’mızın üzerin-

den 5 sene geçti. Bu geçen 5 senede 
ülkemizde bombalar patladı, yüzlerce 
masum insanımız katledildi. Ortaçağ-
cı politikalar devlet kurumları başta 
olmak üzere her yere daha da yayıl-
dı. İmam Hatiplerle dolan ülkemizde 
eğitim sistemi gerici politikalarla bi-
limsellikten uzaklaştırıldı. Yargı ku-
rumları AKP’giller’in hukuk bürosuna 
dönüştü. Tarikatlar tüm ülkeyi kuşattı. 
El birliğiyle Cumhuriyet’in kazanım-
larını birer birer sömüren, yok eden iki 
Amerikancı-Ortaçağcı güç olan FETÖ 
ve AKP’giller 15 Temmuz Kanlı Ga-
nimet Paylaşım Savaşı’nda kapıştı. 
Ardından hayatımıza giren OHAL, 
AKP’giller’in tüm halkımızı baskı al-
tında tutmak için kullandığı çok büyük 
bir araç haline geldi. 

Halkımız 5 yıl öncesine göre çok 
daha yoksullaştı, işsizlik, pahalılık gi-
derek arttı. Kaçak Saraylı’nın da her 
fırsata söylediği gibi OHAL, İşçi Sını-
fımızın ses çıkartamaz duruma getiril-
me girişimlerinin “yasal” kılıfı haline 
getirildi. Grevler yasaklandı, sendikal 
faaliyetler engellendi, Parababaları 
kârlarına kâr kattı. KHK’ler ile bin-
lerce ilerici, demokrat insan işinden 
edildi. Gazeteciler, bilim insanları, ha-
pislere atıldı.

Ve gelinen son noktada halkımız, 
5 Amerikancı parti arasında bir tercihe 

zorlandığı baskın erken seçime götürü-
lüyor. Hangisi seçilirse seçilsin ABD 
ve AB Emperyalistlerinin emrinden 
çıkmayacak olan bu Amerikancı Beşli 
Çete eliyle halkımız yeniden celladına 
âşık hale getiriliyor.

Gerçek kurtuluş, ölümlerden ölüm 
beğenmek anlamına gelen bu göster-
melik seçimler değil; daha örgütlü, 
daha kapsamlı, ne yapacağını ve ne-
reye gideceğini bilen yeni Gezi’ler ya-
ratmaktan geçmektedir. Emperyalistler 
tarafından ablukaya alınan halkımızın 
kurtuluşu ABD ve AB uşağı Parababa-
larının partilerinde değil, kendi örgüt-
lülüğü ile yumruğunu masaya vurma-
sındadır. Partimiz Halkın Kurtuluş 
Partisi de; gerek teorisiyle gerek pra-

tiğiyle halkımızın kendi kaderini kendi 
eline almasıyla sonuçlanacak şahlanı-
şının öncülüğünü yapacak yegâne ör-
gütlü güçtür.

İnanıyoruz ki, bir dahaki Gezi’den 
kolay kolay kurtulamayacak emperya-
listler ve yerli uşakları. Onları eninde 
sonunda ülkemizden ve bölgemizden 
defedeceğiz, yeni Gezi’ler yarataca-
ğız! 29 Mayıs 2018 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
Yaşasın Şanlı Gezi İsyanı’mız!

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

İstanbul 
Eli kanlı AB-D Emperyalistleri 

gün geçmiyor ki dünya halklarını zul-
me uğratmasın. Dünyanın başhaydudu 
ABD’nin manyak başkanı Trump’ın 
İsrail başkenti olarak Kudüs’ü tanıyaca-
ğını ve Büyükelçiliği de Kudüs’e taşı-
yacağını açıklamasından bu yana Filis-
tin halkının meşru direnişi yükselirken 
ABD’nin köpeği Siyonist İsrail’in sal-
dırıları da giderek sertleşti.

Ve dün, eli kanlı zalim ABD’nin 
İsrail Büyükelçiliği’nin Kudüs’te açı-
lış töreni yaklaşırken Filistin’in yiğit, 
direnişçi halkı yine sokaklara döküle-
rek vatanına sahip çıktı. İnsanlığın baş 
düşmanları, halkların kanını emmekten 
bir an olsun vazgeçmeyen ABD Em-
peryalizmi ve Siyonist İsrail ise gerçek 
mermilerle, insansız hava araçlarından 
atılan bombalarla saldırdı Filistin’in 
mazlum halkına. En son ulaşılan resmi 
rakamlara göre de 60 Filistinli masumu 
katlettiler, 2 binden fazla masumu da 
yaraladılar. Üstelik kadın, erkek çocuk 
demeden önlerine gelen herkesi kur-
şunladılar. Bir kez daha gösterdiler ne 
kadar insanlık düşmanı, ne kadar alçak 
ve zalim olduklarını.  

Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl 
Örgütü olarak biz de bu katliamı pro-
testo etmek, mazlum Filistin Halkının 
yanında olduğumuzu göstermek için 
İsrail Konsolosluğunun önünde eylem 
düzenledik. Partimiz adına basın açıkla-
mamızı İstanbul İl Yöneticisi Ramazan 
Kap yaptı.

Kap, “Tüm bu yaşananlar şu gerçe-
ği matematiksel bir kesinlikte ortaya çı-
karmıştır ki; ABD Emperyalist Haydu-
du, onun Ortadoğu’daki İleri Karakolu 
Siyonist İsrail ve AB Emperyalistleri, 
insanlığın baş belası olmuştur. İnsan so-
yunun başdüşmanı bunlardır” dedi.

Ramazan Kap, konuşmasını katil 
AB-D Emperyalizmi Ortadoğu’dan de-
fol diyerek bitirdi. 

Basın açıklamamız “Siyonist İsra-
il Kudüs’ten Defol!”, “Filistin Halkı 
Yalnız Değildir!”, “Kahrolsun AB-D 
Emperyalizmi, Yaşasın Halkların 
Kardeşliği” sloganlarıyla son buldu. 
15 Mayıs 2018 

Ankara
Halkın Kurtuluş Partisi olarak, 

bugün saat 16.00’da Ankara’da İsrail 
Büyükelçiliği önünde, Siyonist İs-
rail’in Filistin halkına yaptığı katliam-
ları protesto etmek üzere bir eylem 

gerçekleştirdik. Eylemimiz sırasın-
da, “Kahrolsun ABD-AB Emperyal-
istleri, Siyonist İsrail Devleti!” yazılı 
pankartımızı açarak; “Siyonist İsrail 
Filistin’den Defol!”, “Emperyalistler 
İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidece-
kler”, “Tanklara Karşı Taş, Filistin 
Halkı Kazanacak”, “Katil AB-D Or-
tadoğu’dan Defol!”, “Filistin Halkı Yal-
nız Değildir!”,”Kahrolsun Emperyal-
izm, Yaşasın Halkların Kardeşliği” slo-
ganlarımızı attık.

Partimiz Ankara İl Sekreteri 
Doğan Erkan, “Değer basın emekçileri 
bildiğimiz gibi Arap Halkının bağrına 

soktuğu kama olan İsrail bir kez daha 
Filistin’de soykırıma girişti” dedi. 
Konuyla ilgili basın açıklamasını Par-
timiz Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran 
gerçekleştirdi.

Kıran açıklamasında “ABD Em-
peryalist Haydudu, onun Ortadoğu’da-
ki İleri Karakolu Siyonist İsrail ve AB 
Emperyalistleri, insanlığın baş belası 
olmuştur. İnsan soyunun baş düşmanı 
bunlardır… Ve bunlar iflah olmaz. Bun-
lar değişmez. Bunlar dönüşmez. Bun-
ların emperyalist devletler olma hali 
değişmedikçe, yani buralarda bir so-
syalist devrim gerçekleşmedikçe, bun-
lar savaşmaya, kan dökmeye, saldırı, iş-
gal ve ilhaklarda bulunmaya, insanlığa 
acılar çektirmeye; özetçe her türden 
ahlâki, vicdani ve insani değerleri, 
evrensel hukukun genel ilkelerini hiçe 
saymaya devam edeceklerdir” dedi.

Açıklamamızın ardından, eylemim-
iz sloganlarımız eşliğinde son buldu. 16 
Mayıs 2018

İzmir

HKP İzmir İl Örgütü Emperya-
list İşgale karşı İlk Kurşunu 

atan Gazeteci Hasan Tahsin’i 
andı. Aynı zamanda   Siyonist 

İsrail tarafından katledilen 
Filistin Halkıyla Dayanışma 

Eylemi yaptı.
Bundan 99 yıl önce Yunan maske-

li İngiliz Emperyalizminin 15 Mayıs 

1919’da İzmir’i işgal etmesine karşı 
İlk Kurşunu atarak Birinci Antiemper-
yalist Kurtuluş Savaşı’mızın ilk kıvıl-
cımını çakan Gazeteci Hasan Tahsin 
HKP İzmir İl Örgütü tarafından Ko-
nak’taki anıtı önünde anıldı.

Aynı zamanda Amerika’nın Or-
tadoğu’daki bekçi köpekliğini yapan 
katil Siyonist İsrail’in, direnen Filistin 
halkını katletmesi protesto edildi. Parti 
adına HKP İzmir İl Başkanı ve Genel 
Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak 
bir açıklama yaptı.

Eylemde sık sık “Hasan Tahsin 
Ölümsüzdür”, “Hasan Tahsin Onuru-
muzdur”, “Emperyalistler İşbirlikçiler 
Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Yeni 
Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş 
Savaşımız”, “Katil ABD Ortadoğu-
dan Defol”, “İsrail ABD’dir”, “Filistin 
Halkı Yalnız Değildir”, “Kahrolsun 
ABD-AB Emperyalizmi” sloganları 
atıldı.

HKP İzmir İl Başkanı ve Genel 
Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Ço-
lak’ın yaptığı açıklamayı aynen yayın-
lıyoruz.

15 Mayıs 1919’da İngiliz Maskeli 
Yunanistan’ın İzmir’i İşgalini,

Siyonist İsrail’in 14 Mayıs 2018’de 
Gazze’deki Filistinlileri Katledişlerini 
Şiddetle Protesto Ediyoruz!

Emperyalistler, Siyonistler, İşbir-
likçiler Geldikleri Gibi Gidecekler!

İngiliz maskeli Yunan askerleri 15 
Mayıs 1919’da Emperyalist donan-
maların eşliğinde İzmir’i işgal ettiler. 
Vatan toprağını kirleten bu haydutlara 
ilk kurşunu atan da onurlu gazeteci Ha-
san Tahsin’dir. İzmir’in işgal edilece-
ğini haber alan yurtseverler mitingler 
düzenleyerek, bildiri dağıtarak İzmir 
Halkını işgalcilere karşı bilinçlendir-
diler.

Hasan Tahsin işgale karşı direnişin 
sembolüdür. Emperyalist İşgalcilere 
her kuşun etinin yenmeyeceğini gös-
termiştir. İşgale karşı dalga dalga ya-
yılan mücadele sonunda, Mustafa Ke-
mal ve silah arkadaşları önderliğinde 
Kuvayı Milliyeciler yedi düvele karşı 
Kurtuluş Savaşı vererek aynı toprak-
lardan 9 Eylül’de emperyalistleri Ege 
Denizi’ne döktüler.

Vatan topraklarını kanla canla 
mücadele ederek kurtaranlara inat 16 
yıldır iktidarda olan AKP’giller Ege 
Adalarımızı Yunanistan’a peşkeş çeki-
yorlar. Vatan topraklarımızda Yunanis-
tan bayrağı dalgalanıyor, Yunan Valiler 
atanıyor, adalar silahlandırılıyor ve 
AKP’giller’in Başbakanı pasaportla 
giriyor adalara.

İşte bu vatan topraklarının da bu-
gün kurtuluşa ihtiyacı var.

Ama hangi yöneticiler bunu başa-
racak, adaların işgaline göz yumanlar 
mı?

İncirlik Üssü’nün Ortadoğu’da kat-
liam yapsınlar diye uçan bombardıman 
uçaklarının kalkış yeri olmasına göz 
yumanlar mı?

Emperyalistlerin vurucu gücü NA-
TO’nun kirli, kanlı politikalarına göz 
yumanlar mı?

HAYIR; Bunu başaracak tek güç 
Halkların Kurtuluş Davasına yürek-
ten inanan önderlik ve örgütlülüğü ile 
HKP’dir.

Çünkü Birinci Kurtuluş Savaşı’nın 
mantıki sonucu olan İkinci Kurtuluş 
Savaşı’nı başarıya ulaştıracak ve Hal-
kın İktidarını kuracak olan yegane par-
ti HKP’dir.

“Söz Konusu Vatansa Gerisi Tefer-
ruattır” diyen Mustafa Kemal’in Kur-
tuluş Savaşı önderliğiyle “Vatan Aşkı-
nı Söylemekten Korkmaktansa Ölmek 
Yeğdir” diyen Hikmet Kıvılcımlı’nın 
Vatan aşkını birleştiren devrimci parti 
HKP’dir.

Vatan toprağını savunmak için şe-
hitler veren Filistin Halkının dostu , 
Siyonist İsrail’in düşmanı HKP’dir.

Ortadoğu’yu kana bulayan Baş-
haydut ABD ve AB Emperyalistleri, 
HKP’nin düşmanıdır.

Dün Gazze’de 52 Filistinliyi kat-
leden 2000’i aşkın Filistinliyi yarala-
yan, Özgür Filistin topraklarını kana 
bulayan Siyonist İsrail’dir. Başhaydut 
ABD’nin Ortadoğu’daki kaması olan 
İsrail kan içmeye devam ediyor. İsra-
il’den utanmadan Cesaret Madalyası 
alan AKP’giller’in Reisi ise şimdi İs-
rail’e atıp tutuyor.

Yemezler! Siyonist İsrail uçakları-
na Konya Karapınar’ı açtığını bu halk 
biliyor. Mavi Marmara gemisinde ölen 
Müslüman kardeşlerini pazarlık konu-
su yaptığını da bu halk biliyor. Bu gün 
de rol yaptığını hepimiz biliyoruz.

Gerçekler acıdır. Bir gün yaptıkla-
rın sana pahalıya mal olacak; bu böyle 
biline. Siyonist İsrail önce yurtsever 
Suriye’ye saldırdı, dün de Gazze’de 
Filistinli kardeşlerimizin kanına girdi. 
Bu utanmazları görevlendiren namus-
suz da halkların düşmanı Trump’tır. 
ABD Konsolosluğunu Kudüs’te açma-
ya kalkınca Filistin Halkı ayağa kalktı. 

Milyonlar Siyonizm’e, emperyalizme 
karşı dimdik ayakta. Haydutlar en mo-
dern silahlarıyla saldırıyorlar Filistin 
Halkına. Yaralıların yardımına koşan 
Filistinli sağlık emekçilerine de kurşun 
yağdırıyor katiller sürüsü.

Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Si-
yonist İsrail ve başhaydut ABD Filis-
tin Halkı başta olmak üzere Ortadoğu 
Halklarına çektirdikleri bu acıların 
hesabını mutlaka vereceklerdir. Orta-
doğu’da kalıcı barış sağlanana kadar, 
Ortadoğu Halkları özgür olana kadar 
mücadele sürecektir. Nasıl işgale karşı 
Türkiye Halkları bir çığ gibi büyüye-
rek yedi düveli topraklarımızdan kov-
dularsa Filistin Halkı da, Arap Halkları 
da ABD ve İsrail’i işgal ettikleri top-
raklardan mutlaka kovacaklardır.

Mazlum Halklar birleşik, örgütlü 
güç haline gelirlerse önlerinde hiçbir 
kuvvet duramaz. Bağımsız Demokra-
tik Filistin Mücadelesi elbet başarıya 
ulaşacaktır. Siyonist İsrail döktükleri 
kanda boğulacaklardır. ABD’nin eli 
kanlı savaş aygıtı İsrail ve baş destek-
çisi ABD Ortadoğu’dan silinmedikçe 
Ortadoğu’ya ve Filistin’e barış gelmez. 
Bu nedenle sözde barış çığırtkanlığı 
yapanlar özde AB-D Emperyalizmine 
ve İsrail Siyonizmi’ne hizmet ediyor-
lar. Kalıcı barış istiyorlarsa gerçekten 
gafillik ve hainlik yapmayı bırakıp 
AB-D Emperyalizmine karşı mücadele 
saflarına katılmalıdırlar. Yoksa Tarih 
onları affetmeyecektir. Tarihte eli kanlı 
haydutların, zalimlerin dostu, halkların 
düşmanı olarak anılacaklardır.

İşte AB-D Emperyalizminin ve 
Siyonist İsrail’in dostu AKP karanlı-
ğından Türkiye Halklarını kurtaracak 
olan HKP, örgütlü mücadele ile zaferi 
kucaklayacaktır. Halkımız nasıl em-
peryalist işgale karşı mücadeleyi dalga 
dalga yaydıysa, HKP de başta İşçi Sı-
nıfı olmak üzere emekçi halklarımız-
la, gençliğimizle askerlerimizle, bilim 
insanlarıyla ve Kürt Halkıyla birlikte 
bu topraklardan AB-D emperyalistle-
rini ve yerli ortaklarını kovacaklardır. 
Buna adımız gibi eminiz.

İnsanın İnsanı sömürmediği, insan-
ların geleceğine umutla bakabildiği, 
kardeşçe yaşayacağı ve servetlerini 
kardeşçe paylaşacağı Halkın İktidarını 
kuracağız. Emperyalistler ve ortakla-
rından hesap sorulacağı ve yargılana-
cağı Halkın İktidarında zaman aşımı 
olmayacaktır. Bir gün mutlaka halk 
düşmanları hesap vereceklerdir. İşte o 
zaman Hasan Tahsin ve Birinci Kurtu-
luş Savaşı Şehitlerimiz, Devrim Şehit-
lerimiz huzurla uyuyacaklardır. Sözü-
müzdür, başaracağız. 15 Mayıs 2018

Şanlı Gezi İsyanı’mız 5’inci yılında.
Şan olsun!

Katil AB-D, Siyonist İsrail
Filistin’den Defol!

Baştarafı sayfa 1’de

Baştarafı sayfa 1’de

Selam Olsun Bizden Önce Geçene! 
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Kazım Sümer 
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İyi biliriz!
“İslam Konferansı Örgütü, 

21 Ağustos 1969 tarihinde İsrail’in 
işgali altında bulunan Kudüs’teki, 
Al-Aksa Mescidi’nin yakılmasının 
İslam dünyasında uyandırdığı tepki 
üzerine, 22–25 Eylül 1969 tarihle-
rinde Rabat’ta ilk kez düzenlenen 
İslam Zirve Konferansında alınan 
bir kararla kurulmuştur. Örgütün 
ismi 2011 Haziran ayında Astana’da 
düzenlenen 38. Dışişleri Bakanları 
Konseyi’nde İslam İşbirliği Teşkilatı 
(İİT) olarak değiştirilmiştir.

“1970 Mart ayında Cidde’de 
gerçekleştirilen Birinci İslam Dışiş-
leri Bakanları Konferansında Genel 
Sekreterliğin oluşturulmasına ve 
Sekretaryanın, Kudüs’ün kurtarıl-
masına kadar, Cidde’de faaliyet gös-
termesine karar verilmiş, ayrıca bir 
Genel Sekreter atanmıştır.” (http://
www.mfa.gov.tr/islam-isbirligi-teski-
lati.tr.mfa)

İİT’ye Avrupa’dan Asya’ya, Af-
rika’ya kadar 57 İslam ülkesi üyedir. 
Ayrıca 5 Gözlemci ülke vardır. 

İİT, üye devletlerin devlet başkan-
ları ve hükümet yetkililerinin katılı-
mıyla her üç yılda bir “İslam Zirvesi” 
adıyla toplanıyor. Alınan kararların 
işleyişini incelemek için üye ülkelerin 
dışişleri bakanları ise her yıl toplanı-
yor. Örgütün; Komiteleri, Kurumları, 
Enstitüleri, Bankaları, Kütüphaneleri 
vb.leri bulunuyor. Yani görünüşte kal-
lavi bir örgüt.

Peki nedir bu “Örgütün Amacı:
“İslam Dünyasının hak ve çıkar-

larını korumak, Üye Devletler ara-
sında işbirliği ve dayanışmayı güç-
lendirmek.” (http://www.mfa.gov.tr/
islam-isbirligi-teskilati.tr.mfa)

Kendileri böyle söylüyorlar. Yani 
sözleri bu.

Peki gerçeklikte durum ne?
Yani “İslam İşbirliği Teşkilatı”, 

gerçekten de “İslam Dünyasının hak 
ve çıkarlarını koru”yor mu? “Üye 
Devletler arasında işbirliği ve dayanış-
mayı güçlendir”iyor mu?

Ne gezer…
Peki ne yapıyor bu örgüt?
ABD Emperyalistlerinin ve Siyo-

nist İsrail’in “hak ve çıkarlarını koru”-
yor. Yaptıkları tam anlamıyla budur.

Gerilere, daha önceki tarihlere git-
meyeceğiz. Sadece geçtiğimiz ay ya-
şanan katliamdan sonraki tutumlarını 
örnekleyerek gerçekte ne olduklarını 
göstereceğiz. Yani Ziya Paşa’nın ünlü 
Terkib-i Bend’inde söylediği gibi, 
söze değil işe bakacağız.

Ne diyordu Ziya Paşa?
Ayinesi iştir kişinin lâfa bakıl-

maz
Şahsın görünür rütbe-i aklı ese-

rinde
(Kişinin aynası işidir, lâfa bakıl-

maz; bir kişinin aklının seviyesi yap-
tığı işte görünür.)

İsrail Filistin’de büyük bir 
katliam gerçekleştirdi
Bildiğimiz gibi, Siyonist İsra-

il devleti, Arap Halkının bağrına bir 
kama olarak, Birleşmiş Milletler (BM) 
aracılığıyla 14 Mayıs 1948 yılında 
saplandı, özellikle İngiliz ve ABD Em-
peryalistleri tarafından.

Filistin toprakları üzerinde ve Fi-
listin Halkının karşı çıkmasına rağmen 
kurduruldu bu Siyonist Devlet. Çünkü 
ABD Emperyalistleri için petrolün gü-
venliğini sağlayacak bir devletti İsrail. 
O günden bugüne de görevini, işle-
vini başarıyla yerine getiriyor. ABD 
Emperyalistlerine hizmette asla kusur 
etmiyor. Ya da bir başka deyişle İsra-
il demek ABD demek olduğu için bu 
devlet aracılığıyla hayata geçiriliyor 
ABD’nin emperyalist planları, Arap 
ülkelerinde ve Arap coğrafyasında.

Hatırlayacağımız gibi, ABD’nin 
bunak Başkanı Trump’ın, ABD’nin İs-
rail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Ku-
düs’e taşıması üzerine, Filistin Halkı-

nın Gazze Şeridi’nde düzenlediği “Bü-
yük Dönüş Yürüyüşü”ne saldırdı, 
Siyonist İsrail Devleti gerçek mermi-
lerle, göz yaşartıcı bombalarla, dron-
larla. Ve gerçekten çok büyük bir katli-
am gerçekleştirdi; içlerinde bebeklerin 
de bulunduğu 65 Filistinliyi öldürdü, 
3000’den fazlasını da yaraladı.

Bunun üzerine Kuveyt’in, olayların 
soruşturulması talebini BM gündemi-
ne getirmesi üzerine “acilen” toplanan 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse-
yi’nde (BMGK), ABD Emperyalistleri 
bu tasarının görüşülmesini veto ettiler.

Peki “demokrasinin ve insan hakla-
rının beşiği” olan Avrupa ülkeleri, Av-
rupa Birliği ne yaptı bu konuda, hangi 
tutumu aldı?

“ABD veto ediyor, AB kınamıyor
“KAÇAMAK TEPKİ
“Gazze Şeridi’nde, aralarında 

çocukların da bulunduğu çok sayıda 
Filistinlinin İsrail güvenlik birimleri 
tarafından öldürülmesini, olayların 
hemen ardından yaptığı açıklamada 
doğrudan kınamayan Avrupa Birli-
ği, bu tavrında ısrarcı. AB tarafın-
dan yapılan ve tüm taraflara itidal 
çağrısının öne çıkarıldığı açıklama-
da, “İsrail, barışçıl gösteri hakkına 
ve güç kullanımında orantılılık ilke-
sine saygı göstermelidir” ifadelerine 
yer verilmişti. Üye ülkeler bazında 
daha sert açıklamalar yapılmasına 
karşın AB adına yapılan açıklamada, 
“kınama” ifadesine yer verilmemesi 
dikkat çekti. AB yetkilileri, “Neden 
doğrudan kınamadınız” sorularına 
kaçamak yanıt vererek “Açıklama 
gayet net” cevabını vermekle ye-
tiniyor.” (http://www.hurriyet.com.
tr/dunya/abd-veto-ediyor-ab-kinami-
yor-40837993)

Ya İİT’nin merkezinin de bulun-
duğu Suudi Arabistan ne söylüyor bu 
konuda?

“- Son dönemde İran’a karşı 
İsrail ile yakınlaşan Suudi Arabis-
tan, ABD’nin İsrail elçiliğini Tel 
Aviv’den Kudüs’e taşımasını ağır 
ifadeler kullanmadan eleştirdi. Ba-
kanlar Konseyi’nin açıklamasında 
“Kraliyet, ABD yönetiminin büyü-
kelçiliği taşıma kararını reddediyor. 
Bu adım, Filistin halkının Kudüs’te-
ki tarihi, kalıcı haklarına karşı ciddi 
bir ön yargıyı temsil ediyor” denil-
di.” (agy)

Gördüğümüz gibi “ağır ifadeler 
kullanmadan eleştir”iyor Suudiler.

Ya, kâğıt üstünde tam da bu ge-
rekçeyle; Filistin Halkının da içinde 
olduğu  “İslam Dünyasının hak ve çı-
karlarını korumak” için kurulmuş İİT 
ne yaptı bu konuda?

Kocaman bir hiç! Gerçekten bir 
hiç!

Haa, olağanüstü toplanmadı mı bu 
örgüt?

Toplandı.
Kararlar almadı mı?
Aldı.
Peki hangi kararları uygulamaya 

geçirdi?
Hiç! Hem de gerçekten hiç! Bir yı-

ğın laf salatası dışında bir hiç!
Bakın Tayyip’in önerisi üzerine 18 

Mayıs’ta İstanbul’da toplanan “İslam 
İşbirliği Teşkilatı Yedinci Olağa-
nüstü İslam Zirvesi Konferansı”n-
da, “Filistin Devleti’nde Meydana 
Gelen Vahim Hadiselere Mukabele 
Amacıyla Tertiplenen Yedinci Ola-
ğanüstü İslam Zirve Konferansı Ni-
hai Bildirisi”nden ibareler şunlar:

***
“(…) bir araya gelen bizler,
“(…) endişe verici durumu ve artan 

gerilimi değerlendirmiş olarak,
“(…) Sayın Recep Tayyip Erdo-

ğan’a derin minnetlerimizi ifade ede-
rek,

“(…) Kudüs konusunda kabul edi-
len kararları takdirle karşılayarak,

“(…) adlandırılmasını takdir ede-
rek,

“(…) gerekli tüm tedbirleri almak 
olduğunu vurgulayarak,

“(…) İslam Ümmeti’nin üzerine 

düşen tarihi, ahlaki ve hukuki sorum-
luluk çerçevesinde hareket ederek,

“(…)
“11- ABD Başkanı’nın Kudüs’ü iş-

galci güç İsrail’in sözde başkenti ola-
rak tanıyan yasadışı kararını reddetti-
ğini yineler; bunu hukuken hükümsüz 
ve geçersiz ilan eder, uluslararası meş-
ruiyeti haiz kararların ihlali anlamına 
gelen bu kararı Filistin halkının tarihi, 
hukuki, doğal ve milli haklarına bir 
saldırı, bütün barış girişimlerine yöne-
lik kasti bir baltalama ve uluslararası 
barış ve güvenliği hedef alan bir tehdit 
olarak görür;

“ABD’nin Kudüs’te Büyükelçi-
lik açmasını kınar, bunun Müslüman 
Ümmete, Filistin ulusal haklarına ve 
uluslararası hukuka karşı bir tahrik 
ve düşmanlık eylemi teşkil etmenin 
yanı sıra, BM de dâhil olmak üzere, 
uluslararası düzene yönelik bir saldırı 
olduğunu; aynı zamanda, işgalci güç 
İsrail’i Filistin halkına karşı yasadışı 
eylemlerini hızlandırmaya teşvik etti-
ğini kabul eder;

“(…)
“22- 1967’de işgal edilen Filis-

tin Topraklarının ayrılmaz bir parçası 
olan Kudüs şehrine ilişkin uluslarara-
sı meşruiyet kararlarına bağlı kalması 
için Amerika Birleşik Devletleri’nden 
talepte bulunur ve ABD’yi İsrail’in 
gerek bölgenin gerek tüm dünyanın 
barış ve güvenliğine tehdit teşkil eden 
sömürgeci planlarına ve ciddi ihlalleri-

ne son vermesi için çağrıda bulunmaya 
davet eder;

“(…)
“26- (…) kararlığını vurgular, (…) 

İsrail işgalini kınar;
“27- (…) takibiyle görevlendirir;
“28- (…) çağrısında bulunur;
“29- (…) Üye Devletlere çağrıda 

bulunur;
“30- (…)”
(Bildirgenin tamamına; http://

www.mfa.gov.tr/olaganustu-iit-zirve-
si-nihai-bildirisi.tr.mfa, internet adre-
sinden erişilebilir.)

***

İsrail’le her türlü 
ticari ilişkiler gelişiyor
Gördüğümüz gibi, “ifade eder”, 

“çağrıda bulunur”, “talep eder”, “teyit 
eder”, “davet eder” vb. vb…

Bunlar tamamen laf salatası. Konu-
nun özüne girmeden/giremeden garga-
raya getirilmesidir.

Ne yapıyor İİT, bu insanı öfkeden 
tir tir titreten katliam karşısında? Üste-
lik de bizzat katliamcılardan ne istiyor, 
ne bekliyor?

ABD’nin, katliama yol açan kara-
rını gözden geçirmesini istiyor, talep 
ediyor.

Katliamı gerçekleştiren İsrail’i de 
22’inci maddeyle ABD’ye şikâyet edi-
yor(!)

Be hey alçaklar! Be hey namussuz-
lar!

Siz bizim, insanlığın aklıyla alay 
mı ediyorsunuz Allah aşkına. Yapma-
yın. Etmeyin. Müslümanlığınızdan 
utanmıyorsanız, Allah’tan korkmuyor-
sanız, insanlığınızdan bari utanın…

Ama bu insanlıklarını, vicdanla-
rını, ahlâklarını, namuslarını yitirmiş 

İİT şeflerinden bunları beklemek ölü 
gözünden yaş ummaya benzer. Hatta 
ölü gözünden yaş gelir de bunlardan 
bir şey gelmez.

Siyonist İsrail Devleti, ABD ve AB 
Emperyalistlerinden aldığı güçle, bir 
avcının kuş avlaması gibi soğukkan-
lılıkla avladığı Filistin Halkını bebe-
sinden dedesine katlederken, bu sözler 
hiçbir anlam ifade etmiyor.

O ABD değil mi “Büyük Ortadoğu 
Projesi (BOP)”la Ortadoğu’yu kana 
ve ateşe boğan? Ölüm meleğini habi-
re halkların üzerine salan o ABD değil 
mi?

O BOP ki, başta Ortadoğu olmak 
üzere 22 devletin sınırlarını yeniden 
çizmeyi hedeflemiyor mu?

Ve o ABD ki bu aşağılık, halklara 
kan ve gözyaşından, ölümden, acılar-
dan, vatansız bırakmalardan başka bir 
şey getirmeyen hainane planı doğrul-
tusunda önce Irak’ı, sonra Libya’yı, 
Suriye’yi ve şimdi de İran’ı hedef tah-
tasına koymadı mı? Sonra sıra Türki-
ye’ye gelmeyecek mi o plan doğrultu-
sunda?..

Bakın bizzat manyak Trump, “Lib-
ya’yı yerle bir ettik” demiyor mu, Kore 
Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne göz-
dağı verirken?

“Trump, “Libya modeli daha 
farklıydı. Ülkeyi yerle bir ettik. Kad-
dafi’ye hiçbir zaman ‘Sana koruma 
sağlayacağız’ demedik. Gittik ve onu 
yerle bir ettik, aynısını Irak’ta yap-

tık.” (http://www.hurriyet.com.tr/dun-
ya/kuzey-koreye-gozdagi-trump-lib-
yayi-yerle-bir-ettik-40841636)

Sapık, manyak, eroinman, esrarkeş 
ABD conileri geçmediler mi binlerce 
Müslüman kadının ırzına?

Irak’ı fiilen üçe bölmediler mi?
Libya’yı “yerle bir et”mediler mi? 

Aşiret devletlerine dönüştürmediler 
mi?

Suriye’yi fiilen ikiye bölmediler 
mi?

Ne zaman görülmüş ABD’nin İsra-
il’in katliamlarına dur dediği?

Aslında bu katliamları yaptıran 
ABD değil mi?

Soruları uzatabiliriz ama gerek-
mez. Bunlar her namuslu insanın her 
gün gördüğü, bildiği gerçeklerdir. Na-
mussuzsanız da yapacak bir şey yok-
tur.

Tayyip’in  “çağrısıyla” toplanan 
İİT’nin Bildirisinin, basında da dile 
getirildiği gibi en somut görünen 
19’uncu maddesi de “Üye Devlet-
lerden, Genel Sekreterlikten, İİT alt 
organlarından, ihtisas ve bağlı kuru-
luşlarından Kudüs-ü Şerif’in işgalci 
güç İsrail tarafından ilhakını tanıyan, 
ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs-ü 
Şerif’e taşıma kararını izleyen ülke, 
makam, parlamento, şirket ve bireyle-
re ekonomik kısıtlamalar uygulanması 
amacıyla gerekli önlemleri almalarını 
ve işgal altındaki Filistin toprakların-
daki İsrail sömürgeciliğini kutsayan 
her türlü önlemle mücadele etmelerini 
talep eder;”.

Nasıl? Hangi önlemler? Ne zaman?
Bunların hiçbirisi somut değildir. 

Sadece “talep” düzeyinde kalan karar-
lardır. Filistin Halkı başta olmak üzere 
Müslüman dünyasının katliama tepki-
sini yatıştırmaya yönelik söylemlerdir. 
Başka da bir şey değildir.

Bakın aradan kaç gün geçti. Var mı 
açıklanan bir önlem?

Yok. Olmaz da.
İsrail de böyle boş teneke gürültüsü 

çıkaran açıklamaları çok gördüğü için, 
Filistin’de gerçekleştirdiği işgalle, ger-
çekleştirdiği onlarca katliamla yetin-
miyor. Kudus’ü de aşamalı olarak işgal 
ve ilhak ediyor, gördüğümüz gibi.

Ama bir adım daha atıyor İsrail. 
İşgal ve ilhakını bir adım daha ileriye 
götürüyor. 1967’den beri işgali altında 
tuttuğu Suriye’ye ait Golan Tepele-
ri’nin, “İsrail’in bir parçası olarak 
tanınması için ABD Yönetimiyle gö-
rüşü”yorlar. Bunu da bizzat İsrail İs-
tihbarat Bakanı İsrael Katz açıklıyor 
Reuters Ajansı’na verdiği mülakatta. 
Bu haber de Hürriyet Gazetesi’nde 26 
Mayıs’ta yer aldı. (http://www.hurri-
yet.com.tr/dunya/israil-abdden-tani-
ma-istedi-kudusten-sonra-golan-ham-
lesi-40847574)

Yani dur durak bilmiyorlar. Yetin-
miyorlar katliamlarıyla. İşgalleriyle, 
ilhaklarıyla... Bütün Filistin’i, bütün 
“Vaadedilmiş Topraklar”ı ele geçirmek 
için hamle üstüne hamle, katliam üstü-
ne katliam yapıyorlar. 

Bizim Büyük Reis ise, göstermelik, 
kuru gürültüden ibaret açıklamalarla, 
efelenmelerle yetiniyor. İsrail Büyü-
kelçisini İsrail’e gönderiyor göster-
melik olarak. Büyükelçimizi çağırıyor 
yine göstermelik olarak. İstanbul Yeni-
kapı’da miting düzenliyor.

Ancak bir yandan sözde esip kük-
rerken, diğer yandan İsrail’le her tür-
lü ticari ilişkiyi geliştiriyor. Bilal’in 
gemileriyle Kürdistan petrollerini İs-
rail’e taşıyor. Hem de katliamdan bir 
gün sonra, 19 Mayıs tarihinde Ceyhan 
Limanı’ndan İsrail’in Aşkelon Lima-
nı’na tam 1 milyon varil petrol götü-
rüyorlar. İsrail pilotlarını eğitiyor Kon-
ya’da. Vb. vb…

Hatırlayacağımız gibi, Tayyip, 
“Ocak 2004’teki ABD ziyareti sı-
rasında Amerikan Yahudi Komite-
si’nden “cesaret madalyası” aldı. 
Resmi ismi “Davut Boynuzu” olan 
bu madalya, dünyada ilk kez Yahudi 
olmayan bir isme, dahası bir Müs-
lüman’a verildi!” üstelik. (https://
odatv.com/akp-israil-iliskisinin-tarih-
cesi--1409111200.html)

Tayyip’in ve AKP’giller’in İsra-
il’le olan bu tür siyasi ve ekonomik 
ilişkilerine onlarca örnek verebiliriz. 
Ama bunlar çok yazılıp çizildiği izin 
tekrarlamaya gerek yok.

Bu sözde Müslüman, özde CIA 
İslamcısı, Pentagon İslamcısı, Muavi-
ye-Yezid İslamcısı Arap Devletleri ve 
AKP’giller ve onların “İslam İşbirli-
ği Örgütü (İİT)”, İsrail’e karşı birkaç 
kuru açıklamanın dışında herhangi bir 
önlem almadı yukarıda da belirttiğimiz 
gibi. Almaları da mümkün değil çün-
kü onların efendisi de ABD’dir. Onla-
rı iktidara getiren de götüren de ABD 
Emperyalistleridir. O bakımdan onlar 
sadece konuşurlar. Gerçekte ise tık de-
mezler, diyemezler.

Dolayısıyla mazlum Filistin Hal-
kının kanlarında sizin de elleriniz var. 
Mazlum Irak, Libya, Suriye Halkları-
nın kanlarında sizin de elleriniz var. 
İşbirliğiniz var. Suç ortaklığınız var. 
Ve dünyanın bütün okyanuslarındaki 
sular, sizin ellerinizdeki kanları temiz-
lemeye yetmez.

Siyonist İsrail’e ve onun efendisi 
olan ABD’ye gerçek anlamda karşı 
olan sadece Proletarya Sosyalistleridir. 
Küba’dır, Venezuela’dır, Bolivya’dır. 
Ve tek tek ülkelerdeki gerçek devrim-
cilerdir.

Türkiye’de de bu böyledir. Biz 
Kurtuluş Partililer, kurulduğu günden 
bu yana, İsrail’i bir Devlet olarak ta-
nımıyoruz. Ve tanımayacağız. Siyonist 
İsrail Devleti, efendisi, kurucusu, ağa-
babası ABD’yle birlikte yıkılana kadar 
da bu soykırımcı, işgalci, katliamcılara 
karşı mücadelemiz aralıksız olarak sü-
recek. Ve mutlaka zaferle sonuçlana-
cak.

Mazlum Filistin Halkı başta olmak 
üzere, tüm mazlum halklar emperyalist 
boyunduruktan kurtulacak ve dünya 
tek bir sosyalist aile olacak.

Göreceğiz o günleri!q

İslam İşbirliği Teşkilatı’nı nasıl bilirsiniz?
M. Gürdal Çıngı
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AKP’giller, dünyanın 17’nci büyük 
ekonomisiyiz, diyerek övünüyorlar.

Oysa gerçekler hiç de öyle değil.
Türkiye ekonomisi tamamen dışa 

bağımlı ve var olan sanayi tesisleri de 
yabancı Parababalarının.

Örneğin, AKP’giller tarafından 
sürekli olarak gündeme getirilen oto-
motiv üretimindeki artış ve artan satış 
rakamları neyi ispatlar? 

Bu fabrikaların sahibi olan Yabancı 
Parababalarının kârlarının arttığını... 
Başka hiçbir şeyi değil.

Bırakalım teknoloji ürünleri üret-
meyi, daha bir “babayiğit” bile çıka-
madı motor üretecek.

Gerçekten “yerli ve milli” hiçbir 
markaya sahip değiliz. Yabancı Para-
babalarının taşeronluğunu yapıyoruz 
daha çok. Montaj sanayii hâkim ülke-
mizde.

Çok uzaklara gitmeye gerek yok. 
Vereceğimiz sadece birkaç örnek de bu 
gerçekliği kanıtlayacaktır. 

Birinci örneğimiz “Bor” madeni-
mizle ilgili. Uzay teknolojisi de dahil 
olmak üzere, sanayinin hemen bütün 
alanlarında kullanılan Bor yataklarını 
dünyada en çok barındıran ülke olan 
Türkiye, Boru işlenmiş ürün-mamul 
ürün haline getirmeden, hammadde 
olarak ihraç ediyor. Ülkemizde bu ma-
deni ürettiğimiz ürünlerde kullanama-
dığımız gibi, kullanmak için de önce 
ihraç ediyor sonra satın alıyoruz.

Diyelim ki hammadde olarak 1 
birime satıyoruz, sonra işlenmiş ürün 
olarak 20-50-100 birime satın alıyo-
ruz. Durum bu kadar açık ve net.

Yine zeytinyağı konusunda da aynı 
şeyler oluyor. Dünyanın 3’üncü büyük 
zeytin üreticisi ülkesiyiz. Ama dünya 
çapında ne bir zeytin markamız var ne 
de dünya çapında bilinen,  tanınan bir 
zeytinyağı markamız var.

Zeytini işlemden, “dökme” olarak 
ihraç ediyoruz. Bizim ürettiğimiz zey-
tinleri alan İspanya, İtalya gibi ülkeler 
işleyerek, şişeleyerek,  markalayarak 
dünya pazarlarına sunuyorlar.

Böylece yine biz 1 birim kazanı-
yorsak onlar en az 5-10 birim kazanı-
yorlar...

Ve dünyanın 3’üncü zeytin üreticisi 
ülkesi olan Türkiye, Tunus’tan zeytin-
yağı ithal ediyor. 

3’üncü örneğimiz meyan kökü bit-
kisi konusunda.

Hani özellikle Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde yazın soğuk içecek olarak 
çokça tüketilen meyan köküyle ilgili 
durum nedir?

Hürriyet Gazetesi yazarı Vahap 

Munyar’ın 19 Mart tarihli köşesinde 
anlattığına göre acınacak bir durum 
var, bu alanda da.

Dedik, biz meyan kökünü daha çok 
yazın soğuk içecek olarak tüketiriz. 
Satanlar, birçok hastalığa iyi geldiğini 
söylerler, ürünlerini satmak için… Ki 
gerçekten de öyleymiş, diyelim…

Aşağıda meyan kökü bitkisinin iş-
lenmemiş ve işlenmiş haldeki ekono-
mik etkilerini, sonuçlarını okuyacağız:

“Tonu 900 dolara gidiyor 6 mil-
yon dolarlık ürün oluyor

“AKDENİZ Mobilya, Kâğıt ve 
Orman Ürünleri İhracatçıları Bir-
liği (AKAMİB) Başkanı Bülent Ay-
men, Adana’da düzenledikleri top-
lantıya giderken şirketlerinin yıllar-
dır ihracatını yaptıkları bir ürüne 
dikkat çekti:

- Bizim aile Türkiye’nin en eski 
meyan kökü ihracatçısı. Meyan kö-
künün tonu 800-900 dolara ihraç 
edilir.

Ardından kozmetik üretiminde 
kullanılan bir maddeyi örnek gös-
terdi:

- Glabridin adlı bir madde var. 
Kozmetik endüstrisi cilt beyazlatıcı 
ürünlerde kullanır. Bu maddenin bir 
tonu 6 milyon dolardır. Bizim koz-
metikçiler de ithal edilen bu madde-
yi kullanır.

Meyan kökünden “Glabridin”e 
geçiş nedenini açtı:

- Glabridin, meyan kökünün iş-
lenmesi ile elde edilir. Yani, tonunu 
800-900 dolara ihraç ettiğimiz me-
yan kökü, tonu 6 milyon dolar olan 
Glabridin’e dönüşüp, ülkemizin it-
halat kalemleri arasına girer.

Türkiye’nin meyan kökü ihracat 
miktarını sordum, yanıtladı:

- Türkiye, yılda 8-10 bin ton me-
yan kökü ihraç eder. Buradan elde 
edilen gelir 10 milyon dolar geçmez.. 
Genelde 7-8 milyon dolarda seyre-
der.

Anadolu topraklarından meyan 
kökü toplanması işini ilk 1887’de 
ABD’li bir şirketin yaptığını belirtti:

- Bizim aile 40-50 yıl sonra me-
yan kökü işine girdi. ABD’li şirket, 
meyan kökünden çıkardığı ekstraktı 
sigara fabrikalarına satardı. Meyan 
kökü, sigara üretiminde de kullanı-
lır.

Aymen, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nde (TİM) son yıllarda sıkça 
değindikleri konunun altını çizdi:

- Bizim 8-10 bin tonluk meyan 
kökü ihracatından elde ettiğimiz dö-
viz geliri, ondan sağlanan glabridin 

adlı maddenin 1 tonunun ithalatıyla 
elimizden gidiyor. Yani, bizim artık 
söz konusu ürünleri işlemeyi ülke-
mizde yapmamız lazım.

8-10 bin ton meyan kökü, en faz-
la 10 milyon dolar getiriyor...

Ondan elde edilen 1 ton glabridin 
6 milyon doları götürüyor...

Türkiye, “babayiğit” arayışına 
yerli otomobilde yüklendi, 5 şirketi 
aynı hedefte buluşturdu...

Asıl “babayiğit”leri meyan kö-
kü-glabridin benzeri “uçurum” ya-
ratan ürünler için de arayamaz 
mıyız?” (http://www.hurriyet.com.tr/
yazarlar/vahap-munyar/tonu-900-do-
lara-gidiyor-6-milyon-dolarlik-urun-o-
luyor-40776631)

Acınacak, ağlanacak haldeki duru-
mu görüyor musunuz?

Sadece meyan kökündeki, bordaki, 
zeytin-zeytinyağındaki örnekler bile 
üretimimizin, teknolojimizin, anlayı-
şımızın, ne derseniz deyin ülkemizin 
içine düşürüldüğü durumları acı acı 
göstermekten başka bir şeye yaramaz.

Sonra da AKP’giller kalkıp bize 
ekonominin ne kadar büyük, üretimi-
mizin ne kadar güçlü olduğundan dem 
vuruyorlar. Güler misiniz, ağlar mısı-
nız?..

Bütün bu örnekler neyi gösteriyor?
Ekonomice geri bir ülke olduğu-

muzu. Katma değeri yüksek ürünler 
üretemediğimizi. Oysa katma değeri 
yüksek ürünler üretmeliyiz ki yeraltı 
ve yerüstü ürünlerimiz gerçek değeri-
ne kavuşsun. 

Üretim yapmadan sadece yol ya-
parak, inşaat yaparak ülkemizi kalkın-
dırmamız, mutlu ve güçlü bir Türkiye 
kurmamız mümkün değildir. İnsan-
larımızın alım güçlerini arttırmadan, 
üretilen ürünlere ulaşımını sağlayacak 
ekonomik güce kavuşturmadan yapı-

lan yolların da inşaatların da bir kıy-
meti yoktur.

İster yeraltı ister yerüstü hammad-
de zenginliklerimizi biz işleyip mamul 
madde haline getiremediğimiz, insan-
larımıza iş ve yüksek teknolojili üretim 
sağlayamadığımız sürece dünyanın 
15’inci değil 1’inci ekonomisi olsak ne 
yazar...

Batılı büyük emperyalist tekelle-
rinin taşeron,  işbirlikçisi,  montajcısı 
olmaktan öteye gidemeyiz. 

Kişi Başı Milli Gelirimiz artacağı-
na eksilir, şimdi olduğu gibi. Yabancı 
paralar karşısında değer yitiren para-
mız pula dönüşür, ürünlerimiz yok pa-
hasına satılır.

İhracatımız artar görünür ama it-
halatımız daha çok artar. Dolayısıy-
la daha çok para öderiz yabancıların 
ürünlerine.

Dikkat edersek AKP’giller ve Reis-

leri ya da onlara bağımlı işveren örgüt-
leri sadece ihracat rakamlarını açıklar-
lar şaşalı basın toplantılarında. İthalat 
rakamlarını ağızlarına bile almazlar. 
Böylece halkımızı kandırırlar bir müd-
det için. Ama gerçekler gerçeklerdir 
ve bir gün mutlaka ortaya çıkmak gibi 
bir huyları vardır. Hem de çok acı so-
nuçlarıyla birlikte. Aynen bugünlerde 
olduğu gibi...

Oysa bakın gerçekler neler?
Siyaset öyle ticaret böyle
01.06.2018 
“Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı tarafından oluşturulan nisan 
ayına ilişkin geçici dış ticaret ista-
tistikleri açıklandı. Buna göre, ih-
racat nisanda geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 7.8 artışla 13 milyar 869 
milyon dolara çıktı. Aynı dönemde 
ithalat ise yüzde 15.6 yükselerek 20 
milyar 554 milyon dolar oldu. Bu 
dönemde, dış ticaret açığı yüzde 35.6 
artarak 6 milyar 685 milyon dolara 
yükseldi. İhracatın ithalatı karşıla-

ma oranı, geçen yılın nisan ayında 
yüzde 72.3 iken bu yılın aynı ayında 
yüzde 67.5’e geriledi. (…) Yılın dört 
ayında Türkiye’nin ihracatı, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 8.6 
artarak 55 milyar 29 milyon dolara, 
ithalatı yüzde 20.8 artışla 82 milyar 
446 milyon dolara çıktı. Söz konusu 
dönemde dış ticaret açığı, yüzde 56.2 
artarak 27 milyar 416 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı yüzde 66.7’yi bul-
du.” (http://www.karar.com/ekono-
mi-haberleri/siyaset-oyle-ticaret-boy-
le-871595)

Dış ticaret açığı böylesine yüksek 
olunca, kaçınılmazca borçlanıyoruz. 
Bunu ister devlet eliyle yapalım, ister 
yerli Parababaları eliyle yapalım so-
nuç değişmiyor. Borç alıyoruz. Borcu 
verenler de babalarının hayrına vermi-
yorlar. Kâr elde etmek için veriyorlar. 
Ondan sonra yükseliyor Dolar, yükse-
liyor euro… Sonra? Sonra zamlanıyor, 
pahalanıyor her şey. İğneden ipliğe… 
Gidin pazara, birkaç ay önce 50-60 
liraya diyelim ki bir haftalık sebze 
alışverişini yapabilirken, şimdi birkaç 
günlük alışveriş yapabiliyorsunuz. 
Çünkü bütün sebzeler pahalandı. Pa-
halanacağından başka…

AKP’giller hükümeti elektriğe, 
suya, doğalgaza ve diğer ürünlere zam 
yapmıyorlar, seçim var gerekçesiyle. 

Ya seçimden sonra ne olacak?
Zamlar yağmur, sel, fırtına gibi ya-

ğacak başımıza. Bu kaçınılmaz…
Şu anda dünyanın en değersiz para-

sına sahibiz. Ve parasına dünyanın en 
çok faizini veren ikinci ülkesiyiz. Dün-
yanın en kırılgan ekonomisiyiz.

“TL’nin reel getirisi gelişen ülke-
leri solluyor

Gelişmiş ülkelerin düşük faiz 
politikası nedeniyle dünyada reel, 
yani enflasyondan arındırılmış faiz 
oranları 30 yıldır düşüyor. Politika 
faizini yüzde 16.50’ye getiren Tür-
kiye, şu an dünyada Arjantin’den 
sonra en iyi reel faizi veriyor.” (htt-
ps://www.dunya.com/finans/haberler/
tlnin-reel-getirisi-gelisen-ulkeleri-sol-
luyor-haberi-417412)

Sözü uzatmayalım.
Ekonomideki, teknolojideki gerçek 

durumumuz bu. Yerli Parababalarımız 
ve onların işbirlikçisi iktidarlar sade-
ce kendi vurgun ve talanlarını düşü-
nüyorlar ve ona göre davranıyorlar. 
Vuruyorlar, vuruyorlar, vuruyorlar… 
Doymuyorlar.

Ancak HKP önderliğinde kurula-
cak Demokratik Halk İktidarı bu ağla-
nacak duruma son verebilir. İnsanları-
mızı eşit kankardeşler topluluğu haline 
getirebilir. Yoktur başka çözüm.q

Umutlarını bir kez daha yeşert-
tiniz

İnsan soyunun en büyük düş-
manları ABD ve AB Emperyalistle-
rinin korkulu rüyası olmaya devam 
ediyorsunuz ya

Venezuela Halkı ve önderi Yiğit 
Maduro Yoldaş için

Ne büyük bir onur, ne büyük bir 
kıvanç

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti-
nin Türkiye Büyükelçisi Raul Betan-
court Seeland Yoldaş’ın bize öğrettiği 
ve birlikte düzenlediğimiz her etkinlik-
te beraber attığımız bir slogandı:

“Uh Ah Chavez No Se Va!”, 
“Chavez Gitmeyecek!”

Latin Amerika’dan sol rüzgârları 
estiren, ABD ve AB Emperyalistle-
rinin korkulu rüyası Chavez Yoldaş 
gitmedi, gitmeyecek de. O’nun anı-
sı, mücadelesi, kararlılığı, Venezuela 
Halkının, önderi Maduro Yoldaş’ın ve 
Mazlum Halkların insan soyunun en 
büyük düşmanlarına karşı mücadele-
sinde yaşamaya devam ediyor, devam 
edecek.

ABD Emperyalistleri ve yerli iş-
birlikçiler sandılar ki; Chavez Yoldaş 
bedence bu hayattan kopunca, Venezu-
elalı Parababaları yeniden iktidar olur, 
Venezuela Halkının değerlerini yeni-

den bize akıtmaya başlar, eski şaşaalı 
günlerimize yeniden döneriz.

Ama bir kez daha yanıldılar. Bir 
kez daha unuttular, halklarının özgür-
lüğü, insanlığın kurtuluşu uğruna ya-
şamlarını feda edenler unutulmazlar, 
insanlığın zulme karşı mücadelesinde 
yaşamaya devam ederler.

İşte Venezuela’da son seçimlerde, 
Chavez Yoldaş’ın Venezuela Halkına 
mirası Maduro Yoldaş’ın seçim zafe-
ri bunun en büyük kanıtıdır. Chavez, 
Maduro’dur artık. Chavez, Venezuela 
Halkıdır. Chavez, Dünya Halklarıdır. 
Ve Chavez ölmedi, yaşıyor. Ve ABD 
Emperyalistleri için kâbus Maduro 
Yoldaş ile devam ediyor.

ABD Emperyalistleri çok uğraştı-
lar olmadı.

Parababaları “Kamyon Şoförü” 
diyerek küçümsedikleri Maduro Yol-
daş’ı devirebilmek, Chavez Yoldaş’ın 
anısını yok edebilmek çok uğraştılar, 
olmadı.

Engelleyemediler, Venezuela Hal-
kının Maduro Yoldaş’ın arkasında ke-
netlenmesini.

Maduro Yoldaş’ın seçim zaferi 
üzerine; “Saldırıları göğüslediğiniz 
bu büyük mücadelede benimle oldu-
ğunuz ve beni yeniden başkan seçti-
ğiniz için size sadece en kalbi duy-

gularımla teşekkür ettiğimi söyle-
yebilirim.” sözü, Venezuela Halkının 
önderleriyle etle tırnak gibi kaynaşıp, 
aşağılık saldırılara karşı birlikte nasıl 
göğüs gerdiklerini anlatıyor.

Chavez Yoldaş’ın dediği gibi; 
“(…) bizim ellerimizi birbirimize 
kenetlediğimizi gördüğünde şeytan 
kızmaktadır.”

Çok bozuldular, kızdılar, sinirlen-
diler, ABD Emperyalistleri ve yerli 
işbirlikçileri. Yaygara kopartıyorlar 
seçimlere hile karışmıştır, bu sonuçları 
tanımıyoruz, diye.

ABD Başkanı Manyak Trump, is-
tediği kadar tanımasın Venezuela Hal-
kının ve önderleri Maduro Yoldaş’ın 
% 68’lik seçim zaferini. Yerli Satılmış 
Parababaları istedikleri kadar sahiple-
ri ABD Emperyalistlerinden aldıkları 
tüyo ile seçim sonuçlarını tanımaya-
caklarını ilan etsinler. Bir kez daha 
Venezuela Halkı ve önderi Maduro 
Yoldaş, Chavez Yoldaş’ın Bolivarcı 
Devrimi’nden geri adım atmayacak-
larını, sol rüzgârları estirmeye devam 
edeceklerini, emperyalist saldırgan-
lığa, ülkedeki yerli satılmışlara karşı 
direneceklerini ve onlar için kâbus ol-
maya devam edeceklerini tüm dünyaya 
gösterdiler.

Maduro Yoldaş, ABD Emperya-

listlerine karşı, ruhlarını ABD Emper-
yalistlerine satan satılmışlar gibi, öyle 
yalandan halkının gazını almak için 
söz sarf etmiyor. ABD Dışişleri Ba-
kanı Mike Pompeo’nun; “ABD, 20 
Mayıs’ta gerçekleşen Venezuela’da-
ki hileli seçimleri kınıyor. Bu sözde 
seçimler anayasaya saldırı ve Vene-
zuela’nın geleneksel demokrasisine 
hakarettir.”, açıklamasına Maduro 
Yoldaş’ın yanıtı, ABD’nin Caracas 
Büyükelçisi Todd Robinson’un ülke-
den ayrılması için 48 saat süre vermek 
oluyor. İşte onurlu duruş, işte kararlı-
lık, işte tutarlılık…

Emperyalist Haydudun Faşist Ruh-
lu Manyak Başkanı Trump, Maduro 
Hükümetine karşı uygulanacak yaptı-
rımları da imzalamış. Ne kadar büyük 
bir onur Maduro Yoldaş için insan so-
yunun en büyük düşmanları tarafından 
düşman ilan edilmek, O’nun korkulu 
rüyası olabilmek. Bu karar, Venezuela 
Halkının ve önderi Maduro Yoldaş’ın 
ne kadar doğru yolda olduğunun gös-
tergesidir. İnsan soyunun bu en büyük 
düşmanlarının düşmanlığını kazan-
mak, onların “umut kaynakları”, “de-
mokrasi güçleri” olmamak, bir dev-
rimci ve halk için en büyük onurdur.

ABD Emperyalistleri, Halkın Kur-
tuluş Partisi için Amerikalıları uyar-
mıştı, tehlikelidir, diye. Ne kadar mutlu 
olmuştuk, düşmanlığını kazandık diye 
bu çakalların. Ne kadar onurlanmıştık.

İşte bu yüzden yüreklerimiz, bu yi-

ğit insanlarla aynı frekansta atıyor. İşte 
bu yüzden Venezuelalı Devrimciler 
bizlere, Genel Başkanımız Nurullah 
Ankut’un ifade ettiği gibi, mahallemi-
zin insanı kadar, birlikte büyüdüğümüz 
en yakın yoldaş kadar yakınlar. Aynı 
dili konuşmasak da aynı duyguları 
paylaştığımız için bu yiğit devrimci-
lerle anlaşıyoruz. Onların binlerce ki-
lometre ötesinden gerçek dostlarıyız. 
Her zaman yanlarında olduk, bundan 
sonra da olmaya devam edeceğiz.

Türkiye Halkının gerçek temsilci-
si Halkın Kurtuluş Partisi olarak, aynı 
düşmana karşı mücadele eden, o zali-
min düşmanlığını kazanma onuruna 
erişen gerçek devrimciler olarak, Ve-
nezuela Halkının Yiğit Önderi Maduro 
Yoldaş’a, dostluğun, devrimciliğin ge-
reği iki uyarımız olacak:

İlk uyarımız:
Artık son seçim zaferiniz kanıtladı 

ki, Venezuela Halkı arkanızda, vazgeç-
meyecek Bolivarcı Devrimin kazanım-
larından.

Halkınızla kaynaşmanızdan aldı-
ğınız bu güçle, artık yıkın Yerli-ya-
bancı Parababalarının ekonomik 
iktidarını.

Parababalarının varlıklarını, 
hem de güçlü bir biçimde, sürdür-
melerine göz yummayın.

Ekonomimiz, üretimimiz ağlanacak halde…

HKP’den Maduro’ya:
“Dünya Halklarının yüzlerini bir kez daha güldürdünüz”

Devamı sayfa 6’da
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Bildiğimiz gibi, Anayasa’nın 
79’uncu maddesi gereğince Yük-

sek Seçim Kuruluna; “Seçimlerin 
başlamasından bitimine kadar, se-
çimin düzen içinde yönetimi ve dü-
rüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri 
yapma ve yaptırma, seçim süresince 
ve seçimden sonra seçim konularıy-
la ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet 
ve itirazları inceleme ve kesin kara-
ra bağlama” görevi verilmiştir. Aynı 
görev 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Se-
çimi Yasanın 2. maddesinde de tekrar-
lanmıştır.

Peki, YSK bu görevini yapıyor 
mu?

Hayır. 
Yapmadığı gibi, seçimlerdeki sah-

tecilikleri, yolsuzlukları, hırsızlıkları 
meşrulaştırır bir işlev yapıyor artık... 

Tabiî kendisinin yaptığı kanunsuz-
luklar da cabası...

Uzak geçmişe gitmeyelim. Daha 
oy verme işlemi bitmeden aldıkları; 
“mühürsüz oy pusulalarının da ge-
çerli sayılacağı” yönündeki kararla, 
Hayır oylarını çalıp Evet’leri galip ge-
tirdikleri 16 Nisan Referandumu hafı-
zalarımızda hâlâ capcanlı duruyor. 

Yani YSK; hemen her seçim, türlü 
keyfilik ve kanunsuzluklara imza at-
maktadır. 

Bunların da birçoğu sadece ilgilile-
rinin bildiği ve yaşadıklarıdır. 

Örneğin, Halkın Kurtuluş Partisi 
(HKP); üç seçime katıldığı ve her se-
çim oylarını ve örgütlenmesini artır-
dığı halde, tamamen keyfi ve yasadışı 
bir şekilde bu seçimin dışına itilmiştir.

Yine parti örgütlerimiz hakkında 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
aldığı keyfi kararlarla ilgili Ankara 
İdare Mahkemelerinden aldığımız ke-
sinleşmiş iptal ve yürütmenin durdu-
rulması kararlarını ısrarla ve inatla uy-
gulamamaktalar.  

Bu yapılanlara hukuk dilinde “tam 
kanunsuzluk” denir.

Son olarak, 24 Haziran seçim sü-
recinde aldığı kararlarla da huylunun 
huyundan vazgeçmediğini bir kez daha 
kanıtladı. 

YSK, 27 Nisan 2018 tarihinde al-
dığı 307 sayılı kararında, Anayasa’nın 
101. maddesi ile 6271 sayılı Cumhur-
başkanı Seçimi Yasasının 6. maddesin-
de öngörülen emredici kurallara uygun 
olarak; “Her aday için, 2839 sayılı 
Kanunun 10 ve 11. maddelerine 
göre, seçilme yeterliliği ile ilgili öğ-
renim durumlarını gösterir diploma, 
askerlikle ilişiği olmadığına dair bel-
ge ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik 
Numarasını gösterir nüfus cüzdanı 
örneği (noter veya siyasi parti yetki-
lilerince onaylanmış) ile adli sicil ve 
arşiv kaydı belgesini” kurula ibrazını 
zorunlu tutmuştur. 

Fakat, aradan iki gün geçer geçmez, 
Anayasa ve yasalara uygun olan 307 
sayılı kararından vazgeçerek, 29 Nisan 
2018 tarihli 327 sayılı kararı ile yukarı-
daki belgelerin onaylı örnekleri yerine, 
e-devlet kapısından alınan çıktılarının 
da kabul edileceğine evrilmiştir. 

İyi de, YSK’yi bu karar değişikli-
ğine iten ne?

Durup dururken, iki gün arayla bir-
biriyle çelişen iki kararı niye alıyor bu 
YSK?

Ya da e-devlet kapısı uygulamasını 

iki gün önce bilmiyor muydu?
Elbette biliyordu. 
İlk kararında olması gerekeni, yani 

yasalara uygun olanı yaptı. Ama sonra-
dan birileri kulaklarına kar suyu kaçı-
rınca, bu kez de her zaman yaptığını... 

Yani kanunsuzluk...
YSK; onaylı yükseköğrenim bel-

gesi olmayan, dolayısıyla da cumhur-
başkanlığı yeterliğine sahip olmayan 
Tayyip Erdoğan’ı rahatlatmak için bu 
karar değişikliğine gitmiştir.

 Biz de bunun üstüne gittik ve Tay-
yip Erdoğan’ın geçerli ve onaylı dört 
yıllık yükseköğrenim diplomasının 

olmadığı gerekçesiyle cumhurbaşkanı 
adaylığının düşürülmesini istedik. 

Bir de ne görelim YSK, bizim iddi-
amıza hiç girmeden; “başvuru evrak-
larının incelenmesinde herhangi bir 
eksiklik olmadığı anlaşıldığından” 
diyerek, talebimizi bir gün sonra jet 

hızıyla, hem de kesin olarak reddetti. 
Yani bizim talebimizle ilgili olma-

yan bir karar verdi. 
Çünkü biz, T. Erdoğan’ın “baş-

vuru evraklarının eksik olduğunu” 
değil, dört yıllık yükseköğrenim dip-
lomasının olmadığını, olanların da 
SAHTE OLDUĞUNU somut kanıt-
larıyla ortaya koyuyoruz. 

YSK ise bilerek ve isteyerek, konu-
dan uzaklaşmakta...

Yapması gereken, diploma asılları-
nı istemekti.

Eğer diploma asılları getirilemiyor-
sa, verilen evrak da sahte olduğundan, 

ilgili hakkında “resmi evrakta sahtecilik 
suçu”ndan suç duyurusunda bulunup, 
onu adaylığını düşürmek olmalıydı. 

Bunu yapmamakla kendisi de suç 
işlemektedir.

YSK üyeleri, hem Türk Ceza Ka-
nunu’nun 257’nci maddesinde öngö-

rülen; “görevi kötüye kullanma” su-
çunun hem de aynı yasanın 279’uncu 
maddesinde tanımlanan; “kamu gö-
revlisinin suçu bildirmeme” suçunun 
failleridir. 

Haklarında gerekli suç duyurusu da 
yapılmıştır. 

Kısacası bu son olayda da YSK, 
Anayasal bir kurul olmaktan çıktığını, 
tamamen iktidarın kanunsuzluklarına 
“hukuk şalı” örten siyasi bir büro, 
daha doğrusu “AKP’giller’in seçim 
bürosu” olduğunu bir kez daha gös-
termiştir. 

İşte bu nedenle bu kurula “Yüksek 
Siyaset Kurulu” diyoruz artık. 

Maalesef bizim dışımızda kimse 
de bu açık kanunsuzlukların üstüne 
gitmediği için bunlar meydanı boş bu-
luyorlar. 

Oysa Tayyip Erdoğan’ın diploma-
sının sahteliğini herkes biliyor. Ama 
cesaretle üstüne gitmiyor. Sorunun kı-
yısında köşesinde dolaşıyor. 

Onca etkili teşhir, başvuru ve en-
gelleme yolu varken, iş; “benim dip-
lomam var seninki nerde” türünden 
geyik muhabbetlerine çevriliyor.

Böyle olunca da adamlar, kendi 
kanunlarına bile uymamakta ısrar edi-
yorlar.

Oyunu bozan bir HKP mi var? 
Ona da uygularız bir “susuş sui-

kasti” kimseye sesini duyuramaz. Biz 
de “al gülüm ver gülüm” Alicengiz 
oyunumuzu sürdürürüz diyorlar. 

Böyle gelmiş ama böyle gitmez. 
Gitmeyecek.
Eninde sonunda bu çemberi yara-

cağız. 
Halkımızı örgütleyip, Demokratik 

Halk İktidarını kuracağız.
O zaman, vicdanına ve hukuka bağ-

lı olan, tarafsız-bağımsız yargı önünde, 
tüm suçların hesabını soracağız.q

Ülkemizin en özgürlükçü Anayasası 
olan 1960 Anayasası, İşçi Sınıfımızın 
hak ve çıkarlarının yasalarla korunma-
ya alındığı bir Anayasaydı. Bu Ana-
yasanın yaratmış olduğu özgürlükçü 
rüzgâr İşçi Sınıfımızın sendikalar ve 
derneklerde örgütlenmesinin önünü 
açmış ve hızlandırmıştır.

Bundan rahatsız olan Parababaları 
ve onların Meclisteki temsilcileri “Bu 
anayasa ülkemize bol gelmektedir” 
diyerek, Uluslararası Emperyalizmle 
işbirliği içinde 1971 ve 1980 Faşist 
Darbeleriyle İşçi Sınıfımızın kanı 
pahasına mücadele ederek elde etmiş 
olduğu kazanımları birer birer elinden 
almaya başladı.  Özellikle 24 Ocak 
Kararlarıyla uygulanan ekonomik ted-
birler Parababalarının sömürü ve soy-
gununu daha da katmerleştirmiştir.

1990’larda Sosyalist Kampın çök-
mesiyle beraber yerli ve yabancı ser-
maye ülkemizde halkımızın deyimiyle 
“Köpeksiz köyde değneksiz gezme-
ye başladılar”  Globalizm, Neo-libe-
ralizm  vb. adları  kullanarak  kırk yıl-
lık emperyalizme yeni bir gömlek giy-
dirip sömürülerini katmerlendirerek 
devem ettiler. Sosyalist Kamp varken 

bir anlamda zorunlu oldukları “sosyal 
devlet” anlayışından hızla uzaklaşıldı.

Bu süreç ülkemizde de özellikle Fi-
nans-Kapitalin has adamı Turgut Özal 
döneminde başlayıp bu günlerdeyse 
AKP iktidarı eliyle en acımasız ve en 
pervasızca devam etmektedir. Son sü-
reçte çıkarılan işçi düşmanı yasalar; 
Kiralık işçilik, özel istihdam büroları, 
sendikalar yasasındaki antidemokratik 
hükümler, kıdem tazminatına  yönelik 
saldırılar, işsizlik ve pahalılık demek 
olan özelleştirme, taşeronlaştırma…

TÜSİAD, TOBB, MÜSİAD’larıy-
la domuzuna örgütlü olan Parababa-
larının has partisi AKP eliyle bu po-

litikalar devam ettirilmektedir. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ise bu 
kadar pervasızlaşması “Ben OHAL’İ 
SİZLER için çıkardım, bakın bu 
sayede grevleri yasaklıyoruz. Sizin 
rahat rahat çalışmanızı sağlıyoruz.” 
diyen anlayıştan aldığı cesaretle malu-
mun ilamından başka bir şey değil.

Akrebin sokması kininden değil 
doğası gereğidir. Parababaları da do-
ğası gereği daha çok kâr ve artıdeğer 
sömürüsü için böyle davranmak zo-
runda. Doğaları gereği de bir o kadar 
vicdan yoksunudurlar.

Ne diyordu Hisarcıklıoğlu?
“İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, 

KOBİ’lerimize büyük yükler getiri-
yordu, bunları kaldırttık.” 

Daha belleklerimizde taptaze du-
ran, 13 Mayıs tarihinde de 4’üncü 
yıldönümü olan, resmi rakamlara göre 
301 madencinin diri diri gömüldüğü 
SOMA Cinayetinin; Parababalarının 
bilinçli bir tercihi  ve kasten adam öl-
dürmek olduğunun  göstergesidir bu 
durum.

Nerede?
Tabiî ki kapitalist, emperyalist dü-

zenlerde.
Peki Parababalarının bu denli per-

vasızlaştığı bir dönemde İşçi Sınıfı ve 
onların örgütü sendikaların durumu 
ne?

Domuzuna örgütlü Parababaları 
karşısında İşçi Sınıfımız çil yavrusu 
gibi darma dağınık. Ülkemizde tam 
bir sendikalar faciası yaşanmakta. 
İşçi Sınıfımız sarı sendikacılar eliyle 
her gün yeni bir ihanete uğramakta. 
Hal böyle olunca da Hisarcıklıoğlu 
gibi Parababaları memurları da per-
vasızca ve korkmadan konuşabiliyor. 
1970’lerde nüfusun 40-50 milyon ol-
duğu ülkemizde sendikalı işçi sayısı 1 
milyonun üzerindeydi. Bugünse nüfus 
80 milyona yaklaşmışken sendikalı 
işçi sayısı 500 binin altında. Bunun 

büyük bir bölümü de sarı sendikalarda 
“örgütlü” gözüküyor.

Parababaları sevinmesinler, onlar 
doğası gereği sömürücü sınıfsa yine 
doğası ve çıkarı gereği devrimci olan 
İşçi Sınıfı mutlaka aşağılık Parababa-
ları düzenine son verecektir.

Bundan adımız gibi eminiz.
Umutluyuz!
Çünkü; 1 Mayıs’ta dolgu alanı 

olan Maltepe’ye gitmek yerine İşçi Sı-
nıfımızın vatanı olan TAKSİM’e çı-
kan Nakliyat-İş ve Birleşik Metal-İş 
var.

Umutluyuz!
Olağanüstü hal koşularında kendi 

işkolunda olmamasına rağmen Nakli-
yat-İş Sendikası önderliğinde müca-
dele eden ve zafer kazanacaklarından 
emin olduğumuz Real Market İşçile-
ri var.

Umutluyuz!
Sarı sendikalar günbegün erirken 

tüm engellemelere rağmen toplusöz-
leşmeli sendikalı işçi sayısını ikiye 
üçe katlayan NAKLİYAT-İŞ Sendika-
sı var.

İşçiyiz Haklıyız Yeneceğiz!
22 Mayıs 2018 

HKP
Merkezi İşçi Örgütleri 

Komitesi

Kriz, Bunalım, Enflasyon, Deva-
lüasyon derken, ülkemizde bu 

durumu yaratan en önemli yanlışlılar-
da birinin, inşaat sektöründe aşırı bü-
yüme olduğunu söylüyor ekonomistler. 
Ülkemizde 5 milyon konut fazlasının 
olduğu söyleniyor. Ülkemiz büyüyor, 
kalkınıyor derken, 15 yıl sonra ülke-
nin parasının betona yatırıldığını hep 
birlikte görmüş oluyoruz. Köyler, ka-
sabalar boşalır iken, tarım ekonomisi 
çökerken, memleket betona kesmiş 
oluyor. Çimento fabrikaları aralıksız 
çalışıyor. Dere ve Nehir yataklarımız-
da kum kalmadı. Beton ve yüksek ya-

pıların yükseldiği şehirlerimizin doğal 
yapısı hızla bozuluyor. Yeşil alanlar be-
tonlaşıyor. Hava akımının bozulduğu, 
hava kirliliğinin yaşanmaz hale geldiği 
şehirlerde oturmak zorunda kalıyoruz. 
Betonlaşmanın tipik örneklerinden biri 
de Gaziantep.

Niye bu duruma geldik?
Üretimden kopuk, kaptı kaçtı, yap-

sat anlayışıyla, iktidarın da desteğiyle 
ucuz maliyetle konutlar üretilip, yük-
sek fiyatlarla vatandaşa satıldı. Vatan-
daşımız başımızı sokacak yer olsun 
diye, varını yoğunu satarak, geleceğini 
ipotek altına alıp krediler alarak, bu 
konutları aldı. Kimileri bu kredileri 
ödeyemeyip aldığı konutu geri vermek 

zorunda kaldı.
Bu işe para yatıran Parababaları 

hızla büyüdüler. Konut üzerine, konut 
yaptılar. Bir anlamda da altın yumurt-
layan tavuk masalındaki, tavuk sahibi 
gibi çok iştahlanarak tavuğu da kestiler.

Sonuçlar çok acı. Bozulan şehir-
ler… Aynı apartmanda yaşayıp bir-
birine güvenmeyen insanlar… Hava 
Kirliliğinin artması sonucu, akciğer, 
kalp ve kanser hastalarının artması… 
Tarım ekonomisinin çökmesi sonucun-
da, sağlıklı besinlere ulaşmadaki zor-
luklar, gıda fiyatlarının artışı…

Kaptı kaçtı ekonomisinin ülke-
mizdeki tarihsel kökleri Tefeci-Bezir-
gân Sermayeye dayanır.  Üretimden 

kopuk olan bu sınıf, köylünün malına 
tarlada iken el koyar. Mal stoklayıp, 
o mal piyasada azaldığında piyasa da 
azaldığında sürüp yüksek kârlar elde 
eder. (Hikmet Kıvılcımlı, Türkiye’de 
Sınıflar ve Politika. Derleniş Yayınları. 
1993)

Batı Avrupa ülkelerinde bu sınıf, 
burjuva devrimleriyle tasfiye edilmiştir.

Avrupa’da ülkelerinin büyük ço-

ğunluğunda 1917 Sovyet Devrimi’nin 
de etkisiyle Konut Sorunu yüzyıl önce 
çözülmüştür. Devlet vatandaşına otura-
bileceği konutu kendisi sağlamaktadır.  
Vatandaş bizde olduğu gibi, ömrünü 
ev sahibi olmak için harcamamaktadır. 
Bizde ise halkın ev sahibi olma isteğini 
istismar ederek, ona yüksek fiyatlarla 
konut satan, iktidarlardan da destek 
alan yap-satçı  Parababaları vardır.

Bu son krizin anahtar kelimele-
rinden biri de konut fazlasıdır. Üreten 
değil, tüketen bir ekonomik düzenimiz 
var. Betonlaşan şehirlerimiz de bu dü-
zenin bir sonucu. Halk olarak betonlaş-
manın kaderimiz olmadığını görmemiz 
gerekmektedir. Neden-sonuç ilişkisi 
içinde sorunlarımızın gerçek neden-
lerini bulmak ve ona göre bir siyaset 
içinde olmak zorundayız.q

YSK; artık “Yüksek Siyaset Kurulu” olmuştur

AKP’giller’in, Sermaye Örgütleri ile el ele
İşçi Sınıfımıza düşmanlığı açıkça itiraf ediliyor

Memleket Betona Kesti…

Av. Tacettin Çolak

Doç. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu
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Bilindiği gibi Yüksek Seçim Kuru-
lu, kanuna aykırı bir şekilde, yeni bir 
uygulama icat ederek “e-devlet üze-
rinden diploma örneği verilebileceği”-
ne hükmetmiş ve Tayyip Erdoğan’ın 
Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul 
etmişti.

Bunun üzerine harekete geçen Par-
tili Hukukçularımız, Erdoğan’ın sun-

duğu iddia edilen diplomanın 4 yıllık 
bir üniversite diploması olmadığı, ken-
disinin hiçbir zaman diploma aslı su-
namadığı, dolayısıyla Cumhurbaşkan-
lığı adaylığının kabul edilmemesi ge-

rektiğini belirterek YSK’ye başvuruda 
bulunmuştu. Hukukçularımız, aynı 
başvuruda Tayyip Erdoğan hakkında 
5237 Sayılı TCK’nun 204. maddesinde 
öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik 
Suçu’ndan Suç Duyurusunda bulunul-
masını da talep etmişlerdi. 

Partili Hukukçularımız yaptıkları 
başvuruda ayrıca, Erdoğan’ın geçmiş-
te kullandığı diploma fotokopileri ve 

sözde noter onaylı fotokopiler 
üzerinde de ya imzaların ya da 
mühürlerin bulunmadığı, bu-
lunanların ise açıkça ve çıplak 
gözle görülebilecek şekilde 
üzerinde tahrifat yapıldığını 
belirtmişlerdi.

Erdoğan’ın GEÇMİŞ 
SAHTE DİPLOMA FOTO-
KOPİ ÖRNEKLERİNİ DE 
SUNARAK Yüksek Seçim 
Kurulu’na yaptığımız itiraz 

başvurusunda, gerekçelerimizin hiç-
birisi araştırılmadan, tartışılmadan 
ve cevaplanmadan; Tayyip Erdo-
ğan’ın “başvuru evraklarında eksiklik 

olmadığı anlaşıldığından” denilerek, 
bu kadar kısa, bir cümlelik gerekçey-
le itirazımız reddedilmiştir. Kişi dik-
tatörlüğünde, YSK, sunulan diploma 
fotokopisini inceleme görev, yetki ya 
da cesareti görememektedir kendinde. 
Bu hiç şaşırtıcı değildir elbette.

Aynı YSK, yasada olmayan ko-
şullar yaratarak, yasayı çiğneyerek, 
Partimizin seçim yeterliliğini gasp 
ederek Partimizi seçimlere sokmayan 
YSK’dir.

Olsun varsın. Biz Tarihe not düşü-
yoruz. Çünkü Tarihi temsil ediyoruz. 
Tarih olgunlaştığında, bu dosyaların 
hepsi açılacaktır. Hiç şüpheniz olma-
sın!

YSK kararından sonra başkaca adli 
ve idari başvurularımız da olacak ve 
kamuoyuna duyurulacaktır.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
30 Mayıs 2018

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

YSK’den ‘Erdoğan’ın diploması sahte’ başvurusuna ret
Baştarafı sayfa 1’de

Halkın Kurtuluş Partisi, katliamın 
yaşandığı günden bugüne kadar Soma 
Katliamı’nın suçlularının peşini bı-
rakmamıştır. Gerek katliamın olduğu 
gün,  gerekse katliamdan sonra açılan 
davaların hepsini ısrarla takip etmiştir. 

Öyle ki bu davaları takip ederken mah-
keme önünde açtıkları “Soma’nın Ka-
tili Tayyipgillerin Bekçiliğini Yaptığı 
Sömürü Düzenidir” pankartı yüzün-
den haklarında onlarca dava açılmıştır. 
Hatta yine İzmir’de, Soma Katliamı 
protesto eyleminde katliamı protesto 
eden HKP yöneticisi Cumhurbaşkanı-

na hakaretten ceza al-
mıştır.

 13 Mayıs Pa-
zar günü Soma’da ya-
pılan mitinge, Halkın 
Kurtuluş Partisi üyeleri 
yine aynı pankartı aça-
rak katılmışlardır. Saat 
14.30’da mitingin ya-
pılacağı alana yürüyüş 
yapmak için ELİ (Ege 

Linyit İşletmeleri) önünde toplanıldı. 
Buradan kortejler halinde yürüyüş ya-
pılarak mitingin yapılacağı alana gidil-
di.

Yürüyüş sırasında sık sık “So-
ma’yı Unutma Unutturma”,  “So-
ma’nın Hesabı Sorulacak”, “Katil 
Sermaye Hesap Verecek”, “AKP 
İşsizlik Pahalılık Zam Zulüm De-
mektir”, “ İşçilerin Birliği Sermaye-
yi Yenecek”, “Gün Gelecek Devran 
Dönecek AKP Halka Hesap Vere-
cek” sloganları atıldı.

Yapılan yürüyüşün ardından işçi 
aileleri ve davaya giren avukatların 
yaptığı konuşmalarla miting sona erdi.

Halkın Kurtuluş Partisi Soma katli-
amında yaşamını yitiren işçilerin aile-
lerinin hep yanında yer almıştır bundan 
sonra da yer almaya devam edecektir.

İzmir’den Kurtuluş Partililer

AB-D Emperyalistlerinin ve yerli 
satılmışların sömürü çarklarını, med-
yadaki tekellerini kırıp yok edin artık.

Azlık Parababalarının çoğunluk 
Venezuela Halkı üzerinde yeniden ta-
hakküm kurmaması için yapın bunu.

Venezuela’nın kaynaklarının iş-
birlikçilere ve ABD Emperyalistleri-
ne akmaması için yapın bunu.

Dünya Halkları ve Venezuela 
Halkı için yapın bunu.

Latin Amerika Halklarının birli-
ği uğruna mücadele etmiş Bolivar ve 
Jose Marti için, Yiğit Devrimci Hugo 
Chavez Frias Yoldaş için yapın bunu.

Fidel-Che için yapın bunu.
İkinci uyarımız:
AKP’nin Genel Başkanı, Kaçak 

Saraylı, ABD Emperyalistlerinin BOP 
Eşbaşkanı; “Seçiminizi yakından 
takip ediyorum. Başaracağınıza 
inanıyorum. 24 Haziran’da bizdeki 

seçimlerde aynı başarıyla çıkması 
halinde aramızdaki ilişkiler, müna-
sebetler çok daha güçlü bir şekilde 
gelişecektir.”, demiş.

İnanmayın, güvenmeyin, kanmayın.
O, ABD’den gelen bir talimatla 

“Kardeşim Esad” dediğini bir günde 
satan biridir. Dolayısıyla Suriye Halkı-
nın dökülen gözyaşlarında, kanlarında 
payı vardır.

O, ABD’den gelen bir talimatla, 
Türkiye Dostu Libya Devlet Başkanı 
Kaddafi’yi satmış biridir. Dolayısıyla 
Kaddafi’nin linç edilmesinde, Lib-
ya’nın kabileler devletine dönüştürül-
mesinde payı vardır.

O, Fidel’in-Che’nin-Chavez’in ör-
nek aldığı Mustafa Kemal’in izini silme-
ye çalışan bir Ortaçağcıdır.

O, devrimcilere düşmandır.
O, İşçi Sınıfımıza düşmandır.
Biz O’nu iyi biliriz, iyi tanırız.
Güvenilmez, inanılmaz, beraber yol 

yürünmez.
Aynı düşmana karşı mücadele eden 

müfrezenin Türkiye kolu olan, yürek-
leri aynı frekansta atan, aynı cesarete 
sahip Devrimci Dostlarınızın, devrim-
ciliğin ve dostluğun bir gereği olarak 
yaptığı bu uyarıları lütfen dikkate alın.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak; Ma-
duro Yoldaş’ın ve Venezuela Halkının 
Seçim Zaferini kutluyor, Yoldaşlarımı-
zın ABD ve AB Emperyalistlerine ve 
Yerli İşbirlikçilere karşı verecekleri mü-
cadeleyi tüm kalbimizle destekliyoruz.

Zaferiniz bizim ve tüm Dünya 
Halklarının zaferidir.

Venceremos! Hasta La Victoria 
Siempre!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
Şan Olsun Chavez Yoldaş’a!
Şan Olsun Maduro Yoldaş’a!

23.05.2018
Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

HKP bu kez de sahte diploma su-
çunu gizledikleri için YSK Üye-

leri hakkında “görevi kötüye kullan-
mak” ve “kamu görevlisinin suçu 
bildirmemek” iddialarıyla Yargıtay 
Birinci Başkanlık Kuruluna suç du-
yurusunda bulundu.

Bilindiği üzere Kurtuluş Parti-

li Hukukçular, YSK’ye başvurmuş, 
Cumhurbaşkanı adayı olarak Tayyip 
Erdoğan’ın diplomasının Anayasa ve 
Yasada arandığı üzere 4 yıllık bir fa-
külte diplomasının aslının onaylı sure-
tinin sunulmadığı nedeniyle adaylığı-
nın iptalini talep etmişlerdi.  YSK de 
bu başvuruya jet hızıyla hiçbir gerekçe 

göstermeksizin ret 
yanıtı vermişti.

Yine YSK, Ana-
yasa ve Yasaya ay-
kırı şekilde, sadece 
Tayyip Erdoğan’ın 
adaylığını tehlikeye 
düşürmemek için 
kendi kararını yok 
sayarak yeni bir 
karar almış; 4 yıl-
lık fakülte bitirdi-

ğine dair onaylı diploma sureti yerine 
e-devlet kapısından alınacak belgenin 
sunulmasını yeterli görmüştür.

Bu belgeden de anlaşılacağı üzere 
Tayyip Erdoğan 1982 yılında kuru-
lan Marmara Üniversitesi’nden nasıl 
oluyorsa 1981 yılında mezunmuş gibi 
gösterilmiş, iki farklı belge sunmuştur. 
Tayyip Erdoğan 4 yıllık fakülte mezu-
nu olmadığına dair şüpheleri ortadan 
kaldırıcı hiçbir bilgi ve belge sunama-
mıştır.

YSK da bu şüpheleri ortadan kal-
dıracak bir araştırma ve açıklama ya-
pamamıştır.

Bu nedenle iddiamız YSK Üyele-
rinin görevini kötüye kullandıkları ve 
suçu bildirmemek suçlarını işledikle-
ridir.

Konuyla ilgili suç duyurusu dilek-
çemiz aşağıdadır. 01.06.2018

HKP Genel Merkezi

Küba’da meydana gelen uçak ka-
zasını duyunca da aynı duygulara ka-

pıldık. Dünyanın bir ucu, aramızda ok-
yanuslar var, ama aynı acıları hissettik 
Küba Halkıyla. En yakınımızdan biri 
bu hayattan kopmuş gibi yüreğimiz 
burkuldu. Hâkim olamadık gözyaşla-
rımıza.

Bir atasözümüz var. Sevinçler pay-
laştıkça çoğalır, acılar paylaştıkça aza-
lırmış.

Küba Halkı ve Küba Önderliği ile 
yürekleri aynı 
frekansta atan 
Halkın Kurtu-
luş Partisi ola-
rak; hayatını 
kaybeden 99’u 
Kübalı 110 in-
sanın aileleri-
ne başsağlığı 
dileklerimizi 
iletiyor, acıla-
rını paylaşıyo-
ruz.

Küba Hal-
kına ve Küba Komünist Partisi’ne en 
içten taziyelerimizi iletiyoruz.

21.05.2018

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Halkın Kurtuluş Partisi, Tayyip 
Erdoğan’ın geçerli bir üniversite 
diploması sunamaması sebebiyle 
Cumhurbaşkanlığı adaylığının ipta-
li talebiyle Yüksek Seçim Kurulu’na 
başvurdu

Halkın Kurtuluş Partisi, 24 Haziran 
2018 tarihinde birlikte yapılacak Cum-
hurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili 
Genel Seçiminde AKP Cumhurbaşkanı 
adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın; 
YSK’ye verdiği öğrenim belgelerinin 
geçersizliği ortaya çıkan belgelerle 
kanıtlanmış olduğundan, Anayasa’nın 
101 ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı 
Seçimi Kanunu’nun 6. maddelerinde 
öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip 
bulunmadığından Cumhurbaşkan-
lığı adaylığının İPTALİNE karar 
verilmesi ve hakkında TCK’nin 204. 
maddesinde öngörülen Resmi Belgede 
Sahtecilik Suçu’ndan Suç Duyuru-
sunda bulunulması isteminde bulun-
du.

Yusuf Halaçoğlu; “Cumhurbaşka-
nı olmak için 4 yıllık fakülte mezunu 
olmak gerekir. Erdoğan’ın mezun 
oldum dediği Sultanahmet’teki İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi onun 
mezun olduğu zaman üç yıllıktı. Bu 
nedenle Recep Tayyip Erdoğan’a ait 
olduğu ortaya atılan Diploma sahte-
dir.” diyerek, R. Tayyip Erdoğan’ın 
Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliğine 
sahip olmadığını iddia etmiş ve “1981 
yılında mezuniyet belgesi almışsın, 
mezuniyet belgende ne resim var, ne 
gizli damga var, soğuk damga var. De-
kanın da mührü yok. İmza var, mühür 
yok. Kazıntı ve silinti yoktur diyor di-
ğerlerinde resim var, soğuk damga var. 
Seninkinde niye öyle değil? Oraya not 
düşülmüş, ‘elden aldım’ diye. Mezuni-
yet belgenin sonrasında kurulmuş bir 
üniversiteden nasıl mezun olabilirsin? 

Marmara Üniversitesi’nin diplomasını 
nasıl alırsın diye soruyorum ve İşletme 
mezunu olarak nitelendiriliyor. Halbu-
ki İşletme ile alakası yok.” diyerek ıs-
rarla iddialarının arkasında durmuştur.

Halaçoğlu’nun bu iddialarından 
hemen sonra Marmara Üniversitesi İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tara-
fından Recep Tayyip Erdoğan’a ait ol-
duğu söylenen ve bir örneğini YSK’ye 
sunduğumuz renkli bir Diploma basına 

servis edilmişti. Oysa bu diplomada da 
Rektör ve Dekan imzaları yoktur. İm-
zasız diplomanın hiçbir geçerliğinin 
olamayacağı da son derece açıktır.

Araştırmacı Yazar Ergun Poyraz; 
R. Tayyip Erdoğan’a ait olan diploma 
aslını yayınlamıştır. Bunun da örne-
ğini YSK’ye sunduk. R. T. Erdoğan 
tarafından İstanbul 15. Noterliği’nin 
13 Nisan 1994 tarih ve 0424 yevmiye 
numaralı işlemi ile onaylattırılan dip-
loma ise yukarıda belirtilen ve EK-2 
olarak dilekçe ekinde sunulan dip-
lomadan farklılıklar arz etmektedir. 
Çıplak gözle görülen en önemli farklar 
şunlardır: Birincisinde Rektör ve De-
kan imzaları olmadığı halde Noter 
onaylı ikincisinde bu imzalar bulun-
maktadır. Yine birincisinde mühür 
olmadığı halde ikincisi mühürlüdür. 
Dahası her iki diplomanın mizanpajı 
ve yazı karakteri de birbirinden çok 
farklıdır. Demek ki bu da sahte bir 
diplomadır.

Fakat her durumda, R. Tayyip 
Erdoğan’ın 1981 yılında mezun ol-
duğu okulun üç yıllık olduğu ve 
Marmara Üniversitesi’nin de 1982 
yılında kurulduğu kesindir.

Önceki Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde yine Tayyip Erdoğan’ın sunduğu 
diploma fotokopisinin sahte olmasına 
dayanarak yaptığımız suç duyurusun-
da ise, kafa karıştıran ve adı geçenin 
üniversite mezuniyeti konusundaki 
şaibeleri arttıran bir sonuca da Anka-
ra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 
ulaşmıştır. Buna göre savcılık Tayyip 
Erdoğan’ın İSTANBUL ÜNİVER-
SİTESİ MEZUNU OLDUĞUNU 
SÖYLEYEREK KOVUŞTURMA-
YA YER OLMADIĞI KARARI 
VERMİŞTİR. Savcılığın bu kararını 
da YSK’ye sunduk.

Sonuç olarak elde hiçbir zaman aslı 
ya da geçerli bir 
sureti olmayan, 
üzerinde oynandı-
ğı belli olan sözde 
diploma suretleri 
vardır. Gerçekte 
ise 4 yıllık bir fa-
külte diploması 
yoktur.

Bu nedenler-
le Tayyip Erdo-
ğan’ın Cumhur-
başkanı adayı ola-
maz. Bu adaylığı 
iptal edilmeli ve 

YSK kendisine sunulan çıplak gözle 
bile tespit edebileceği sahtelik için suç 
duyurusunda bulunmalıdır.

Bu taleplerle ve gerekçelerle Par-
timiz, tarihi sorumluluğuyla YSK’ya 
başvurmuştur.

Tarih, gerçekleri ve suçluları er ya 
da geç ortaya çıkaracaktır. 16.05.2018

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Soma Katliamı’nı bir kez daha lanetledik

HKP’den Maduro’ya:
“Dünya Halklarının yüzlerini bir kez daha güldürdünüz”

Nerede bir haksızlık varsa, nerede bir
hukuksuzluk varsa karşısında da HKP var!

Küba Halkının acısını
yüreğimizde hissediyoruz

Erdoğan’ın adaylığın iptali için
YSK’ye başvurduk

Baştarafı sayfa 1’de

Baştarafı sayfa 4’te Baştarafı sayfa 1’de
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Saygıdeğer Halkımız;
ABD Emperyalist Haydudu 

ve Siyonist İsrail’in Filistin Halkı-
na karşı giriştiği ve 63 masum Fi-
listinlinin hayatını kaybetmesine, 
2700’ünün de yaralanmasına yol 
açan bu son katliam saldırısı bir kez 
daha şu acı gerçeği kesin biçimde 
gözler önüne sermiştir:

Meclisteki Amerikancı Beşli Çe-
te’nin (AKP, CHP, MHP, HDP, İyi 
Parti) tamamı iflah olmaz bir biçim-
de Amerikan hizmetkârı ve Siyonist 
İsrail yandaşıdır.

Bu son Filistinli katliamı karşı-
sında bu Beşli Çete’nin bir teki olsun 
ABD Emperyalist Çakalına gık diye-
bilmişler midir?

Hayır...
Siyonist İsrail’e karşı sadece kuru 

gürültü kapsamında birkaç gak guk. 
Onun ötesinde hiçbir şey yok...

Çünkü bunların derdi Türkiye Hal-
kının, vatanının, milletinin ve bölge 
ülkelerinin, İslam Aleminin dertleri 
filan değildir. Hiç umurunda değildir 
bunların, bu halklar, bu ülkeler ve bu 
vatan.

Bunlarınki sadece makamdır, kol-

tuktur, ündür, pozdur, ballı maaşlardır 
ve ekstra kıyak emekliliktir. 

Türkiye ekonomisi derin bir krize 
doğru adım atmış bulunmaktadır. Bun-
ların bir tekinin olsun ekonomik bir çö-
züm planı, programı var mıdır?

Hayır...
Türkiye, ABD’nin BOP’u çerçe-

vesinde parçalanmanın arifesindedir. 
Bunların bir tekinin olsun bu konuda 
bir çözüm planı, programı, önerisi var 
mıdır?

Hayır...
Saygıdeğer Halkımız;
Şimdiden söylemiş olalım:
24 Haziran sonrasında bu Beşli 

Çete’den hangisi kazanmış sayılırsa 
sayılsın, senin payına düşecek olan 
ölümlerden ölüm beğenmek olacak-
tır.

Olanca derinliğiyle ekonomik 
kriz kasıp kavuracaktır ülkeyi. İşsiz-
lik, açlık çığ gibi çökecektir üzerimi-
ze. 

Ve vatan parçalanmaya doğru hız-
la sürüklenmeye devam edecektir.

Yani Türkiye, Yugoslavyalaşa-
caktır, Iraklaşacaktır, Libyalaşacak-
tır, Suriyeleşecektir. Ve Türk ve Kürt 
Halkları birbiriyle daha kanlı bir bi-
çimde boğazlaştırılacaktır. 

Kim tarafından mı?

ABD ve AB Emperyalist Haydut 
Devletleri tarafından. 

Bundan da adın gibi emin ol...
Yani hainlerden derleşik bu Ameri-

kancı Beşli Çete, ülkemizi ve halkla-

rımızı cehennemcil bir uçuruma doğru 
çekip götürmektedirler. 

Bunların hepsi aynı yolun yolcu-
sudur, aynı efendinin işbirlikçisi, pi-

yonudur, hizmetkârıdır. Bunlar kendi 
akıllarıyla, iradeleriyle düşünüp, de-
ğerlendirmede bulunup sonuçlara va-
ramazlar. Bunlar emir kuludur. ABD 
ve AB’li efendileri emreder, bunlar 

yapar...
İşte bu sebepten, aralarında herhan-

gi bir önemli fark yoktur bunların...
Ama seni kandırmak için biri dinci 

oynar, biri laikçi. Biri Türkçü oynar, 
biri Kürtçü. Sonuçta hepsi, efendile-
rinin yazdığı senaryo doğrultusunda 
kendilerine verilen rolü oynarlar. 

Bir ihanet tiyatrosudur, Türkiye’de 
şu an oynanan. Başka da hiçbir şey 
değil...

Dost acı söyler, yani gerçekleri 
söyler. Gerçekler de acıdır çoğu za-
man. Rahatımızı bozar bizim. İstek-
lerimizi, hayallerimizi yıkar, parçalar. 
Yerle bir eder...

Ama yaklaşmakta olan felaketi, 
sebep ve sonuçlarıyla birlikte, efendi-
leri ve uşaklarıyla birlikte netçe görür 
ve bilirsek; oradan en az kayıpla nasıl 
kurtulabileceğimizi, çıkabileceğimizi 
de bulabiliriz, görebiliriz. 

Daha önce de defalarca belirttiği-
miz gibi; senin gerçek dostun sadece 
biziz. Kurtuluşun yolunu bilimsel 
ideolojimizin düşürdüğü ışık altında 
sadece biz görebiliriz, gösterebiliriz. 

Ve unutma ki, Meclisteki bu 
Amerikancı Beşli Çete’nin yalanları-
na, sahte vaatlerine kanmaya devam 
edersen seni felaketten, vatanı BOP 

çerçevesinde üçe bölünmekten öte hiç-
bir şey beklememektedir.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
17 Mayıs 2018 

Saygıdeğer arkadaşlar;
Yüreklerimiz kan  ağlaya-

rak öğrendik ki, ABD Emperyalist 
Haydudunun Ortadoğu’daki Ça-
kal Petrol Bekçisi ve İleri Karakolu 
olan İsrail, bugün Gazze’de ABD 
ve İsrail’in Kudüs’ü ilhak etmesine 
tepki olarak yapılan sivil protesto 
gösterisini kana, acıya ve gözyaşına 
boğmuş.

5 ay önce, ABD Haydut Devle-
tinin Başı, faşist bunak, manyak 
Trump; “Kudüs’ü İsrail’in başşehri 
olarak tanıyoruz ve Büyükelçiliği-
mizi oraya taşıyoruz.”, dedi. Tabiî 
Siyonist Devlet hemen atladı buna. 
Büyük bir sevinçle alkışladı, faşist 
bunağın bu kararını.

Katil Amerika Kudüs’te Büyü-
kelçilik binası oluşturdu ve burayı 
donattı. Bugün de Siyonist Devlet 
temsilcileriyle birlikte açılışını yap-
tılar, Kudüs’teki Büyükelçilikleri-
nin.

Bu hukuk dışı, vicdan dışı saldır-
ganlık ve ilhaka karşı masum Filis-
tin Halkının göstermiş olduğu sivil 
bir tepkiye, yani protesto yürüyüşü-
ne en acımasız biçimde, ağır silah-
larla saldırdı, İsrail. An itibarıyla 43 

Filistinli masum sivil gösterici, vata-
nını ve İslam Aleminin ikinci Mekke 
ve Medine’den sonraki Üçüncü kut-
sal Şehrini savunmaya çalışırken ha-
yatını kaybetmiştir. Endişe ederiz ki 
hayatını kaybeden Filistinli masum-
ların sayısı artacaktır. 1700 masum 
Filistinli kardeşimiz de yaralanmış-
tır, Siyonist insanlık düşmanı devle-
tin saldırısı sonucunda.

Hatırlanacağı gibi, bu Siyonist 
cellatların saldırıları tâ Birinci Em-
peryalist Paylaşım Savaşı yıllarından 
bu yana devam edip gelmektedir. 
Özellikle de 1948’den itibaren nitelik 
değiştirerek farklı bir boyuta taşınmış 
ve genç yaşlı, kadın çocuk demeden 
çok daha vahim kitlesel katliamlara 
dönüştürülmüştür. 

Köyler, kasabalar; insanları tüm-
den katledilerek Müslümanlardan 
arındırılmış, sonrasında da Yahudi 
Yerleşim Yerleri haline getirilmiştir. 

1967 Haziran Savaşı ya da Altı 
Gün Savaşı sonrasındaysa, Filistin-
liler açısından çok daha ağır şartlar 
oluşturan bir durum ortaya çıkmıştır. 
Ve İsrail katliamları artık hemen her 
gün gerçekleştirilen olaylar haline 
gelmiştir. 

1991’den itibaren Sovyetler Birliği 
ve Sosyalist Kamp’ın çöküşü, ABD ve 
Ortadoğu’daki Bekçi Köpeği İsrail’in 

kan içme iştahını daha da artırmış, o 
insan soyunun baş belası canileri daha 
da pervasızlaştırıp azgınlaştırmış ve 
kuduzlaştırmıştır. 

Tüm bu yaşananlar şu gerçeği ma-
tematiksel bir kesinlikte ortaya çıkar-
mıştır ki; ABD Emperyalist Haydudu, 
onun Ortadoğu’daki İleri Karakolu 
Siyonist İsrail ve AB Emperyalistleri, 
insanlığın baş belası olmuştur.

İnsan soyunun baş düşmanı bunlar-
dır...

Ve bunlar iflah olmaz. Bunlar de-

ğişmez. Bunlar dönüşmez. Bunların 
emperyalist devletler olma hali değiş-
medikçe, yani buralarda bir sosyalist 
devrim gerçekleşmedikçe, bunlar sa-
vaşmaya, kan dökmeye, saldırı, işgal 
ve ilhaklarda bulunmaya, insanlığa 
acılar çektirmeye; özetçe her türden 
ahlâki, vicdani ve insani değerleri, ev-
rensel hukukun genel ilkelerini hiçe 
saymaya devam edeceklerdir.

Bu konuda hiçbir tereddüt söz ko-
nusu olmamalıdır...

Bu arada; her kim ki bunlarla eko-

nomik, siyasi, askeri ilişkiler kuruyor 
ve onlarla müttefiklik ediyorsa, onlar 
da tartışmasız biçimde bunların suç or-
taklarını oluşturmaktadır. 

Filistinli masum insanların kanı, 
bu işbirlikçilerin ellerine de bulaşmış 
olmaktadır. Dolayısıyla da bu işbirlik-
çiler de hukuki, ahlâki, vicdani ve insa-
ni değerlerden kerte kerte, adım adım 
uzaklaşmakta ve insanlıktan çıkış sü-

recine hızla ilerlemektedirler.
Tarih kesince ispat etmiştir ki, 

böyle kanlı diktatörler, zalim devlet-
ler, kan içiciler hep devrilip Tarihin 
lanetli sayfaları arasına yuvarlanıp 
gitmişler ve oralarda kendilerine la-
yık bir yer bulup yerleşmişlerdir. 

İnsanlık onları hep tiksintiyle, 
nefretle hatırlamakta ve anmaktadır...

Bunların da sonu aynısı olacak-
tır...

Kahrolsun İnsanlık Düşmanı 
ABD-AB Emperyalist Haydutları!

Kahrolsun Onların Ortado-
ğu’daki Baş Celladı Siyonist İsrail!

Kahrolsun Emperyalist ve Siyo-
nist İşbirlikçileri!

Yaşasın Masum ve Mazlum Fi-
listin Halkının Haklı Mücadelesi!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
14 Mayıs 2018

Tayyip, doğrusu ikili oynamada 
zerre miktarda olsun sınır tanı-

mıyorsun yahu...
18 Mayıs’ta topluyorsun cahil, 

bilinçsiz insanları Yenikapı dolgu 
çukuruna, “Zulme Lanet, Kudüs’e 
Destek” teraneleriyle esip gürlüyor-
sun İsrail’e. Kurusıkı sallıyorsun da 
sallıyorsun... Nasıl olsa meydan ge-
niş... İlerisi de deniz... Hiçbir engel 
yok önünde...

Yalnız da değilsin üstelik: Yanı-
na Destici’ni, Çömlekçi’ni, Sarayın 
Arka Bahçelisi’ni ve bilumum ava-
neni alıyorsun, sanki muhalefettey-
mişsin gibi basıyorsun yaygarayı...

İsrail’i terörist devlet ilan edi-
yorsun, haydut devlet ilan ediyor-
sun, zulümkâr ilan ediyorsun. Güya 
Mazlum Filistinliler için acı çektiği-
ni söylüyorsun. Hayatını kaybeden-

ler için yas tutuyorsun...
Fakaaat...
O da ne?..
Tam bir gün sonra, yani 19 Ma-

yıs’ta Ceyhan Limanı’ndan İsrail’in 
Aşkelon Limanı’na 1 milyon varil 
petrol naklediyorsun...

Yani 1 milyon varillik petrol gön-
deriyorsun, petrol satıyorsun İsra-
il’e. 

Böylece ne demiş oluyorsun, Tay-
yip?

Yahu İsrailli kardeş, biz seninle 
ebediyen dost kalacağız. Fakat işte 

siyaset icabı “hü-
looğğ”cularımızın 
gazını almak için 
kuru gürültü ba-
bında ara sıra böy-
le esip gürleyece-
ğiz, sana karşı. Sen 
sakın ola ki bizim 
bu külhanbeylik 
gösterilerimizi üze-
rine alma. Bunlar 
siyaset icabı işte...

Bak, ben sana 
işte 1 milyon varil 
petrol göndererek 

dostluğumuzun ne denli derin ve 
sarsılmaz olduğunu ıspatlamış olu-
yorum, bir kez daha...

Ya, bu kadarı da olmaz be Tay-
yip...

Bu kadar da insanlar ahmak ye-
rine, ebleh yerine konmaz yahu...

Dönekliğin, fırıldaklığın, dolap 
çevirmenin ve ikili oynamanın da 
bir sınırı olmalı be!

Sen hiç sınır tanımıyorsun yahu...
Nasıl olsa peşimizden gelen “hü-

looğğ”cular ne yapsak yer, diyorsun. 
Bu bakımdan ne diye kendime sınır 
koyayım, sınır koyma derdine düşe-
yim? Ölüyü uyandırırsınız bizim za-
vallı “hülooğğ”cuları uyandıramaz-
sınız. Biz ne yaparsak yapalım, nasıl 
oynarsak oynayalım, bizimkiler ko-
yun gibi düşüp gelmeye devam eder 
peşimizden...

Aynen böyle düşünüyorsun ve 

böyle davranıyorsun be Tayyip. 
Yahu bu nasıl insanlıktır böyle 

be...
Dünyaya kazık çakacağını mı sa-

nıyorsun?
Nedir bu mal mülk, koltuk, ma-

kam hırsı...
Ne söylesek nafile be Tayyip. 

Daha önce de dedik ya; bütün bu 
ihanetler, fırıldaklıklar, döneklikler, 
pervanelikler hep sınıf karakterin-
den gelir senin. Sizleri sadece toprak 
ıslah eder. 

İsrail, 65 masum Filistinli Müslü-
manı şehit etmiş, içinde bebeler var, 
kadınlar var, yaşlılar var. 2400’ünü de 
yaralamış. Senin hiç umurunda değil 
yahu...

Zerre miktarda olsun acı duymu-
yorsunuz, üzüntü duymuyorsunuz bu

ABD ve İsrail’in gerçek, Filistin’in sahte dostları

Kahrolsun Emperyalist ve Siyonist İşbirlikçileri!

Yenikapı’da “Zulme Lanet” de,
Bir gün sonra da zalime 1 milyon varil petrol gönder…

Nurullah Ankut

Nurullah Ankut

Nurullah Ankut
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Muharrem İnce, gerçekten “in-
celik” ediyor. İncece siyaset 

izliyor. 
2 gün önce yaptığı Osmaniye Mi-

tinginde bakın ne demiş:
 “Amerika Birleşik Devletleri’yle 

sorunlarımız var. Ama Amerika Bir-
leşik Devletleri bizim müttefikimiz. 
Kararlı bir şekilde Bosna’da, Koso-
va’da nasıl işbirliği yaptıysak, aynı 
konularda sürdüreceğiz.

“Hedefimiz Türkiye’yi Avrupa 
Birliği’ne sokmak.”

Saygıdeğer arkadaşlar;
1950’den beri tüm Amerikancı 

Parababaları partileri hep aynı söz-
leri tekrarlayıp durdular, değil mi?

Şimdi bu “ince” vatandaş yeni 
bir şey mi söylemiş oluyor?

Hayır.
Sadece bu da diğerleri gibi, yani 

Meclisteki Amerikancı Beşli Çete’nin 
geri kalan liderleri gibi ABD’li ve 
AB’li efendilerine sadakatini sunmuş 
oluyor.

“Hizmete hazırım, emrinize ama-
deyim, saygıdeğer efendilerim”, demiş 
oluyor. 

Birilerinin bu soytarıya; ABD Em-
peryalist Haydudunun BOP Projesini 
ve Haritasını göstermesi ve sorması 
gerekiyor:

Amerika’nın ve AB’nin, Türki-
ye’nin de içinde bulunduğu Ortado-
ğu’ya dair, ya da kendi ifadeleriyle 
bölgedeki 22 ülkenin sınırlarının nasıl 

değiştirileceğine dair projesi ve harita-
sı budur. 1990’dan bu yana da bu pro-
jeyi ve haritayı hayata geçirmek için 
Ortadoğu’yu Cehenneme çevirdi bu 
Haydut ABD. Sen de bunu mu savu-
nuyorsun?

10 milyona yakın da masum insan 
katletti Ortadoğu’da. Yakıp yıktı ülke-
leri. İyi mi yaptı sence?

Devam ediyor Hafız Hödük:
“Kararlı bir şekilde Bosna’da, Ko-

sova’da nasıl işbirliği yaptıysak, aynı 
konularda sürdüreceğiz.”

Be soytarı!
ABD Emperyalist Celladıyla yap-

tığınız o işbirliği, Yugoslavya’yı tamı 
tamına 7 parçaya böldü. Yüz binlerce 
insanın hayatına mal oldu. Ve de en 
kötüsü, o güne dek Sosyalist bir düzen 
içinde, kardeşçe yaşayan halklar, arala-
rında hiçbir etnik sorun çıkmamış olan 
halklar birbirine karşı düşmanlaştırıldı, 
birbiriyle savaştırıldı, aralarına belki 
de on yıllar boyu sürecek kin ve nefret 
tohumları ekildi.

Sen buna iyi diyorsun ha?
Aynı paralelde sürdürecekmişsin 

ABD’yle, AB’yle ilişkileri, öyle mi?
Eeey Amerikan uşağı!
Eeey halkların düşmanı!
Sen Tayyipgiller’in laikçi versiyo-

nundan başka hiçbir şey değilsin. 
Amerika’yla sorunlar nereden kay-

naklandı?
BOP’un Eşbaşkanı Kaçak Saraylı 

Hafız’ın yıllar boyu o projenin uygu-
lanması için verdiği hizmetin kendini 
bitişe götürdüğünü görmesinden kay-
naklandı.

7 Haziran 2015 Seçimlerinde gör-

dü ki Tayyip, o projede hizmete devam 
etmek, kendinin iktidardan tepetaklak 
edilip yuvarlanmasına yol açacak. Bu 
sebeple işi milliyetçiliğe döktü. Daha 
önce “ayaklar altına aldık” dediği mil-
liyetçiliği, eğildi, tutup kaldırdı, başı-
nın üzerine koydu. 

BOP hizmetkârlığında da ayak sü-
rümeye başladı. İşte ABD’yle aranız-
daki sorunlar buradan kaynaklandı, 
İnce Hafız!

Ne diyor İnce Kardeş ayrıca?
“Hedefimiz Türkiye’yi Avrupa Bir-

liği’ne sokmak.”
Şu matematiksel bir kesinlikte 

bilinmelidir ki, Avrupa Birliği de-
nen emperyalist haydutlar güruhu 
Türkiye’yi oraya asla tek parça 
olarak almazlar!

BOP çerçevesinde Türkiye’nin 
en az üçe bölünmüş halini Avrupa 
Birliği’nde görmek isterler. Tür-
kiye o hale getirilinceye kadar da 
Türkiye’yi oyalarlar ve kullanırlar, 
bugüne dek olduğu gibi. Çünkü 
onlar da Türkiye’nin düşmanları 
arasındadır.

Hiç unutmamamız gerekir ki 
ABD’nin de, AB’nin de bizim hak-
kımızdaki değişmez niyeti ve kara-
rı “Yeni Sevr”dir.

Türkiye bunların kucağına doğ-
ru koştukça o Cehenneme, o ba-
taklığa adım adım yaklaşmış olur 
sadece. Sonunda da oraya düşüp 
boğulur...

Bunlar bir de arasıra, göstermelik 
olarak, Atatürk’ten söz ederler, değil 
mi?

Oysa ne demişti Mustafa Kemal, 
Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtu-
luş Savaşı’mızın ölüm kalım günlerin-
de?

“Ya istiklal, ya ölüm!”
Ve başka ne demişti?
“Fakat varlığımıza sataşan (ta-

sallut eden) bütün Batı dünyası, 
Amerika da içinde olduğu halde, ta-
biatıyla büyük bir kuvvet teşkil edi-
yor.” (Mustafa Kemal, Aktaran: Fethi 
Naci, Atatürk’ün Temel Görüşleri, s. 
46) 

Meclisteki Amerikancı Beşli Çete 
ne diyor?

Amerika müttefikimizdir. NATO 
ortak örgütümüzdür. Avrupa Birliği’ne 
girmek hedefimizdir...

Yani Mustafa Kemal ne demişse 

bunlar 180 derece tersini söylüyorlar. 
Ve söylemekle de kalmıyorlar; yapı-
yorlar da ayrıca...

Ondan sonra da “Biz Atatürkçü-
yüz”, diyorlar.

Hadi be!..
Milleti ahmak mı sanıyorsunuz, 

düzenbazlar!..
Biz bu tarz eleştirilerde bulunun-

ca, bazıları diyor ki; “Niye muhalefeti 
eleştiriyorsunuz?”

Yahu bunlar muhalefet filan değil 
be...

Meclisteki bu Amerikancı Beşli 

Çete’nin tamamı ABD tarafından ora-
ya getirtilip oturtulan ve demokrasici-
lik oyunu oynatılan kuklalardır, piyon-
lardır. 

Bu ipli kuklaların hiçbiri kendi ak-
lıyla, iradesiyle düşünüp davranmaz, 
davranamaz. Bunları Sam Amcalarının 
CIA’sı oynatır. CIA’nın yazdığı ihanet 
oyununun oyuncularıdır bunlar. Hepsi 
kendilerine düşen rolü oynamaktadır-
lar. Aynı senaryoya bağlıdırlar, aynı 
oyunun ekibine dahildirler. 

Diğer aday, İyi Parti Şefi Meral Ak-
şener Hanımefendi ne diyordu progra-
mında?

“NATO
“Türkiye, İkinci Dünya savaşın-

dan sonra kurulan dünya düzeni 
içinde Batı kurumları içinde yer al-
mıştır. Ülkemizin savunma politika-
sı da Batı güvenlik sistemine entegre 
edilmiştir. Savunma politikasında 
en üst şemsiye olarak NATO bulun-

maktadır. NATO bir siyasi yapılan-
ma olup üyelerinin müşterek savun-
ma ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. 
Türkiye’nin NATO şemsiyesinde 
olması milli politikalar ve stratejiler 
uygulamasına engel olmadığı gibi 
İttifak üyeliğimiz diğer ittifak ve 
mekanizmalardaki ülkelerle kendi 
milli çıkar ve ulusal güvenliğimizin 
gereği olarak kurulacak ilişkilere 
ve iş birliği çabalarına da aykırı de-
ğildir.” (http://www.yenicaggazetesi.
com.tr/iyi-partinin-program-ve-tuzu-
gu-ilk-kez-yenicagda-175673h.htm)

Görüyorsunuz; hanımlar beyler, 
parti programlarına varıncaya kadar 
bağlanmışlar, Amerika tarafından.

Nasıl laf çevirip gargara yapıyorlar, 
Amerika’yı, NATO’yu savunabilmek 
için, değil mi?

Hep söylediğimiz gibi, bunlar Türk 
Halkının da, Kürt Halkının da, Bölge 
Arap-Fars Halklarının da düşmanları 
cephesindedir. Vatanın ve milletin düş-
manıdır bunlar. Amerikan hizmetkârı-
dırlar, Amerikan kuklasıdırlar. Ruhla-
rını satmışlardır Amerika’ya...

Düzelmezler, iflah olmazlar...
Sadece toprak ıslah eder bunları...
Ve diyelim ki son söz olarak;
 “Katil Amerika, Ortadoğu’dan 

defol” diyemeyen her siyasi, her ay-
dın, her akademisyen, her sanatçı, 
her gazeteci ya gafildir, ya korkaktır, 
ya da haindir…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
22 Mayıs 2018 

Muharrem İnce, gerçekten “incelik” ediyorNurullah Ankut

yapılan insanlık dışı katliamlardan. 
Siyonist Devletle suç ortaklığı etmeye 
devam ediyorsunuz.

Cumhuriyet Gazetesi’nde çıkan şu 
habere bir bakın, saygıdeğer arkadaş-
lar:

“Yenikapı mitinginden 1 gün 
sonra, Ceyhan’dan İsrail’e petrol 
sevkiyatı!

“Kudüs’te yapılan katliamın ar-
dından, muhalefetin İsrail’le yapı-
lan anlaşmaların iptali hakkındaki 
teklifini Meclis’te reddeden ancak 
Yenikapı’da “Zulme Lanet Kudüs’e 
Destek” mitingi düzenleyen iktida-
rın, bir gün sonra yine İsrail’e petrol 
sevk ettiği ortaya çıktı.

“Kudüs’ün İsrail’in başkenti 
olarak tanınmasına Filistin halkı-
nın tepkisini kanla bastıran Tel Aviv 
yönetimi, Türkiye’den sözlü çıkışlar 
dışında hiçbir tepki almadı. Mec-
lis’te İsrail’le yapılan anlaşmaların 
iptal edilmesi için verilen önerge 
AKP ve MHP oyları ile reddedilir-
ken, iki parti 18 Mayıs Cuma günü 
BBP’nin de desteği ile Yenikapı’da 
“Zulme Lanet Kudüs’e Destek” mi-
tingi düzenlendi

“(...)
“KINAMAYA DA TİCARETE 

DE DEVAM
“(...)
“MİTİNGDEN 1 GÜN SON-

RA DA İSRAİL’E PETROL SEVK 
EDİLMİŞ!

“Tanker Trackers sitesinin yap-
tığı son paylaşımlar ise, Yenikapı’da 
yapılan mitingden bir gün sonra da 
İsrail’e petrol sevk edildiği ortaya 
çıktı. Sitenin yayınladığı sevkiyat 

haritasına göre, 19 Mayıs günü Cey-
han’dan İsrail’e 1 milyon varil gizli 
petrol sevkiyatı yapılmış. Yöntem 
yine aynı. Rotayı Port Said olarak 
yazan tankerler son anda Aşkelon li-
manına yöneliyor.” (http://www.cum-
huriyet.com.tr/haber/dunya/979264/
Yenikapi_mitinginden_1_gun_son-
ra__Ceyhan_dan_israil_e_petrol_sev-
kiyati_.html)

Saygıdeğer arkadaş-
lar;

İşte Kaçak Saraylı Hafız 
budur. Abdüllatif Şener’in 
de çok yerinde olarak söyle-
diği gibi, Tayyip’in ne söy-
lediğine değil, ne yaptığına 
bakacaksın.

Ne yaptığına bakınca 
da, onun Siyonist İsrail’in 
en sadık dostlarından biri 
olduğunu görürsünüz...

İsrail Gazetesi Haa-
retz’de yazan Sami Peretz 
de Tayyip’in kişiliğini, yani 
ikili oynamadaki maharetini 
iyi bilenlerdenmiş. Bakın 
gazetesinde ne yazıyor, Tay-
yip için:

“Geçen yıl yaklaşık 
2 milyon kişi 12 bin 400 
uçuşla İsrail’den Türki-
ye’ye yolculuk yaptı. Her iki taraf 
da bu durumdan faydalandı.

“(...)
“İsrailli bir gemi acentesi olan 

Tiran Shipping’de yönetici ortak 
olan David Behrisch, İsrail’le Türki-
ye arasındaki diplomatik ilişkilerde 
yaşanan iniş çıkışların şimdiye ka-

dar konvoylar üzerinde hiçbir etki 
yaratmadığını dile getiriyor.

“Hiç gerilim yaşamadım, Mavi 
Marmara’dan sonra bile. Şimdi de bir 
gerilim yaşayacağımı sanmıyorum. 
İstanbul’daki İsrail Konsolosuyla 
görüştüm. Ticaretin olağan seyrinde 
olduğunu ve böyle devam edeceğini 
söylediler. 

“(...)
“Zisser, iş ekonomiye gelince 

Erdoğan’ın daima öfkesini kont-
rol etmek konusunda dikkatli dav-
randığını ve siyasetle ticareti nasıl 
ayırt edeceğini bildiğini söylüyor. 
“Sınırlarını bilir (...)” diyor.” (ht-
tps://www.haaretz.com/middle-e-
ast-news/turkey/.premium-with-dip-
lomatic-crisis-turkey-israel-tra-

de-ties-may-be-in-trouble-1.6095550?
=&ts=_1526925673885)

Ne diyor İsrailli?
“Erdoğan öfkesinin sınırlarını bi-

lir”, diyor.
Bu demektir ki Tayyip, külhanbeyi 

tutumuyla atar savurur. Ama iş pratiğe 
geldi miydi, asla hizmette kusur etmez. 

Tabiî aynı yazıda yazarın referans 
aldığı, Tel Aviv Üniversitesinden Prof. 
Eyal Zisser veciz bir cümleyle anla-

tıyor, Tayyip’in bu oynak kişiliğini. 
“Erdoğan siyasetle ticareti nasıl ayırt 
edeceğini bilir”, diyor. İkisini birbirine 
karıştırmaz, diyor. Yani siyaset icabı 
bazen İsrail’e atar tutar. Ama bunu asla 
fiiliyata; ticarete ya da başka alanlara 
yansıtmaz, diyor. 

Yani söylediği her şey lafta kalır, 

diyor...
Evet, Tayyip!
Sen işte busun. Yukarıda da dedi-

ğimiz gibi size sadece Allah yardımcı 
olabilir. Başka hiç kimse sizi düzelte-
mez. Doğru yola iletemez...

Böyle bir yolu özgür iradenizle 
seçmiş olduğunuz için da, yani bilerek 
ve isteyerek ihanet yoluna yöneldiği-
niz için Allah da size yardım etmez...

Bence siz, Tayyip, Din Günü-
ne-Mahşer Gününe de inan-
mıyorsunuz. Yoksa ortala-
ma 100 yıldan bu yana 100 
binlerce Müslümanı katle-
den bu Siyonist güçlerle ve 
bunun 1948’den bu yana 
temsilciliğini yapan İsrail 
Devletiyle nasıl böylesine 
canciğer dost olabilirsiniz?

Daha önce de defaatle 
söylediğimiz gibi; sizler Hz. 
Muhammed ve Kur’an’ın 
Allah’ına değil, sadece ve 
sadece Para Tanrısına tapı-
yorsunuz. Kıbleniz de Kâbe 
değil, Washington-White 
House. 

Ne kötü bir seçim sizin-
ki, Tayyip...

Yine hep söylediğimiz 
gibi, acınası hallerdesiniz 
de, içine isteyerek düştüğü-

nüz durumların farkında değilsiniz.
Bulunduğunuz yeri ve hali görüp; 

“Biz ne yapmışız yahu böyle”, demek-
ten uzaksınız. Şeytan önünüze düşmüş, 
ihanetten ihanete sürükleyip duruyor 
sizi. Yazık...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
21 Mayıs 2018 
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Kaçak Saraylı Hafız!
Artık helvacı kabağı gibi 

ayan beyan ortaya çıktı ki senin 
yüksekokul diploman filan yok...

Bütünüyle emrin altına aldığın 
ve bir nevi hukuk bürona dönüştür-
düğün YSK’nin, yasanın öngördüğü 
Devlet Başkanlığı Adayları için yük-
sekokul diploması olması şartının, 
“e-devlet” çıkışlı sıradan bir pusu-
layla da yerine getirilmiş sayılaca-
ğını açıklamasından sonra, artık biz 
de yüzde yüzlük bir kesin kanaate 
vardık ki senin hiçbir yüksekokulda 
okumuşluğun ve buradan 2, 3 ya da 
4 yıllık bir diploma almışlığın filan 
yoktur.

Bu kesin gerçeği, bizim gibi aklını 
önyargısızca kullanabilen, zihin hasa-
rına uğratılmamış her aydın görmüştür 
sanırız.

Biliyorsun; senin yüksekokul dip-
loman olmadığı için Devlet Başkanlığı 
Seçimine katılman yasalarca mümkün 
değildir. Bu bakımdan adaylığının dü-
şürülmesi gerekir talebiyle YSK’ye 
yaptığımız başvuru, öngördüğümüz 
gibi hemen reddedildi. 

Adımız gibi onu da biliyoruz ki, o 
YSK denen kuruluşun, senin isteğin 
dışında bir karar oluşturması asla söz 
konusu değildir. 

Fakat bize verdiği ret pusulasında, 
işin özüne ilişkin öyle bir gargara yap-
tı ki, aslında tevil yoluyla bile olsa, o 
da gerçeği itiraf etmek zorunda kalmış 
bulunmaktadır. 

2 sayfalık ret kararının bir sayfası 
tamamen bizim taleplerimizi özetle-
mektedir. Öbür sayfanın da tamamına 
yakını laf dolandırmaktadır. Yani konu-
dan ısrarla kaçmaktadır. 

İşin özüne ilişkin 2 cümlelik yazı-
da ise aynen şunu demektedir:

“Yüksek Seçim Kurulunun 
06/05/2018 tarihli, 2018/391 sayılı 
ile Adalet ve Kalkınma Partisi ve 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupları 
tarafından aday gösterilen Recep 
Tayyip ERDOĞAN’ın başvuru ev-
raklarının incelenmesi neticesinde 
herhangi bir eksiklik olmadığı anla-
şıldığından, adaylık başvurularının 
kabülüne karar verilmiştir.”

Saygıdeğer arkadaşlar;
Bakın burada bile nasıl kaçıyor ko-

nunun esasından YSK...
“Başvuru evraklarında herhangi 

bir eksiklik olmadığı anlaşıldığından”, 
ibaresini oluşturuyor. 

Biz eksiklik var, demiyoruz ki. Ver-
diği evraklardan yüksekokul mezunu 
olduğunu gösteren ve diploma adıyla 
anılan belgenin sahteliğini iddia edi-
yoruz. 

Sen; sahte değil, gerçektir, diyebi-
liyor musun?

Diyemiyorsun...
Eksiklik yoktur filan diyerek gar-

garaya getirip konunun üzerini kapatıp 
geçiyorsun...

Psikolojik sorgulama teknikleri 
açısından YSK’nin verdiği bu yanıt 
bütünüyle onun suça ortak olma tela-
şıyla yaptığı bir tutarsızlığı, bir saçma-
lamayı göstermektedir. 

Bir defa, konuyu saptırmak için, 2 
sayfalık cevap metninde asla esasa gir-
memektedir. Yukarıda andığımız kısa-
cık bölümde ise, “evraklarda eksiklik 
yoktur”, diyerek yine işin esasına gir-
meden, yani evrakın gerçek mi, sah-
te mi olduğu konusunda herhangi bir 
beyanda bulunmadan işi geçiştirmiş 
olmaktadır YSK.

Kriminoloji Bilimine göre de ya-
lan söyleyen bir zanlı aynen bu tutum 
içine girer. Olay gününü işaret ederek; 
“Ne yaptınız o gün? Sabah kalktığınız 
andan başlayarak gece yattığınız ana 
kadar tüm yaşantınızı anlatın.”, dedi-
ğiniz zaman size yataktan nasıl kalk-
tığını, nasıl traş olduğunu, dişlerini 
fırçaladığını, kahvaltıyı hazırladığını, 
kahvaltıda neler yediğini, içtiği çay 
ya da kahvenin çeşidini vb. durumları 
uzun uzun anlatır. 

İşi varsa işindeki durumlardan söz 
eder uzun uzun. Yoksa her zaman gittiği 
lokal, kahve ya da takıldığı yerleri an-
latır ayrıntılıca. Ama iş suçun işlenme 
saatine geldiği anda orayı bir ya da iki 
cümleyle hemen geçiverir. Yine sonra-
sını anlatmaya başlar, devam eder uzun 
uzun. Gece kimlerle buluştuğunu, nasıl 
vakit geçirdiğini, eve saat kaçta döndü-
ğünü, döndükten sonra dinlenme kah-
vesi içtiğini, televizyondaki bir diziye 
ya da müziğe takılıp zaman geçirdiğini 
anlatır da anlatır.

YSK de aynı yönteme başvuruyor. 
Kriminoloji uzmanları, bu şekilde ifade 
veren bir zanlının suçlu olduğuna yük-
sek ihtimalli bir hükümle yaklaşırlar. 

Kaçak Saraylı Hafız’ımız sadece 
Fatih İmam Hatip Okulunu bitirmiştir. 
Ergun Poyraz’ın anlatımına göre de 
ikmale kalmış, bütünleme sınavlarına 
girmiş, o sınavlarda da yeterli başarıyı 

sağlayamadığı için kurul kararıyla me-
zuniyetine olur verilmiştir. Başkaca da 
hiçbir okula gitmemiştir. 

O yıllarda İmam Hatip Okulu me-
zunlarının yüksekokullarda okuyabil-
meleri için lise fark derslerinden sına-
va girip lise mezunu diploması almala-
rı gerekirdi.

Meslek Liselilerin, tabiî İHO da 
bunların içinde, bu fark derslerinden 
sınava girecekleri okullar her ilde bir 
ya da daha fazla olurdu. Bu okullara 
başvurup buralardan sınava girerek 
lise diploması alınması gerekirdi. 

Kaçak Saraylı’nın da o zamanlar 
bu sınavlar için belirlenmiş olan Eyüp 
Lisesine girerek fark dersleri sınavları-
nı verip buradan lise diploması aldığı 
iddia edilmektedir. 

Fakat Eyüp Lisesinin bile, Ergun 

Poyraz’ın araştırma sonucuna göre, 
Tayyip Erdoğan’ın liselerine herhangi 
bir başvuruda bulunmadığı, kaydının 
küreğinin olmadığı; dolayısıyla da bu-
rada sınavlara girip lise diploması filan 
almadığı açıklanmış bulunmaktadır. 

İşin en önemli kilit noktalarından 
birisi budur. Lise diploman yoksa za-
ten ne İktisadi Ticari İlimler Yükseko-
kuluna kayıt yaptırabilirsin, ne Mar-
mara Üniversitesine, ne İstanbul Üni-
versitesine, ne de herhangi bir başka 
üniversiteye...

Kaçak Saraylı Hafız’ın durumu da 
işte budur...

Üniversite diplomam diye ortaya 
çıkardığı her iki belge de birbiriyle 
uyumsuzdur, imzasızdır ayrıca da. Yani 
Rektör ve Dekan imzaları yoktur. Yazı 
karakterleri de birbirinden farklıdır. 
Her ikisinin de sahteliği, geçersizliği 
kesinkes kanıtlanmış bulunmaktadır. 

Sözü uzatmayalım:

Senin diploman filan yok, Hafız. 
Dolayısıyla da sen hiçbir zaman Dev-
let Başkanı ya da “Cumhurbaşkanı” 
filan olmadın. O sıfatlarla attığın bütün 
imzalar geçersizdir, hukuk diliyle yok 
hükmündedir.

Ayrıca da sen, Resmi Evrakta Sah-
tecilik yaptın, bir suç daha işledin. 

Ardına ABD Emperyalist Haydu-
dunu ve AB Çakallarını alarak zavallı 
cahil, bilinçsiz insanlarımızı Allah’la 
aldatıp kandırdın yıllar boyu...

Ama yolun sonuna geldin, Hafız...
Senin diplomasızlığını ve mille-

ti ahmak yerine koyarak kandırdığını 
ispatlayacağız. Tüm millet görecek, 
anlayacak, şaşıracak, öfkelenecek ve 
isyan edecek sana karşı.

Milletimize sözümüz olsun bu. 
Ayrıca şunu da göstermiş olacağız 

bu vesileyle:
Meclisteki Amerikancı Beşli Çe-

te’nin tamamının, senaryosu ABD 
ve onun casus örgütü CIA tarafından 
yazılan, onlar tarafından sahneye ko-
nulan ve CIA-Pentagon-Washington 
tarafından yönetmenliği yapılan ihanet 
oyununun, yani ihanet tiyatrosunun 
değişik aktörleri olduğunu. Onların 
hiçbiri gerçek muhalefet değil. Tıpkı 
senin çıkardığın diplomalar gibi sahte. 

Ne yapıyor, Muharrem Efendi, Ba-
lıkesir Necati Eğitim Enstitüsü önün-
de?

Diplomasının fotokopisini dağıtı-
yor.

A şaklaban, senin diplomanı soran, 
konu eden var mı?

Diplomasız olan Tayyip...
Niye ona yönelik eylemde bulun-

muyorsun?
Soytarılık işte...
Biz ne yapıyoruz?

“Senin diploman sahte, Hafız.”, 
diyoruz. “Sen Devletbaşkanlığı yapma 
yeterliliğine sahip değilsin. Sen resmi 
evrakta sahtecilik yapıyorsun. Suç işli-
yorsunuz birlikte. Sizin hiçbir meşrui-
yetiniz yok.”

İnce Efendi buralara gelmez tabiî.
Nerelere gelir?
AKP’gillerin parti merkezine. Üs-

telik de Kaçak Saray’a da giderim, der. 
Vay İnce Efendi vay…

Rahmetli şairimiz Ece Ayhan’ın 
deyişiyle; diyorsun ki muhalefetimiz; 
“Mor Külhanidir Abiler.” 

Saraylı Hafız Tayyip Efendi,
Bak, sana “hemşehrim” diyerek 

kucak açıp yol da gösteriyor, İnce Mu-
harrem Efendi. “Devr-i sabık yaratma-
yacağız”, diyor. 

Yani adam paspasçı. Almış eli-
ne arap sabunlu suyla dolu kovayı ve 
ucu paçavralı sopayı, senden geriye 
kalan ne varsa hepsini silip süpürüp 
atıvereceğiz, bir kenara ya da çöpe, 
diyor. Sen hiç telaşlanma, diyor. Gel 
bu işi direnmeden bana devret, ortak 
efendimiz ABD’ye biraz da ben ve 
avanem yani Yeni CHP hizmet etsin, 
diyor. 

Hep sen mi hizmet edeceksin 
ölünceye dek? Üstelik aynaya bakın-
ca göreceğin gibi çok da yoruldunuz 
sen de AKP’giller’in de, diyor. 

Fakat biz öyle değiliz. Herkes 
söylediğinin ve yaptığının hesabını 
verecek!

Hiçbir şey gizli kalmayacak! Göz-
den kaçmayacak, unutturulmayacak, 
geçiştirilmeyecek!

Hz. Muhammed ve Kur’an’ın 
adaleti neyse, bizim adaletimiz de 
odur, Hafız! Bundan kaçışınız yok.

Velhasıl; bu dünyada biz, öbür 
dünyada Din Günü’nün sahibi, hak et-
tiğiniz cezayı ne bir eksik ne bir fazla, 
yani tamı tamına vereceğiz... 

Ha, sadece size değil. Mecliste-
ki Beşli Çete’nin diğer mensuplarına 
da, ABD işbirlikçiliği, dolayısıyla da 
vatana ve millete ihanet etmiş olmala-
rından dolayı suçlarının karşılığı olan 
ceza verilecektir hukuka bağlı, tarafsız 
mahkemeler tarafımızdan. 

Amerikancılık, NATO’culuk, 
BOP’çuluk, ABD ve AB Emperyalist 
Haydutları Ortadoğu’yu kan gölüne 
çevirirken onlara yapılan şakşakçılık 
ağır suçlardır. Hem bizim açımızdan, 
hem de Tarih açısından.

Hep söylediğimiz gibi bizde mü-
rur-u zaman yoktur. Kur’an’da da ol-
madığı gibi...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
31 Mayıs 2018 

Bu mektepler de ne ola ki?..Nurullah Ankut

Kaçak Saraylı Hafız’ın İstanbul 
Belediyesi Yönetimi, 15 günlük 

“İstanbul Ajansı” adında bir dergi 
çıkarıyor. Kitle ulaşım araçlarının 
geliş gidiş merkezlerine de koyarak, 
parasız dağıtıyor bunu. 

15-30 Mayıs 2018 tarihli sayıları-
nın manşeti de şudur: 

“İSRAİL KATLEDİYOR DÜN-
YA SEYREDİYOR”

Peki, AKP’giller’in Kaçak Sa-
ray’da mukim, “Ümmetin Lideri” 
dedikleri Büyük Hafız’ı ne yapıyor?

O da seyir mi ediyor?
Hayır...
İki şey yapıyor:
Birincisi, ABD Emperyalist Ça-

kalının “Yeşil Kuşak Projesi” kapsa-
mında yaptığı çalışmalarla 1950’den 
bu yana yetiştirdiği Muaviye-Yezid 
ya da CIA-Pentagon Diniyle zehir-
leyip meczuplaştırdığı zavallı, cahil 
ve bilinçsiz kitleleri bir kez daha 
Allah’la aldatabilmek için Yenikapı 
Dolgu Çukuru’nda miting yapıyor. 

Zaten derginin arka kapağı da bu 
miting ilanıyla dolu. Diyor ki bura-
da; “Zulme Lanet Kudüs’e Destek”, 
“İnsanlık adına haydi meydana”.

Sanki muhalefetteki bir partiy-
miş gibi ya da bir kitle örgütüymüş 
gibi miting tertipliyor, Kaçak Saray-

lı Tayyip. Orada esip gürlüyor, verip 
veriştiriyor İsrail’e...

Hayatını Siyonist Devletin kat-
liamı sonucu kaybeden masum 65 
Filistinli Müslüman için de sözde 
üzüntü beyanlarında bulunuyor. 

Şimdi gelelim, yaptığı ikinci işe...
Bu mitinginin hemen ertesi günü, 

yani aradan 24 saat bile geçmeden, 
İsrail’e 1 gün içinde tamı tamına 1 
milyon varil petrol gönderiyor, Cey-
han Limanı’ndan. Buradan petrol 
yüklenen tanker İsrail’in Aşkelon 
Limanı’na 1 milyon varil petrolü 
boşaltıyor.

Böylelikle ne yapmış oluyor, Tay-
yip?

Hem zavallı, bilinçsiz, meczup-
laştırılmış “hülooğğ”cularının gazı-
nı almış oluyor miting yaparak, hem 
de büyük bir sadakatle bağlı olduğu 
Siyonist İsrail Devleti’ne sarsılmaz 
sadakatini bir kez daha göstermiş, 
belgelemiş oluyor. 

Katliamından dolayı ödüllendir-
miş oluyor bir anlamda, Müslüman 
düşmanı Siyonist Hain İsrail’i...

Saygıdeğer arkadaşlar; Tayyip 
işte budur. O, pervaneler gibi döner. 
İyi bir tiyatrocudur o. Tersini de oy-
nar, yüzünü de...

Ruhunun en belirleyici karakteris-
tiği, hemen her konuda hiç zorlanma-
dan ikili oynayabilmesidir. 

Böyle insanlar bulunur, 6 bin yıldan 
bu yana vurguncu, asalak Tefeci-Bezir-
gân Sermaye Düzeninin çürüttüğü, ça-
murlara buladığı Şark Toplumlarında. 
Hem de bol miktarda bulunur. 

Fakat, işin en acıklı tarafı nedir, bi-
liyor musunuz arkadaşlar?

Bu insana ve avanesine, yani onun 
AKP’giller’ine hâlâ 20 milyon civa-
rında insan, mezbahaya koşan sürüler 
misali seçim sandıklarına koşup oy 

vermektedir. 
Hain, Çakal ABD Emperyalist Hay-

dudu, 1950’den bu yana ekonomisiyle, 

siyasetiyle, askeriyesiyle, sanatıyla, 
kültürüyle, sinemasıyla, müziğiyle esir 
ettiği Türkiye’de böylesine meczuplaş-
mış, gerçekleri görmekten, kavramak-
tan, düşünüp anlamaktan geri bıraktı-
rılmış; yani zihin hasarına uğratılmış 
10 milyonlarca insan yetiştirdi. 

İşte bu sebepten Türkiye, 1950’den 
bu yana kıçın kıçın yüzen ördekler gibi 
Ortaçağ’a doğru günbegün geri git-
mekte ve laiklikten, bilimden, teknik-

ten, sanayiden, modern üretimden ko-
parılarak 1000-1500 yıl öncesinin bir 
Ortaçağ Devleti haline dönüşmektedir.

İkili oynaması, İslam Alemine ve 
ülkemiz halklarına ettiği ihanetler böy-
lesine apaçık ortada olmasına rağmen, 
bunun içyüzünü görüp, anlayıp, kavra-
yamamaktadır insanlarımız. 

Bakın, saygıdeğer arkadaşlar; 
dünyanın öbür ucundaki Brezilya’da 
yaşayan karikatürist Carlos Latuff, 
Tayyip’in bu son Gazze Katliamı ile 
ilgili ikili oynayışı üzerine çizdiği iki 
karikatürde, onun içyüzünü nasıl netçe 
gözler önüne seriveriyor.

Demek ki arkadaşlar; zihin hasarı-
na uğratılmamış, yani aklını özgürce 
kullanabilen, dolayısıyla da gerçeği 
tüm yönleriyle görüp kavrayabilen 
bir insan, ortalama 10 bin kilometre 
uzaktaki bir ülkede bile yaşasa, Kaçak 
Saraylı Hafız’ın ne olduğunu anında 
görüyor ve çizgilerine döküyor. 

Türkiye’de ise onun burnunun di-
binde yaşayan, zihin hasarlı milyonlar-
ca insan, ne gerçekleri görebiliyor, ne 
de Tayyip’in durup dinlenmeden ikili 
oynayışını...

Hâlâ onun peşinden koşuyor, 
“Dünya Liderimiz”, diye...

Vah ki ne vah...
Ama her şeyin bir sonu gelir, değil 

mi arkadaşlar...
Bunların da sonu gelecek. Tay-

yip’in de, Tayyipgiller’in de ne olduğu 
anlaşılacak. Fakat büyük acılar çekile-
cek, büyük kayıplar verilecek...

Ne yapalım...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

24 Mayıs 2018 

İsrail katleder, dünya seyreder
Tayyip’se 1 milyon varil petrol gönderir cellada…Nurullah Ankut
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Bu yönetim Laikliğin içtenlikli 
savunucusu değildir. 

Hatırlarsınız, daha birkaç yıl 
önce Kemal Efendi, “Ben Laiklik 
tehlikededir diyemem.”, demişti. 
Bu yönetici ekip, Mustafa Kemal ve 
Kuvayimilliye’den, Antiemperyalist 
Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mı-
zın zaferinden nefret ettiği gibi, bu 
savaşın komutanlarını Ermeni, Pon-
tus, Süryani ve Dersim Soykırımcılı-
ğıyla da suçlar. 

Oysaki bunların tamamı emperya-
list bir yalandan ve savaş propaganda-
sından ibarettir...

Yine hatırlarsınız; Sorosçu Kemal, 
“Biz 30’ların, 40’ların CHP’si deği-
liz.”, diyerek “arif olan anlar ne dedi-
ğimizi” havasında kendilerinin Mus-
tafa Kemal’lerin, İnönü’lerin ve silah 
arkadaşlarının kurduğu CHP’yle zerre 
miktarda olsun ilgilerinin bulunmadı-
ğını itiraf etmişti.

Kaldı ki bunlar, 2010’dan bu yana 
AKP’giller’e ve onun Kaçak Saray’da 
mukim Şefine karşı samimi anlamda 
bir muhalefet yapmamaktadır. Göster-
meliktir bunların yapıp ettiği.

Bunların yaptığı 
muhalefet değil, 

muhalefetçilik oyunudur.
16 Nisan Referandumu’nu Tayyip, 

yüzde 47’yle kaybetmişti esasında. 
Yüzde 53 oranındaki oyumuzla biz “Ha-
yır” cephesini oluşturanlar kazanmıştık. 
Tayyip son anda, oylar sayılmaya geçil-
diği zamanda, YSK’ye bir kanunsuzluk 
yaptırttı. Sandık Kurulu Başkanlığının 
mührünü taşımayan zarflardaki oy pu-
sulalarının da geçerli olacağı şeklinde 
bir kanunsuz karar çıkarttı. 

Oysa böyle bir karar alma yetkisi 
kesinlikle yoktu YSK’nin. YSK, Se-
çimlerin Temel Hükümlerine İlişkin 
Yasa koyamazdı Sadece yasama ör-
gütünün çıkarmış bulunduğu yasalar 
çerçevesinde, yani onları uygulayarak 
seçim sürecini yürütmekle görevliydi.

Fakat Tayyip’in bir emri üzerine 
kanunsuzluğa yöneldi, yukarıda andı-
ğımız kararı çıkardı...

Bu karar doğrultusunda da, sosyal 
bilimcilerin değerlendirmelerine göre 
2 buçuk milyon civarındaki sahte oy 
geçerli sayıldı ve Tayyip bu şekilde, 
kıl payı da olsa kendini kazanmış gös-
tertebildi. 

Gerçek bir muhalefetin bu “Tam 
Kanunsuzluk” karşısında yapması 
gereken neydi?

Bu Referandumun meşruiyetini ve 
geçerliliğini zinhar tanımamak. Dola-
yısıyla da Tayyip’in Devlet Başkanı 
sıfatını tanımamak, onun attığı tüm 

imzaların yok hükmünde olduğunu 
ilan etmek.

Fakat Sorosçu Kemal bunun tam 
tersini yaptı, hatırlayacağımız gibi. 
Kanunsuzluğun yapıldığı günün akşa-
mı televizyonlara çıkarak bu sahtekâr-
lığı kabul edip geçti. Halk kitlelerinin 
de YSK önünde toplanarak kanunsuz-
luğu protesto etmelerini engelledi. Ve 
hatta, “oraya gitmeyin, orada silahlı 
adamlar var”, diyerek AKP’giller’in 

yapmak istediği korkutma ve sindirme 
politikalarına, dolaylı biçimde de olsa 
destek atmış oldu. 

Demek istediğimiz; bunların yap-
tığı muhalefet değil, muhalefetçilik 
oyunudur. 

Zaten seçimler de baştan sona bir 
hileden, bir düzenden, bir kandırma-
cadan ibarettir. Aslında sandıklardan 
her seferinde, 1950’den bu yana hep 
ABD’nin istediği çıkarılmaktadır. 

Yani işin aslında, ABD seçmekte-
dir, Türkiye’de kimin kendisine piyon-
luk edeceğini...

Halkımızsa bu oyunda, farkına var-
madan, figüranlar olarak yer almakta-
dır. Ve hatta kullanılmaktadır, bilme-
den ve istemeden de olsa...

İnce Muharrem Efendi de 
ABD’nin sıradan piyonları, 

kuklaları arasındadır
Bu Amerikancı Yeni CHP’nin 

Devlet Başkanı adayı Muharrem İnce 
Efendi’ye de mi oy veremeyiz?

Evet...
Bunun da TESEV’ci, Sorosçu Ke-

mal’in diğer CHP yöneticilerinden, 
Amerikancılık açısından herhangi bir 
farkı bulunmamaktadır. 

Birkaç gün önceki bir konuşmasın-
da ne diyor, bu İnce Hafız?

Aynen şunu:
“Amerika Birleşik Devletleri’yle 

sorunlarımız var. Ama Amerika Bir-
leşik Devletleri bizim müttefikimiz. 
Kararlı bir şekilde Bosna’da, Koso-
va’da nasıl işbirliği yaptıysak, aynı 
konularda sürdüreceğiz.”

Bosna’da, Kosova’da ne yaptı 
ABD, onun NATO’su ve tabiî Türkiye?

O güne dek birbirleriyle hiçbir et-
nik sorun yaşamamış bulunan Yugos-
lavya’yı oluşturan milliyetleri önce 
birbirine karşı kışkırttı, düşmanlaştır-
dı, saldırganlaştırdı; sonra da saldır-
gan emperyalist NATO Ordusu’yla 
bu ülkeye saldırarak tam yedi parçaya 
böldü, Yugoslavya’yı. Yüz binlerce 
masum insanın canına kıydırttı. Halk-
ları da 10 yıllar boyu sürecek bir kin ve 
nefretle doldurarak birbirlerine karşı 
düşman kıldı. 

ABD Emperyalist Haydudu ve 
onun sadık amigosu AB Emperyalist 
Çakalları dünyanın neresine el atar-
larsa oralara ölüm meleği de onlarla 
birlikte gider. Ve gittikleri yerleri kana, 
ateşe, zulme ve acıya boğar. Cehenne-
min en koyu dumanlarının tüttüğü yer-
ler haline getirir. 

İnsan olmak, tabiî namuslu ve bi-
linçli insan olmak, bu emperyalist ça-
kallara karşı olmak demektir. Onlara 
“ülkemizden, bölgemizden defolun, 

kan dökücü, insanlık düşmanı zalim-
ler!”, diye haykırabilmektir.

Yeni CHP’nin İnce Efendisi ne di-
yor?

Bunun tam tersini: Bosna’da, Ko-
sova’da yaptığımız gibi omuz omuza 
vererek BOP’un uygulama bekleyen 
diğer ülkelerini de cehenneme çevire-
lim, parça parça bölelim ve senin pro-
jeni hayata geçirelim, diyor. 

Yine 2 gün önceydi, sanıyoruz. 

Yaptığı bir konuşmada ne demişti?
Şunu:
“Yıl 1980; Türkiye’nin milli ge-

liri 2 bin dolar, Güney Kore’nin de 
2 bin dolar. Asya krizi oluyor, Kore 
iflas ediyor. Devlet 5 büyük şirketi 
çağırıyor. ‘Rekabet etmeyeceksiniz, 
dünyayla rekabet edeceksiniz’ di-
yor. 5 şirketin şimdiki ihracatı 250 
milyar dolar. Şimdi milli gelir 30 
bin dolar. Türkiye’de ise 7 bin dola-
ra düştü. Bir de Venezuela var. 300 
milyar varil petrol üretiyor ama dev-
lette tek adam var. Petrolün gelirini 
halka aktarayım, halk üretmesin, 
diyor. Halk üretmemiş ve sonunda 
üretmeyen ekonomi çöküyor. Şu 
anda en büyük petrol üreticisi Ve-
nezuela, tuvalet kâğıdı alamıyor. 
Aklımızı başımıza alırsak Güney 
Kore oluruz ama bedava yaşamaya 
çalışırsak tuvalet kâğıdı bulamayız. 
Karar sizin” (http://www.hurriyet.
com.tr/gundem/muharrem-ince-ya-gu-
ney-kore-gibi-ya-da-venezuela-gibi-o-
luruz-40849730)

İnce Efendi!
Sen ne çok hainmişsin böyle yahu...
ABD’nin Latin Amerika’daki düş-

man ilan ettiği en onurlu üç ülkeden 
biri olan (Küba, Bolivya, Venezuela) 
Venezuela’ya saldırıyorsun.

ABD de, Ölümsüz Devrimci Cha-
vez’in iktidara geldiği günden bu yana 
Venezuela’ya saldırıyor, hatırlayacağı-
mız gibi arkadaşlar...

11 Nisan 2002’de de işverenler 
örgütünün Amerikanofil bir haininin 
liderliğinde faşist darbe yaptırttı, Cha-
vez’e karşı CIA, hatırlanacağı gibi. 

Fakat Venezuela Halkı, gerçek 
dostlarının kim olduğunu öğrenmişti 
artık. Sokaklara döküldü, faşist darbe-
cilere başkaldırdı. Faşist darbecilerin 
el koyduğu Devlet Başkanlığı binasını 
kuşattı. Ve çaresiz kalan Amerikancı 
CIA yönetimindeki hainler, kaçmakta 
buldular kurtuluşu. 

Venezuela Halkı, Chavez ve yol-
daşlarını yeniden iktidara taşıdı...

Bir doğa kanseri sonucu aramızdan 
ayrılan Ölümsüz Devrimci’nin yerine 
en yetenekli ve en yiğit öğrencisi Ni-
colas Maduro Yoldaş Başkanlığa ge-
tirildi. 

Yine hatırlanacağı gibi, çok kısa 
süre önce yapılan seçimlerde Maduro 
Yoldaş yüzde 67.7 oranındaki oyla ye-
niden Devlet Başkanlığına seçildi. 

Halkın böylesine sevgisini, saygı-
sını ve güvenini kazanmış bir liderdir, 
Maduro Yoldaş. 

Hiç utanıp sıkılmadan Sorosçu Ke-
mal’in İnce Efendi’si, ABD Emperya-
list Çakalına şirin görünebilmek için 
Maduro Yoldaş’a ve onun ülkesi Vene-
zuela’ya saldırıyor. 

Chavez liderliğinde başlatılan ve 
Maduro Yoldaş’ın liderliğinde sürdü-
rülen Bolivarcı Devrim’in Venezuela 
Halkına neler kazandırdığının zerre 
miktarda olsun bilgisine sahip değil, 
bu Amerikanofil İnce Vatandaş. Sanı-
yor ki orada devrimci yönetim petrol 
gelirlerini halka, “alın yiyin, çarçur 
edin” diye veriyor...

Oysa o gelirlerin tamamı halka iş 
sahibi olması için kurulan altyapı ya-
tırımlarına gidiyor. 

Yine bilindiği gibi Chavez Yoldaş 
devrimin zaferiyle birlikte tam sonuçlu 
bir toprak reformu yaptı ülkede. Para-
babalarının tekelindeki toprağı kamu-
laştırarak üretmen halka dağıttı. 

Yediden yetmişe Venezuela Halkı-
nı ilköğrenimden üniversiteye kadar 
eğitmek için eğitim seferberliği başlat-
tı. Okumaz yazmaz kimse bırakmadı 
ülkede. Sağlığı herkes için eşit ve para-
sız yaptı. Hatta ülkede dişi çürük, ağız 
yapısı hastalıklı insan bile bırakmadı...

Gönüllü ve parasız hizmet veren 
Kübalı doktorların verdikleri emek 
sonucu, tüm ülke insanlarının dişleri 
sapasağlam ve pırıl pırıl oldu. 

Devrimin Venezuela Halkına ka-
zandırdığı olumlulukları burada say-
maya kalksak sayfalar tutar. Tüm 
bunlara ilaveten, Chavez liderliğin-
deki Bolivarcı Devrim, Venezuela’yı 
eskiden olduğu gibi sıradan faşist dik-
tatörlükler ülkesi olmaktan çıkardı. 
Dünyanın en onurlu, en saygı duyulan 
ülkeleri seviyesine yükseltti. 

Hemen yakınındaki, insan soyunun 
başbelası ABD Emperyalist Çakalları-
na ve onların saldırganlıklarına karşı 
yiğitçe, pervasızca meydan okuyor, bu 
yoldaşlarımız. 

Ama Sorosçu Kemal’in İnce Mu-

harrem’i bu onurdan nasiplenmediği 
için bilmez bunun değerini.

Gelelim Kore’ye...
Güney Kore, ABD Haydudunun 

Uzakdoğu’daki İsrail’idir. Bağımsızlı-
ğı ve ulusal onuru yoktur. 1950 sonrası 
ABD hegamonyasına girdiği için do-
ğal dinini bile koruyamamış, halkının 
yüzde 35 ila 40 civarında olan bölü-
münün Hıristiyanlaşmasına yol aç-
mıştır. ABD’nin yarı sapık, yarı sarhoş 
emperyalist saldırgan ordusunun işgali 
altındadır, bir anlamda. 

Ulusal gelirindeki artış meselesine 
gelirsek; ABD Haydudu bizim gibi, 
benzerimiz Ortadoğu ülkeleri, Asya, 
Afrika ve Latin Amerika ülkeleri gibi 
ülkeleri Kapitalizmce gerilik batağın-
da tutarken; Kore ve Tayvan’ın geliş-
mesine, modern teknolojiyle üretim 
yapan ülkeler haline gelmesine yar-
dımcı olmuştur. 

Bizleri rahatça sömürüp ülkelerimi-
zi talan edebilmek için, kapitalizmce 
gerilik konağında tutmuştur, dikkatlice.

Oysa oraların gelişmesine yardımcı 
olmuştur.

Neden?
Kore Demokratik Halk Cumhuri-

yeti’nin ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
içinin boşaltılarak çöküşünün sağlana-
bilmesi için...

Bu komünist ülke halklarına şu me-
saj verilmek istenmiştir:

Bakın, sizin birer parçanız olan 
Tayvan ve Güney Kore, Kapitalist Sis-
temle nasıl gelişip ileri teknolojiyi ya-
kaladı. Sizse komünist olduğunu için 
verimsiz bir ekonomiye sahipsiniz. 

İşte bu propagandayla Çin ve Kore 
Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin içi-
nin boşaltılıp birer karşıdevrimle art 
arda yıkılmaları ve kendilerine teslim 
olmaları amaçlanmıştır. 

Ulusal onurdan yoksun olan İnce 
Efendi, Kim Jong Un Yoldaş’ın, dün-
yanın Emperyalist Haydut Devleti ve 
onun bunak, faşist Trump Yönetimi 
karşısında nasıl pervasızca meydan 
okuduğunu, milim miktarda olsun 
geri adım atmadığını göremez, anla-
yamaz... Bu onurlu duruşun kıymetini 
bilemez...

Çünkü İnce Muharrem Efendi de 
ABD’nin sıradan piyonları, kuklaları 
arasındadır...

Yukarıda andığımız sözleriyle de 
efendisi ABD’ye ne kadar sadakatle 
bağlı olduğunu ve onun düşman belle-

diklerine, kendisinin de aynı miktarda 
düşman olduğunu göstermek, böylece 
de yalamalık ederek göze girmek iste-
miştir. 

İğrenç, mide bulandırıcı burjuva si-
yasetçi numaralarıdır bunlar. 

Tabiî ki bizim ellerimiz böylesi se-
falet düzeyine inmiş ABD hizmetkâr-
larına oy vermeye gitmez.

Bir de ne diyor, İnce Efendi?
“Devr-i sabık yaratmayacağız.”
Yani AKP’giller’in ve onun Büyük 

Şefi’nin işlemiş oldukları binbir suçun 
hesabının sorulmasının takipçisi olma-
yacağız...

Vatana ihanet dahil, Laik Cumhu-
riyet’i yıkmış olmaları dahil, yargıyı, 
orduyu, eğitimi, hemen tüm devlet ku-
rumlarını çürütüp çökertmiş olmaları 
dahil, Fetö’ye en büyük yardım ve ya-
taklık etmiş olmaları dahil, ve yüz mil-
yarlarca dolarlık kamu malını zimmet-
lerine geçirmeleri dahil, onların hiçbir 
suçunun üzerine gitmeyeceğiz...

Oh, ne âlâ memleket... Salçasından 
da koy...

Peki sen ne iş yapacaksın, İnce 
Efendi?

ABD’ye piyonluk. BOP’ta taşeron-
luk ha?

Yazık be! Yazık!..

Saygıdeğer Halkımız;
Daha önce de söylediğimiz gibi 24 

Haziran’daki Amerikanofillerin seçim 
oyununun sonucu ne şekilde belirlenir-
se belirlensin, senin payına ölümlerden 
ölüm beğenmek düşecektir.

ABD’nin Türkiye’yi üç parçaya 
bölünmüş gösteren BOP Haritasının 
uygulanma süreci devam edip gide-
cektir. 

Şu anki göstermelik yarışta bu-
lunanların tamamı BOP’çudur, NA-
TO’cudur, Amerikancıdır, Parababa-
ları yandaşıdır. Yani TÜSİAD’cıdır, 
MÜSİAD’cıdır, TİSK’çidir.

Bunlardan sana herhangi bir fayda 
gelmez. Vatana millete de bir fayda 
gelmez. Bunlar kendi iradeleriyle dü-
şünüp davranamazlar. Tamamının iple-
ri ABD Emperyalist Haydut Devletinin 
elindedir. 

Bu ipli kuklaların bir teki olsun gü-
venilir değildir...

Bu sebeple de biz bunların tamamı-
na karşı uzlaşmaz bir mücadele içinde-
yiz ve devrimci hattımızın bağımsızlı-
ğını kararlılıkla, titizlikle ve tüm gü-
cümüzle savunmaya devam edeceğiz. 
Bizim mücadelemiz bu yöndedir. 

Yaşasın Antiemperyalist, Anti-
feodal ve Antişovenist Demokratik 
Halk Devrimi Mücadelemiz!

Kahrolsun ABD-AB Emperyalist 
Çakalları ve onların bölgemizdeki, 
ülkemizdeki her boydan ve soydan 
işbirlikçileri, piyonları, hizmetkâr-
ları!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
29 Mayıs 2018

Görünüşte kim kazanırsa kazansın bu seçimin de 
kazananı AB-D Emperyalistleri olacak

Nurullah Ankut

Baştarafı sayfa 1’de
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Bundan tam 99 yıl önce, Mustafa 
Kemal ve Birinci Kuvayimilli-

yecilerimiz işgal altındaki vatanımızı 
Emperyalistlerden ve yerli işbirlikçile-
rinden kurtarabilmek için “Ya İstiklâl 
Ya Ölüm” şiarı ile yola çıktılar. Dün-
yada emperyalizme karşı kazanılan ilk 
bağımsızlık savaşını, Birinci Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’mızı gerçekleştir-
diler. Emperyalizmi ve onun yerli iş-
birlikçilerini ülkemizden kovdular. 19 
Mayıs, Birinci Antiemperyalist Kur-
tuluş Savaşı’mıza kıvılcım olmuştur, 
İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın da meşa-
lesidir!

Emperyalistler,  99 yıl önce kaybet-
tikleri bu savaşı, uğradıkları bu müthiş 
hezeyanı unutamadılar. Sömürdükleri 
diğer mazlum halklara umut olmasını, 
yeni bağımsızlık mücadelelerine örnek 
olmasını sindiremediler. Besledikleri 
derin intikam duygusu ve emperyalist 
emellerini hayata geçirme arzusuyla 
pusuya yattılar. Vatanımızı topuyla, 
tüfeğiyle işgalinde başarılı olamayan 
emperyalist çakallar bu kez başka bir 
yol izlediler; ekonomik, siyasi olarak 
ablukaya aldılar, kendilerine bağımlı 
hale getirdiler ülkemizi. İşbirlikçileri-
ni iktidara getirerek, planlarını onların 
eliyle hayata geçirdiler. Sevr adlı yır-
tılıp suratlarına fırlatılan hedeflerini, 
allayıp pullayarak yeniden getirdiler 
önümüze. Ülkemizi 1950 yılından bu 
yana AB-D Emperyalistlerinin belir-
ledikleri hain işbirlikçileri yönetmek-

tedir ve bunların tamamı bu projeyi 
hayata geçirmek için çalışmıştır. Yok-
sulluk cehenneminde yanan, CIA İsla-
mı’yla uyuşturulan halkımız, 70 yıldan 
bu yana emperyalizmin uşaklarına 
mahkûm edilmiş durumdadır.

Bütün bu uğraşlarının sebebi Bi-
rinci Kurtuluş Savaşı’mızın intikamını 
almak, Yeni Sevr’i hayata geçirmektir. 
Ve vatanımızı üç parçaya bölmektir. 
İşte bu yüzden Birinci Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’mızın izlerini silmeye çalış-
makta, yakaladıkları her fırsatta Mus-
tafa Kemal’e ve silah arkadaşlarına 
hakaretler savurmaktalar. Çünkü “Ya 
İstiklal Ya Ölüm” diyerek emperya-
listleri denize döken Mustafa Kemal 
ve Birinci Kuvayimilliyecilerin An-
tiemperyalist ruhlarından hâlâ kork-
maktalar. 

Yerli ve yabancı Parababaları, iş-
birlikçileri AKP’giller eliyle halkları-
mızı işsizlik ve pahalılık cehennemin-
de cayır cayır yakmaktadır. Bu gerici, 
asalak, halk düşmanı güruh ülkemizi 
Ortaçağ karanlığına götürmektedir. 

İnsanlığın başdüşmanı ABD Em-
peryalistleri “Büyük Ortadoğu Pro-
jesi” ile Ortadoğu Halklarına kan ağ-
latmakta, zulüm, açlık ve sefaleti reva 
görmektedir. Ortadoğu coğrafyası Em-
peryalistlerin kanlı planlarıyla sömür-
geleştirilmeye mahkûm edilmektedir. 
“Büyük Ortadoğu Projesi” çerçevesin-
de 1990’dan bu yana 10 milyon ma-
sum Müslüman katledilmiş, Irak, Lib-

ya ve Suriye fiili olarak bölünmüştür. 
Daha birkaç gün önce tüm dün-

yanın gözleri önünde mazlum Filistin 
Halkı vatanına sahip çıkmak isterken 
kurşuna dizildi Siyonist İsrail rejimi ta-
rafından ve Tarihe geçecek bir katliam 
yaşandı. ABD Emperyalistleri ve on-
ların Ortadoğu’daki karakolu Siyonist 

İsrail bir kez daha ne kadar kan emici, 
ne kadar insanlık düşmanı olduklarını 
gösterdiler.

Sıra artık Türkiye’dedir. Emperya-
list savaş köpekleri ülkemizde de aynı 
planları uygulamaya sokarak Kurtuluş 
Savaşı ile yırtıp çöpe attığımız Sevr’i 

halklarımıza dayatmaktadırlar.
Ülkemiz ise bu emperyalistlerin 

türlü türlü kimliklere bürünmüş işbir-
likçileriyle çevrelenmiş durumdadır. 
Bugün, Meclisteki Amerikancı 5’li 
çete “Büyük Ortadoğu Projesi”nin 
taşeronluğunu yapmaktadır. Bir teki 
bile, kanlı zalim AB-D Emperyaliz-
mine karşı değildir. İktidar hangisinde 
olursa olsun, AB-D ile “müttefik” ol-
maktan vazgeçmeyecektir. Geçtiğimiz 
günlerde Gazze’de yaşanan katliam 

sonrasında da bu durum bir kez daha 
gözler önüne serilmiştir. Meclisteki 
5’linin tamamı İsrail’e birkaç sataşma 
dışında, AB-D Emperyalizmine ses 
çıkartamamıştır. Sadece ufak mızıl-
danmalar gösterebilmişlerdir. Çünkü 
onlar emperyalizmin koltuk değnekleri 

olmadan yürüyemez durumdadır.
Yaklaşan baskın seçim de aslında 

bir düzenbazlıktan ibarettir. Bu se-
çimin, sonucu ne olursa olsun bizce 
kazanını çoktan bellidir; ABD ve AB 
Emperyalistleri. Halkımıza reva görü-
len her zamanki gibi ölümlerden ölüm 
beğenmek olacaktır.

Ancak Emperyalistler ve yerli 
hainler çetesi şunu bilmelidirler ki; 
bu hayâsızca gidişe dur diyen,“Va-
tan aşkını söylemekten korkar hale 
gelmektense ölmek yeğdir” şiarını 
benimsemiş bizler de aynı Birinci An-
tiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızda 
olduğu gibi yeniden emperyalistleri ve 
onların yerli işbirlikçilerini vatanımız-
dan defedeceğiz.

Henüz 17 yaşındayken elde silah 
vatan müdafaasına atılan Hikmet Kı-
vılcımlı’nın düşünce oğulları ve kızla-
rı olarak, “Ya İstiklal Ya Ölüm” şiarını 
ölünceye dek haykıran Denizler’in, 
Mahirler’in gerçek devamcıları olarak 
bu mücadeleyi halklar kurtuluşa erene 
kadar sürdüreceğiz.

19 Mayıs’ta yakılan bağımsızlık 
meşalesini elimizden düşürmeyece-
ğiz. Yeni Sevr’i de parçalayıp atacak, 
İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı da zafere 
ulaştıracağız! 19 Mayıs 2018

Ya İstiklal Ya Ölüm!
Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci 

Kurtuluş Savaşı’mız!
Emperyalistler, İşbirlikçiler Gel-

dikleri Gibi Gidecekler!

Kurtuluş Partisi Gençliği

Bugün 19 Mayıs. Mazlum halkların 
emperyalizme karşı kazandığı ilk 

ulusal kurtuluş savaşının, Birinci Kur-
tuluş Savaşı’mızın kıvılcımının çaktığı 
gün. O kıvılcımın yaktığı meşale bu-
gün İkinci Kurtuluş Savaşı’mıza yol 
gösteriyor.

Dün kapıdan kovduğumuz emper-
yalistler bugün bacadan ülkemize geri 
girdiler. Bizler de aynı Birinci Kurtu-
luş Savaşı’mızda olduğu gibi İkinci 
Kurtuluş Savaşı’mızla emperyalistleri 
bir daha gelmeksizin ülkemizden ko-
vacağımızı haykırmak için Kadıköy’de 
alanlardaydık.

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak; 
Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın de-
diği gibi biz “Yıldırılamaz Gençli-
ğiz”, İkinci Kurtuluş Savaşçılarıyız. 
Kuvayimilliye ruhu ile mücadelemizi 
sürdürdüğümüzü göstermek için, Hal-
kın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Genç-
liği olarak “Birinci Kurtuluş Sava-
şı’mızın Kıvılcımı, İkinci Kurtuluş 
Savaşı’mızın meşalesi” 19 Mayıs’ı 
997’uncu yılında Kadıköy Boğa’da 
kutladık.

Eylemimiz Mustafa Kemal, Birinci 
Kuvayimilliyecilerimiz nezdinde tüm 

devrim şehitleri adına saygı duruşu ile 
başladı.

Basın açıklamamızı, Kurtuluş Par-
tisi Gençliği’nden Hüseyin Can Yol-
daş’ımız yaptı. Yoldaş’ımız konuşma-
sında şunları aktardı: Bundan tam 99 
yıl önce, Mustafa Kemal ve Birinci 
Kuvayimilliyecilerimiz işgal altındaki 
vatanımızı Emperyalistlerden ve Yerli 

İşbirlikçilerinden kurtarabilmek için 
“Ya İstiklâl Ya Ölüm!” şiarı ile yola 
çıktılar. Dünyada emperyalizme karşı 
kazanılan ilk bağımsızlık savaşını, Bi-
rinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı ger-
çekleştirdiler. Emperyalizmi ve onun 
yerli işbirlikçilerini ülkemizden kov-
dular. 19 Mayıs, Birinci Antiemper-
yalist Kurtuluş Savaşı’mıza kıvılcım 
olmuştur, İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın 
da meşalesidir! ”

Yoldaş’ımız konuşmasında, İnsan-
lığın başdüşmanı ABD Emperyalistle-
rinin “Büyük Ortadoğu Projesi” ile Or-
tadoğu Halklarına kan ağlattığını, zu-
lüm, açlık ve sefaleti reva gördüklerini 
ve Ortadoğu coğrafyasını kanlı plan-
larıyla sömürgeleştirilmeye mahkûm 
ettiklerini söyledi.

Yoldaş’ımız konuşmasının deva-
mında şunları dile getirdi: Daha birkaç 
gün önce tüm dünyanın gözleri önünde 
mazlum Filistin Halkı vatanına sahip 
çıkmak isterken kurşuna dizildi Siyo-
nist İsrail rejimi tarafından ve Tarihe 
geçecek bir katliam yaşandı. ABD Em-
peryalistleri ve onların Ortadoğu’daki 
karakolu Siyonist İsrail bir kez daha ne 
kadar kan emici, ne kadar insanlık düş-

manı olduklarını gösterdiler.
Sıra artık Türkiye’dedir. Emperya-

list savaş köpekleri ülkemizde de aynı 
planları uygulamaya sokarak Kurtuluş 
Savaşı ile yırtıp çöpe attığımız Sevr’i 
halklarımıza dayatmaktadırlar.

Yoldaş’ımız, Emperyalistler ve 
yerli hainler çetesi şunu bilmelidirler 
ki; bu hayâsızca gidişe dur diyen, “Va-

tan aşkını söylemekten korkar hale 
gelmektense ölmek yeğdir” şiarını 
benimsemiş bizler de aynı Birinci An-
tiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızda 
olduğu gibi yeniden emperyalistleri ve 
onların yerli işbirlikçilerini vatanımız-
dan defedeceğiz, diyerek konuşmasını 
sonlandırdı.

Basın açıklamamız sırasında sık 
sık “Kahrolsun AB-D Emperyaliz-
mi!”, “Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın 
İkinci Kurtuluş Savaşımız!”, “Yaşa-
sın 19 Mayıs!”, “Katil AB-D Orta-
doğu’dan Defol!”, “Emperyalistler, 
İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gide-
cekler!” sloganları atıldı.

Eylemimiz basın açıklamamızdan 
sonra son buldu.

19 Mayıs’ta yakılan bağımsızlık 
meşalesini elimizden düşürmeyece-
ğiz. Yeni Sevr’i de parçalayıp atacak, 
İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı da zafere 
ulaştıracağız! 19 Mayıs 2018

 
Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci 

Kurtuluş Savaşı’mız!
Emperyalistler, İşbirlikçiler Gel-

dikleri Gibi Gidecekler!
 

İstanbul’dan
Kurtuluş Partisi Gençliği

***

Mustafa Kemal Anıtkabir’e 
alınmadı!

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) 
olarak, Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın 
kıvılcımı, İkinci Kurtuluş Savaşı’mı-
zın meşalesi olan 19 Mayıs’ı kutla-
mak için Anıtkabir’e yürüyeceğimizi 
açıklamıştık günler öncesinden. An-
cak Anıtkabir’e girişimiz 3’üncü kez 
engellendi.

Yıllardır 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 
Ağustos, 29 Ekim, 10 Kasım gibi gün-
lerde, üzerinde Mustafa Kemal’in kal-
paklı portresiyle “Bağımsızlık benim 
karakterimdir” sözünün yer aldığı 
pankart ve flamalarla Anıtkabir’i ziya-
ret ediyorduk. Üzerinde Partimize ait 
herhangi bir ibare olmamasına rağmen 
geçtiğimiz 23 Nisan’da da  o pankart 
ve flamalarla Anıtkabir’e girişimize 
izin verilmemişti.

19 Mayıs dolayısıyla yine aynı 
pankart ve flamalar eşliğinde Tando-

ğan Meydanı’ndan Anıtkabir’e doğ-
ru “Mustafa Kemal Ölümsüzdür”, 
“Emperyalistler İşbirlikçiler Gel-
dikleri Gibi Gidecekler”, “Ne ABD 
Ne AB Tam Bağımsız Türkiye” ve 
“Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın 2. Kurtu-
luş Savaşımız” sloganları ile yürüyüşe 
geçtik ve yine engelleme ile karşılaş-
tık. Üzerinde Mustafa Kemal’in Kal-
paklı portesi bulunan ve “Bağımsızlık 
benim karakterimdir” yazan bayrak-
lar bir kez daha Anıtkabir’e alınmadı.

Yapılan engellemelere karşı Anıt-
kabir’in önünde HKP Ankara İl Başka-
nı Av. Sait Kıran Yoldaş bir açıklama 
gerçekleştirdi. Yapılan açıklamadan 
sonra eylemimiz son buldu.

Av. Sait kıran Yoldaş’ın açıklaması 
şöyleydi:

Sevgili arkadaşlar,
19 Mayıs 1919’un 99’uncu yıldö-

nümünde bir kez daha Anıtkabir’e, 
Mustafa Kemal’in Kalpaklı fotoğrafı-
nın ve kendisine ait tüm Türkiye’de ve 
Dünya’da Mustafa Kemal ile özdeş-
leşmiş “Bağımsızlık Benim Karak-
terimdir” cümlesini yazdığımız için 
alınmıyoruz.

Bu nedenle biz Anıtkabir’e girmi-
yoruz. Önceki tavrımızı tekrar ediyo-
ruz.

Ama bir kez daha duyuruyoruz. Bu 
yasağı koyanlar er geç bağımsız yargı 
önünde Mustafa Kemal’e yapılan bu 
hakaretin, ihanetin hesabını verecek-
ler. Sanmasınlar ki bugünler hep böyle 
gidecek.

Dilekçe veriyoruz, Anıtkabir’in 

kendi yönetmeliği var. Anıtkabir’in 
yönetmeliği Mustafa Kemal’e hakaret 
edecek flama, bayrak ve söz sokula-
maz, diyor. Yine aynı yönetmelikte 
diyor ki; Mustafa Kemal’in dünya gö-
rüşünü vatandaşlara benimsetmek için 
çalışılır.

Soruyoruz size;
Mustafa Kemal’in Ulusal Kurtuluş 

Mücadelemizin komutanıyken verdiği 
bu resmin ve bu sözün neresi Mustafa 
Kemal’in anısına hakarettir?  Neresi 
Mustafa Kemal’in dünya görüşüne ay-
kırıdır? 

Ama tekrar ediyoruz. Bunu yapan-
lar kendilerine istedikleri kılıfı yükle-

sinler, er geç bağımsız yargı önünde bu 
ihanetlerinin hesabını verecektir.

Değerli arkadaşlar,
Ben 29 yıllık avukatım, resmi ya-

zışmaların nasıl olduğunu bilirim. 
Anıtkabir’e başvuru yapıyoruz 19 
Mayıs’ta bu pankartımızla Anıtkabir’e 
gireceğiz, diye. Dilekçemizi almaktan 
kaçınıyorlar. Düşünebiliyor musunuz 
devletin getirildiği hali? Dilekçemi-
zi postayla gönderiyoruz. Ancak öyle 
ulaştırabiliyoruz.

Ve verdikleri cevap kağıdında ne 
antet var, ne isim var, ne sıfat var. Sa-
dece Anıtkabir Komutanı diye uyduruk 
bir imza var. Kime ait olduğunu da bil-
miyoruz.

Bunu protesto ediyoruz. Bunu bir 
kez daha halkımızın bilgisine sunuyo-
ruz. Mustafa Kemal’e ihanet edenler er 
geç bunun hesabını verecekler.

Ankara’dan
Kurtuluş Partililer

Asla söndürülemeyecek mücadele ateşi: 19 Mayıs

19 Mayıs Emperyalizmle ve işbirlikçileriyle mücadele günüdür
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Bildiğimiz gibi günümüzde çoğu 
insanın Evrim Kuramı ile ilgili 
kafasındaki en büyük soru işa-

reti, onun “gözlenemez” (!) olmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Elbette ki, bir 
bilim olarak evrim “gözlenemez” ya 
da “gözlenmemiş” değildir; tam tersi-
ne, her an, her saniye gözlenmektedir. 
Tek sorun, insanların “gözlem” sözcü-
ğünden tek anladığının anlık ve büyük 
gözlemler olmasıdır.

Fakat böyle bir bakış açısı son de-
rece sakıncalıdır ki; Evren dahilindeki 
her yasa, aynı hızda ve zaman aralığın-
da çalışıyor olmak zorunda değildir. 
Örneğin, kütle çekimini bir topu yere 
bırakarak kolaylıkla gözleyebiliriz. 
Ancak aynı kütle çekimi, yıldızların 
çekirdeklerini dengede tutan bir kuv-
vettir ve yıldız ömrünü sürdürdükçe 
ve bünyesindeki madde miktarı azal-
dıkça, söz konusu kütle çekimi den-
gesi değişmektedir. Bunun sonucunda 
yıldız nihayetinde çöker ve süpernova 
adını verdiğimiz bir patlamayla patla-
yarak bir başka yıldıza, nötron yıldızı-
na veya karadeliğe dönüşebilir. Topun 
yere bırakıldığında yere düşmesine 
neden olan kütle çekimini anlık olarak 
gözleyebilsek de bir yıldızın ömründe-
ki değişimleri anlık olarak gözlemek 
kolay değildir. Bu demek değildir ki 
kütle çekimi, yıldızların evriminde ve 
ömründe işlevsizdir. Bu, sadece çeşitli 
boyutlar ve ölçeklerde, çeşitli yasala-
rın farklı hızlar ve etkilere sahip ola-
bileceğini göstermektedir. Benzer şe-
kilde evrimi, kıtaların hareketini, iklim 
değişikliğini ve tüm bunların devasa 
etkilerini birdenbire gözlemenin her-
hangi bir yolu yoktur. Ancak dikkatli 
bir gözle bakılacak olursa, bu tür yavaş 
ve upuzun zaman dilimlerine yayıl-
mış süreçlerin kısa vadedeki etkilerini 
görmek ve hatta akıllıca tasarlanmış 
deneylerle bunların hızlarını artırmak, 
böylelikle daha kolay gözlemler yapa-
bilmek mümkündür.

İşte bu yazıda evrimin gerçekten, 
bir insan ömrü içerisinde, bol miktar-
da çaba ve uğraş ile de olsa gözlene-
bileceğini göstermek istiyoruz. Zira 
evrime karşı olan bilim düşmanları, 
karşıtlıklarının sebeplerinden biri ola-
rak, bilimsel literatürde evrime dair 
gözlemlerin bulunmamasını öne sürer-
ler. Aksine literatür incelenecek olur-
sa, bilim insanlarının evrimi doğal ve 
yapay ortamlarda binlerce defa, farklı 
açılardan gözledikleri ve raporladık-
ları görülecektir. Öyle ki, gözümüzün 
önünde evrimleşmekte olan türler bile 
defalarca bildirilmiştir. Eşek arıları-
nın evrimi, dikence balıklarının ev-
rimi, martıların evrimi, timsah sırtlı 
kaplumbağaların evrimi bunun doğada 
görülen sayısız örneklerinden sadece 
birkaç tanesidir. 

Daha önce evrim ile ilgili kısa bir 
yazı yazmıştık. Az önce de belirttiği-
miz gibi bilim insanlarının evrimi hem 
doğal hem de yapay ortamlarda binler-
ce defa, farklı türleri kullanarak, binbir 
farklı açıdan gözlediklerini ve raporla-
dıklarını biliyoruz. Bu çalışmaların ya-
pay (laboratuvar) ortamda yapılan, bizi 
okurken çok heyecanlandıran çalışma-
ların bir tanesinden, Lenski’nin “Uzun 
Dönem Evrim Deneyi (Long-Term 
Evolution Experiment)” adını verdi-
ği çalışmasından bahsetmek istiyoruz. 

Önce, deneyi gerçekleştiren isim-
lerden bahsedelim, çünkü saygıyı so-
nuna kadar hak ettiklerini düşünüyo-
ruz:

Richard Lenski, 13 Ağustos 1956 
yılında doğmuş Amerikalı bir evrim-
sel biyologdur. Babası Gerhard Lens-
ki, din sosyolojisi, sosyal eşitsizlik ve 
ekolo-evrimsel sosyal teoriye katkıla-
rıyla bilinen ünlü bir sosyologdur. Ri-
chard Lenski, Oberlin Koleji mezunu-
dur ve doktorasını University of North 
Carolina’dan almıştır. Günümüzde ise 
“Hannah Ayrıcalıklı Profesör” unva-
nıyla Michigan Eyalet Üniversitesi’n-
de akademisyenlik yapmaktadır. 1996 
yılında prestijli bilim ödülü MacArthur 
Fellowship’i kazanmış, 2006 yılında 

ise Amerika Birleşik Devletleri Ulusal 
Bilimler Akademisi’ne girmeye hak 
kazanmıştır. 17 Şubat 2010 tarihin-
de Ulusal Bilimler Akademisi Evrimi 
Gözleme Araştırmaları Bilim ve Tek-
noloji Merkezi’ni kurmuştur.

E. coli bakterileri ve deneyde 
kullanılma nedenleri

Escherichia coli (E. coli) bakteri-
leri, gram-negatif, fakültatif olarak ok-
sijensiz solunum yapan, çubuk şekilli 
bakterilerdir. Bakteriyel konjugasyon 
ile değil, eşeysiz olarak ürerler. Bi-
yoloji deneylerinin en sevilen bakteri 
türleri arasında yer almaktadırlar. Nor-
malde sıcak-kanlı hayvanların (mesela 
bizlerin) bağırsaklarında yaşarlar. As-
lında çoğu E. coli bakterisi zararsızdır; 
ancak bazıları gıda zehirlenmesine yol 
açabilirler. Bunun haricinde, zararsız 
olanları vücudumuzda yer alırlar ve 
K2 vitaminin üretiminde rol oynarlar.

Deneyde E. coli bakterilerinin 
kullanılmasının birkaç nedeni vardır. 
Bunlardan ilki, söz konusu bakterilerin 
bölünme hızının iyi şartlar altında yak-
laşık 20 dakika olmasıdır. Yani bu bak-
teriler, ortam şartları uygun olduğunda 
her 20 dakikada 1 defa bölünürler. Bir 
diğer deyişle, E. coli bakterileri evrim-
sel süreçte her 20 dakikada 1 nesil at-
larlar. Kıyaslama olması açısından, bir 
insan, ömründe en fazla 2 veya 3 in-
san nesli görebilmektedir. Öte yandan 
bir insanın 80 yıllık ömrü boyunca E. 
coli bakterileri iyi şartlar altında 2 mil-
yondan fazla nesil atlayabilirler. Bir 
canlı ne kadar hızlı nesil atlıyorsa, bel-
li bir sürede evrimleşerek atalarından 
farklılaşma olasılığı o kadar yüksek 
olacaktır. Öte yandan filler, insanlar 
ve diğer iri hayvanlar çok daha yavaş 
ürerler; bu nedenle çok daha yavaş ev-
rimleşirler. Bir diğer açıdan düşünecek 
olursak: Evrimsel biyoloji dahilinde, 
fiziksel bir değişim gözlemek için geç-
mesi gereken nesil sayısı kabaca 1000 
olarak tahmin edilmektedir. Bu sayı el-
bette ki türden türe değişmektedir; an-
cak ortalamada 1000 nesil atlayan bir 
türün atalarıyla bire bir aynı gözükme-
si oldukça güçtür. 1000 neslin geçmesi 
için insan türünün 30.000 yıl boyunca 
gözlenmesi gerekmektedir. Buna kar-
şılık E. coli bakterisinde 1000 nesil 
sadece 330 saat civarında, yani 14 gün 
(2 hafta) kadardır. Bu sayılar elbette 
yaklaşık değerlerdir ve çoğu zaman 
bu sürelerden bile daha uzun zamanlar 
gerekir. 

Ancak unutmayalım! Evrim, tanımı 
gereği bir türden yeni türlerin ortaya 
çıkması değildir! Burada sözünü ettiği-
miz 1000 nesil, türleşmeyi de meydana 
getirebilecek kadar fiziksel değişimin 
gözlenmesi için gereken, yaklaşık bir 
zaman dilimidir. Zaten az sonra detay-
larını göreceğimiz gibi, bakterilerde 
de bariz değişimlerin görülmesi 14 
günden uzun süre almaktadır. Dahası, 
karmaşık bir türde fiziksel farklılıkla-
rı gözlemek daha kolayken, çok basit 
yapılı bir türde fiziksel değişimlerin ol-
dukça kısıtlı olmasıdır. Yani tek hücreli 
canlılarda evrim genellikle genlerin ve 
DNA dizilimlerinin değişimi ve bunun 
kısıtlı miktarda fiziksel (özellikle enzi-
matik faaliyet üzerindeki) etkisi şek-
linde olurken, dört üyeli bir hayvanda 
(örneğin bir kaplanda) bu fiziksel deği-
şim renklerin farklılaşması, desenlerin 
değişmesi, kasların irileşmesi gibi bir-
çok farklı şekilde olabilir.

Deneyde E. coli soy hatlarının 
kullanılmasının bir diğer nedeni, bu 
canlıların bakteriyel konjugasyon ile 
değil, eşeysiz (aseksüel) olarak ürüyor 
olmasıdır. Bu sayede, cinsel üremeden 
kaynaklı crossing-over gibi genetik 
süreçlerin veya Cinsel Seçilim gibi ek 
seçilim baskılarının etkisi tamamen or-
tadan kaldırılabilmektedir. Deney, sa-
dece mutasyonlar etkisi altında Doğal 
Seçilim yoluyla evrimi incelemektedir.

Bir diğer sebep, bu bakterilerin 
kolaylıkla dondurulabilir olmasıdır. 
Zira evrimsel süreci bir film şeridi ola-
rak düşünecek olursak, fosil kayıtları 

bize bu şerit içerisinden anlık kesitler/
görüntüler sunmaktadır. Fosillere ba-
karak, bundan milyonlarca yıl önce-
ki canlıların ne tür özelliklere sahip 
olduklarını ve ne tür evrimsel deği-
şimlerden geçtiklerini anlayabiliriz. 
Benzer şekilde, Lenski’nin deneyinde 
de dondurulmuş bakteriler sayesinde 
“fosil kaydı” alınabilmektedir.

E. coli bakterilerinin bu deneyde 
seçilmiş olmalarının bir diğer nedeni, 
bu bakterilerin normalde oksijenli bir 
ortamda sitrat kullanarak enerji üre-
temiyor olmalarıdır. Sitrat, Sitrik Asit 
Döngüsü (Krebs Döngüsü) olarak da 
bilinen ve enerji üretimine neden olan 
kimyasal tepkime dizgisinin önemli bir 
parçasıdır. E. coli bakterileri, ortamda 
yeterince glikoz ve fruktoz olmadığı 
takdirde veya ortamda oksijen bulu-
nuyorsa, bu kimyasalı kullanamazlar; 
kullanmayı bırakın, hücre içerisine 
dahi alamazlar. Ancak ortamda ok-
sijen yoksa, işte o zaman sitrat hücre 
içerisine alınabilir ve kullanılabilir. 
Bunun sebebi, sitratı hücre içerisine ta-
şıyan citT isimli bir genin ürettiği, zar 
geçirgenliğiyle ilişkili bir proteinin sa-
dece oksijensiz ortamda üretilebiliyor 
ve çalışıyor olmasıdır. Aynı gen, sitrat 
fermentasyonunda da bir operon ola-
rak görev aldığı için, ortamda oksijen 
bulunuyorsa çalışamaz.

Son olarak, E. coli bakterilerinin bu 
deneyin başrolünde olmasının bir diğer 
nedeni, bu bakterilerin arabinoz (Ara) 
adı verilen bir şekeri enerji üretiminde 
kullanamıyor olmasıdır (bu tür bakte-
rilere Ara(-) denir). Ancak arabinoz 
tüketimini sağlayan genler çok iyi bir 
şekilde bilinmektedir. Bu sayede Lens-
ki, tek bir geni mutasyona uğratarak bu 
bakterilerin bir kısmının arabinoz da 
tüketebilen yapıda olmasını sağlamış-
tır (ki bu bile, kontrollü de olsa mutas-
yonların evrime yol açabileceğinin en 
net göstergelerinden birisidir). Bu şe-
kilde olan bakterilere Ara(+) denmek-
tedir. Bu sayede Lenski, hangi bakte-
rinin hangi gruba ait olduğunu tespit 
edebilmiştir.

Richard Lenski’nin devam 
etmekte olan uzun-dönem 

evrim deneyi
Lenski ve ekibi (bundan sonra sa-

dece Lenski olarak bahsedilecektir), 
başlangıçta aynı popülasyona ait Esc-
herichia coli (E. coli) bakterilerinden 
alıp, bunları 12 gruba ayırmışlardır. 
Böylece birbiri ile başlangıçta hemen 
hemen aynı, 12 farklı bakteri popü-
lasyonu elde edilmiştir. 12 koloniden 
6’sı Ara(-), 6’sı Ara(+) olarak işaret-
lenmiştir.

Deneyin en temel amacı, evrimsel 
biyolojinin kalbinde yer alan birkaç 
sorunun cevaplandırılmasıdır. Örneğin 
Lenski, mutasyonlar ve seçilim baskı-
sı (bu durumda Doğal Seçilim) etkisi 
altında canlıların nasıl değiştiğini göz-
lemek istemektedir. Evrimin hızının 
zamana bağlı olarak nasıl değiştiği-
ni ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. 
Bire bir aynı ortamda bulunan canlı-
ların geçirdikleri değişimlerin tekrar 
edilip edilemeyeceğini göstermektir. 
Son olarak, evrimsel süreçte fiziksel 
özellikler (fenotip) ile genetik altyapı 
(genotip) arasındaki ilişkiyi daha net 
bir şekilde açığa çıkarabilmektir. E. 
coli bakterileri, eşeysiz olarak üreyen 
bakterilerdir; dolayısıyla Cinsel Seçi-
lim gibi evrim mekanizmalarının etkisi 
bu deneyde göz ardı edilebilmiştir. 

Deney, 24 Şubat 1988 tarihinde 

başladı. Lenski, bu 12 farklı bakteri 
grubunu alarak sürekli çoğalmaları-
na izin verdi. Her bir grubu, minimal 
büyüme ortamında (teknik bir terimdir 
ve bir canlının yaşaması için gereken 
minimum koşulları belirtir) tutmaya 
başladı. Her yeni günde, büyüyen po-
pülasyonun %1’lik kısmını yeni bir 
kap içerisine aldı. Bu işlem her ya-
pıldığında, bakteri soyları ortalamada 
6.64 nesil atlamış oluyordu. 

E. coli bakterisinin 20 dakikada 1 
nesil atlayabilmesi için, iyi şartların 
sağlanması gerektiğini hatırlayalım. 
Fakat Lenski, bu canlılar üzerinde ha-
yatta kalma baskısı (seçilim baskısı) 
yaratmak adına, olabilecek en kötü 
ama yine de hayatta kalabilecekleri 
şartları (“minimal şartları”) sağlamış-
tır. Bu nedenle canlıların üreme hızı da 
ciddi anlamda düşmüştür. Bir diğer de-
yişle Lenski’nin kullandığı E. coli’ler, 
ortamda bol besin bulunmadığı için 
yukarıdaki bilgiden daha yavaş ürü-
yorlardı. Ancak yine de bu canlılar her 
150 günde 1.000 nesil veriyorlardı. Bu 
bile insanlarınkiyle kıyaslanamayacak 
kadar hızlıdır. 

 Lenski, daha önceden de izah et-
tiğimiz gibi, evrimsel geçmişi incele-
yebilmek için “fosil kanıtlar”a sahip 
olmalıydı. Bunun için, bu şekilde her 
gün nesilleri kaydederken, 500 nesilde 
bir, yani 75 günde bir elde ettiği son 
nesilden birkaç üyeyi kriyoprotektan 
(cryoprotectant) içerisinde gliserol ile 
birlikte “dondurdu” ve böylece, tıpkı 
fosillerde olduğu gibi kesintili ama sü-
rekli bir kayıt elde edebilmeyi başardı. 
Kriyoprotektan ve gliserol içerisinde 
saklanan bakteriler, istenildiği zaman 
tekrar “çözülerek” yaşamlarına devam 
ettirilebilmektedir, bu da bakterilerde 
meydana gelen değişimleri incelemek 
için iyi bir fırsattır.

Lenski, sürekli olarak bakterilerin 
ortalama başarısını (mean fitness) ta-
kip etti ve nesillerden aldığı örnekler 
üzerinde ek deneyler yaptı, ancak ana 
nesle asla dokunmadı ve bir evrimsel 
süreç şeklinde takip etti ve kaydetti.

Deneyin sonuçları
Şubat 2010 tarihine gelindiğinde, 

bakteriler 50.000 nesil atladı. Ekim 
2012’de 56.000 küsur nesli, Nisan 
2014’te ise 60.000’inci nesli geçtiler 
ve halen bölünmeye devam ediyorlar! 
Bu sayı, matematiksel evrim açısından 
çok önemlidir. Çünkü bu miktar, ista-
tistiki olarak E. coli genomunda bulu-
nan her bir nükleotitin geçirebilecekle-
ri mutasyonları birden fazla defa geçi-
rebileceği kadar yeterli süre demektir. 
İlk 30.000 nesilde bile 12 soy hattının 
her biri, milyarlarca mutasyona uğra-
mıştır. 4.6 milyon bazı çiftine sahip 
olan E. coli genomu, bu süreçte tekrar 
tekrar mutasyonlara uğrayarak değiş-
miş olmalıdır. Dolayısıyla Cit+ (sitrat 
kullanabilen) bakterilerin sadece mu-
tasyonlarla, şans eseri ortaya çıkması 
çok ama çok zordur. Bu durum bize 
göstermektedir ki, mutasyonların ya-
rattığı çeşitlilik içerisinden ancak ve 
ancak uyumlu olanlar seçilecek ve eğer 
ki bu uyumlu olanlar oksijenli ortamda 
sitratı sindirebiliyorsa, gerçekten de 
oksijenli ortamda sitrat sindirimi avan-
taj sağladığı için bu özellik evrimleş-
miş olacaktır. Yani bakterilerin yeterin-
ce sayıda mutasyon geçirmiş olmaları, 
sonucun gücünü arttırmaktadır.

İlk yıllarda, her bir popülasyonun 
ortalama başarısı hızla arttı, öyle ki 
20.000’inci nesildeki bakteriler, atala-
rına göre %70 daha hızlı ürüyorlardı. 
Ancak bu nesilden sonra üreme hızı 

yavaşlamaya başladı. Aynı zamanda bu 
süreçte tüm bakteri kolonileri, ataları 
olan ilk 12 koloniye kıyasla çok daha 
büyük hücre hacimlerine ulaştılar. 
Buna bağlı olarak, tek bir popülasyon 
içerisindeki bireylerin sayısı (popülas-
yon yoğunluğu) azaldı. Ayrıca her bir 
koloni, glikoz kullanma konusunda 
atalarına göre çok daha başarılı hale 
geldi. Öyle ki, bu bakteriler glikoza 
bağımlı hale gelecek kadar özelleştiler. 
Ataları olan 12 kolonideki bakteriler, 
glikoz harici şekerleri torunlarından 
daha iyi tüketebiliyorlardı. Torunlar 
ise, glikozu çok daha etkili şekilde 
kullanacak şekilde farklılaştılar. Tüm 
bunlar gerçekleşiyordu, çünkü gerçek-
te, doğal ortamlarında E. coli bakteri-
leri bolca yiyecek bulabilmekte ve öz-
gürce yayılabilmektedir. Ancak kısıtlı 
ortamda, var olan besini en iyi şekilde 
tüketebilmek avantajlıdır. Bir diğer 
deyişle, tam da evrimin öngördüğü bir 
şey yaşandı: Kaynakların bol olduğu 
ortamda, her türlü kaynağı kullanabil-
mek (“genelci” olmak) avantajlıyken, 
kaynakların kısıtlı olduğu durumda, 
bulunan kaynağı en iyi şekilde tükete-
bilecek şekilde evrimleşmek (“özelci” 
olmak) daha avantajlıdır. İşte bakteri-
lerde gözlenen de tam olarak buydu.

Tabii ki evrimsel değişim illa avan-
taj sağlayacak değildir. Birçok bilim 
düşmanı, bu deney evrimi bariz bir 
şekilde ispatlıyor olsa da, deneyde 
gözlenen olumsuz gelişmeleri kulla-
narak evrimi reddetmeyi sürdürmekte-
dirler. Halbuki zor şartlarda yaşamaya 
zorlanan canlıların yaşayacakları tek 
değişim avantajlı hale gelip evrimleş-
mek değildir. Evrim tarihinde tekrar 
tekrar gördüğümüz üzere, yok olmak 
veya yok oluşa doğru gitmek de ev-
rimin olası ve sıradan sonuçlarından 
birisidir. Her ne kadar deneyde 12 
soy hattının hiçbiri yok olmadıysa da, 
bunlardan 4’ünde DNA tamiri konu-
sunda zararlı mutasyonlar meydana 
geldi. Bu oldukça ilginç bir sonuçtur, 
çünkü DNA tamirinin düzgün yapıla-
mıyor olması, ilk bakışta son derece 
tehlikeli gözükmektedir. Ne var ki bu 
durum bile evrim tarafından avantajlı 
hale dönüştürülebilmektedir. Örneğin 
bu 4 soy hattında DNA tamirinin bo-
zulması, bu nesillerde çok daha fazla 
mutasyon meydana gelmesine sebep 
oldu. Hatta öylesine hızlı mutasyonlar 
meydana geliyordu ki, bir gen bir mu-
tasyon nedeniyle bozulsa da, yeni bir 
mutasyonla eski haline dönebiliyordu! 
Lenski, 20.000 nesil sonunda toplam-
da yüz milyonlarca nokta mutasyonu 
meydana geldiğini; ancak bunların 10 
ila 20 tanesinin popülasyon içerisinde 
fayda sağladığı için sabitlendiğini ve 
toplamda, nötr mutasyonlarla birlikte 
kolonilerde 100 mutasyonun sabitlen-
diğini (popülasyon için norm haline 
geldiğini) tespit etmiştir. Bir diğer de-
yişle, zararlı mutasyonların hepsi, hız-
la popülasyondan elenmiştir.

2008 yılında ise Lenski ve arkadaş-
ları çok daha ciddi, önemli ve heyecan 
verici bir adaptasyon keşfettiler. Bu 
adaptasyon, 12 popülasyondan sadece 
1’inde meydana gelmişti: Bir soy hat-
tındaki E. coli bakterileri, oksijenli 
ortamda olmalarına rağmen sitrat 
moleküllerini hücre içerisine alıp 
sindirerek enerji üretmeyi başara-
cak şekilde evrimleştiler! 

Lenski’nin bu deneyde gözlediği 
evrimsel değişimler bununla sınırlı 
değildi. Ayrıca bir diğer gözlemleri, 
her bir popülasyonun, daha önce de 
dediğimiz gibi, çok daha yuvarlak ve 
iri hücrelere sahip olacak şekilde ev-
rimleşmesiydi. Bunu da inceledikle-
rinde, sebebini bulabildiler: Bir diğer 
mutasyon, Penisilin Bağlayıcı Protein 
isimli bir proteini sentezleyecek genin 
ifadesini değiştirmiştir. Ve bu keşif de 
başka bir keşfe götürmüştür: Bu pro-
teinin değişimi hücre büyüklüğünü ve 
yuvarlaklığını arttırmıştır; ancak aynı 
zamanda osmotik strese karşı dayan-
cını düşürmüştür. Dolayısıyla bu bak-
teriler, atasal türlere göre sabit çev-
resel koşullarda daha kısa süreler 
yaşayabilmektedirler.

Lenski’nin uzun dönem evrim deneyi
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İstanbul
İşçi Sınıfı mücadelesi önderi, 

Halkın Kurtuluş Partisi neferi Recep 
Vurmuş  Yoldaş, mücadelesinin 
devamcıları olan yoldaşlarınca HKP 
İstanbul İl Örgütü’nde düzenlenen bir 
törenle anıldı.

Anma etkinliği, Recep Vurmuş 
Yoldaş ve aramızdan bedence 
ayrılan tüm devrim şehitleri için 
saygı duruşu ile başladı. Recep 
Vurmuş Yoldaş’ın; DİSK  Nakliyat-
İş,  İşsizlik  ve  Pahalılıkla  Savaş 
Derneği,  Halkın  Kurtuluş 
Partisi bünyesinde gerçekleştirdiği 
mücadeleden kesitler sinevizyon 
gösterisi ile sunuldu. Kurtuluş Partisi 
Gençliği’nden Utku  Yoldaş, Oktay 
Rifat  Horozcu’nun “Elleri  Var 
Özgürlüğün” şiirini seslendirdi.

Şiir dinletisinin ardından etkinliğin 
ana konuşmasına geçildi.

Ana konuşma görevini alan İlhami 
Yoldaş, örnek bir devrimci önder 
olarak betimlediği Recep Yoldaş’ın 
özelliklerini, Antika çağda önderlik 
özelliklerini bünyesinde taşıyan 
Şövalye (Gazi, Alp) örneklemesi ile 
dinleyicilere aktardı. Recep Vurmuş 
Yoldaş’ın cesaret, fedakârlık, öncülük, 
kararlılık özellikleri hem İlhami 
Yoldaş’ın konuşması sırasında, hem 
de konuşma sonrasında söz alan 
yoldaşlarca anlatıldı.

Malatya’da gerçekleşmesi 

planlanan işçi örgütlenmesine 
giderken yaptığı yolculuk sırasında, 
trafik canavarının kurbanı olan ve çok 
genç yaşta aramızdan bedence ayrılan 
Recep Yoldaş’ın, kendisini tanıyan 
tüm insanlara güven verdiği ve gerçek 
bir varlık sevgisi sahibi olduğu da 
belirtildi.

Ana konuşmanın ardından 
Halk  Kurtuluşçu  Liseliler’den bir 
yoldaşın şiiri ile etkinlik devam etti. 
Sonrasında Recep Vurmuş Yoldaş ile 
beraber mücadele eden yoldaşları, 
Recep Vurmuş Yoldaş’ın yaşamından 
kesitleri, kendi hatıralarından anlattılar.

Ana konuşmanın ardından  HKP 
Genel  Başkanı  Nurullah  Ankut 
Yoldaş söz alarak, Recep Vurmuş 
Yoldaş’ın teorimizi hızlıca kavrama ve 
buna göre harekete geçme özelliğine 
sahip olduğunu ortaya koydu.

Parti programımızda yer alan varlık 
sevgisinin, bir sosyalist olabilmek 
konusunda en önemli etkenlerden 
olduğu, çeşitli örneklerle bu sevginin 
olmaması halinde gerçek anlamda 
sosyalist insanın yaratılamayacağı 
ve Recep Yoldaş’ın bu yönü ile tüm 
devrimci gençlere örnek olması 
gerektiği, Nurullah Ankut Yoldaş 
tarafından vurgulandı.

İzmir
İnsanlığın kurtuluş mücadelesinde, 

yiğitliğiyle, fedakârlığıyla, 
sevecenliğiyle, dostluğuyla, 
önderliğiyle, yoldaşlığıyla örnek 
dava insanı Recep Vurmuş Yoldaş, 
bedence aramızdan ayrılışının 11. 
yıldönümünde İzmir’de HKP’li 
yoldaşları tarafından düzenlenen bir 
toplantıyla anıldı. Recep Yoldaş’ın 
şahsında tüm devrim şehitleri için 
yapılan saygı duruşunun ardından, 
mücadelesini anlatan sinevizyon 
gösterimi yapıldı.

Ardından Halkın Kurtuluş Partisi 
İzmir İl Yöneticisi Fahri Kaya, Recep 
Yoldaş’ın hayatından, mücadelesinden 

örneklerle onun devrimci önderliğine 
vurgu yaptı.

Öğrenciliğinde gençlik mücadelesi 
içindeki önderliğinden, İşçi Sınıfı 
içinde yürüttüğü sendikal mücadeleye, 
yaşadığı mahalledeki mücadelesine 
kadar örnek bir devrimci olan 
Recep Yoldaş’ın insan sevgisinin, 
kararlılığının cesaret ve fedakârlığının 
her devrimcinin örnek alması 
gereken özelikler olduğuna değinilen 
konuşmalarda Recep Yoldaş’ın 
mücadele bayrağını daha yükseklerde 

dalgalandırmanın bizlerin üzerine 
düşen bir görev olduğu belirtildi.

Bulunduğu her alanda devrimciliğin 
verdiği sorumlulukla davranmasıyla, 
halkımızın can yakıcı sorunlarına 
eğilip çözümler üretmesiyle her yaştan 
her kesimden insanın güvendiği, sevip 
saygı duyduğu bir devrimci önder 
olmayı başarmış olan yoldaşımızın bu 
yönleriyle de örnek alınması gerektiği 
söylendi.

Fahri Kaya’nın ardından söz alan 
HKP Bayraklı İlçe Başkanı Yusuf 
Gençer Yoldaş sözlerine, “Bizler 
için  Yoldaşlarımız  anmak  onların 
ardından  ağıtlar  yakmak  değildir. 
Onlardan  devraldığımız  mücadele 
bayrağını  daha  yükseklere 
çıkarmaktır.” diyerek başladı.

Y. Gençer Yoldaş’ımız, bir 
devrimcide olması gereken niteliklerin 
hepsinin Recep Vurmuş Yoldaş’ta 

bulabileceğimizi ve özlü sözlerimizden 
olan “Devrimcilikte  Bazen  1 
Büyüktür  100’den” sözünün tam da 
Recep Vurmuş Yoldaş’ı ifade ettiğini 
söyledi.

Y. Gençer Yoldaş’ımız daha 
sonra ülkemizin ve dünyanın içinde 
bulunduğu siyasi durumun kısa bir 
değerlendirmesini yaparak; partimizin 
bu süreçlere uygun çözümlemeler ve 
davranışlar geliştirdiğini örneklerle 
anlattı. Partimizin her geçen gün 
adının daha da yaygınlaştığına 
ancak bunun yeterli olmayacağına, 
dolayısıyla Recep Vurmuş 
Yoldaş’ımız yaptığı gibi yaşamın her 
alanında örgütlenme çalışmalarının 
hızlandırılması gerektiğine vurgu 
yaptı. 27 Mayıs  Politik  Devrimi’nin 
58’inci yıldönümüne denk gelen 
anma programında 27 Mayıs Politik 
Devrimi’nin önemi HKP’nin 
bakış açısı, kazanımları anlatıldı. 
Sözlerini Recep Vurmuş Yoldaş’ın 
anısını yaşatmanın HKP’yi daha da 
büyütmekten geçtiğini söyleyerek 
sonlandırdı Y. Gençer Yoldaş.

Bu konuşmaların ardından söz alan 
yoldaşları, Recep Vurmuş Yoldaş’ın 
devrimci kişiliği üzerine örnekler 
vererek toplantıya katkılarını sundular.

İnsanlık  var  oldukça,  insanlığın 
kurtuluş davasına ömrünü verenler 
asla unutulmazlar!

Sen  rahat  uyu  Recep  Yoldaş, 
Partimiz  her  gün  emekçi  halk 
yığınlarına  umut  olmaya  devam 
ediyor!

Devrimciler  Ölür  Devrimler 
Sürer!

Recep  Vurmuş  Yoldaş,  Kürt 
ve  Türk  Halklarının  Kurtuluş 
Mücadelesinde Yaşıyor!

 
Ankara

İnsanlığın kurtuluş mücadelesinde, 
yiğitliğiyle, fedakârlığıyla, 
sevecenliğiyle, dostluğuyla, 
önderliğiyle, yoldaşlığıyla örnek 

dava insanı Recep Vurmuş Yoldaş’ı 
bedence aramızdan ayrılışının 11’inci 
yıldönümünde HKP’li yoldaşları 
tarafından düzenlenen bir toplantıyla 
andık.

Genel merkezimizdeki anma 
programımıza Recep Yoldaş’ın 
şahsında tüm devrim şehitleri için 
yapılan saygı duruşunun ardından, 
Cihan Yoldaş’ın açılış konuşmasından 
sonra Recep Yoldaş’ın mücadelesini 
anlatan sinevizyon gösterimini izledik.

Gösterim sonrası sözü alan Cihan 
Yoldaş, mücadele hayatını öğrenci 
örgütlülüğü ile başlatıp İşçi Sınıfı 
örgütlülüğü ile sürdüren Recep 
Yoldaşımız’ın nasıl bir Devrimci 
Önder olduğundan bahsetti.

Recep Yoldaş ile olan anılarını dile 
getiren diğer yoldaşlarımız, onun ne 
kadar hoşgörülü, zeki olduğunu; tüm 
aklını, ilgisini mücadeleye verdiğini de 
eklediler. Söz alan yoldaşların, “Çok 
genç  yaşta  aramızdan  ayrılması 
bizim için büyük kayıp. Eğer Recep 
Yoldaş  hâlâ  aramızda  olsaydı 
Nakliyat-İş’e  ve  partimize  çok  şey 
katabilirdi.  Yoldaşımız  gerçek  bir 
görev  adamıydı” sözleri ile anma 
programımızı bitirdik.

Daha sonrasında hileli iflasla 
işlerinden atılan ve 10 aydır 
mücadelelerini sürdüren Direnişçi 
Real Market İşçileri’ne destek olmak 
için Ankamall Alışveriş Merkezi’ne 
giderek yanlarında olduğumuzu 
gösterdik.

Recep Vurmuş Yoldaş’ımızın mücadelesini zafere ulaştıracağız

Sonuç
Görüldüğü gibi Lenski Deneyi, 

gerçekten son derece ilginç sonuçlara 
imza atmış bir deneydir. Bu deneyde 
Lenski ve arkadaşları, açık bir şekilde 
bir türün, daha önce hiç sahip olmadığı 
ve hiç de küçük önemi olmayan, deva-
sa bir değişimi başarabildiğini göster-
miştir. Zaten evrim de, bu değişimlerin 
zaman içerisinde sayıca ve değerce bi-
rikmesi sonucu, yavru türlerin atalarıy-
la çiftleşemeyecek kadar farklılaşması 
demektir. Eğer E. coli bakterileri, eşey-
li olarak çiftleşen bireyler olsalardı, bir 
süre sonra bu tip özellikler ve bu özel-
liklerin genlerdeki yansımaları o kadar 

fazla olacaktı ki, deneyin en başındaki 
kaplardaki bireylerle çiftleştirilmeye 
çalışıldıklarında genleri uyuşmayacak 
ve yavrular üretemeyeceklerdir. İşte bu 
durumda canlılar türleşmiş olacaktır.

Türleşme, evrimin nihai ve nere-
deyse kaçınılmaz sonuçlarından birisi 
olsa da kesinlikle tek sonucu değildir. 
Dahası, “türleşme olmadan evrim ol-
maz” gibi bir yaklaşımın bilimde hiç-
bir yeri yoktur. Bilimsel tanımına göre 
evrim, bir popülasyon içerisindeki gen 
ve özellik dağılımlarının nesiller içeri-
sindeki değişimi demektir. Yani evrimi 
gözlemek için, illa fiziksel değişimlere 
gerek yoktur. Genlerin popülasyon içe-
risindeki görülme sıklıkları değişiyor-

sa, o tür evrimleşiyor demektir. Ancak 
bu deney, sadece genlerin değişimini 
değil, bu değişimin seçilim baskısında 
anlamlı farklılıklar ve işe yarar deği-
şimler yaratabileceğini gösteriyor ol-
ması bakımından son derece kıymetli 
bir araştırmadır.

Anlamamız gereken basit gerçek 
şudur: Lenski Deneyi, E. coli bakteri-
lerinin daha önce sahip olmadığı bir 
özelliği kazanmasını sağlamıştır. Bu 
özelliğin bir benzeri ya da bir çeşit “alt 
yapısı” tür içerisinde halihazırda bulu-
nuyor olabilir. Bir özelliğin öncülleri 
veya benzerlerinin bir canlıda bulun-
ması, evrimin kazandırdığı yeni bir 
özelliğin evrimsel değişim olmadığı 

anlamına gelmez. Örneğin, dinozorlar-
da tüyler sıcaklığı ayarlamak için kul-
lanılıyordu; ancak dinozorlardan ev-
rimleşen kuş türlerinde uçmaya yaradı. 
Bu durumda dinozorlarda halihazırda 
tüy ve tüy-benzeri yapılar olduğu için 
kuşların evrimi “evrim değildir” mi 
diyeceğiz? Böyle bir şey kabul edile-
mez. Benzer şekilde, E. coli bakterile-
rinin kazandığı oksijenli ortamda sitrat 
sindirimi de, bariz bir şekilde fenotip 
(fiziksel görünüm) bakımından fonksi-
yon kazandırıcı bir evrimsel değişim-
dir. 

Okurken heyecanlandığımız bu 
yazıyı sizinle paylaşmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Fakat başta da belirttiğim 

gibi unutmayalım ki, bu deney evrim-
sel biyolojinin doğruluğunu gösteren 
tek deney değildir. Buna benzer birçok 
çalışma vardır. 

(Bu yazıdaki bilgiler “Evrim Ağa-
cı”ndan alınarak düzenlenmiştir. Daha 
ayrıntılı okumak isteyenler buradan ht-
tps://evrimagaci.org/article/tr/deney-
sel-evrim-lenskinin-uzun-donem-e-co-
li-deneyiokuyabilirler.)

İstanbul
Kurtuluş Partisi Gençliği’nden

Bir Yoldaş

Bir grev daha  “Milli Güvenliği 
Bozucu Nitelikte Görüldüğü” 

İçin yasaklandı.
İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminin 

ateşini her geçen gün harlayan 
AKP’giller, Parababaları Düzenine 
bekçilik görevine aksatmadan devam 
ediyor.

İşte bir grev ertelenmesi… İşte 
İşçilerin hak mücadelesinin bir 
engellenmesi daha…

Petrol-İş Sendikası’nın örgütlü 
bulunduğu ve 542 işçinin çalıştığı 
Soda Sanayii AŞ’de toplusözleşme 
görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı 
için grev kararı alınmıştı. 23 Mayıs 
2018’de başlayacak grev, Bakanlar 
Kurulu kararıyla 60 gün süreyle 
ertelendi-yasaklandı. 

Yasaklandı diyoruz çünkü 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununun 63. Maddesinde,  “Karar 
verilmiş  veya  başlanmış  olan 
kanuni  bir  grev  veya  lokavt  genel 
sağlığı  veya  millî  güvenliği  bozucu 
nitelikte  ise  Bakanlar  Kurulu  bu 
uyuşmazlıkta grev ve  lokavtı altmış 

gün  süre  ile  erteleyebilir” denilse; 
de yasaya göre Bakanlar Kurulu 
tarafından erteleme kararı alınan 
grevde taraflar anlaşamazsa grev 
tekrar başlamıyor. Toplu iş sözleşmesi 
Yüksek Hakem Kurulu tarafından 
yapılıyor. Bu süreç böyle işlemezse 
sendikanın yetkisi düşüyor. İşte bu 
nedenle bu grevler erteleme adı altında 
yasaklanmış oluyor. İşçi Sınıfının en 
büyük mücadele silahı olan grev hakkı 
iktidar tarafından gasp edilmiş oluyor. 

İşçi düşmanı AKP, iktidara geldiği 
2002 yılından bu yana cam, lastik, 
metal ve bankacılık iş kollarında 15 
grevi yasaklayarak bir rekora imza 
attı. Bu grev yasaklarının 7 tanesi 15 
Temmuz 2016’dan sonraki OHAL 
döneminde gerçekleşti. Tefeci-
Bezirgân Sermayenin temsilcisi olan 
AKP’giller, üretime düşman, işçiye-
emekçiye düşman, sadece yemeye ve 
yedirmeye odaklanmış bir politika 
izlemektedir. Ülkemizdeki bütün kamu 
mallarını, büyük ihaleleri yandaşlarına 
peşkeş çeken AKP’giller, büyük 
meblağlardaki paraları da paylaşarak, 

ayakkabı kutularında, kasalarda ve 
evlerinde sıfırlayamadılar, doymadılar. 

AKP’giller’in işçi düşmanlığı, 
ihaneti sadece haklarını almaya çalışan 
işçilerin grevini ertelemekle kalmadı. 
İşçileri taşeron cehennemine atarak, 
örgütsüz ve sendikasız bırakarak, iş 
cinayetlerinde işçileri katlederek, 1,603 
TL asgari ücretle açlığa, yoksulluğa 
mahkûm ederek de bu düşmanlığını 
devam ettiriyorlar.

Yandaş sendikalarla dikensiz gül 
bahçesi yaratan AKP, mücadele eden 
sendikaların da önünü kesmek için her 
türlü hileye, oyuna başvurmaktadır. 
OHAL’i FETÖ’yle mücadele için 
çıkarttığını söyleyen iktidar ne yazık 
ki OHAL’i sadece kendisine muhalefet 
eden, en ufak bir direniş sergileyen 
herkese, her kesime uygulamış; ne 
hikmetse FETÖ’nün siyasi ayağına bir 
türlü uygulayamamıştır.

542 işçinin işyerlerinin önünde 
yapacağı grevin “milli  güvenliği 
bozucu nitelikte” neyi vardır?

Bunların hepsi bahane.AKP’giller 
Parababalarına verdiği sözleri 

tutmaktadır.
Ne demişti Erdoğan 12 Temmuz 

2017 tarihinde TÜSİAD’da 
Parababalarına hitaben yaptığı 
konuşmasında?

Hatırlayacağımız gibi 24 Nisan 
2018’de TBMM’de yaptığı konuşmada 
da bu işçi düşmanlığını hemen hemen 
aynı cümlelerle bir kez daha dile 
getirmişti:

“(...)  O  zamanlar  fabrikalar 
sürekli greve giderdi. Ve bu grevlerle 
fabrikalar  çalışamaz  hale  gelirdi. 
Buradan  tüm  sanayi  kesimine 
seslenmek  isterim.  Acaba  şu  anda 
bu  7’inci  OHAL  dahil,  bir  tane 
fabrikada böyle bir grev söz konusu 
mu? Böyle bir şey olduğu anda zaten 
en  büyük  tutanağımız  ne?  OHAL, 
anında  müdahalemizi  yapıyoruz. 
Ve  OHAL  çok  ciddi  bir  çözüm 
kaynağımız  oluyor.” (Yurt Gazetesi 
24 Nisan 2018)

İşte bu cümleler kendi sözleri ile 
her şeyi anlatıyor. Daha ne diyelim?..

En son TOBB Başkanı ne demişti?
“İş  ve  yatırım  ortamı  önündeki 

engelleri  tespit  edip  hükümetimizle 
birlikte  kaldırdık”  ,  “Büyük 
sıkıntı  yaşadığımız  bir  başka 
alan,  yargı  sistemiydi.  Özellikle  iş 

mahkemelerindeki davalarda, işveren 
yüzde  99  haksız  çıkıyordu.  Bunu 
değiştirmek  üzere,  zorunlu 
arabuluculuk sisteminin uygulamaya 
alınmasını sağladık. Aylar, hatta yıllar 
süren  davalar,  artık  günler-haftalar 
içinde  çözülüyor”  .  “İş  sağlığı  ve 
güvenliği  mevzuatı,  KOBİ’lerimize 
büyük  yükler  getiriyordu,  bunları 
kaldırttık.”

Yani hep dediğimiz gibi AKP’giller 
soyguncu, vurguncu Finans-Kapital ve 
Tefeci-Bezirgân Sermayenin siyasi 
temsilciliğini yapmaktadır. Asıl 
görevleri budur, tabiî bu vurgunlar 
yapılırken kendi paylarını da almayı 
aksatmıyorlar.

Ancak, ülkemizi ABD-AB 
Emperyalistlerinin BOP Cehennemine 
sürükleyen AKP; İşçi Sınıfının 
örgütlenmesini, mücadele etmesini, 
bilinçlenmesini bu yasaklamalarla 
engelleyemeyecek. Çünkü er ya da 
geç işçiler, emekçiler İşçi Sınıfının 
İktidarını kuracak ve bu aşağılık, 
asalak, sömürü düzenine son 
verecektir. 24 Mayıs 2018

HKP
Merkezi İşçi Örgütleri 

Komitesi

OHAL, yine Patrona/Parababalarına çalıştı
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Nurullah Ankut Yoldaş: Yoldaş-
lar söylenmesi gerekenleri söylediler 
ama birkaç cümle de ben edeyim.

Tüm Antika Tarih, İlkel Komünal 
Toplumla Tefeci-Bezirgân Toplum 
arasındaki savaşların tarihidir, arka-
daşlar.

Yani bir anlamda Şövalyelerin, 
Gazilerin, İlblerin temsil ettiği İlkel 
Sınıfsız Toplum Gelenekleri taşıyan 
insanlarla, çürümüş Sınıflı Toplumun, 
insanlık düşmanı Derebeylerin, Fi-
ravunların,  Nemrutların, faizcilerin 
arasında geçen bir savaştır. Onların 
temsil ettiği sistem arasında geçen bir 
savaştır.

Ama ne zaman bu sonlanır?
15’inci Yüzyılda İngiltere’de ilk 

burjuva devrimi gerçekleşince, kendi 
karşıtı olan sınıfı da birlikte yaratır, 
yaratarak iktidara gelir: İşçi Sınıfını. 
Ondan bu yana da toplumlar arasında-
ki temel savaş, mevcut egemen üretim 
yordamı içinde doğrudan yer alan Pro-
letarya (İşçi Sınıfı) ile Burjuvazi ara-
sındaki savaştır.

Şövalyelik, tabiî ki İlkel Komü-
nal Toplum Geleneklerini savunmak, 
demektir. Yani bu insanlık değerlerini 
savunmak demektir. Günümüzde bile 
hâlâ Efeler mesela kırsal kesim şöval-
yesidir.

Onlar da ne yaparlar?
Vurguncu Tefeci-Bezirgân Hacıa-

ğaların halktan zorla, faizle, aşırı kârla 
aldıkları haksız kazancı, biriktirdikleri 
haksız kazancı, onların elinden alırlar 
ve yoksul halka dağıtırlar, Efeler. Bu 
bakımdan Efelik de İlkel Komünal 
Toplum savunucusu, Gazilerin ge-
leneklerini devam ettiren bir kesimi 
oluşturan insanlardır. İnsanların oluş-
turduğu kesimdir.

Delikanlılık dediğimiz kavram da 
budur. Onlar da şehir şövalyesidir, ar-
kadaşlar. 

Delikanlı adam ne yapar?
Hak yemez, dürüst olur, yalan 

söylemez, zalim olmaz, kimseye zul-
metmez. Zalimin karşısında durur, 
haksızlığa karşı çıkar delikanlı.  Başta 
sokağı, mahallesi olmak üzere korur; 
tüm ezilenlere sahip çıkar.

Ama Külhanbeyi farklıdır. O ayrı 
bir kavramdır. Külhanbeyi, devlete 
sırtını dayamış, kuru kabadayıların 
yaptığı göstermelik hareketlere sahip 
olan insanlar tarafından oluşturulan 
kesimdir.

Şövalye risk alır, ölümden kork-
maz, dedi İlhami Yoldaş. Gerçekten 
de öyledir. Hayat ve yaptığınız mü-
cadelenin haklılığına son derece emin 
olacaksınız, ilk önce haklı olduğunuzu 
çok iyi bileceksiniz. Çünkü haksızlık 
yapmamak konusunda çok titiz davra-
nacaksınız.

Bu bakımdan babam da derdi “Oğ-
lum, gerçek delikanlılık, efendiliktir.”

Yani İlhami Yoldaş, Şövalyeliğe 
uymayan kibir, gurur, dedi. Gerçekten 
tepeden bakmak, hot zot etmek insanla-
ra, yok yere mesele çıkarmak delikan-
lılık değildir. Efendiliktir delikanlılık 
yani; herkese güler yüz göstermektir, 
sevecen yaklaşmaktır, kolaylık sağla-
maktır. Sevgiyle yaklaşmaktır herkese.

Ama karşındaki bir zalimse ve 
zalimlikte ısrar ediyorsa da onu önce 
uyarırsın, dinlemezse de onunla müca-

deleye girersin.
Tabiî biz, İlkel Komünal Toplum 

geleneklerini benimseyip savunan Şö-
valyeliğin, Gaziliğin, İlbliğin yüksek 
erdemlerini, vicdani ve insani değer-
lerini bütünüyle benimseyip temsil 
edeceğiz. 

Fakat biz, Lenin Usta’nın da deyi-
şiyle; “şövalye değiliz.” Biz, İşçi Sını-
fı Davasının bilimcil savunucularıyız, 
düşünce ve davranışta. Bizim mücade-
lemiz, Marksizm-Leninizmin şaşmaz 
prensiplerinin ışığında ve yol gösteri-
ciliğinde sürer. 

Askeri savaştan pek de farklı olma-
yan devrimci savaşta biz, Marks-En-
gels Ustaların temellerini attığı ve Le-
nin Usta’nın geliştirerek Büyük Ekim 
Devrimi’nde pratiğe de geçirdiği dev-
rimci savaş biliminin prensiplerine, 
kurallarına göre savaşırız. 

Bunu da Önderimiz Hikmet Kıvıl-
cımlı, “Devrim Nedir?” adlı eserinde 
ayrıntılıca ortaya koyar. 

Recep Yoldaş
geri adım atmazdı

Bir afişleme sürecindeydi, Us-
ta’mızın Anmasının afişlemesi mi, 1 
Mayıs afişlemesi mi tam ayırımına 
varamıyorum şimdi, Recep Yoldaş’ın 
da içinde yer aldığı ekip Sur içinden 
başlamıştı, afişleme yapıp buraya ka-
dar geliyordu. Belki de Topkapı’dan 
başlanılmıştı yahut da Bakırköy’den 
başlanılmıştı, şimdi nereden başlanıl-
dığını tam netleşemiyorum, çok zaman 
geçti aradan.

Sur içine giriliyor, Pazartekke ge-
çiliyor, orada Çapa’ya gelmeden önce 
sağda yollar ayrılır böyle; birkaç sokak 
olur sağ tarafta. Bir de büfe var orada, 
arkasında boşluk olan bir büfe. Arka-
daşlar o büfeye de afişleme yapmak 
istiyorlar.

Mehrali Bozgun Yoldaş: Trafo 
vardı Hocam, Trafo.

Nurullah Ankut Yoldaş: Trafo 
evet...

Orada çakalın biri müdahale ediyor, 
burada afişleme yapamazsınız, diye. 
Önce uyarıyor Recep Yoldaş. Yani biz 

afişlememizi yapacağız, kimseye bir 
zararı yok bunun, diyor. Afişleme yap-
maya devam ediyorlar. Bu, bir iki ça-
kalla beraber saldırıyor. Recep Yoldaş 
(çünkü böyle bir harekete girdiğiniz 
anda tedbiriniz olacak. Bütün riskleri 
hesaba katacaksınız. Her türlü olasılı-
ğı hesaba katacaksınız. Ona göre adım 
atacaksınız. Gerçek kurmaylık, devrim-
ci bilinç de bunu gerektirir. Ben bu işi 
yapacağım, karşılaşacağım ne gibi risk-
ler olabilir? Onları öngörüp ona göre 
tedbirli davranacaksınız.) cebinden 
bıçağını çıkarıyor, çakalı deliyor. Ça-
kal delinir delinmez arazi oluyor tabiî. 
Afişlemeyi yapıp dönüyor arkadaşlar...

Yani Recep Yoldaş geri adım at-
mazdı. Zalimin zalimliğine tabi ol-
mazdı. Orada ölünecek ya da öldürü-
lecek gerekirse, ama haksızlığa karşı 
çıkılacak ve doğru bildiğini mutlaka 
gerçekleştireceksin. Yani böyle bir 
anlayışa sahipti Recep Yoldaş. Bu ba-
kımdan evlatlarımdan, gerçek evlatla-
rımdan asla ayırt etmezdim kendisini.

Böylesine Cesaret Vatanına sa-

hip, Kendilik Değeri’ne sahip bir Yol-
daş’ımızdı Recep Yoldaş. İyi bir işçi 
önderiydi. İyi bir devrimciydi. Teori-
mizi çok iyi bilen ve onu iyi savunan 
bir Yoldaş’ımızdı, Recep Yoldaş. Siya-
si temsillerde de başka kişilere, grup-
lara karşı hareketimizi çok iyi temsil 
edebilecek yeteneğe, kapasiteye sahip 
bir arkadaştı Recep Yoldaş.

Yani böyle arkadaşlar kolay yetiş-
miyor, kolay da çıkmıyor tabiî. Statik 
karakterinin çok sağlam olması gere-
kir. Dürüst, mert, korku nedir bilmez, 
atak, sevgi dolu bir arkadaştı. 

Yokluğu büyük bir kayıp oluşturdu 
Hareketimizde. Yerini doldurmak çok 
zor Recep Yoldaş’ın.

Arkadaşlar yoruldu, daha fazla 
sözü uzatmayayım. Hep gönlümüz-
de… Biz yaşadığımız sürece yaşaya-
cak. Bizden sonra da kavgamızı, mü-
cadelemizi, ideolojimizi ve ruhumuzu 
aktarabildiğimiz arkadaşlar, Recep 
Yoldaş’ı yüreklerinde ve bilinçlerinde 
yaşatmaya devam edecekler.

Yiğitlik karşısında saygı duyulur. Kim 
tarafından olursa olsun. Mal mülk, para 
pul umurunda değildi Recep Yoldaş’ın da. 
Sadece kavgaya odaklanmıştı. Kavganın 
çıkarlarının dışında olan hiçbir şey umu-
runda olmazdı. 

2007 yıllarında Ermeni Mesele-
si bir anda Türkiye’nin gündemine 
düştü, biliyorsunuz. Emperyalistler 
Yeni Sevr’i hayata geçirebilmek için, 
emperyalist bir yalan olan bu “Erme-
ni Soykırımı” yalanını da gündeme 
getirdiler, hem Türkiye’de hem bütün 
dünyada. Recep Yoldaş bu konuda en 
çabuk ikna olan arkadaşlarımızdandı. 
Yani meseleyi koyar koymaz anında 
kavradı. Hâlbuki çok kıdemli Yol-
daşlarımız kavramakta zorlandılar o 
yıllarda. Çünkü medyanın yoğun bir 
ablukası vardı, Parababalarının med-
yasının bu yalanı savunma konusunda.

Ayhan Erkan Yoldaş: Sevrci Soy-
tarı ortamın da…

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet. 
Sevrci Soytarı Sahte Solun da büyük 
bir ablukası vardı. Ki hâlâ savunuyor-
lar, yani devam ediyorlar aynı yolda.

Hâlbuki matematiksel bir kesinlik-
te ortaya koyduk biz, bunun emperya-
list bir yalan olduğunu. 

Bunu icat edenler bile “üzgünüm”, 
diyor. Yani Arnold Toynbee; “bir sa-
vaş propagandasıydı o”, diyor. “İngiliz 
Dışişleri Bakanlığına bağlı Foreign 
Office’in bir savaş propagandasıydı, 
üzgünüm Mavi Kitap’ı çıkardığımı 
için.”, diyor.

Kaldı ki anılarında, Amerikalılar da 
İkinci Dünya Savaşı’nda aynı şeyleri 
yaptılar, diyor. Japonları, Japon Halkı, 
Amerikalıların bir bölgesinde toplayıp 
tecrit ettiler, diyor yani.

Oysa hiçbir tehlike oluşturmuyordu 
Amerika için, Amerika’nın diğer hak-
ları için, milliyetleri için Japon Milli-
yetinden Amerikalılar. Başka uluslar da 
bunu yaptı, diyor yani. Türklerin yaptı-
ğı sadece bir savunma tedbiriydi, diyor. 

Ermenilerin Lideri Bogos Nubar 
açıkça söylüyor. “Osmanlı bize gelip 
açıkça işbirliği teklif etti. Özerklik 
teklif etti bunun karşısında ama biz 
şiddetle reddettik. İtilaf Devletlerinin 
yanında kararlılıkla yer aldık.”, diyor. 
“Savaşın ilk adımından itibaren sizin-
le birlikte savaştık.”, diyor Fransa Dı-
şişleri Bakanlığına yazdığı mektupta. 
“Biz kayıp verdik ama Türkler de biz-
ler kadar kayıp verdi.”, diyor.

Yani neresinden bakarsak bakalım 
bunun emperyalist bir yalan olduğunu 
çok kesin, net bir ifadeyle ortaya koy-
duk.

İşte Recep Yoldaş bunu ilk adım-
da, ilk anlatımda netçe kavradı. Hiçbir 
tereddüdüm yok Hocam, dedi. Yani 
böylesine de zihni açık, duru, aklını 
özgürce kullanabilen bir arkadaştı Re-
cep Yoldaş. 

Hayvanı sevmeyen,
insanı sevmez

Sevgiden söz etti İlhami Yoldaş...
Gecikmemin sebebi, tam otobüs 

durağına geldim, orada her zaman 
beni bekleyen kediler var, çantamda-
ki salamla doyurdum onları. Bir ka-
dın geçiyormuş, 45-50 arasında yaşı. 
“Kardeş”, dedi; “şu arabanın motoru-
nun içinde kedi var, yavru var.”, dedi. 
“Acaba çıkarıldı mı?” dedi.

Baktım, beslediğim kedilerinden 

birinin yavrusu. Zaten kardeşini de 2 ay 
kadar önce ya da 3 ay kadar önce araba 
çiğneyip öldürmüştü. Dinledik, oradan 
sesi geliyor yavrunun. Hava biraz se-
rin,  motorlar ısınınca alttan giriyor-
lar, sıcak bir ortam diye. Ama sürücü 
arabayı çalıştırdığı anda motor aksamı 
veya şaft, hayvanı ezip öldürüyor.

Aradık arabanın sahibini. Karşıda 
oto tamircisi var, Mercedes tamircisi, 
lastikçi var onlara sorduk. Onlar biz 
tanımıyoruz arabayı, dediler. Ufak, Pe-
kines cinsi bir köpek gezdiriyormuş bir 
kızcağız o mahalleden. Ona dedik böy-
le böyle, diye. O, ben şunlara bir so-
rayım, dedi o mahalleden olduğu için.

Yani iki otobüs geçti bu arada. 
Geciktim ben de. Dedim o kadına; 
“Kardeş, sorumluluğu size devredip 
ben ayrılabilir miyim? Saatli bir işim 
var.” “Tamam, Abi”, dedi; “Biz bunun 
sorumluluğunu alıyoruz.”, dedi. “Sahi-
bini buluncaya kadar buradayız biz.”, 
dedi. Yani devredip sorumluluğu gel-
dim. Çünkü daha önce böyle arabaya 
girip de ezilen yavruları, kedileri çok 
iyi bildiğim için onu orada bırakıp o 
halde, çıkıp gelemiyorsun, yani kafan 
orada kalıyor, ruhun orada kalıyor.

Hayvan ve doğa sevgisi, daha önce 
de söylediğim gibi, Sosyalist Kamp’ın 
yıkılmasında da önemli etkenlerden 
biri oldu bence, bu sevginin yokluğu, 
insanların bu sevgiyle yüklenmemiş 
olması. İlhami Yoldaş’ın da sözünü et-
tiği gibi Ukrayna’da, bir Avrupa futbol 
şampiyonası öncesinde, 5-6 sene ön-
ceydi, 2 bin köpeği Kiev’de katlettiler. 
Futbol Federasyonu Başkanı geliyor, 
önce bir kontrol ediyor hani yapılması 
gereken işler, alınması gereken önlem-
ler, diye. Köpek pek çok, diyor. Hemen 
2000 köpeği katledip geçiyorlar.

Şimdi de Rusya’nın üç şehrinde 
miydi İlhami, geçen konuşmuştuk.

İlhami Danacı Yoldaş: Turnuva-
nın oynandığı yerlerde, Hoca’m.

Nurullah Ankut Yoldaş: Yine bu 
aylarda, önümüzdeki aylarda, belki 
futbolla ilgilenen arkadaşlar bilir. Ma-
yıs’ta mı demişti?

Halil Arabulan Yoldaş: Dünya 
Kupası maçları var, 20 gün sonra maç-
ları başlıyor, Hoca’m.

Nurullah Ankut Yoldaş: Hah. 20 
gün sonra başlıyor işte.

Yılbaşından itibaren başlamışlar 
bu şehirlerde köpek katletmeye. Kaç 
ruble veriyorlarmış köpek katledip ge-
tirene, şimdi rakamı unuttum.

E, şimdi bu sistem ayakta kalmaz. 
Kalmaz bu sistem ayakta…

Sen bunları götüreceksin, bir yer-
de, güvenli bir yerde o şampiyona 
süresince bir barınak alacaksın, orada 
bakacaksın. Sonra pek çok insan gö-
revlendirilmiş bu işte. Ee şimdi o gö-
revli insanları, maçları izlemeye gelen 
insanların yanına refakatçi vereceksin, 

sokaklarda bulunduracaksın, görev-
lendireceksin, köpeklere karşı olanları 
herhangi bir durum olursa koruyacak-
sın. Zaten hayvanseverler bilir; sokak 
köpekleri gündüz saklanacak yer arar-
lar, insanlardan korktukları için. Ancak 
gece, ortalık karanlıklaştıktan sonra yi-
yecek aramaya çıkarlar. Yoksa insanlar 
kovalar, taş atar, tekme atar. Bunu bilir 
hayvanlar, gündüz zaten görünmezler.

Yine Çin’de İlhami Yoldaş’ın söz 
ettiği, bu çatılarda filan plastik yapıştı-
rıcılar var, kiremitler yerine. Onları ya-
pıştırırken işçiler görmüşsünüzdür. Biz 
“primus” derdik, inşaatta çalışırken 
ben. “Pürmüz” denir. “Şalama” denir. 
Yani bir gaz tüpünün, LPG tüpünün 

üzerine takılan hortum ve ucundaki 
alev makinesiyle yakıyor köpeği diri 
diri Çin’de...

Daha da felaketi, biri köpeğe ara-
basının, açık kamyonetin üzerinden 
demir çubukla kafasına vuruyor. 50 
kişi kadar kadınlı erkekli genç kızların, 
kadınların olduğu grup da izliyor...

Şimdi bu sistemde sevgiden söz 
edilemez. Yani hayvanı sevmeyen, in-
sanı sevmez. Asla sevmez. “Ben hay-
vanları sevmiyorum ama insanları se-
viyorum.” Bu doğru bir önerme değil, 
arkadaşlar.

Mahmut Gümüş Yoldaş: Festival 
diye adlandırıyorlar Çin’de.

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet...
O sistem çöker, ayakta kalamaz. 

İnsancıl bir sistem olmaz orada. Nite-
kim çöktü. Lüks arabaları yetiştiremi-
yor, dünyanın lüks araba üreticileri Çin 
pazarına. Birincil pazarları Çin pazarı. 
Tekstilde, çocuk oyuncaklarında en 
tapon, en zehirli oyuncakları bunlar 
üretiyorlar. Ve sonunda uyarıldılar ve 
biliyorsunuz,  oyuncak pazarında da 
dünyada bir numaralardı. Tümüyle ele 
geçirmişlerdi oyuncak piyasasını. Ze-
hirli olduğu ortaya çıktı, kanserojen 
olduğu; ondan sonra şu anda ne tedbir 
aldılar, bilmiyorum.

Tekstilde de aynı durum var. Yani 
insana da düşmanlar işte. Sadece kâr-
larını düşünüyorlar.

Yoksa bir çocuğu zehirlemeyi nasıl 
göze alırsın sen ya?

Onun bedeli parayla ödenemez ya, 
bir çocuğu öldürmenin bedeli...

Ama işte bunları yapıyorlar, arka-
daşlar...

Bu bakımdan Hz. Muhammed’i 
çok daha iyi anlıyorum. O da çağının 
devrimcisi, onun da yüreğinde İlkel 
Komünal Toplum yani Sosyalist Top-
lum düzeni kurmak yatıyor. Ve onun 
da birinci düşmanı zalimler, arkadaş-
lar...

Kalanlar kavgayı
devam ettirecek

Nasıl hayvansever olduğunu ak-
tardık, “İnsan Kalmak Kolay Değil/ 
Kedi Davaları” kitabımızda...

En büyük hadis toplayıcısı, Yemen-
li Ebu Hüreyre, yani “Kedicik Babası”. 
Bizim sosyal medyayı en iyi kullanan 
üç  yoldaşımızdan biri olan Hürey-
ra’nın ismi, “Kedicik” anlamına geli-
yor, arkadaşlar. (Diğer iki yoldaşımız-
sa Sessiz Çığlık ve Şahin’dir. Hüreyra 
ismi, başına “Ebu” sözcüğü gelince de, 
yani Ebu Hüreyre biçimini alınca da 
“Kedicik Babası” anlamını oluşturu-
yor. İşte Hicaz Arapçasını da iyi bilen 
Arap Yoldaşımız Mahmut Yoldaş bu-
rada.

Eninde sonunda bu dava zafer kazanacak ve insanlık kurtulacak!
HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş’ın, Recep Vurmuş Yoldaş’ın 
bedence aramızdan ayrılışının 11’inci yıldönümünde gerçekleştirilen 
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Yani, üç kişi, diyor; Yemen’den 

geldik, İslamiyet’i kabul ettik, diyor. 
Diğer iki arkadaşım ticaret hayatına 
atıldılar, diyor. Ama ben böylesine Al-
lah’ın Resulü’nün yanı başına geldik-
ten sonra, ticaretle uğraşmanın, başka 
işlerle uğraşmanın hayatım açısından 
büyük bir kayıp oluşturacağını anladı-
ğım için, diyor, bir saniye onun yanın-
dan ayrılmamaya gayret ettim, onun 
hizmetine girdim, diyor. Yani Hz. Pey-
gamber ölünceye kadar hep onun yanı 
başında oluyor. Ve ağzından ne çıkarsa 
kaydediyor belleğine.

5 bin civarında da sahih hadis, onun 
aracılığıyla nakledilmiş bulunmakta-
dır. Hz. Ömer döneminde uydurma 
hadisler çok yaygın olarak çıktığı için, 
Kur’an’ın metinlerine aykırı hadisler 
ortaya sürülüyor, Hz. Ömer hadis söy-
lenmesini tümüyle yasaklıyor. Kimse 
hadis söylemeyecek, diyor, öğretme-
yecek, diyor. Kur’an metni elimizde, 
bu bize yeterlidir, diyor.

Diyorlar ki, Hüreyre için böyle bir 
durum var, bir ayrıcalık tanısak?

Çağırın bakalım, gelsin, diyor, geli-
yor Hüreyre. Ömer bir sınavdan geçiri-
yor. Yani uydurma bir hadis söylüyor; 
yok öyle bir şey, yok, diyor Hüreyre. 
Başka bir hadis söylüyor; hayır öyle 
bir şey yok.

Gerçek bir hadis söylüyor, Ömer’in 
kendisinin de canlı tanığı olduğu. Ta-

mam, diyor; bu, Resulullah’ın sözü-
dür...

Yani sınav sonucunda Ömer gö-
rüyor ki, gerçekten Ebu Hüreyre’nin 
söylediği her hadis gerçeği ortaya ko-
yuyor. Hz. Muhammed’in ağzından çı-
kan sözleri içeriyor. 

Sadece Ebu Hüreyre hadis söyleye-
bilir, diyor Ömer. 

O’nun adı da neden Kedicik Baba-
sı?

Anlattık, bilmeyen arkadaşlar için 
tekrarlayalım:

Ona ne dersiniz, Mahmut, geniş 
Arap giysisine?

Mahmut Gümüş Yoldaş: Aba.
Nurullah Ankut Yoldaş: Aba...
Kolunun içine bir yavru kediyi sok-

muş, öyle onu yedirmek içirmek için 
getiriyormuş. O arada Hz. Muhammed 
çağırmış, karşısına çıkmış. 

Bakmış sakınıyor böyle Ebu Hü-
reyre.

Hz. Muhammed, ne var, demiş ko-
lunda? Asıl Adı da Abdurrahman bin 
Sahr’dır, aklımda kaldığı kadarıyla. 
Kolunda ne var?

Çıkarıyor utana sıkıla: Bir yavru 
kedi, annesiz ya Resulullah, diyor.

“Ya Ebu Hüreyre”, diyor, Hz. Mu-
hammed. Ondan sonra da adı Ebu 
Hüreyre kalıyor. “Ey Kedicik Babası” 
diye hitap ediyor.

Yani ne kadar hayvansever olduğu-

nu...
Yine Che’nin, Lenin’in, arkadaş-

lar, resimlerle de göstermiştik kedileri 
var...

Demek ki sevgi konusunda yine 
daha önce de aktardık ya arkadaşlar, 
Lenin ölüm döşeğindeyken, Stalin ve 
Troçki arasındaki kapışma had safha-
ya çıkıyor, biliyorsunuz. Troçki zaten 
hiçbir zaman ömründe Bolşevik ol-
mamıştır. Lenin bunu çok iyi biliyor. 
Kavrayış yoksunu olduğunu ve ruhen 
anarşist olduğunu biliyor.

Ama Stalin’in de zalim olduğunu 
biliyor. İkisinin de Genel Sekreterlik-
ten alınmasını istiyor, biliyorsunuz, 
Son Mektubu’nda. Kaleme alınan son 
mektubunda böyle diyor. 

Ve bir tek ölçüt koyuyor bunların 
dışında, yani bunların yerine gelecek 
Parti Genel Sekreterliğine getirilmesi 
gereken adamda olması zorunlu nitelik 
olarak: Yoldaşlarına karşı çok daha se-
vecen ve hoşgörülü olan birini Genel 
Sekreterliğe getirin, diyor. Hoşgörülü 
ve sevecen olan birini, arkadaşlar. 

Ama bu getirilemiyor, bildiğimiz 
gibi. Lenin artık yataktan çıkabile-
cek, kalkabilecek durumda değil. Öyle 
olunca, Parti Merkez Komitesi üzerin-
de kesin hâkimiyeti olan Stalin Genel 
Sekreterliğe seçiliyor. Ondan sonra da 
kerte kerte Troçki’yi tasfiye ediyor. Bi-
liyorsunuz, Rusya dışına atılıyor. Bü-

yükada’ya geliyor, bizim Parababaları 
Devleti o zaman için Büyükada’da bir 
köşkte bakıyor. Sonra da Meksika’ya, 
Amerika’ya gidiyor. 

Demek istediğimiz; hayvan sev-
gisi, doğa sevgisi ve insan sevgisi bu 
denli önemli, arkadaşlar. 

Yani Che’nin de söylediği gibi, 
dünyanın öbür ucunda yaşanan bir 
haksızlık karşısında yüreğiniz yanmı-
yorsa, öfkeden tir tir titremiyorsanız 
devrimci olamazsınız. Devrimci değil-
siniz...

Teorik olarak, lafzen ne söylerseniz 
söyleyin; ruhen, kalben devrimci ola-
mazsınız...

İlhami Yoldaş’ı bu bakımdan çok 
güzel anlattığı için kutlarım. Recep 

Yoldaş’ımızı hayatta tanımamış ol-
masına rağmen, yani mücadelede yan 
yana olmamış olmasına rağmen…

Hayat böyle... Hayatın kanunu bu...
Bazı yoldaşlarımız acılarını ve 

kavgalarını, yüreklerini bize emanet 
ederek, bırakarak toprağa düşecekler, 
bedence. Kalanlar kavgayı devam etti-
recek. Sonunda bu acıların yaşanmadı-
ğı, sevgi dolu, insanların insanları bir 
anadan doğmuş kardeşler gibi gördü-
ğü, kabul ettiği, sevdiği bir Cennet top-
lumu eninde sonunda dünyada kurula-
cak. Bunun mücadelesini veriyoruz, 
arkadaşlar. O bakımdan maratoncuyuz 
biz. Bizler gelip geçeceğiz ama eninde 
sonunda bu dava zafer kazanacak ve 
insanlık kurtulacak.

Hangi gıdalarda
arsenik var?

Geçen yazımızda Sağlık Bakanlığı 
tarafından 2011-2016 tarihleri arasın-
da yürütülen “Kocaeli, Antalya, Te-
kirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde 
Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üze-
rine Etkilerinin Değerlendirilmesi 
Projesi”nin sonuçlarından bir bölüm 
paylaşmıştık.

Sağlık Bakanlığı kendi yaptığı 
araştırma sonuçlarını gizlemiş, ka-
muoyuyla paylaşmamış, üstelik çok 
ciddi sonuçlara rağmen hiçbir tedbir 
almamıştı. Araştırma ekibinde yer alan 
Gıda Mühendisi Yard. Doc. Bülent 
Şık, halkın doğru bilgi alma hakkına 
saygı göstererek araştırmada dahil ol-
duğu gıda ve su kirliliği üzerine bilgi-
leri paylaşmıştı. Biz de bu araştırma-
dan böylece haberdar olmuştuk.

Bu araştırmanın sonuçlarını açık-
ladığı için Bülent Şık hakkında soruş-
turma açılmış ve kamuoyunun doğru 
bilgiye erişimi engellenmeye çalışıl-
mıştır.

Geçen yazımızda, araştırmanın 
gıdalarda pestisit kalıntısı bölümü 
üzerine durmuştuk. Bu yazımızda da 
gıdalarda alüminyum kalıntısı ile ilgili 
sonuçları paylaşacağız.

Araştırma Ergene Nehri Havza-
sı’nda yer alan Edirne, Kırklareli, 
Tekirdağ illeri; Dilovası bölgesinin 
de içinde bulunduğu Kocaeli ve An-

talya’da yapılmıştı. Bu illerde yaşayan 
insanlardan ve yerleşim bölgelerinden 
alınan binlerce örnekte kanser hasta-
lıklarına neden olan kimyasal madde-
ler araştırılmıştı. Araştırmanın amacı 
bu bölgelerin doğasında, havasında, 
suyunda, toprağında kanserojen mad-
de kirliliğinin ne düzeyde olduğunu 
belirlemekti. Tabiî tek başına bunu be-
lirlemekle iş bitmiyor. Ayrıca bu böl-
gelerde yaşayan insanların soludukları 
havayla, içtikleri suyla, yedikleri gıda-

larla bünyelerine kansere neden olan 
kimyasal maddeleri alıp almadıklarını 
belirlemekti. Köy ve mahalle bazında 
binlerce yerleşim bölgesinden örnekler 
alınmış bu araştırma için.

Zehirli veya kansere yol açan kim-
yasal maddeler çoğunlukla tarımsal ve 
endüstriyel faaliyetlerden açığa çıkar-
lar. Bu faaliyetlerin yoğun olduğu bir 
bölgenin toprağı, suyu, havası, gıda 
ürünleri kansere yol açan kimyasal 
maddelerle kirletildikçe o bölgede ya-
şayan insanlar arasında kanser hasta-
lıklarının görülme sıklığı da artar. Ko-
caeli Dilovası ve Ergene Nehri Havzası 
gibi sanayinin yoğun olduğu ve sanayi 
kaynaklı atıklar tehlikesiz hale getiril-
meden salındığı için buralarda kansere 
sebep olan kimyasallar çok daha fazla 
bulunuyor. Bu yüzden buralarda kan-
ser hastalıklarına ülkemizin sanayi-
nin yoğun olmadığı bölgelerine göre 
daha fazla rastlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkla-
dığı verilere göre dünyada kanserden 
yaşamını yitiren insanların oranı yüz-
de 16. Yani her 6 kişiden biri kan-
serden hayatını kaybediyor. Türkiye 
genelinde bu oran yüzde 13. Yani her 
8 kişiden biri kanserden hayatını kay-
bederken, Ergene Nehri Havzası’nın 
içinde yer alan Tekirdağ, Kırklare-
li ve Edirne’de yaklaşık her dört 
ölümden biri, Kocaeli Dilovası böl-
gesinde her üç ölümden biri kanser 

nedeniyle oluyor. Araştırmanın çıkış 
noktası da bu oranlar zaten.

Aslında araştırma sadece gıda ve 
sudaki kanserojenlerle de sınırlı değil-
miş. Yüksek gerilim hatlarından doğan 
kanser riski, atık su arıtma tesislerin-
den deşarj edilen su ve akarsuların dip 
çamurları da analiz edilmiş. Havadaki 
toz parçacıklarına yapışan ve solunum 
yoluyla bünyemize aldığımız kansero-
jen kimyasallar da araştırılmış. Sadece 
su ve gıda örneklerinin sayısı 3000 

civarında ve sadece bu örneklerde 
yapılan toplam analiz sayısı 15 bine 
ulaşmış. Tabiî Sağlık Bakanlığı gıda 
ve su analiz sonuçlarını olduğu gibi 
bunları da halktan gizliyor. Halkımızın 
sağlığını doğrudan ilgilendiren araştır-
ma sonuçlarını gizleyerek ve bu sonuç-
lara rağmen kansere neden olan çevre-
sel faktörlerin iyileştirilmesi için hiçbir 
tedbir almayarak, hiçbir iyileştirici gi-
rişimde bulunmayarak suç işliyor.

Yapılan araştırmanın ne kadar kap-
samlı olduğunu görmemiz açısından, 
araştırma hakkında da biraz bilgi ve-
relim:

Aynı evde yaşayan insanların vü-
cutlarından alınan örneklerde ağır 
metal ve eser elementlerin bulunup 
bulunmadığı da analiz ediliyor. Aynı 
bölgelerden alınan hava, toprak, yeraltı 
ve yerüstü suları ve çeşitli gıda örnek-
lerinde kanserojen kimyasal maddele-
rin ne düzeyde bulunduğu araştırılıyor. 
Bütün çalışmalar üst üste konularak 
bir haritalama tekniği ile kanser vaka-
larının yoğun olduğu bölgelerde kan-
sere neden olan kimyasal kirliliğinin 
de yoğun olup olmadığına bakılıyor. 
Araştırma projesi, çalışma sahasının 
genişliği ve 5-10 milyonluk bir nüfusu 
kapsaması açısından dünyanın en bü-
yük halk sağlığı çalışmalarından biri 
olmuş.

Gıdalar ve sularla ilgili çalışmada 
Kocaeli, Antalya ve Ergene Havzası 
bölgelerinde yetiştirilen gıdaların ve 
su kaynaklarının çevresel kirleticiler 
dediğimiz, hava, su ve toprak ile ne 
ölçüde kirlendiğinin saptanması ve bu 
kirleticilerin insan sağlığına etkilerinin 
ortaya çıkarılması amaçlanıyor. 

Gıda örneklerinin seçiminde o böl-
gede yetiştirilen, işlem görmemiş, çev-
resel kirliliğin etkilerini gösterebilecek 
ürünler tercih edilmiş. Her bir örnek 
belli bir yerleşim yerinden alınmış. 
Bu örneklerde insanlarda çeşitli sağlık 
sorunlarına yol açtığı bilinen arsenik, 
kurşun, kadmiyum, cıva gibi ağır me-
tallerin yanı sıra; alüminyum, antimon, 
bakır, baryum, berilyum, bizmut, çin-
ko, demir, gümüş, kalay, kobalt, krom, 
manganez, molibden, nikel, selenyum, 
sezyum, stronsiyum, lityum, vanad-
yum ve talyum elementlerinin kalıntı 
düzeyleri araştırılmış.

Arsenik doğal yollardan da sulara 
bulaşabiliyor. Ancak bazı kimya ve 
metal endüstrisi işkollarından açığa 
çıkan atık maddelerde de bulunabil-
mektedir. Ayrıca tarımda kullanılan 
çeşitli kimyasal maddeler de sulara ve 
gıdalara arsenik bulaşmasına yol aça-

biliyor. Arsenikle kirlenmiş sular kul-
lanılarak üretilen gıda maddelerine de 
arsenik geçiyor. Arsenik içeren sular 
ve gıda maddeleri insanlarda arsenik 
zehirlenmesine yol açan başlıca kay-
nakları oluşturuyor. Yapılan araştırma 
çalışmaları, gıda maddeleriyle alınan 
arseniğin büyük kısmının et, balık ve 
tavuktan kaynaklandığını gösteriyor.

24 çeltik, 5 ısırgan otu, 1 karala-
hana, 2 marul, 8 sarmısak ve 14 yeşil 
soğan olmak üzere toplam 54 gıda ör-
neğinde, toplamın yüzde 3.9’u kadar 
arsenik tespit ediliyor. Arsenik içerdi-

ği belirlenen 54 gıda örneğinin yüzde 
85’i Ergene Havzası’ndaki Edirne, 
Kırklareli ve Tekirdağ illerinden 
alınmış.

Avrupa Birliği Gıda Güvenliği 
Otoritesi Kurumu (EFSA), toprak ve 
su kaynaklarındaki arsenik kirlenme-
sine bağlı olarak pirinç, karalahana 
ve marul gibi bazı gıda ürünlerinin 
bünyelerinde arsenik biriktirmeye 
daha çok eğilimli olduğunu belirt-
mektedir. Arsenik içeren gıda ürünleri-
nin Ergene bölgesinde Antalya’ya kı-
yasla daha fazla çıkması bu bölgedeki 
toprak ve su kaynaklarında bir arsenik 
kirlenmesi olduğuna işaret etmektedir.

Araştırma sonuçları açıkça bir bü-
yük tehlikeye dikkat çekiyor. Sanayi 
yoğun bölgelerde havamız, suyumuz, 
toprağımız, dolayısıyla bu çevrede 
üretilen gıdalarımız ve suyumuz kir-
leniyor. İnsan sağlığı için artık zararlı 
hale geliyor. Bir bakanlık bunu yaptığı 
4 yıllık araştırma sonucunda ispatlıyor.

Bundan sonra yapması gereken ne-
dir?

Derhal bu bölgelerde sorunun kay-
nağı olan kirliliği önleyecek tedbirleri 
almak. Hem de hiç vakit kaybetmek-
sizin, araştırma bir yandan devam 
ederken bunu yapmalıdır. Çünkü söz 
konusu olan bu kirlilikten etkilenmiş 
ve etkilenecek olan milyonlarca insa-
nımızın sağlığıdır, hayatıdır.

Ancak bizim Bakanlık ne yapmış?
Araştırmanın sonuçlarını görünce 

öcü görmüş gibi korkmuş. Korktuğu, 
benim insanımın, halkımın durumu ne 

kadar kötüymüş korkusu değil, araş-
tırma sonucunu halkımızla paylaşırsa 
alacağı tepkilerden korkmuş. Bekçi-
liğini yaptığı Parababaları düzenine 
çomak sokamayacağını bildiği için 
korkmuş, en iyisi bilmezden, duymaz-
dan gelmek diyerek araştırmayı rafa 
kaldırmış, sümen altı etmiş.

Ülkemizin tek bir orijinal markası 
olmadığı gibi, ABD-AB Emperyalist-
lerinin ucuz işgücü cennetidir. Ayrıca 
da ABD-AB Emperyalistleri, kendi 
ülkelerinde çevre kirliliği, toprağın ve 
suyun kirliliği tehlikelerinden dolayı 

yapmak istemedikleri işleri, getirip 
bizim gibi talan ettikleri ülkelerde ya-
pıverirler. Emperyalistler kendi ül-
kelerinde kanunlara uyar, sömürüp 
talan ettikleri ülkelerde ise kanun 
tanımaz. Yerli Parababaları ile birlikte 
havamızı, suyumuzu, toprağımızı az-
gın kâr amaçları için kirletirler. İnsan-
larımızı göz göre göre en acılı hastalık-
ların pençesine düşürürler, öldürürler.

Bizim yerli işbirlikçiler de bırakın 
kanunları işletmeyi, emperyalistler 
için özel yasalar çıkarırlar. Yeter ki, 
onlar ülkemizde dikensiz gül bahçesi 
gibi sömürü ve talanlarını gerçekleşti-
rebilsinler.

Yapılan araştırmanın tamamı hal-
kımızla paylaşılmalıdır. Kansere sebep 
olan kanserojen kimyasalları hiçbir 
arıtmaya tabiî tutmadan doğaya salan 
işletmeler tespit edilmeli ve kamuo-
yuna açıklanmalıdır. Aynı zamanda bu 
firmalara ciddi cezai yaptırımlar uygu-
lanmalı, çevreye zarar vermeyecek dü-
zeyde atık salımı yapana dek üretimle-
ri durdurulmalıdır.

Kanser hastalığının yoğun olarak 
görüldüğü bölgelerdeki hastalığa ya-
kalanmış insanlarımızın tüm tedavi, 
bakım ve beslenme masrafları devlet 
ya da bugüne kadar zehir saçmış olan 
firmalar tarafından karşılanmalıdır. 
Ayrıca tüm hasta kişilere firmalar ta-
rafından tazminat ödenmelidir. Çalışa-
maz durumda olan kişilere, bakmakla 
yükümlü olduğu ailesiyle birlikte, ya-
şamını idame ettirmeye yetecek düzey-
de maaş bağlanmalıdır.q

Havamızı, suyumuzu,
yediğimiz sebzeyi-meyveyi zehirliyorlar (II)
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Yaşlı çift ellerinde yiyecek dolu 
kovalarla yaşadıkları apartman-

dan çıktılar. Kovalar sokak hayvanları 
içindi. Daha üç gün önce doğum yap-
mış köpekle yavruları açıklıkta onları 
bekliyordu. Medeniyetler beşiğinde 
medeniyetten nasibini alamamış dör-
düncü tür yaratıkların şikâyetiyle anne 
ve yavrularının dağıtıldığını bilmeden 
yavaş yavaş ilerlediler. Erguvanlar 
çiçek açmıştı, bahar tüm şenliğiyle 
gelmişti. Hani insandılar ya nasıl da 
sevindiler bu eşsiz güzellik karşısında, 
içlerini huzur kapladı.

Manzarada bir fotoğraf çekilme-
sin miydiler? Yaşlı adamın fotoğrafını 
çekti eşi, elindeki kovalarla. (O kova-
ları tutan ellerin gerektiğinde yumruk 
olup zalimlerin tepesine indiğini hayal 
dahi edemezdiniz o sırada.) Başı hafif 
yana eğik, mütevazı; gözleri biraz ba-
har sevinci ile biraz da köpeklere az 
sonra kavuşmanın heyecanıyla dolu. 
Kocaman bir gülümseme ile baktı ob-
jektife yaşlı adam. Birazdan yaşayaca-
ğı kederi hissetmeden.

Aradılar fakat köpekler bulunama-
dı. Üzüldü ama neden diye sormadı 
artık. Çünkü sebebini biliyordu. Hani 
Nazım’ın dizelerindeki gibi ‘Onlar 
ki vatana düşman…’, kelimeleriyle 
oynadı sessizce yaşlı adam; ‘Onlar ki 
sevgilim iyi olan her şeye düşman.’

Çok mu zordu 3-5 zavallı köpeği 
bir koca mahalleye sığdırmak? Çok 
mu zordu yaralı, sakat kedilere iki kap 
yemek koymak?

Zulümden kurtarmak için neredey-

se hepsine evini açmıştı. Ama yetmi-
yordu işte, kalbi gibi evi de sınırsız 
olsaydı keşke. Bütün ağaçları kurtarıp, 
bütün çiçeklere saksı verebilmek ister-
di mesela. Bütün köpeklere barınacak 
yer, bir kap yemek, bir kap su vere-
bilmek isterdi. Yine kör, sakat kediler 
yuvasız mı kalsındı? Onlara da bir 
çatı kurulurdu en güzelinden. Sonsuz 
derinliklerde uçan martılar geldi aklı-
na, bir soluk koyuverdi yorgunluktan. 
Her yorulduğunda aklına düşen düşler 
ülkesi Küba’da böyle miydi? İnsanlar-

dan olduğu kadar sokaktaki her hayva-
nın bakımından da devlet sorumluydu.

Sonra çocuklara kaydı aklı, sıktı 
dişini. Ölen her çocuğa, her gence, her 
insana çarptı kalbi. Parçalar düşerken 

yere, eğilmedi; devşirip acısını öfkeyle 
durdu dimdik ayakta. Böyle öğrenmiş-
ti Kıvılcımlı Usta’dan, öğrendiği diğer 
birçok şey gibi.

(Kaç yıl geçmişti devrimci kav-
gada? Neler görmüştü? 70’ler, 80’ler; 
kendine sosyalist diyen dönekler, CIA 
solcuları, Ortaçağcı gericiler, azılı fa-
şistler, on beş günde bir siyasi şubede 
keten ayakkabı üzerine falakalar... Bu 
olayların hiçbiri umudunu yitirmesi-
ne sebep olmadığı gibi bilenmesine, 
devrimci kavgaya daha çok sarılma-
sına sebep oldu. Hiçbir zaman da ya-
kınmadı, işinin hakkını verdi hep. O 
güzellikler karşısında hafifçe bükülen 

başı, haksızlıklar karşısında dimdik ve 
kararlı oldu. E “Görev yapıyordu, mu-
hallebi değil.”)

Birileri saraylarda yaşarken, birile-
ri tarlalarda doğum yapıyordu. Yokluk, 
iyi bilirdi yokluğu, yokluktan ölen ço-

cukları da bilirdi. Kendi kardeşlerine 
bundan sebep kıran girmemiş miydi? 
Her biri yokluğa verilmiş bir evlat, bir 
ağabey, bir abla, bir kardeş… Kapita-
listler doymaz mıydı? Doymazdı za-
har. Ondandı hep bu kan, açlık, savaş. 
Devrimcilik zordu çünkü merhametten 
ve sevgiden ibaret bir yüreği, yeri gel-
diğinde tutuşturup karşı cepheyle bera-
ber yangın yerine çevirmek gerekirdi 
elbet ama gerçekçi olup imkânsızı 
gerçekleştirmek de buydu zaten. Sustu 
yüreği.

Eşine “Devrim gelince…” dedi. 
Bir şiirin dizelerini okurken eşine usul 
usul evlerine yol aldılar yaşlı adam 
(HKP’li Dayı, Nurullah Hoca, Nurul-
lah Amca) ve karısı…

***
Genç kadın HKP’yi çok uzun sü-

redir tanıyordu ama Nurullah Hoca’ya 
sadece seçim konuşmalarından vakıftı. 
O yeri göğü titreten, titretirken ken-
disini gözyaşları içerisinde bırakan 
HKP’li Dayı’nın konuşmasını dinleye-
cekti birazdan.

HKP’liler, Kıvılcımlı Anması için 
salona girmeden önce koridorda top-
lanmaya başladı. Biraz sonra hiçbir 
partinin genel başkanına benzemeyen 
HKP Genel Başkanı yoldaşları ile ku-
caklaşarak (evet kucaklaşarak!) kori-
dora geldi. Nurullah Ankut’u ve çevre-
sindeki çemberi uzaktan izledi kadın. 
İnsanları analiz etmeyi ve durum de-
ğerlendirmesi yapmayı planlamıyordu 
ama beyni kendisine ters istikamette 
çalışmaya başlamıştı. O büyük partile-
rin insanları gibi el pençe eden kimse 
yoktu, “Aman efendim, nasılsınız?”lar, 
türlü kibarlıklar ve aslında kirli hesap-

lar da yoktu. Devrimcilere, saf insan-
lara has, sevdiğinin yanında olma duy-
gusu vardı tavırlarında. Kadın, şu man-
zarayı ailelerde bile göremiyordu artık, 
müthiş bir tabloyu izler gibi izledi on-
ları sessizce. Sonra birden insanlar da-
ğıldı nasıl olduysa Nurullah Hoca ile 
karşı karşıya kaldılar. Gülümseyerek 
selam verdi Hoca, aynı o fotoğraftaki 
haliyle. Sustu kadın (oysa her şeye ve-
rilecek bir cevabı vardı.), gülümseyip 
yarım bir selam verdi. (Ne söyleye-
cekti ki?) Bir süre kaldılar öyle. Beyni 
yine arka planda çalışıyordu ama dile 
dökülecekler beynindekilerden farklı 
olacaktı şüphesiz.

Muhtemel saçmalayacaktı.
Çünkü küçük bir kız çocuğuymuş 

gibi hissediyordu.
Sorsalardı meramın nedir diye:
Ben Kıvılcımlı’nın düşüncelerini 

bilmeden çok önce onun düşünceleri 
ile tutuştum. Ama başaramamaktan 
çok korktum. Devrimcilik gözüm-
de öyle yüce bir değerdi ki, o değere 
yakışmayacağımı düşündüm. Tembel-
dim, aymazdım. Birileri vatanı bensiz 
de kurtarır sandım. Sonra Kıvılcım-
lı’yı hakkıyla tanıyınca anladım ki bu 
bir deniz, yapılacak işler var. Üzerime 
düşeni yapmaya geldim. Çok mu ge-
ciktim?

Ama sustu, söyleyecek onca şey 
varken “Geciktin.” demelerinden 
korktu.

1917’de Rusya’da başlayan “IS-
KRA” nicelerini tutuşturduğu gibi 
genç kadının bedeninde büyüdü.

Mersin’den Bir kadın Yoldaş

Gezi, umudumuzu verdi bize. Kah-
kahalarla gülerken hüngür hüngür 

ağlattı. Kabımıza sığdırtmadı, en çok 
da gururlandırdı; içimizdeki “Bu gidi-
şata bir dur diyecek yok mu?!” hissi, 
“Artık durmanız için elimizden geleni 
yapacağız”a evrildi. Gezi Direnişi, bir 
koza misali örterken üstümüzü, için-
den iki gün de olsa özgürlüğü için çar-
pışacak bir kelebek çıkacağını adımız 
gibi biliyorduk.

3-5 ağaca sahip çıkmaya giden 
5-10 çapulcu; ölüm ile kalım arasında 
topyekun bir ülkenin özgürlüğü için 
orantısız zekâyı silah yapıp savaşır-
ken, camide bira içenlerin görüntüsü 
asla yayınlanamadı. Tıpkı üniversite 
diploması gibi. Şimdi o ağaçlar selama 
durdu; özgürlüğe, aşka, sevgiye, neşe-
ye vardı yaprakları.

TOMA’larınıza gitarla serenat ya-
pacak kadar naif, tazyikli suyunuzun 
önünde bir çanta bir elbise ile duracak 
kadar güçlüydük biz. Çevremize etten 
duvar örmüş polislere kitap okuyacak 
kadar düşünceli idik. Ağaçlarımız ke-
silmesin, sokak hayvanlarımız zehir-
lenmesin, derelerimiz HES’lere peşkeş 
çekilmesin, kısacası rant kavgası uğru-
na ülkemiz tarumar edilmesin istedik, 
bunlar için mücadele ettik, bunlar için 
direndik.

Tencere tava hep aynı havayla kar-
şı durduk, duracağız; çünkü bizim he-
likopterlerimiz, TOMA’larımız, biber 
gazlarımız yoktu. (Yav tamam tamam, 
Çarşı’nın ele geçirdikleri sayılmaz.) 
Bizim Davulcu Vedat’larımız vardı, 
yemek yapıp getiren Ayşe teyzeleri-
miz, gaz maskesi dağıtan Hüseyin am-
calarımız, polisten kaçan çapulculara 
evlerini açan tonton teyzelerimiz, “Ev-
ladım arka tarafta diren!” diyen anne-
lerimiz vardı. Gezi Parkı’na koli koli 
yardım gönderen insanlarımız vardı. 
Gazdan etkilenen sokak hayvanlarını 
kucaklarında taşıyıp ilk yardım alma-
larını sağlayan, kalpleri şu köhne dün-
yadan büyük insanlarımız vardı orda. 
Âşıklarımız vardı. Üç yaşında, oyun-
cak kepçesiyle TOMA’lara karşı duran 
miniklerimiz vardı. Yaralılara camisi-

ni açan gerçek, saf Müslüman camii 
imamlarımız vardı. Derbilerde taş, 
sopa birbirine giren ama direnirken kol 
kola, omuz omuza mücadele eden üç 
büyük takımımızın taraftarları vardı. 
Yaşlısı, genci, bebeği, hamilesi, kedisi, 
köpeği vardı. Kısacası direnişte kay-
naşıp büyüyen büyüdükçe güçlenen, 
güçlendikçe korku salan bir halk vardı.

Kuvayimilliye ruhu içimizde bir 
yerlerde yeniden hayat bulmuştu! Tıp-
kı Birinci Kuvayimilliye’de olduğu 

gibi, Halkın Ortaçağcılığa ve Emper-
yalist talana karşı ayaklanmasıydı bu!

Ah ne korktular! Ölesiye korktular!
Halkımızın bilinçaltına örgütlü hal-

kın yenilemeyeceğini bir kez daha ka-
zıyan Şanlı Gezi İsyanı’mızdan ölesiye 
korktular. Korktukça korku salmaya 
çalıştılar! En mülayimlerimizi bile laf-
larıyla kışkırtanların sokağa çıkaracak 
bir yüzde ellisi yoktu aslında. Sokağa 
çıkanlarsa orantısız katildi.

Berkin! Ah Berkin! 15 yaşındaki 
Berkin! Kanasın gözlerimiz! Bir so-
mun ekmeğe gidişinin hesabını vermen 
için anneni yuhalattılar meydanlarda. 
Söz, zamanı gelince halaya duracak 
tüm çocuklar. Uyu kuzum. Kömür ka-
rası saçlarından usulca öperiz.

Selam olsun HATAY sana! Bağ-
rında ne güzel evlatlar yetiştirmişsin, 

kaybettim sanma; geri 
dönecek o Ali İsmailler! 
Korkma! Abdullahlar, 
daha 22’sinde, kendilerini 
cömertçe özgürlüğe sun-
dular, Ahmet vardı sonra; 
polis tarafından gaz fişeği 
ile vuruldu ve çatıdan düş-
tü.

Mehmet 20’sindeydi, 
Medeni daha 18’inde idi. 
Bu çocukların hiçbirinde 
silah yoktu, tek suçları 
demokratik hakları olan 
sokağa çıkma hakkını kul-
lanmalarıydı.

Bizse hep yarım ama 
yarından umutlu kaldık.

Zümrüd-ü Anka misali 
ateşlerde yandık, külleri-
mizden en güçlü doğaca-
ğımız anı beklemeye baş-
ladık. Gezi ruhu aramızda 

dolaşıyor, biliyoruz ki hepimizi tekrar 
direnişe katacak.

İsyan mayası atıldı bir kez Halk 
deryasının içine! O maya eninde so-
nunda tutacak!

Halkız! Haklıyız! Yeneceğiz! 
#gezi5yaşında

29.05.2018

Halkçı Kamu Emekçileri

Ne kadar güzel şey,
Yolun üstündeki bina
Yıkıldığı zaman
Bilinmeyen ufku görmek…
  

Orhan Veli Kanık

Gökyüzü delik deşik… Her yer 
gökdelen… Yüzyıllar boyu nice me-
deniyete başkent, nice şiire başlık 
olmuş İstanbul, artık bir taşkent… 
“Kentsel Dönüşüm” adıyla toprak 
ana taşa dönüşüyor, bulutlar asit ağ-
lıyor…

“OHALde” Dünya Çevre Gü-
nümüz Kutlu Olsun…

İnsana zerre kadar değer verme-
yen bu aşağılık düzen adamlarının ül-
kemizde yarattığı çevre tahribatlarını 
saymakla bitiremeyiz.  Yine de hatır-
layalım;  kinimiz bilensin, öfkemiz 
hiç dinmesin diye!

* Avcılar’da zemin yapısı dik-
kate alınmadan, malzemeden çalıp 
çırparak inşa edilmiş kat kat binalar 
zaten bir çevre kıyımıydı. Takvim-
ler 17 Ağustos 1999’u gösterdiğinde 
korkulan oldu. Yaşanan deprem tam 
bir felaketti. O dönem gidenler bilir; 
Avcılar ceset kokuyordu…

* Halkalı’da dere yatağı beton 
yığınına dönmüş, çarpık kentleşme 
alıp başını gitmiş, kısacası yine çev-
re katledilmişti. Şiddetli bir yağışla 
Ayamama Deresi taştı, yaşanan sel 
felaketine TIR şoförleri uykuda ya-
kalandı. Sel felaketinin bilançosu 31 
masum candı. Lale Festivalleri ile 
gösteriş yapan, birkaç peyzaj düzen-
lemesi 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 ra-
porlarla, haberlerle duyuruldu, mah-
kemeler kuruldu. Olan yine çevreye, 
yine halka oldu…

Hangi birisini sayalım? HES’ler-
le önüne set çekilmeye çalışılan asi 
Munzur’u mu, yoksa “sadece 6 ağaç 
içindi” denilen şanlı “Gezi Parkı” Di-
renişi’ni mi?

Daha doğmamış yarınlarımıza 
yaşam alanı bırakmayan, ellerinden 
gelse soluduğumuz havayı bile tüp-
lere doldurup satacak olan bu zehirli 
düzende “Kanal İstanbul” gibi sözüm 
ona projeler ekolojik dengeyi hızla 
tahrip ediyor. Sularımız siyaha, ha-
vamız griye boyanıyor… Toprakta 
tohum bitmiyor, sanayi devi ülkeler 
yüzünden dünyamız ısınıyor. Sonra 
adı konuyor: Küresel Isınma!!! Pek 
çok canlının soyu tükeniyor, gelece-
ğimizle ilgili sayısız korkunç senar-
yolar kaleme alınıyor.

“OHALde” Dünya Çevre Gü-
nümüz Kutlu Olsun…

Oktay Akbal geliyor aklıma: 
“Önce Ekmekler Bozuldu, Sonra 
Her Şey” diyor yazarımız. Sanki Or-
han Veli’nin yukarıdaki dörtlüğüne 
yanıt vermek istercesine devam edi-
yor:  “Bizler yarı barış, yarı savaş 
insanları umutlarımızı kaybetme-
dik. Dünyanın iyi bir dünya olabi-
leceğine,  insanın mavi gökyüzünü 
seyretmekle mutluluğu yaşadığı 
anlara kavuşacağına inanıyoruz.”

Umutlarımızı kaybetmemek yet-
miyor, onları beslemek, büyütmek 
gerekiyor. Kızımın “Anne en güzel 
renk hangisi?” dediğini gülümseye-
rek anımsıyorum. Biliyorum ki her 
renk güzeldir ama, kırmızının en sı-
cağını, mavinin en sonsuzunu, yeşilin 
en canlısını yavrularımız, yarınları-
mız hak ediyor…

Daha güzel bir dünya için;
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!
Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi!

Halkçı Kamu Emekçileri

Iskra

Şanlı Gezi Direnişi’mizin 5’inci yılına ve
Gezi Şehitlerimize ithafen…

En güzel renk hangisi anne?
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Basın açıklamasına Emniyet Güçleri, 
AVM’nin Özel Güvenlik Müdürü ve 
Özel Güvenlikler engel olmak istedi.

Önce “Burası AVM burada slogan 
atamazsınız”, dediler. Özel Güvenlik 
Müdürü buna engel olamayınca bu 
sefer AVM’de bulunan vatandaşların 
basın açıklamasına katılmalarını 
engellemek için Real Direnişçilerinin 
bulunduğu yere halat çekerek, 
barikat kurup Direnişçileri halktan 
soyutlamaya, izole etmeye çalışsalar 
da başarılı olamadılar. Her zamanki 
gibi Sendikamızın ve işçilerin kararlığı 
sonucunda eylem gerçekleştirildi. Üst 
katlarda bulunan vatandaşlar yine 
eylemi izledi ve destek oldular.

İlçe Emniyet Müdürünün de 
geldiği eylemde Çevik Kuvvet ekipleri 
de güvenlik önlemleri alarak dışarıda 
bekletildi. 

Sendikamız Genel Başkanı ve 

yöneticilerimizin de katıldığı basın 
açıklamasın da Sendikamız Genel 
Başkanı konuyla ilgili olarak bir 
açıklama 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 eylemlerin 
devam edeceğini söyledi. 

Küçüküosmanoğlu 29 Mayıs’ın 
İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet 
tarafından feth edildiği gün olduğunu, 
bunun da  insanlık tarihi açısından çok 
önemli bir aşama olduğunu belirterek, 
bundan 565  yıl önce dağılan, çürüyen 
Bizans’ın daha ileri bir topluma 
dönüştürmek için Fatih Sultan Mehmet 
tarafından feth edildiğini, bu nedenle  
de bu fetih gününü kutladığını ifade 
etti. 29.05.2018               

Haklarını almak için on aydır MET-
RO ve onun işletmelerinden olan 

MEDİA MARKT’ın bulunduğu her 
yeri direniş alanına çeviren Real Mar-
ket Direnişçileri Cumartesi ve Pazar 
günleri İstanbul Konya ve Ankara’da 
Eylemler gerçekleştirdi. 

İstanbul Forum İstanbul AVM 
Cumartesi günü İstanbul’da Saat 

14:00’da Forum İstanbul AVM’nin 
içindeki Media Markt mağazasının 
önünde eylem yapıldı.

AVM’nin içerisine yürüyüşle ve 
slogan atarak giren Real İşçileri, Me-

dia Markt mağazası önünde toplandı-
lar. Direnişçiler çocukları ve aileleri 
ile birlikte gelirken, Sendikamız Genel 
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve 
yöneticilerimiz de eyleme katıldı.

Sloganları ile AVM’yi inleten iş-
çilere halktan alkışlarla destek geldi. 
Forum İstanbul AVM’nin içerisinde 
yapılan eylem halkın da katılımı ile 
kitlesel bir eyleme dönüştü. Katlarda 
bulunan halk alkışlarla Real Direniş-
çilerine destek olurken bir taraftan da 
sloganlara eşlik etti.

Basın açıklamasından sonra yine 
AVM içerisinden dışarıya yürüyüş ya-

parak ve slogan atarak çıkan Direnişçi-
ler dışarıda da bir süre slogan atmaya 
devam ettikten sonra eylemlerini bitir-
diler.

Özdilek AVM Media Markt Eylemi

Cumartesi günü ikinci eylem saat 
16.00’da Özdilek Park AVM’nin için-
deki Media Markt mağazasının önünde 
yapıldı.

Buradaki eylemde de Direnişçiler 
yine AVM içerisinde yürüyüş yaparak, 
sloganlar atarak mağazanın önüne gel-
diler.

Media Markt, yüksek sesle müzik 
çalarak basın açıklamasına engel ol-

mak istedi. Bu arada 
AVM’ye polisin gel-
diği görüldü. Daha 
sonra Direnişçilere 
müdahale etmek 
isteyen Emniyet 
Yetkilileri “Burası 
dağ başı mı ne ya-
pıyorsunuz?” diye-
rek eyleme engel 
olmak istedi. Ancak 
Sendikamız Genel 

Başkanının müdahalesi ve işçilerin 
kararlı tutumu sayesinde eylem devam 
etti. Bu arada Media Markt tarafından 
yüksek sesle çalınan müzikte susturu-
larak basın açıklaması gerçekleştirildi. 
Özdilek AVM’de bulunan halkta dire-
nişçilere alkışlarla destek verdi. 

Eylemlerde sendikamız Genel Baş-
kanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu tara-
fından açıklamalar yapıldı.

Ankara Natavega AVM Media 
Markt Eylemi

Ankara’da ise Cumartesi günü Ma-
mak’ta bulunan Natavega AVM Media 

Markt Mağazası önünde saat 14:00’da 
eylem gerçekleşti.

Basın açıklamalarına direnişçiler 
çocukları ile birlikte geldiler. Sendika-
mız adına Ankara Bölge Temsilcimiz 
Bayram Karkın katıldı.

Bayram Karkın, yaptığı konuşma-
da süreci anlattı. Real İşçilerinin da-
vasının dünyanın en haklı ve onurlu 
davası olan ekmek davası olduğunu 
belirterek, işçilerin bu davalarına on-
larla birlikte sahip çıkmaya devam 
edeceklerini ifade etti ve bir kez daha 
Ankara Halkına seslenerek “Metro Ve 
Media Markt’tan Alışveriş Yapmayın 
Zulme Ortak Olmayın” diyerek sözle-
rini bitirdi.

Real İşçileri ise konuşmalarında 
yaşadıkları süreci anlatarak, haklarını, 
gasp edenlere bırakmayacaklarını vur-
guladılar. Hiçbir hakları ödenmeden 
bir günde kapı önüne konulduklarını 
belirterek haklarımızı alana kadar mü-
cadeleye devam dediler. Ankara hal-
kının Metro ve Media Markt’tan alış 
veriş yapmayarak kendilerine destek 
olmalarını istediler.

Konya Metro ve Media Markt Ey-
lemi

Konya’da Pazar günü iki ayrı yerde 
eylem yapıldı.

İlk eylem saat 14.00’da Metro Ma-
ğazasının önünde ve saat 15.00’da Me-
dia Markt’ın önünde yapıldı. 

Her iki eyleme de aileleri ile birlik-
te katılan İşçiler konuşmalar yaparak 
Metro’dan haklarını alıncaya kadar 
mücadeleye devam edeceklerini be-
lirttiler. Ve bir kez daha Konya halkını 
Metro ve Media Markt’dan alışveriş 
yapmamaya davet ettiler. 21.05.2018 

Tüvtürk İstanbul AraçMuayene 
İstasyonları İşletim AŞ’de 4. Dö-

nem Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni 
yapıldı. İlk Yıl Ücretlerde Artış Ora-
nı Ortalama % 25 oldu.

Sendikamızın örgütlü olduğu ve 
650 işçinin çalıştığı İstanbul Tüvtürk 
Araç Muayene İstasyonları İşletim AŞ 
ile sendikamız arasında 01.01.2018-

31.12.2019 tarihleri arasında yürürlükte 
olacak 2 yıllık toplu iş sözleşmesi im-
zalandı. 

2017 Aralık ayından başlayan toplu 
iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma 
sağlanamaması üzerine uyuşmazlık tu-
tanağı tutulmuş, arabulucu aşamasında 
da anlaşma sağlanamadığı için sendi-
kamız 18.04.2018 tarihinde 7 Mayıs’ta 
uygulanmak üzere Grev kararı almıştı. 
Greve günler kala 4 Mayıs Cuma günü 
yapılan toplantıda zorlu bir pazarlığın 
ardından üyelerimizin de onayı ile toplu 
iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı.  

Toplu iş sözleşmesi teklif tasarısı 
demokratik sınıf sendikası işleyişi ile 
üyelerimizin önerileri doğrultusunda 
hazırlanmıştır. Cuma günü yapılan 
toplantıda belli bir aşamaya gelin-
miştir. Gelinen aşama temsilcilerimiz 
aracılığı ile tüm üyelerimizin onayı-
na sunulmuş ve tamamına yakınının 
onayından sonra anlaşma tutanağı 
imzalanmıştır.   

Anlaşmaya göre;
Tüvtürk’de toplu iş sözleşmesinde 

“eşit işe, eşit ücret” ilkesi uygulanmak-
tadır.  Meslek ve ücret gruplarına göre 
gruplandırma yapılmıştır. Sendika üye-
leri sözleşmeye göre yıllık ücret artışı 
dışında yıl içerisinde kademe yüksel-
mesi ile beraber ayrıca zam almaktadır. 
Bu düzenleme diğer sözleşmelere de 
örnek bir düzenlemedir. Varılan anlaş-
maya göre bu düzenleme ile bazı ücret 
gruplarında yıllık ücret artışı % 46’ya 
ulaşmıştır. Örneğin bu düzenlemeye 
göre bazı ücret gruplarında aylık 896.00 
TL zam alan üyelerimiz vardı.

Meslek ve ücret gruplarında yeni 
işe başlayan sendika üyesi, asgari üc-
retin üzerinde belirli oranda zamlı olan 
taban ücretle işe başlamaktadır. “yeni”, 
“kıdemsiz”, “1-3 yıl kıdemli”, “4 yıl 
kıdemli” ve “5 yıl üzeri kıdemli” ola-
rak gruplandırılmaktadır. Toplu iş 
sözleşme dönemi içerisinde sendikaya 
üye işçi o grubun ücretini almaktadır. 
Ağırlıklı meslek grubu Araç Muayene 
Teknisyenlerinde sözleşmeye göre sen-

dikaya üye olduktan sonra işçinin ala-
cağı ücret 2.350.00’dir.1-3 yıl kıdemli 
ücreti 2.850.00 TL, 5 yıl ve üzeri kıde-
mi olan personelin ücretiise 3.445.00 
TL’ye çıkmıştır. Diğer personel-
ler için ise aylık ücretleri 3.883.00 
TL’dir. Ortalama olarak zam oranı tüm 
gruplarda % 25’e ulaşmıştır. 

Diğer meslek gruplarında da (Müş-
teri Kabul Görevlisi ve Egzoz Emis-
yon Teknisyenleri) yine eşit işe, eşit 
ücret ilkesi çerçevesinde sözleşme ile 
artışlar sağlanmıştır. 

Toplu iş sözleşmesinde birinci yıl 
75 günlük, ikinci yıl ise 90 günlük 
maaşları tutarında ikramiye ödene-
cektir. Bayram erzakı gibi sosyal hak-
larda %65’e varan artışlar sağlanmış-

tır ve kurban ve ramazan bayramlarında 
erzak yardımı olarak net 250.00’şer TL 
olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca günlük yemek ücreti net 
15.00 TL, yıllık ücretli izin parası 1 yıl 
150.00 TL, ikinci yıl 200.00 TL,  evle-
nen işçiye 1 tam altın, doğan her çocuk 
için çeyrek altın, ölüm yardımı, servis-
ten yararlanamayanlar için yol yardımı 
ve Toplu iş sözleşmesi ile kasa tazmi-
natı gibi sosyal haklar sözleşmede yer 
almaktadır.

İkinci yıl ücret ve sosyal haklarda-
ki artışlar ise Vergi Usul Kanunun hü-
kümleri uyarınca tespit ve ilan olunan 
yeniden değerleme oranında olacaktır. 

Hafta sonu, ulusal ve dini bayramlar-
da yapılacak fazla çalışmaların % 100, 
hafta içi fazla çalışmaların % 75 zamlı 
olarak ödenmesi kabul edilmiştir. 

İşyerinde Uyuşmazlıkları Çözüm ve 
Disiplin Kurulunda sendika ile işverenin 
temsili 2’şer üye olarak eşit sayıdadır. Ku-
rulda başkanlık dönüşümlüdür. İşyerinde 
yasaların, sözleşmenin uygulanması ile 
disiplin kararları ve işten çıkarma kurul 
kararına bağlıdır. Kurul kararı olmadan 
sendika üyesi işten çıkartılmamaktadır.  

Toplu iş sözleşmesinde yıllık ücretli 
izin sürelerine 5’er iş günü ilave edilmiş-
tir. Hizmet süresi bir yıldan 5 yıla kadar 
olanlar 19 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az 
olanlar 25 gün ve 15 yıldan fazla olanlar 
ise 27 gün yıllık ücretli izin kullanırlar. 

Kıdem tazminatı her yıl için 35 gün-
lük ücret üzerinden, ihbar tazminatı da 
4857 Sayılı İş Kanununun 17. Maddesine 
göre iş akdinin fesih edilmesi durumunda 
belirtilen sürelere 1’er hafta eklenmekte-
dir. 

Toplu iş sözleşmesinde kadın işçilerin 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde 
ücretle izin hakları bulunmaktadır. 

Tüvtürk’te yapılan toplu iş sözleşme-
si örnek bir toplu iş sözleşmesi olmuştur. 
Üyelerimize işçi sınıfımıza hayırlı olsun. 
09.05.2018

Nakliyat-İş Sendikası 
Genel Yönetim Kurulu 

5 Mayıs 1818’de İşçi Sınıfı Bili-
minin büyük kurucusu Karl Marks, 
Prusya, Trier’de doğdu. Onun kuram-
sal çalışmaları ve eylemleri Dünya İşçi 
Sınıfının, sömürüyü sonlandırmak için 
verilecek mücadelede üzerine düşen  
tarihsel rolünü farketmesinde ve bu 
doğrultuda mücadele yürütmesinde 

öncülük etti.
Ekonomi Politiğin Eleştirisi (1859), 

Kapital (1867) gibi eserleriyle kapitalist 
üretim yordamının yasalarını inceleyer-
ek, kapitalizmin İşçi Sınıfının refahıyla 
çeliştiğini ve sosyal gelişmeye engel 
oluşturduğunu ortaya koydu. Ve aynı 
zamanda da sosyalist toplumun kuru-
labilmesi için halk kitlelerinin sınıf te-
melli mücadele yürütmelerinin gereklil-
iğine vurgu yaptı.

Karl Marks, Friedrich Engels ile bir-
likte 1864 yılında Londra’da Uluslar-
arası İşçi Birliği’nin (Birinci Enter-
nasyonal’in) kuruluşunda bu Birliğin 
ilk “Deklarasyon”unu ve broşürlerini 
yazarak çok önemli bir rol üstlendi. 
Dünya Sendikalar Federasyonu’nun 
öncülü olan Birinci Enternasyonal, 
farklı ülkelerdeki işçi hareketlerini 
ortak bir İşçi Sınıfı mücadelesinde 
birleştirmiş ve Karl Marks bu süreçte, 
bu mücadelenin militanca sürmesinde 
aktif bir şekilde rol almıştır.

Tekeller arasındaki çelişkilerin ve 
rekabetin daha da kızışarak, savaşlara 
ve insanlığın acı çekmesine yol açtığı 
günümüzde, Karl Marks ve onun es-
erleri, dünyanın her yerindeki  işçile-
rin ve halkların  ellerinde, çalışma ve 
sosyal hakları için verdikleri günde-
lik mücadelelerinde ve insanın insanı 
sömürüsürünü yok etmek için ver-
dikleri mücadelelerinde, çok değerli bir 
silah olmaya devam edecektir.

Atina, 7 Mayıs, 2018

DSF Sekretaryası

Real Market Direnişçilerinin, 10 
aydır hileli iflasa, haklarının gasp 

edilmesine, sarı sendikacılığa karşı 
sürdürdükleri mücadeleleri Metro-Me-

dia Markt Mağazaları önlerinde Nak-
liyat-İş Sendikası öncülüğünde devam 
ediyor. 

Bugün de TRUMP AVM’de bulu-
nan Media Markt Mağazasının önün-
de eylem yaptılar. AVM’nin içerisinde 
slogan atarak Media Markt’ın önüne 
geldiler.

Burada Sendikamız Genel Başkanı 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir açıkla-

ma yaptı.
Açıklamasında Media Markt’ın 

METRO Grubun bir işletmesi oldu-
ğunu ve bu nedenle Media Markt ma-

ğazalarının önünde eylemler yaptıkla-
rını belirten Küçükosmanoğlu, MET-
RO’nun hileli bir şekilde iflası verilen 
Real Market işçilerinin alçaklarından 
sorumlu olduğunu bunun da mahkeme, 
yargı kararları ve iş hukuku alanında 
saygın bir yeri olan Prof. Dr. Fevzi 
Şahlanan’ın bilimsel değerlendirmele-
ri ile bir kez daha kanıtlandığını belir-
terek, METRO’nun bu sorumluluktan 

kaçamayacağını aynı zamanda Media 
Markt’ın da bu alacaklardan sorumlu 
olduğunu belirtti. 

Real Direnişçileri de yaptıkları ko-
nuşmalarda direniş kararlılığını ifade 
ederek, haklarını gasp eden Metro, Be-
ğendik ve Media Markt’tan haklarını 
alana kadar, sarı sendikacılardan hesap 
sorana kadar direnişin süreceğini be-
lirttiler. 

Eylem sırasında AVM içerisinde 
bulunanlar da alkışlarla destek oldular 
ve açıklamayı sonuna kadar dinlediler. 

Buradaki açıklamanın ardından 
Real Direnişçileri, Kâğıthane Metro 
Mağazasının önüne giderek burada ey-
lemlerine devam ettiler. 22.05.2018

Yaşasın Real Market İşçilerinin 
Hileli İflasa, Yasal Haklarının Gasp 
Edilmesine

İşçi Düşmanlığına Ve Sarı Sendi-
kacılığa Karşı Mücadelesi!

Yaşasın Real Market İşçilerinin 
Onurlu Direnişi!

Real Market Direnişçileri Kaza-
nacak Başka Yolu Yok!

Nakliyat-İş’ten

Real İşçileri bütün engellemelere rağmen
eylemlerine devam ediyor

Nakliyat-İş’ten 
Real Direnişçileri hafta sonu il il eylem yaptılar

Nakliyat-İş’ten:

Tüvtürk’te Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Dünya Sendikalar Federasyonu tarafından yapılan
Karl Marks’ın 200. doğum yıldönümü açıklaması

Nakliyat-İş’ten:

Real Market Direnişçileri, TRUMP AVM içerisinde bulunan Media 
Markt Mağazasında eylem yaptılar

Baştarafı sayfa 20’de



Dediklerini de yaptılar. Türki-
ye’nin önünü açtılar, tıkanıklığı bir 
süreliğine de olsa giderdiler. Pek çok 
önemli işler yaptılar. Bunların en 
önemlisi, dünyanın en demokratik 
anayasalarından birisi olan 1961 Ana-
yasasını geliştirmek ve uygulamaya 
koymak oldu.

27 Mayısçılar, daha ilk günden bu 
anayasayı hazırlamak için üniversite 
hocalarını Ankara’ya getirip yönlen-
dirirler. Bu da 27 Mayıs Devrimcileri-

nin ne kadar temiz ve adil olduklarının 
göstergesidir.

Bunun yanı sıra, çalışanların ör-
gütlenmesi, özellikle sendikal örgüt-
lenmelerin önünün açılması ve sol si-
yasete de izin verilmesi, 27 Mayıs’ın 
en önemli katkıları olmuştur. Siyasi 
mahkûmlar salıverilmiştir. “Sosyal 
Devlet” ilkesi de ilk kez 61 Anayasası 
sayesinde ortaya çıkmıştır.

Üniversitelere ve TRT’ye özerk-
lik de 27 Mayıs sayesinde mümkün 
olmuştur. Önemli bir bilim kuruluşu 
olan TÜBİTAK’ın kuruluşu da 27 Ma-
yıs sayesindedir (1963).

Kıvılcımlı, bugünkü kapitalizm 
düzeyine ulaşılmasında en önemli et-
kenin 27 Mayıs’ın getirdiği demok-
ratik özgürlükler ve sendikal örgüt-
lenme olduğunu vurgular. Bu sayede, 
ilkel mutlak artıdeğer sömürüsünden 
bir nebze de olsa nispi artıdeğere ge-
çilmesi, kaçınılmaz olarak teknolojik 
gelişimi hızlandırmıştır.

Seydişehir Alüminyum, İskende-
run Demir Çelik gibi büyük ağır sana-
yi yatırımları da 27 Mayıs sonrasında 
hayata geçmiştir.

İlk denemeleri 30’lu yılarda olan 
planlı ekonomiye geçiş de 27 Mayıs 
sayesinde olmuştur.  Devlet Planlama 
Teşkilatı aynı yıl, 30 Eylül 1960’da 
kurulmuş, ilk beş yıllık plan 1963-
1968 arasında uygulanmıştır.

Gericilik ise, bu iyi niyetli ve ye-
rinde çabaya karşı daha sonra “Men-
deres’lerin devamı Demirel’in ağzın-
dan “Plan değil, pilav” popülizmi ile 
oy avcılığı yapacaktır.

27 Mayısçılar, Din Bezirgânlarının 
önünü de bir süreliğine kestiler. Dev-
rimin gerekçelerinden birisi de laiklik 
karşıtı gidişin durdurulmasıdır zaten.

Oysa Menderes Hükümeti, 
Cumhuriyet düşmanı Said-i Nur-

si’yi teşvik ediyor, Mecliste yandaş-
larına “Siz hilafeti bile getirirsiniz” 
diyerek yol gösteriyor ve moral veri-
yordu. Prof. Coşkun Özdemir, Urfa’da 
görev yaparken karşılaştığı bir olayı 
anlatıyor:

“1956 yılında, Urfa’nın Bi-
recik ilçesinde, Fırat üzerindeki 
köprünün açılışı yapıldı. Cumhur-
başkanı Celal Bayar ve Başbakan 
Adnan Menderes bu açılışı izley-
erek 11 Nisan kurtuluş bayramını 

kutlamak üzere 
Urfa’ya geldiler.

“Geçit töreninde bir kara çarşaf-
lılar topluluğu önlerinde geçit yaptı. 
Açıkça “Sizin sayenizde bu özgür-
lüğe kavuştuk” demek istiyorlardı. 
Onları, cumhurbaşkanı DP mar-
kalı bastonu ile diğer iki bakanla 
birlikte idamını esefle karşıladığım 
Başbakan Adnan Menderes ise şap-
kası ile selamladı.  Bu olayın tanığı 
oldum.

“Yine DP’nin Urfa’ya atadığı 
belediye başkanı, benim de hazır 
bulunduğum bir yemekte “Orucunu 
yiyenin katli vaciptir” demiştir. Köy 
ağalarını milletvekili yapan DP’nin 
ilk icraatı Arapça ezan olmuştur. 
Bunun ardından cumhuriyet karşıtı 
Said-i Nursi’yi ziyaret edip ona say-
gılarını sunmuşlardır.” (http://www.
abcgazetesi.com/demokrat-parti-ve-
27-mayis-bolum-1-87887h.htm)

27 Mayısçılar laikliği güçlendir-
meye çalıştılar, din bezirgânlarını bas-
kıladılar. 1960’da Urfa’da ölen Said-i 
Nursi’nin Urfa’da gömülmesine ve 
din bezirgânlarınca kullanılmasına 
izin vermediler.

ABD Emperyalizmini NATO ve 
Kontrgerilla teşkilatı Seferberlik Tet-
kik Kurulu şeklinde Türk Ordusu’nun 
içine sokan da, Türk Ordusu’nu Kore 
Savaşı’na süren de Demokrat Parti 
gericiliği olmuştur. Maalesef 27 Ma-
yıs Devrimcileri, daha önce yuttukları 
“Sovyet tehlikesi” zokasından kur-
tulamamış, bildirilerinde NATO ve 
CENTO gibi emperyalist kuruluşlara 
bağlılıklarını bildirmişlerdir. Gene de 
orduda yurtsever subayların etkinliği 
baskın hale gelmiştir.

27 Mayıs, halkın büyük desteğini 
alan barışçıl, kansız bir devrimdir 

üstelik. Dost ateşiyle ölen 2 asker ve 
kazayla ölen bir sivil dışında ölüm 
yoktur 27 Mayıs’ta. Dünyada örne-
ği yoktur. Askerler halkla birliktedir. 
Baskıdan sıyrılan halk 27 Mayısçılara 
coşkuyla katılmıştır.27 Mayıs’ın ilk 
bildirisinde bu gerçek vurgulanır:

“Sevgili vatandaşlar! Dün gece 
yarısından itibaren, bütün Türki-
ye’de, deniz-hava-kara Türk Silahlı 
Kuvvetleri, el ele vererek, memleke-
tin idaresini ele almıştır. Bu hareket, 
Silahlı Kuvvetlerimiz’in müşterek 
işbirliği sayesinde, kansız başarıl-
mıştır!”

Bu gerçeği Amerikalılar da dolay-
lı olarak ifade ederler. ABD Dışişleri 
Bakanlığı İstihbarat Dairesi’nin de-
ğerlendirme raporunda (1961) şöyle 
denir:

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nce ya-
pılan kansız darbe, Türkiye dışında 
genellikle ağırlık taşıyan, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri’nin apolitik olduğu 
ve ciddi bir siyasi bunalımda müda-
hale etmeyeceği yolundaki inanışı 
yıkmıştır.” (http://www.cumhuriyet.
com.tr/haber/diger/64104/27_Mayis_
ihtilali.html)

İşte bu yüzden 27 Mayıs bir dev-
rimdir. Belki bir sosyal devrim nite-
liğinde değildir ama Tarihimizde yer 
alan çok önemli bir Politik Devrim-
dir.

Buna rağmen, gericilik 27 Mayıs’ı 
kanlı göstermeye çalışır. Kanlı 12 
Mart ve 12 Eylül Faşist Darbeleriyle 
eş tutulur.  Bunun için Adnan Men-
deres, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan 
Polatkan’ın idamlarını kullanır. Belki 
bu idamlar olmasa gericilik idamları 
bu derece istismar edemeyecekti.

Ancak, gericileri yargılayan Yas-
sıada Mahkemeleri adildir. Verilen 
cezalar o zamanki yasalara göre uy-
gundur. Mahkemeler 11 ay 1 gün gibi 
çok kısa denilebilecek bir sürede ta-
mamlanmıştır ve mahkeme süreci rad-
yo yayınıyla halka yansıtılmıştır. Bü-
tün bunlar yargılamanın adil olduğu-
nun göstergesidir. Bunu ne 12 Mart, ne 
de 12 Eylül Faşist Cuntaları yapmıştır. 
Hatta dünyada da örneği yoktur. 27 
Mayıs’ın en önemli farklarından birisi 
de budur.

Gericilik, bir de 27 Mayıs’ın dar-
beler dönemini başlattığını savunur. 
Onların dediği gibi olmasa da bu bir 
bakıma böyledir. Çünkü emperyalizm, 
27 Mayıs’ın getirdiği özgürlükleri ka-
zımak, dinci gericiliği üstün getirmek 
istemiştir. Ordu Gençliği’nin tersine 
omzu kalabalıklarca yapılan 12 Mart 
ve 12 Eylül Faşist Darbeleri 27 Ma-
yıs’a karşıdır. 27 Mayıs’ı, 61 Anaya-
sasını ortadan kaldırmak içindir. Ni-
tekim önce MemduhTağmaç (12 Mart 
Faşizminin komutanı), 61 Anayasası 
için “Bu elbise bize bol geliyor” de-
miş, 12 Mart Faşist hükümetlerinin 
Başbakanı Nihat Erim ise anayasayı 
“lüks” saymış ve 61 Anayasası bu-
danmıştır.

12 Eylül Faşizmi daha da köklü 
bir vuruş sergilemiştir 61 Anayasa-
sına karşı. Faşist Kenan Evren, “27 
Mayıs Anayasası bize bol geliyordu. 
Onun içinde oynayıp duruyorduk. 
Onun için biz bu Anayasayı, daral-
tacağız”, diyerek 82 Anayasasını da-
yatmıştır.

On altı yıldan beri süre gelen Tay-
yip Diktatörlüğü bu anayasanın ürünü-
dür, hiç kuşku yok.

27 Mayıs, maalesef, devrimcilerin 
sınıf pusulası olmadığından yapılan 
yanlışlar nedeniyle önce etkisizleşti-
rildi, sonra tümüyle kazındı. Kıvılcım-
lı, yapılan bu yanlışları şöyle aktarır:

“Bu şartlar altında 27 Mayıs, 
ne savaş, ne devrim açamayacağına 
göre, ne yapabilirdi?

“Yüzde yüz halka inip, bütün mil-
leti ekonomi ve politika alanlarında 
örgütlendirerek, toprak reformunu, 
kooperatifçiliği, sanayileşmeyi bir 
milli seferberlik halinde, Anadolu İs-
tiklal Savaşı’nın feragat, hürriyet ve 
şuuru [bilinci] ile çarçabuk gerçek-
leştirebilirdi.

“Ne yaptı?
“Sonradan “gayrisamimi beyan-

lar” sayılan anlaşılmaz “Sosyalizm”-

lerle oyalandı. Sosyalizm yenir mi, 
yenmez mi işkilleri arasında, altta 
güreşmenin üstadı “Devletçiliğimiz” 
imdada yetişti: “Aman, aslanlar, şun-

ları yaparsanız siz yaparsınız. Seçim 
ve Partiler gelmeden çabuk karar ve-
rin. Göreyim sizi!” diyerek, akıl ho-
calığını tam yaptı. İşçi, müstahdem, 
memur, esnaf 27 Mayıs’ı çılgınca mı 
alkışladı?

“Bak işvereni darılttınız, işletme-
ler kapanıyor, çabuk özel sermayeye 
sermaye ödenmek üzere işçiye, me-
mura, esnafa TASARRUF BONOSU 
kesip, zorla ödünç parayı yevmünce-
did rızkın cedidlerin

13
nafakalarından 

Parababalarına aktarın. Beş on ağa-
nın emniyet altına alınması ile Top-
rak Reformu lafları, baldırı çıplak 
köylülerin hoşlarına mı gitti?

“Devletçiliğimizin kırdaki temel 
direkleri (Kadroculuğun “rasîn

14
te-

melleri”!) sarsılmasın; “sosyal dev-

let”in yerini bulması, çalışan köylü-
den de arazi vergisi alınmakla olur. 
Bu iki tedbircik, 27 Mayıs’ı geniş köy 
ve şehir yığınları içinde o saat tecrit 
edivermişti. Halkla arası açtırılan 27 
Mayıs için geriye ne kalmıştı?

“Sokağa dökülüp el ele veren 
Üniversite ile Ordu. “Devrim”in bu 
iki motorunu “tıkanıklıktan” kur-

tarsa kurtarsa 27 Mayıs yiğitleri 
kurtarabilir. Devrimin kan döktüğü 
Beyazıt Meydanı’na “Hürriyet Mey-
danı” adını takarak, kendisini ce-
zaen yanardağ ağzına çevir, tam üç 
yıl greyderlerle kökünden kazı. Bir 

daha hürriyet gösterilerine sahne ol-
maya tövbe etsin. Meydanlara yapı-
lan bu sembolik işkenceyi insanlara 
uygulamak daha kolay: Üniversi-

tede 147’ler, Orduda 7000 Eminsu 
pekâlâ “zinde kuvvetleri” en az iki-
ye bölerek, kambur üstüne kambur-
lar çıkarabilir! Ondan sonra yap bir 
“seçim”... “Kalplere vur bir zımba! 
Rumba da Rumba, Rumba!”

“Gelmiş geçmiş iktidarların en 
iyi niyetlisi” olduğunu söyleyen ve 
belki de sahi öyle olan Milli Birlik 
Komitesi bütün bu davranışlara 
neden kapıldı?” (H. Kıvılcımlı, 27 
Mayıs ve Yön Hareketinin Sınıfsal 
Eleştirisi)

Evet, “gelmiş geçmiş iktidarların 
en iyi niyetlisi olan” Milli Birlik Ko-
mitesi’ne yanlışlar yaptırıldı. Saf 27 
Mayıs Devrimcileri maalesef çocuk 
gibi kandırıldılar. Çevrelerini saran 
gericilik tarafından halkın desteğini 
yitirmelerine yol açan uygulamalara 

yönlendirildiler. Böylece 27 Mayıs-
çıların halkla bağları bir bakıma 

kesildi. 27 Mayıs kerte kerte 
zayıflatıldı, sonra da silin-

di.
Ancak, bugün 

gölgesi bile gericiliği 
korkutmaya yeti-
yor.

Bakıyoruz bun-
ca yıl sonra gerici-
lik Erdoğam’ından 
Akşener’ine, İn-

ce’sinden Karamol-
laoğlu’na ağız birliği 

etmiş, 27 Mayıs’a sal-
dırıyor. En fazla korkan-

sa elbette Malum Kişi… 
Uşak’ta 2015’de yaptığı konuş-

mada şöyle diyor:
“Paralel örgütün tetikçisi bir 

savcı çıkıp bunların yaptıkları 
Menderes’i geçti akıbetleri de onun 
gibi olacak diyor. 27 Mayıs’ı alkışla-
yan medya da bizi Mursi’nin akıbe-
tiyle tehdit ediyor. Önceki yıl Gezi 
olayları sırasında da bazı marjinal 
gruplar ve CHP milletvekilleri bize 

benzer tehditler savurmuşlardı.”
Şöyle diyebiliriz halkımızın de-

yişiyle: “Korkunun ecele faydası 
yok!”

Eninde sonunda yargılanacak, hak 
ettiğiniz cezaya çarptırılacaksınız.q
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27 Mayıs’ta asker sivil elele…
Bu görüntü Küba Devrimi’ndeki görüntüleri andırıyor.

27 Mayıs kansız devrimdir. Koca ülkede toplam üç kişi ölmüştür. Bunlardan 
birisi bu kutlamalar sırasında tanktan düşerek yaşamını yitirmiştir.

27 Mayıs’ta kadın desteği de önemlidir.

27 Mayıs için basılan pul. Gençler, 27 Mayıs öncesi gençliğin direnişi sırasında 
şehit olan Turan Emeksiz’i taşıyorlar. 

27 Mayıs 1960 tarihli Hürriyet’in manşeti.

Devrimin sembolü ve basılan hatıra parası: Sancak, süngü, meşale, terazi, 
kartal, ışık hüzmeleri veren Türk bayrağı, defne ve meşe yapraklarından oluşan 

çelenk ve “Hakimiyet Milletindir” yazısı.

Gericiliğin Korkulu Rüyası: 27 Mayıs
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Eyleme Birleşik Metal-İş Sendi-
kası Genel Başkanı Adnan Serda-
roğlu, Nakliyat-İş Sendikası Genel 
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, 
sendika yöneticileri ve işyeri temsilci-
leri kitlesel olarak katıldılar.

Kitle ABD Konsolosluğunun önü-
ne, dövizler, pankartlar ve Filistin bay-
rakları  ile yürüyüş korteji oluşturula-
rak sloganlar atarak geldi.

Basın açıklamasında ortak hazır-
lanan basın metni Birleşik Metal-İş 
Sendikası Genel Başkanı Adnan Ser-
daroğlu tarafından okundu.

Daha sonra kısa bir konuşma yapan  
Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı 
Ali Rıza Küçüosmanoğlu da şunları 
söyledi:

“Ne yazık ki Filistin’e yönelik İs-
rail Devleti tarafından yapılan kat-
liama Müslüman ülkelerden gerçek 
anlamda bir tepki gelmedi. Buna 
Türkiye de dahildir.

Ne yaptı Türkiye Hükümeti?
Büyükelçiyi bir süreliğine geri 

çekti. Yani bir süre sonra ilişkiler 
normale dönecek.

Oysa baktığımız zaman Venezu-

ela lideri yiğit devrimci Maduro ne 
yaptı?

Büyükelçiyi ülkesinden kovdu. 
Hem de süresiz olarak kovdu. Yani 
bizimkiler gibi geçici süreyle değil.

Yine dünya halklarının göz bebe-
ği Küba’nın İsrail’e yönelik tutumu 
ortada.

Ama ne yazık ki İslam ülkeleri 
bu yiğit liderlerin yaptıklarını yap-
maya cesaret edememişlerdir.” di-
yerek Müslüman ülkelerin ABD ve 
İsrail’e yönelik hiçbir yaptırımlarının 
olmadığını tam tersine sessiz kalarak, 
tavırsız kalarak bu katliama ortak ol-

duklarını belirterek sözlerini bitirdi.  
Basın açıklaması bittikten sonra 

kitle tekrar kortej oluşturarak alandan 
ayrıldı. 16.05.2018

Katil ABD Filistin’den, Ortado-
ğu’dan Defol!

Filistin Halkı Yalnız Değildir!
Direne Direne Kazanacağız!
Emperyalistler İşbirlikçiler Gel-

dikleri Gibi Gidecekler!
Katil ABD Siyonist İsrail!

DİSK/Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Adnan Serdaroğlu’nun okuduğu 
Ortak Basın Açıklaması:

ABD İstanbul Başkonsolosluğu 
Önünde protesto eylemindeyiz!

Mazlum Filistin Halkı Yalnız De-
ğildir!

Nakba’nın 70. Yılında, ABD Em-
peryalizmi bölge halklarının arasına 
daha fazla düşmanlık yerleştirmek 
için, Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Ku-
düs’e taşıyor ve Gazze’de can alıyor.

Bu vicdanları sızlatan uygulamayı 
protesto eden halka karşı İsrail asker-
lerinin saldırıları sonucu şu ana kadar 
60 Filistinli yaşamını yitirmiş, binler-
ce Filistinli de yaralanmıştır. Bunun 
adı kelimenin tam anlamıyla bir kat-
liamdır. Çünkü infiale kapılan Filis-
tinlilerin bu haklı başkaldırısını bas-
tırmak için plastik mermi değil adeta 
onları katletmek için gerçek mermiler 
kullanılmıştır. 8 aylık Leyla’nın ana 

kucağında katledilmesi vahşettir. Bu 
vahşet ve katliamın sorumlusu katil 
ABD, Siyonist İsrail ve yerli işbirlik-
çileridir. Bunu lanetliyoruz.

Bu düpedüz halk düşmanlığıdır ve 
bir kez daha kapitalizmin faşizme ne 
kadar yatkın bir sistem olduğunu biz-
lere hatırlatmaktadır. İsrail’in işgalini 
tanımak anlamına gelen ve uluslararası 
hukuka da aykırı olan bu katliamı şid-
detle kınıyoruz.

ABD’nin emperyalist emellerinin 
histeriye dönüşen politikaları çağımı-
zın Hitler’i olarak adlandırılan Trump 
ile tamamen bir saldırganlığa ve Filis-

tin düşmanlığına dönüşmüş durumda-
dır.

İsrail’in 1967 yılından bu yana iz-
lediği politikaların en büyük destekçisi 
olan ABD, aynı zamanda bu yolla Or-
tadoğu’daki kirli amaçlarına ulaşmak 
istemektedir.

ABD’nin Büyükelçiliğini üç din 
için de kutsal olarak kabul edilen Ku-
düs’e taşıma kararı ile yeni bir savaş 
kışkırtıcılığı tetiklenmiştir. Sadece 
Filistin Halkının değil tüm insanlığın 
vicdanını kanatan böyle bir kararı ka-
bul etmek mümkün değildir.

ABD ve onun Ortadoğu’daki petrol 
ve doğal kaynakların bekçi köpekliğini 
yapan İsrail’in adeta bir etnik temizlik 
yaparcasına ortaya koyduğu uygula-
malar yetmezmiş gibi ilaveten en son 
200 bin İsraillinin Doğu Kudüs’e yer-
leştirilmesi çağdışı etnik temizlik anla-
yışının en çarpıcı örneklerinden biridir.

Bugün Filistin Halkına reva görü-
len bu insanlık dışı uygulamalarla dün-
yaya giderek hâkim olmak çabası için-
deki faşizan zihniyetin başta emekçiler 
olmak üzere diğer ülke halkları için de 
ciddi bir tehdit oluşturduğunu tüm çıp-
laklığıyla görüyoruz.

Bizler bu anlayışın insanlık için ne 
korkunç sonuçlara sebep olduğunu 40 
milyon insanın öldüğü İkinci Dünya 
Savaşı’ndan da çok iyi hatırlıyoruz.

Bugün aynı zamanda bu acı hatı-
raları hatırlatmak için de buradayız. 
Sadece Kudüs’e, Filistin Halkına değil 
insanlığa sahip çıkmak için, geleceği-
mizi korumak için de buradayız.

Filistin Halkı biliyor ki, onların 
gerçek dostları, ikiyüzlü iktidarlar de-
ğil, Türkiye ve Dünyanın dört bir ya-
nındaki İşçi Sınıfıdır.

Bizler Türkiye İşçi Sınıfı olarak bir 
kez daha, Dünyanın dört bir yanında, 
Siyonist işgale ve onun emperyalist 
destekçilerine karşı direnen Filistinli 
kardeşlerimizi selamlıyor, onların mü-
cadelesinde yanlarında omuz omuza 
durduğumuzu belirtiyoruz.

Türkiye’deki işçiler, her zaman ol-
duğu gibi Filistin halkının yanındadır.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası 
DİSK/Nakliyat-İş Sendikası

AVM’nin içerisine yürüyüşle ve 
slogan atarak giren Real İşçileri, bu-
radaki Media Markt’ın önünde toplan-
dılar. Direnişçiler çocukları ve aileleri 
ile birlikte gelirken, Sendikamız Genel 
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve 
yöneticilerimiz de eyleme katıldı.

Burada ilk açıklama sendika-
mız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükos-
manoğlu tarafından yapıldı.

Küçükosmanoğlu, Real İşçilerinin 
bugün burada ekmek davası için bu-
lunduğunu belirterek, yasal haklarının 

Metro, Beğendik ve Media Markt ta-
rafından çalındığını söyleyerek, İşçile-
rin yasal alacaklarından sorumlu olan 
METRO’nun verdiği sözlerde durma-
sını ve işçilerin yasal haklarını bir an 
önce ödemesini istedi.

Bu nedenle de AVM’de bulunan 
halkı, anneler gününde bu zulme ortak 
olmamaları için işçi düşmanlığı yapan 
METRO’dan ve Media Markt’tan alış-
veriş yapmamaya davet etti. Sendika 
olarak Real İşçileri haklarını alıncaya 
kadar işçilere sahip çıkacaklarını bir 
kez daha  ifade ederek, konuşmasını 
bitirdi.

Direnişçi İşçiler adına söz alan Ke-
nahat Polat da bir anne olarak hakkını 
helal etmediğini, bir çocuğu olduğunu 
ve onun geleceğini çalan METRO, 
BEĞENDİK ve MEDİA MARKT’tan 
hakkını alıncaya kadar mücadelesinin 
devam edeceğini belirtti.

Sloganları ile AVM’yi inleten işçi-
lere halkta alkışlarla destek oldu. Ba-
sın açıklamasından sonra yine AVM 
içerisinden dışarıya yürüyüş yaparak 
ve slogan atarak çıkan Direnişçiler, dı-
şarıda da bir süre slogan atmaya devam 
ettikten sonra eylemlerini bitirdiler.

***
Ankara’da ise iki ayrı yerde eylem 

yapıldı.
İlk eylem Metro’nun Etlik Mağaza-

sı önünde saat 14.00’da başladı. Basın 
açıklamalarına Direnişçiler çocukları 
ile birlikte geldiler.

Sendikamız adına ise Eskişehir 
Anadolu Şube Başkanı Ali Özçelik, 
Şube yöneticileri ve Sendikamız An-
kara Temsilcisi Bayram Karkın ka-
tıldı.

Metro Mağazası önündeki açıkla-
ma Eskişehir Şube Başkanı Ali Özçe-
lik tarafından yapıldı.

Özçelik yaptığı konuşmada süreci 
anlatarak, Real İşçilerinin davasının 
dünyanın en haklı ve onurlu davası 
olan ekmek davası olduğunu belir-
terek, işçilerin bu davalarına onlarla 
birlikte sahip çıkmaya devam edecek-
lerini ifade etti ve bir kez daha Ankara 
Halkına seslenerek “METRO ve ME-
DİA MARKT’tan alışveriş yapmayın, 

zulme ortak olmayın diyerek sözlerini 
bitirdi.

İşçilerden Tekmile Yüklük söz  
alarak, hiçbir hakları ödenmeden bir 
günde kapı önüne konulduklarını be-
lirterek, bir anne olarak iki buçuk ya-
şındaki çocuğunun geleceğini ve hak-
kını BEĞENDİK, METRO ve MEDİA 
MARKT’a yedirmeyeceğini ve hakla-
rını alıncaya kadar mücadeleye devam 
edeceklerini belirtti.

Kadın işçilerden Aysun Akay 
da söz alarak, anneler gününde Anka-
ra halkının Metro ve Media Markt’tan 
alışveriş yapmayarak kendilerine des-
tek olmalarını istedi.

***
Buradaki eylemin ardından yürü-

yüş yapılarak Metro Mağazasına yakın 
bulunan Media Markt’ın önüne gittiler.

Burada da Sendikamız Ankara 
Temsilcisi Bayram Karkın bir konuş-
ma yaparak yasal olarak sorumluluğu  
ispatlanmış olan Metro’yu işçilerin 
yasal haklarını ödemeye davet etti. 
İşçilerin haklarını alıncaya kadar bu 
mücadelenin devam edeceğini bir kez 
daha vurguladı.

Ankara ve İstanbul’da yapılan 
açıklamalarda ayrıca sarı sendika Tez 
Koop-İş’e de vurgu yapılarak üyele-
rine sahip çıkmayarak ortada bıraktı-
ğını ve verilen bu mücadelenin aynı 
zamanda sarı sendikacılığa karşı da bir 
mücadele olduğunu ifade ettiler.

Coşkulu geçen eylemlerde slogan-
lar atıldı, dövizler ve pankartlar taşın-
dı. 12.05.2018

Yıllarca çalışarak emek veren işçiler 
haklarını arayıp örgütlenince, Flormar 
işvereni sizleri baskı, tehdit ve işten 
atmayla engelleyeceklerini zannetti-
ler. Bizler Parababalarının bu adaletsiz 
çürümüş düzenlerine başkaldırmaya 

devam edeceğiz. Nerede baskı, zulüm, 
haksızlık varsa orada mücadele eden-
ler var olacak. Parababaları kârlarına 
kâr katarken bizlere ise iş cinayetleri 
sonucu ölümler, hak aranma sonucu 
işten atılmalar, işsizlik ve pahalılık ce-
hennemi düşüyor. Ülkemizde en zen-
gin % 1’in serveti, toplam gelirin % 
53’üne tekabül ediyor. 

Toplam iş cinayetlerinin % 72’si 
Kocaeli’de yaşanıyor. Aynı bölgede bu 
oran % 28 ile Gebze’de yaşanmaktadır.

Haklarını aradığı için 2017’de 
2000’e yakın işçi işten atıldı.

Gelir vergisi kesintisi sırlamasında 

Almanya’dan öndeyiz.
Tüm bu adaletsiz gelir dağılımına 

rağmen direnenler ve mücadele eden-
ler var.  Örneğin Real Market İşçileri 
10 aydır OHAL yasaklarına ve polis 
baskılarına rağmen bıkmadan, usan-
madan kararlılıkla mücadele ediyor. 
Hileli iflas sonucu tazminatları gas-

pedilen ve sarı sendikanın ihanetine 
rağmen Nakliyat-İş öncülüğünde her 
AVM’yi, METRO, GROS ve MEDİ-
AMARK mağazalarını eylem alanı-
na çevirerek mücadelelerini önemli 
bir aşamaya getirmiştir. Selam olsun 
onurluca mücadele eden REAL İşçi-
lerine.

Başta Flormar’da direnen çoğun-
luğu kadın olan tüm işçi arkadaşla-

rımızın mücadelesinde işverenin tüm 
baskı ve işten atmalarına karşı yılma-
dan örgütlü gücünüzü daha da güçlen-
direrek kararlılıkla mücadele ederek 
kazanacağınıza inanıyoruz.” diyerek 
sözlerini bitirdi. 

Ziyaret hep birlikte atılan sloganla-
rın ardından sona erdi. 28.05.2018

Flormar İşçisi Yalnız Değildir!
Direne Direne Kazanacağız! 
             

DİSK/Nakliyat-İş
Sendikası Gebze Şubesi

Bundan dolayı bu karar erteleme değil 
grev hakkının yasaklanması, ortadan 
kaldırılması kararıdır.

Daha önceki dönemlerde de yine 
cam, lastik, metal işçilerinin ve banka 
emekçilerinin grevi erteleme adı altın-
da yasaklanmıştır. Bu yasaklamalar, 
anayasaya, altına imza atmış olduğu-
muz İLO sözleşmelerine, evrensel hu-
kuk kurallarına aykırıdır.

Bundan dolayı da işçi düşmanlığı-
na, bu yasaklamalara karşı direnmek 
mücadele etmek meşrudur.

Bu sektördeki işçilerin de diğer 
işçiler gibi reel ücretlerinin giderek 
düştüğü, yoksullaştığı bir süreçte grev 
yasaklamak işçi düşmanlığıdır. Ülke-
mizde “milli güvenliği” tehlikeye so-
kanlar, ABD ve diğer emperyalistlerle 
işbirliği yapan sermayedarlar, onların 
ekonomik, siyasi örgütleridir. 

Sendikamız, taşıma işçileri direnen 
Petrol-İş üyeleri ile her zaman daya-
nışma içerisinde olacaktır. 

Yaşasın Petrol-İş Üyelerinin İn-
sanca Yaşamı ve Çalışma Koşulları 
İçin Mücadelesi!

Yaşasın Soda Kromsan Tuz İşçi-
lerinin Grevi!

23.05.2018

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş Sendikaları olarak Gazze’de
ABD ve Siyonist İsrail’in Filistin Halkına yönelik katliamlarını

ABD Konsolosluğu önünde protesto ettik

Nakliyat-İş’ten 

Real Market İşçileri, Anneler Günü’nde eylem yaptı

Nakliyat-İş’ten:

Yaşasın Flormar İşçisinin Onurlu Direnişi!
Flormar İşçisi yalnız değildir!

Nakliyat-İş’ten 

Kromsan AŞ’de Grevin yasaklanması
İşçi Düşmanlığıdır!

Baştarafı sayfa 20’de

Baştarafı sayfa 20’de

Baştarafı sayfa 20’de

Baştarafı sayfa 20’de

A. Rıza Küçükosmanoğlu, gele-
cekleri ve ülkeleri için Şehit olan 60 
masum Filistinliyi rahmetle ve saygıy-
la andığını belirterek, Filistin davası-

nın bir insanlık davası olduğunu belirt-
ti. İsrail’in meşru bir devlet olmadığını 
belirterek, bundan 70 yıl önce İngiliz 
ve Amerikan Emperyalizmi tarafından 
Ortadoğu’da petrol ve doğalgaz yatak-
larının bekçi köpekliğini yapmak için 
kurulan bir devlet olduğunu belirtti. 
Bu nedenle bu katliamı yapanları ve 
Filistin Halkına zulüm edenleri bir kez 
daha lanetlediğini söyledi. 

Daha sonra İşçiler söz alarak Real 
Market’e gençliklerini, hayatlarını, 
emeklerini ve alın terlerini verdiklerini 
ancak bunun karşılığında hiçbir hakları 

ödenmeden kapının önüne kondukları-
nı belirterek geleceklerini, gençlikleri-
ni, emeklerini çalan ve haklarını gasp 
eden METRO, BEĞENDİK ve ME-
DİA MARKT’tan haklarını alıncaya 

kadar direnmeye kararlı 
olduklarını bir kez daha 
ifade ettiler.

Basın açıklamasında 
ayrıca katliama yönelik 
dövizler ve Filistin bay-
rağı da açılarak, ABD 
ve Siyonist İsrail’in yap-
mış olduğu katliam la-
netlendi, protesto edildi. 
15.05.2018

Kahrolsun İsrail Si-
yonizm’i, Yaşasın Filistin Halkı!

Yaşasın Real Market İşçilerinin 
Hileli İflasa, Yasal Haklarının Gasp 
Edilmesine,

İşçi Düşmanlığına ve Sarı Sendi-
kacılığa Karşı Mücadelesi!

Yaşasın Real Market İşçilerinin 
Onurlu Direnişi!

Real Market Direnişçileri Kaza-
nacak Başka Yolu Yok!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Baştarafı sayfa 20’de

Nakliyat-İş’ten 

Real Market İşçileri Marmara Forum AVM’de 
Media Markt’ta eylem yaptılar Gazze 

Katliamı’nı protesto ettiler



14 Mayıs günü ABD Kudüs’te ABD 
Büyükelçiliği binasının açılışını 

yaptı. Açılışı protesto eden Filistin 
Halkının üzerine kurşun yağdıran Si-
yonist İsrail, 60’dan fazla Filistinliyi 
katletmiş, 2000’den fazla Filistinliyi de 
yaralamıştır.

İnsanlığın başdüşmanı Emperyalist 
ABD ve Siyonist İsrail’in Filistin Hal-
kına yönelik bu katliamını lanetlemek, 
İsrail Siyonizmini, ABD Emperyaliz-
mini ve İşbirlikçilerini protesto etmek 
için bugün İstanbul’daki ABD Konso-
losluğu önünde Birleşik Metal-İş ve 
Nakliyat-İş Sendikaları olarak ortak 
eylem yaptık.

Nakliyat-İş Sendikası Gebze Şubesi olarak, 14 gündür 
işçi ve sendika düşmanlığına karşı direnen Flormar İş-

çilerine kitlesel olarak dayanışma ziyaret yapıldı. Pankart-
lar, flamalar ve sloganalarla direniş alanına kadar yüründü. 

Direniş yerinde Petrol-İş Genel Merkez yöneticileri 
ve Gebze Şube yöneticilerinden kısa bilgi aldıktan sonra, 
Nakliyat-İş Gebze Şube Başkanı Erdal Kopal bir konuşma 
yaptı.

Çoğunluğu kadın olan Flormar’da 120 işçi Petrol-İş sen-
dikasına üye olmuştur. Ancak hak hukuk tanımaz işveren 
tarafından işten çıkarılmıştır. 

AVM’lerin içerisin-
de bulunan Media 

Markt mağazaları önünde 
eylemler bütün engelleme-
lere rağmen devam ediyor

Bugün de Mall Of İstan-

bul Avm’de Media Markt’ın 
önünde Real Direnişçi-
leri bir kez daha “Media 
Markt’dan Alışveriş Yap-
ma Zulme Ortak Olma” 
dedi 

Real Market Direnişçi-

leri, 10 aydır hileli iflasa, 
haklarının gasp edilmesine, 
sarı sendikacılığa karşı sür-
dürdükleri mücadelelerini 
Metro-Media Markt Mağa-

zaları önlerinde Nakliyat-İş 
Sendikası öncülüğünde de-
vam ediyor. 

Pankartları, dövizleri ile 
AVM içerisinde slogan ata-
rak Media Markt Mağazası-
nın önüne geldiler. 

Bugün hakları için on 
aydır direnişte olan 

Real Market İşçileri Mar-
mara Forum AVM’de, Me-
dia Markt Mağazası önün-
de eylem yaparak Media 

Markt’tan alışveriş yapma-
ma çağrısında bulundular.

Marmara Forum 
AVM’nin içinde yürüyerek, 
sloganlarla Media Markt 
Mağazası önüne gelen Di-
renişçiler burada eylem 
yaptılar.

Eylemde açıklama ya-
pan Nakliyat-İş Sendikası 
Genel Başkanı Ali Rıza Kü-
çükosmanoğlu konuşması-
na başlarken Gazze’de em-
peryalist ABD ve Siyonist 

İsrail ile birlikte işbirlikçi-
lerin yapmış oldukları kat-
liama değinerek yine Müs-
lüman kanı döküldüğünü ve 
çocukların, bebeklerin bile 
katledildiğini, bunun bir 
insanlık vahşeti olduğunu 
söyledi.

23 Mayıs’ta başlayacak olan Petrol 
İş Sendikasının örgütlü olduğu 

Soda Kromsan Tuz İşletmeleri’ne 
bağlı Kazanlı Bucağı Yanı-Akdeniz 
Mersin, Arap Ali Köyü-Seyhan Adana 
ve Kazanlı Mevkii-Akdeniz Mersin’de 
kurulu üç işyerindeki Grev, AKP ikti-
darı tarafından OHAL gerekçe gös-
terilerek, sermayenin ve patronların 

istemi doğrultusunda, “milli güven-
liği bozma” gerekçesiyle, 60 gün er-
teleme adında yasaklanmıştır.

Çünkü 6356 Sayılı yasaya göre 60 
gün sonunda sendika devreden çıkacak 
ve Toplu İş Sözleşmesinin (TİS) ya-
pılması için Yüksek Hakem Kuruluna 
başvuru yapılacak ve TİS bu şekilde 
gerçekleşecektir. 

Real Market İşçileri, Anneler 
Günü öncesi halkımıza, “Media 

Markt’tan annene hediye alma zul-
me ortak olma” diyerek İstanbul ve 
Ankara’da Metro ve  Media Markt 
mağazaları önünde eylem yaptılar

 Bugün hakları için dokuz aydır di-
renişte olan Real Market İşçileri, “An-
neler Günü” dolayısı ile Media Markt 
Mağazalarının önünde Ankara ve İs-
tanbul’da eylemler yaparak halkımıza 

Media Markt’tan alışveriş yapmama 
çağrısında bulundular.

Haklarını almak için dokuz ay-
dır METRO ve onun işletmelerinden 
olan MEDİA MARKT’ın bulunduğu 
her yeri direniş alanına çeviren Real 
Market Direnişçileri, ilk olarak bugün 
İstanbul’da saat 13:00’da Anatolium 
Marmara AVM’nin içinde bulunan  
Media Markt önünde eylem yaptılar.

Olur mu, böyle olur mu?
Kardeş kardeşi vurur mu?
Kahrolası diktatörler
Bu vatan size kalır mı?

Evet, böyle söylüyorlardı 27 Mayıs Devrimcileri, Plevne veya Gazi Os-
man Paşa Marşı olarak bilinen marşın sözlerini değiştirerek.

Devrimci genç subaylardan oluşan Milli Birlik Komitesi’nin (MBK) teb-
liğlerinde de bu vurgulanıyordu:

“Biz vatandaşları birbirine düşürecek bir kardeş kavgasını önlemek 
için bu işe giriştik”.

“Millî İnkılâp, hiçbir şahsın, hiçbir zümrenin lehine yapılmış bir ha-
reket değildir. Muhterem halkımızın, köylü ve işçilerimizin demokrasiye 
kavuşması, hak ve hürriyetinin teminatı, iktisadi kalkınması, ana prensi-
bimizdir. Vatandaşların hususi işlerinde ve her türlü çalışma yerlerinde, 
kardeşlik duyguları ve huzur içinde bulunmaları esastır.” (MBK 13 ve 32 
No’lu tebliğleri)

Türk Ordusu’nun genç subayları, Osmanlı’dan beri süregelen gelenekleri-
ni sürdürmüşler ve gerici Finans-Kapital + Tefeci-Bezirgân ittifakının siyasi 
iktidarını bir vuruşta alaşağı etmişlerdi.

Ülke bunalıma girdiğinde, çıkmazdan kurtulamadığında gençlik, özellikle 
de Ordu Gençliği iktidarı düşürür ve tıkanıklığı açardı. Tıpkı Rusçuk Yaranı, 
Tanzimat, Meşrutiyet, II. Meşrutiyet (1908), 31 Mart Olayı (1909), İttihat ve 
Terakki Hareketi ve Kuvayimilliye gibi.

İlginçtir, MBK 6 No’lu tebliğinde de benzer bir çıkış arayışı ifade edil-
mektedir:

“Türk Ordusu bir kere daha tarihi bir vazife karşısında bulunuyor. 
Bu vazife; dâhilde memleketi buhran ve felakete sürüklemek isteyen hırs-
lı politikacıların elinden kurtarmaktır.”

Böylesine temizdir 27 Mayıs Devrimcilerinin niyetleri.

Gericiliğin Korkulu Rüyası: 27 Mayıs
Hüseyin Ali

18’de

19’da

19’da

17’de19’da

Nakliyat-İş’ten:

Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş Sendikaları olarak Gazze’de ABD 
ve Siyonist İsrail’in Filistin Halkına yönelik katliamlarını ABD 

Konsolosluğu önünde protesto ettik

Nakliyat-İş’ten:

Yaşasın Flormar İşçisinin Onurlu Direnişi!
Flormar İşçisi yalnız değildir!

Nakliyat-İş’ten

Real İşçileri bütün 
engellemelere rağmen 

eylemlerine devam ediyor

Real Market İşçileri Marmara 
Form Avm’de Media Markt’ta 

eylem yaptılar. Gazze Katliamı’nı 
protesto ettiler

Nakliyat-İş’ten 

Kromsan AŞ’de Grevin yasaklanması
İşçi Düşmanlığıdır!

Nakliyat-İş’ten 

Real Market İşçileri,
Anneler Günü’nde eylem yaptı

19’da

19’da
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