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AB-D Emperyalistlerinin Eli Kanlı Savaş Örgütü
NATO’nun Genel Sekreteri Stoltenberg
Ülkemizden Defol!
Yankee go home!

A

BD-AB Emperyalistlerinin kanlı terör
örgütü NATO’nun Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg’in, işbirlikçileri ve uşakları olan
AKP’giller’e yeni emirlerini dikte etmek üzere
Türkiye’ye gelerek ülkemiz topraklarını kirletmesini İstanbul Beşiktaş’taki Barbaros Meydanı’nda yaptığımız bir eylemle protesto ettik.
Protesto eyleminde basın açıklamasını genç
yoldaşımız Kıvılcım Çolak gerçekleştirdi. Kan11’de lı zalim ABD-AB Emperyalistlerinin temsilcisi-
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Çıkar Amaçlı Suç Örgütü AKP’giller’in imza attığı
“Asrın Yolsuzluğu”nu yargıya taşıdık

ınıf yapısı gereği kamu malı hırsızlığını en
büyük meziyet sayan AKP’giller’in vurgunları, yolsuzlukları, ihanetleri dur durak bilmiyor.
Gazeteci Murat Ağırel’in haberine göre, Beşli Çetenin bir bileşeni olan Cengiz Holding’e hileli bir şekilde, hukukun arkasından dolaşılarak
kamu malı hırsızlığı yapma amacıyla devredilen, Elazığ’da faaliyet yürüten Port Madencilik
Anonim Şirketi, AKP’giller’in bilgisi ve onayı
dahilinde tam 100 milyar dolarlık bir vurguna
imza attı. Kuşkusuz çıkar amaçlı, mafyatik bir

15’te
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Amerikan devşirmesi düzenbazlar!
Çekin o kanlı, kirli,
içi pislik dolu tırnaklarınızı, ellerinizi
kadınlarımızın saçlarından!

10-11’de
HKP’den:

Hayali gerçek yapan,
umutsuzluktan yeni
bir umut yaratan
Uzel Direnişi,
DİSK/Nakliyat-İş
öncülüğünde
zafer kazandı!

Başyazı
Ülen Amerikan devşirmeleri!
Ülen sermaye siyasetçileri!
Ülen utanma arlanma bilmez
halk düşmanı vatan satıcılar!
Yetti ülen gayri yetti!
Çekin o kanlı, kirli, içi pislik
dolu tırnaklarınızı, ellerinizi kadınlarımızın saçından!
Başörtüsü ile saçların bohçalanması, Kur’an’ın emri değildir. Başörtüsünün hiçbir kutsallığı yoktur.
Kadınlarımızı “Allah’la Aldatarak”
kullanmaya, iğrenç, ihanet dolu
siyasetlerinize alet etmeye bir son
verin artık!
Kadınlara ilişkin Şeriat’ın kurallarını uygulamak mı istiyorsunuz?
Bu konuda referanduma gidelim mi diyorsunuz?

Âlâ... Buna biz de varız.
Hadi ülen!
Gitmeyen namussuzdur, düzenbazdır, ahlâksızdır!
Kadına ilişkin Şeriat’ın emri:
1- Erkekler dörde kadar eş alabilir, edinebilir. İşte kanıtı:
“Eğer, velisi olduğunuz mal sahibi yetim kızlarla evlenmekle onlara haksızlık yapmaktan korkarsanız
onlarla değil, hoşunuza giden başka
kadınlarla iki, üç ve dörde kadar
evlenebilirsiniz; şayet, aralarında
adaletsizlik yapmaktan korkarsanız
bir tane almalısınız veya sahip olduğunuz ile yetinmelisiniz. Doğru
yoldan sapmamanız için en uygunu
budur.” (Nisa Suresi, 3’üncü Ayet,
Diyanet İşleri Meali)
10’da

2’de
HKP’den:

Cumhuriyet’imizin 99. Yıl Dönümünde
Cumhuriyet’e ve Laikliğe
Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz!

2’de

Birileri “Bu işin
fıtratında var”,
“Kader Planı” derken...
5’te

Mustafa Şahbaz

İdlib’de neler oluyor?
6’da

M. Gürdal Çıngı

İzmir Barosu
Genel Kurulu’nda
Mücadeleci Avukatlar
heyulası dolaştı
9’da

Av. Tacettin Çolak

Gece Çalışmak
Sağlığa Zararlıdır!
9’da

Prof. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu

Ey AB-D Emperyalistleri
ve Yerli İşbirlikçileri!
Yaktığınız canlar gün
gelir ateş olur ...
12’de Prof. Dr. Özler Çakır

Hepiniz
“Keşke Yunan Galip
Gelseydi” diyorsunuz
16’da

Hüseyin Ali
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Cumhuriyetimizin 99. Yıl Dönümünde
Cumhuriyete ve Laikliğe
Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz!

Ankara’da
İkinci Kuvayimilliyecilerin
29 Ekim Coşkusu
Yerli Satılmış AKP’giller’in emrindeki kolluk kuvvetleri her sene olduğu gibi bu sene de Kalpaklı Mustafa Kemal ve onun en özlü sözü olan

dediği gibi:
“Bakın, yıllarca üzerinde Mustafa
Kemal’in “Bağımsızlık benim karakterimdir!’, ‘Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri gibi Gidecekler!” , sözleri yazan bayraklarımızla
saygımızı sunmak için girdiğimiz

99. Yılında Cumhuriyet
Bayramı İzmir’de Kutlandı

“Bağımsızlık benim karakterimdir!”
ve “Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler” yazılı bayrak
ve pankartlarımızı Anıtkabir’e almadı.
Kalpaklı Mustafa Kemal’in ve bu özlü
sözün Laik Cumhuriyet’in 99. yılında
da AB-D Emperyalistlerini ve işbirlikçi AKP’giller iktidarını nasıl korkuttuğunu ve ürküttüğünü bir kez daha
görmüş olduk.
Fakat onların bu yasaklamaları bizi
asla yıldırmadı, yıldıramayacak. Biz
biliyoruz ki bayraklaşan bu sözler, Laik
Cumhuriyet’in ve Halkımızın kurtuluş
reçetesidir. AB-D Emperyalistlerinin
ve onların kuklası AKP’giller iktidarının bu denli korkutmaya çalışması bu
yüzdendir. Ancak Mustafa Kemal nasıl
pes etmediyse İkinci Kurtuluş Savaşçıları olarak biz de asla pes etmeyeceğiz.
“Bağımsızlık bizim karakterimizdir!”
şiarıyla zafere ulaşacak, emperyalistleri ve işbirlikçilerini geldikleri gibi
göndereceğiz.
Bugün barikatlar önünde yaptığımız basın açıklamamızda, partimizin
Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Ayça Okur Yoldaş’ımızın da

Anıtkabir’e birkaç yıldır alınmadığımız
gibi kapısına bile yaklaştırılmıyoruz
Halkın Kurtuluş Partisi olarak!”
Neden?
Çünkü dostu da düşmanı da çok iyi
biliyoruz biz. Ve düşmanlarımız da çok
iyi biliyor bizi.
Önümüzdeki
amaç
Şeyh
Bedreddin’in veciz bir şekilde dile
getirdiği: “Ay ve güneş herkesin lambasıdır, hava herkesin havasıdır, su
herkesin suyudur. Ekmek neden
herkesin değildir?”, dediği bir vatan,
dünya kurmaktır.
Cumhuriyet; tıpkı Tanzimat, Meşrutiyet gibi ileri bir adımdır. O halde
önce onu koruyacak ve geri gidişinin
önünü keseceğiz. Sonra İkinci Kurtuluş Savaşı’mız sonunda kuracağımız
Demokratik Halk İktidarıyla insanlığın
eşit, kocaman bir aile olduğu, güneşin
herkesi ısıttığı bir dünyaya giden yolun
ilk taşlarını döşeyeceğiz.”
Halkın Kurtuluş Partisi olarak bir
kez daha haykırıyoruz; bu yasaklarınız bizleri yıldırmadı, yıldıramayacak.
AB-D emperyalistleri ve işbirlikçi ikti-
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darları tarihin çöplüğüne karışana dek
mücadele edeceğiz. Bizler; İkinci Kurtuluş Savaşçıları olarak devraldığımız
bu bayrağı, nihai kurtuluşun adı olan
Halkın İktidarıyla taçlandıracağız.
Zafer günleri gelecek. Birinci Kuvayimilliyecilerden aldığımız bu bayrak bu ülkenin en yüksek burçlarına dikilecek. O zamana kadar “Vatan Aşkını
Söylemekten ve Gereğini Yapmaktan
Korkar Hale Gelmektense Ölmeyi
Yeğdir!” diyerek mücadele edeceğiz
ve zafere ulaşacağız.
“HALKIZ, HAKLIYIZ, YENECEĞİZ!”
***

Hayali gerçek yapan, umutsuzluktan
yeni bir umut yaratan Uzel Direnişi,
DİSK/Nakliyat-İş öncülüğünde zafer kazandı!

alkın Kurtuluş Partisi olarak bizlerin de başladığı günden itibaren
sahiplendiği ve omuz verdiği Uzel
İşçileri, Türkiye İşçi Sınıfının yüzakı,
Devrimci Sınıf Sendikacılığının Türkiye’deki bayraktarı Nakliyat-İş Sendikası’nın önderliğinde direnerek, çok
zorlu bir mücadele sonucunda gasp
edilen tazminat haklarını aldılar.
Uzel Direnişi, Türkiye İşçi Sınıfı
Tarihine altın harflerle adını yazdıran
bir direniş oldu. Ne Türkiye’de ne de
dünyada bu özelliklere sahip bir direniş ve zafer yaşanmamıştır.
Neden mi bahsediyoruz?
Anlatalım:
Uzel Direnişi ilklerin direnişidir: Uzel Makina, ekonomik kriz ve
aile içi anlaşmazlık nedeniyle 2008’de
üretimini durdurdu. 2013 yılında iflas
ederek kapandı ve işçilerin 5 aylık
maaşları ile tazminatlarını ödemeden
2200 işçiyi kapının önüne koydu. İşte
bu işçiler aradan ON BİR YIL geçtikten sonra Nakliyat-İş Sendikası’yla
tanıştılar, güvendiler, onurları ve hakları için direnişe başladılar. Toplamda
geçen 15 yılın sonunda kazandılar. Bu
nedenle bir ilktir Uzel Direnişi.
Uzel Direnişi ilklerin direnişidir:
Kapanan bir işyerinin işçileri yıllar
sonra bir araya gelerek bir direniş başlatıyor, işyerinin kapısının önüne direniş çadırını kuruyor ve YEDİ GÜN
YİRMİ DÖRT SAAT direniş çadırını

bir an bile terk etmiyorlar. İşte böylesine kararlı devam eden tek direniştir.
Uzel Direnişi ilklerin direnişidir:
Zafer kazandıkları güne kadar ne kar,

ne yağmur, ne soğuk, ne sıcak ne de
tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi
ve yasakları onları direniş çadırından bir an olsun bile uzaklaştıramadı. İşçilerin bayramlarda bile çadırı
boş bırakmayarak, inanarak aylarca,
yıllarca 7/24 direndiği tek direniştir.
Uzel Direnişi ilklerin direnişidir: Yaşları ellinin üzerinde bir çoğu
emekli olmuş, torun sahibi olmuş, bu
direnişçiler kendileri gelemedikleri
zaman eşini-çocuklarını yerine nöbete
gönderecek kadar sahiplenmişlerdi
bu direnişi. Çoğu emekli olmuş sonradan toparlanarak direniş yapan tek

Halkın Kurtuluş Partisi İzmir İl
Örgütü olarak 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nı 99. yıl dönümünde kutladık. 29 Ekim günü Karşıyaka Çarşı’da bir araya gelen Kurtuluş Partililer olarak “ Cumhuriyeti Kuranlar,
Katil Emperyalistler Ülkemizden Defolun Diyenlerdir”, yazan ozalitimizi
açtık. Arkasından Mustafa Kemal’in
“Bağımsızlık Benim Karakterimdir”,
Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri
Gibi Gidecekler,” sözleri ve portresinin olduğu pankartlarımızı taşıdık.
Ayrıca Antiemperyalist 1. Kurtuluş
Savaşımızın Önderi Mustafa Kemal ve
müttefiki Lenin’in portrelerinin yer aldığı pankartımızı da taşıdık.
İzmir
Marşı
ile
başlayan

yürüyüşümüz sloganlarla coşkuyla
çarşı girişine kadar devam etti. Burada partimiz adına İşçi Komitesi’nden
Yusuf Gençer yoldaşımız bir açıklama
yaptı.
“Bağımsızlık Bizim Karakterimizdir”, “Kahrolsun Emperyalizm
işyeridir. Üstelik işyeri diye bir şey
kalmamışken.
Uzel Direnişi ilklerin direnişidir: Uzel Makine İşçileri çalıştıkları
yıllarda sarı gangster Türk-Metal
Sendikası’nda örgütlüydüler. İşyeri kapandığında üyelerinin haklarını
alacaklarına dair yemekhanede “Namus” sözü vermişlerdi. O sözü orda
unutan bu sarı-gangster sendikaya kök

söktürdü Uzel Makine İşçileri. Türk
Metal’e tarihinde bir ilki yaşattılar.
Türk-Metal’in Genel merkezine ve İstanbul şubesinin önüne siyah çelenk
bırakarak Türk Metal’i tir tir titreten
ilk direniş olmuştur. Sarı sendikacılığa
karşı bir mücadele bayrağı oldu Uzel
Direnişi.
Uzel Direnişi ilklerin direnişidir:
İşçi Sınıfı dostlarını ve düşmanlarını
ayıklayan bir direniş olmuştur. Direniş süresince sarı gangster Türk Metal Sendikası’nın ihanetine TÜRK-İŞ
yönetimi de sahip çıkmıştır. Mevcut DİSK yönetimi ve DİSK’e bağlı

Sahibi ve Yazıişleri Müdürü: Yusuf Gençer
Yönetim Yeri: İnebey Mah. İnkılap Cad. Otohan No:
43/514 Fatih-İSTANBUL Telefaks: (0212) 512 43 95

Yaşasın Cumhuriyet”, “Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri gibi
Gidecekler” vb. sloganlarının atıldığı
eylemimiz Gündoğdu Marşı’yla son
buldu.
***
İstanbul

Cumhuriyetimizin
99. Yıl Dönümünde
Cumhuriyete ve Laikliğe
Sahip Çıkmaya Devam
Edeceğiz!

Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutladığımız bugün bir kez daha
alanlardan haykırdık:
“Cumhuriyete, Laikliğe sahip çıkacağız,
Halk İktidarını Kuracağız”.
AKP’giller’in ülkeyi Orta Çağ karanlığına
götürmek adına her fırsatta Mustafa Kemal’e,
cumhuriyet devrimlerine saldırıları, hakaretleri, yok saymaları, her
türlü gerici uygulamaları devam ediyor.
Kurtuluş Partililer olarak AKP’giller’in bu saldırılarına karşı her mevzide savaşıyor; ülkemizi, değerlerimizi korumak için canımız pahasına
mücadele ediyoruz. İşte bu inançta
olan biz İkinci Kurtuluş Savaşçıları,
emperyalistleri ve onlarla işbirliği içerisinde olan yerli hainleri vatanımızdan
mutlaka defedeceğiz.
Bu inanç ve kararlılığımızla Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl
Örgütü olarak bugün,
Kadıköy Mustafa Kemal Heykeli önünde
basın açıklaması gerçekleştirdik. Eylemde
basın açıklamasını İstanbul İl Başkanımız
Av. Pınar Akbina Karaman yaptı.
Yoldaşımız; yaptığı
açıklamada fedakâr, cefakâr, çilekeş
halkımızın Mustafa Kemal ve silah
arkadaşları önderliğinde, kendilerine
Cesaret Vatanı olmuş ve 1071
Malazgirt Zaferi’nden beri yurt olmuş
toprakları koruyarak Emperyalist Yedi
Düveli vatan topraklarından kovarak
sendikalar da direnişe sessiz kalarak herhangi bir dayanışmada bulunmayarak sarı sendikacıların ihanetlerine ortak olmuşlardır, ne yazık ki..
Uzel Direnişi ilklerin direnişidir:
Uzel Direnişi hem sarı sendikacılığa
hem de Parababalarına karşı mücadelede tüm İşçi Sınıfına umut olmuştur.
Birçok kişinin olacağına inanmadığı
bir ilki gerçekleştirmiştir. İmkânsız
denilen zaferi direne direne kazanmıştır. İnanan, direnen bir avuç insanın,
örgütlü ve kararlı bir şekilde mücadele ettiğinde neleri başarabileceğini bir
kez daha ispat etmiştir.
Tüm bu ilkler elbette ki kendi işkolunda olmamasına rağmen İsçi Sınıfına
karşı duyduğu sorumluluk gereği Uzel
İşçilerini sahiplenen, Devrimci Sınıf Sendikacılığı yapan Nakliyat-İş
Sendikası sayesinde olmuştur. Başta
Sendika Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu olmak üzere tüm sendika
önderlerinin kararlı, inançlı tutumları
ve yılmadan, umutsuzluğa kapılmadan, bir inanç abidesi gibi sağlam bir
şekilde bu mücadeleyi devam ettirme
azimleri bu başarıyı getirmiştir. İşçi Sı-

Cumhuriyeti kurduklarını belirtti.
Yoldaşımız konuşmasını bu saldırılara karşı mücadele eden Kurtuluş
Partililer olarak İkinci Kurtuluş Savaşı’mız sonunda kuracağımızı Demokratik Halk İktidarıyla insanlığın eşit,
kocaman bir aile olduğu; güneşin herkesi ısıttığı bir dünyaya giden yolun ilk
taşlarını döşeyeceğimizi bir kez daha
ifade ederek bitirdi.
Kadıköy’de bulunan halkımız basın
açıklamamızı ilgiyle dinleyerek alkışlarla da destek oldu. Coşku bir şekilde
gerçekleşen eylemimiz de “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi”, “Ya-

şasın 29 Ekim”, “Yaşasın İkinci
Kurtuluş Savaşı’mız” “Bağımsızlık
Benim Karakterimdir”, “Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri Gibi
Gidecekler”, “Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız”,
“Ne ABD Ne AB Tam Bağımsız Türkiye” sloganları atıldı.
***
Adana
Adana’da Mustafa Kemal Anıt’na
Parti olarak çelenk bıraktık. Ve Basın
Açıklamamızı okuduk.
Ayrıca şehrin değişik yerlerine:
“Cumhuriyet laikliktir”, “Cumhuriyet
Bağımsızlıktır” yazılı pankartlarımızı
astık.
***
Mersin
Mersin’de 29 Ekim dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katıldık ve Mustafa
Kemal’in “Bağımsızlık
Benim Karakterimdir” sözünün olduğu bayraklarımızı taşıdık.
Bayraklarımıza çok yoğun bir ilgi
oldu. Fotoğraf çekilenler oldu.
29 Ekim 2022

Kurtuluş Partililer

nıfına olan inanç bu başarıyı getirmiştir. Bu direniş vazgeçmedikleri sürece
her koşulda emekçilerin kazanacağını
göstermiştir. Hem İşçi Sınıfı açısından
hem de sendikacılık açısından Parababalarına karşı nasıl mücadele edileceğini dosta düşmana göstermiştir.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak
bizler de en başından beri Uzel Direnişi’ni sahiplendik. Parti olarak
omuz omuza mücadele ettiğimiz
Uzel Direnişçilerini yalnız bırakmadık ve gücümüz oranında onlarla
dayanışma içerisinde olduk. Onlar
zafer kazanıncaya kadar da bu dayanışmamız devam etti.
Direne direne kazanan Uzel İşçileri ve onlara önderlik eden Nakliyat-İş sendikası Türkiye İşçi Sınıfına örnek olmuşlardır.
Ne mutlu onlara ki onurları için
mücadele ettiler ve kazandılar. İşçi Sınıfı Mücadele Tarihine yeni bir zafer
armağan ettiler.
İşçiyiz, Haklıyız, Yeneceğiz!
1 Kasım 2022
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Kuvayimilliyeciliğimiz
Vatan Partisi Gerekçe’si (III)
Hikmet Kıvılcımlı
ulaştı.
Sonuçta anlaşıldı ki, ölenin yerine başka işçi bulmak ne kadar kolay
olursa olsun, bir işkolunda babadan
uzmanlık ve beceriklilik elde etmetünlüğü büyük sanayi sayesindedir. miş işçi, gereği kadar verimli değildir.
Büyük sanayi başta makine sanayisi Ölen işçinin yerine başka işçi bulmak
demektir. Sanayiye makinenin girmesi, ne kadar ucuz olursa olsun, bir işçi 24
makineleşmenin büyümesi kendiliğin- saat zarfında 8 saat uyumaz ve 8 saat
den olmamıştır. Patronların arzusu ile dinlenip insanlığını yaşamazsa gereği
yahut düşünücülerin ilerleme telkinleri kadar verimli olamaz. Daha ilk günile de olmamıştır. Modern toplumda ler Robert Owen’ın tecrübesi gösterdi
arzu ve telkin, maddi ve ekonomik bir ki, aynı aletlerle günde yalnız 8 saat
zembereğe dayanmıyorsa kuru hayal- insanca çalışan bir işçi, 12 saat haydir. Avrupa’da sanayinin bugünkü baş vanca çalıştırılan işçiden fazla iş yadöndürücü kudrete ermesi, bilhassa iş- par. Şu halde alet ve usulleri yenileşen
çilerin siyaset sahnesine çıkmaları ile sanayiye, İSTİKRARLI işeli [işgücü]
bulmak yaşama seviyesi yüksek işçiolmuştur.
Biliyoruz, Avrupa’da sermayedar yi mümkün mertebe daha az çalıştırilişkileri başlarken, işçinin çalıştırıl- mak, yalnız işçilerin ve dolayısıyla da
memleketin, toplumun ve insanlığın
hayrına bir şey olmakla kalmaz; bizzat
aklı başında patronun
da hem kârını artırır,
hem toplumsal ömrünü uzatır. Bugünkü
Batı dünyasında işçi
sendikalarının memleketi sarmasına, işçi
partilerinin iktidara
gelmesine, haksızlığa
ve patron ihtirasına
karşı grev hareketlerinin zaman zaman
Hikmet Kıvılcımlı, 1957 yılında
patlamasına
kanuni
Vatan Partisi’nin Eyüp Mitinginde halka hitap ediyor...
bir hak diye bakılması
ması Ortaçağ’dan kalma mutlak sö- bundandır. İşçilere bu kanuni haklamürü usulü ile yapılıyordu. Mutlak rın tanınmadığı memleketlerde hem
sömürü usulünde; “İşçiyi ne kadar az vatanın ilerlemesi baltalanır, hem de
ücretle, ne kadar çok saat iş başında işverenler aşırı tamahkârlıklarının [aç
tutarsak o kadar fazla kâr elde ederiz”, gözlülüklerinin] cezasını çekerler.
kanaati hâkimdir. Zamanla bu kanaatin Çarlık’ta grev kamu suçu idi: Devrim
yanlış olduğu anlaşıldı. Bir beygirin çıktı. Mecellenin vecizesi toplum için
sekiz saatten fazla çalışırsa çatladığı dahi doğrudur: “Bir şey dıyk oldukta,
biliniyordu. Lakin bilmek, hiçbir iş- müttesi olur.”
Türkiye sanayisinde mevcut kavereni insafa getirmeye yetmedi. Eski
ilkel mutlak sömürü usulüne karşı, ta- nunlara rağmen mutlak sömürü usuhammülleri çatlayan işçiler, beygirler lü, hayatta bir türlü kalkmadı. Çünkü
gibi çatlayıp ölmeyince, bir müddet memlekette henüz Tefeci- Bezirgânlık
işi vurucu kırıcılığa döktüler. Bizde geleneğine dayanan hacıağa zihniyeson zamanlar adliye vukuatının alıp ti, sanayi işletmeciliğimize hâkimdir.
yürümesindeki derin sebep budur. La- Asya usulü derebeyi artığı ilişkiler, sakin bireysel tepkilerin asayişsizlikten nayide İZAFİ SÖMÜRÜYÜ zorunlubaşka bir sonuç veremediğini gören laştırdı. Avrupa’dan ısmarlama makine
işçiler, insanlar gibi haklarını topluca getirttik. Bazen kör topal alet taklitleri
aramaya giriştiler. Sendikalarla örgüt- yaptık, yapıyoruz. Lakin o hazırcı yeni
lenip, grevlerle nefis müdafaasına baş- tekniğin izafi sömürüsüne, eski mutlak
ladılar. Bu toplumsal hareket, patron- sömürünün aşırı vurgununu da katları MUTLAK SÖMÜRÜ metodundan maktan geri kalmıyoruz. Sonuçta vatanın medeni kalkınma temposu durma
başka yollar aramaya götürdü.
O zaman İZAFİ SÖMÜRÜ çaresi derecelerinde yavaşlıyor.
Söz gelişi, saatte on binlerce padenendi. İzafi sömürü usulüne göre,
ket
yapan bir makinenin Avrupa’dan
işçiyi domuzuna ve öldüresiye çalıştırgeldiği
gibi üstü örtülerek bir köşede
mak battal [işe yaramaz] bir batakçılıkyattığını
gazeteler şaşarak yazıyorlar.
tır. Fazla kâr mı istiyoruz? İşletmemize
İnceleniyor;
işçi ücretlerimiz o kadar
başkalarında bulunmayan yeni bir alet
alçak
ve
çalışma
saatleri o kadar yükicat edip sokalım. Yahut daha bilimsel
bir çalışma usulü keşfedelim. Tek ame- sek ki, işçi eli ile paketlemek, makileyi günde 24 saat çalıştırsak, verimini ne ile paketlemekten daha ucuza mal
belki o gün için arttırırız. Ama ertesi oluyor. Yani dünyanın her yerinde
gün o işçi yorgunluktan hastalanır. Bir insan yerine makine hizmet ediyor.
müddet sonra ölür. Hâlbuki yeni aletler Bizde makinenin yerine insan harcaicadı ve yeni usuller keşfi sayesinde bir nıyor. Çalışan vatandaşlarımızın sudan
işçiye 10 işçinin, 100 işçinin yaptığını ucuza israf edilmeleri, bundan doğma
bir sürü bireysel ve toplumsal illet ve
hatta yapamadığını yaptırabiliriz.
Böylece Batı Avrupa ülkelerinde ufunetlerin [çürümelerin] alıp yürümeinsanlığın bütün gayreti yaratıcı faa- si bir tarafa bırakılsa bile, vatanın topliyete çevrilmek zorunda kaldı. “Zo- tan geri kalması facia değil midir?
Bâbıali gazetecisi, makineye rakip
runda kaldı” diyoruz çünkü: Mutlak
sömürüyle dilediğini, vurguncu kârını olmayı; “Türk işçisinin kahramanlıelde eden sermayedar, hiçbir vakit ken- ğı”, diye övebilir. Bu iddia milletimidiliğinden böyle bir insaniyetli usule zin bilim ve medeniyette geri kalmasıbaşvurmadı. Ancak işçilerin örgüt ve nı haklı çıkartamaz.
Bu küçük sanılacak olayı memleket
direnmeleri zoruyla o yola girdi. Fazla
kârını, yaratıcı alet ve usul mekaniz- ölçüsünde yayın; çalışanların yoksulması ile çoğalan verim sayesinde bir luğu ve memleketin geriliği pahasına,
ARTAN-DEĞER çıkarmakta buldu. “makine düşmanlığı” diyebileceğimiz
Avrupa o yoldan ister istemez bugün- durum karşımıza çıkar. Bizde yüzüne
kü medeniyet şahikasına [doruğuna] hem de en son bilim ve Marksist mas-

“Kuvayimilliyeciliğimiz/Vatan Partisi Gerekçe”si 1954 yılı yazılmış,
1957 yılı basılı olarak yayımlanmıştır.
Daha önce ilk iki bölümünü yayımladığımız metnin
üçüncü ve son bölümünü yayımlıyoruz.
Köşeli parantezler ve dipnotlar bize aittir. (Halkın Kurtuluş Yolu)
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Bugün Türkiye’de vatanını anlayarak seven, milletine bilinçle bağlı
olan herkes bizim artık niçin işverenler
kanadı ile yükselmeye ve ilerlemeye
inanmadığımızı yukarıki açıklamalardan epey çıkarmıştır.
Neden vatanımızı yükseltmek için
işçi kanadını başa geçirmek istiyoruz?
İşçi deyince, o da halkın bir parçasıdır. Halk yığını içine işçiler gibi;
köylüler, esnaflar ve aydınlar da girer. Biz bu geniş halk tabakalarından
hiçbirisini ötekisinden ayırt etmeye
taraftar değiliz.
Çünkü öyle bir ayrılık, yalnız
memleket düşmanlarına karşı tehlikeli
bir gedik açmakla kalmaz.
Bilhassa İkinci Kuvayimilliye hareketine şiddetle muhtaç bulunan yurdumuzda gönüllü elbirliği yapmaları
şart olan halk yığınlarının hayırlı teşebbüs ve emeklerini de dağıtmak ve
israf etmek olur. Aydın, esnaf, köylü,
amele, işçi, benzeri Vatandaşlar hep
birden milli bir iman ve feragatle, 30
yıl evveli Kuvayimilliyecilik ruhunu
diriltebilir ve yaşatabilirse, vatanımızın kısa yoldan cennete dönmesi mümkündür. Onun için biz vatan kartalımızın işçi kanadı ile yükselebileceğini
düşünürken, bu kartalın dimağı [beyni]
yerindeki aydınları, gövdesi yerindeki
çalışkan köylüleri ve esnafı aynı vücuttan sayarız…
Ancak, öncü dava, işçi davasıdır.
Toplumsal harekette baş çeken işçi
olmalıdır, diyoruz. Bunun bilim gerçekleri bakımından sebebi şu: Modern
toplumun ana çarkları sermaye ilişkileriyle döner. Bu ilişkileri doğrudan doğruya ve bilhassa temsil eden iki kutup;
işverenlerle, işçilerdir.
Bizde işverenlerin ne kadar “kökü
dışarıda” olduğu ve vatanı, milleti nasıl kolayca geriliğe ve yabancı nüfuzuna av etmeye kapı açtıkları, yakın ve
uzak, siyasi ve toplumsal tarihimizde
açıkça okunuyor.
İşverenler memleketi gereği gibi
güdemeyince, vatanın mukadderatı
tesadüfe, talihe bırakılamaz. Millet önderliği ister istemez işçilere düşer.
Milletin öteki zümre ve sınıfları:
Aydınlar, köylüler, esnaflar ve
tekmil halk tabakaları gerek tarihi ve
toplumsal durumları ve gerek çıkarları
gereği ya işverenlerin yahut işçilerin
geçtikleri yoldan yürürler.
Bunun içerik bakımından değilse
bile sırf şekil yani yüzeyde görünmek
zorunda kalan ilişkiler bakımından en
manidar örneğini İngiltere’de görüyoruz. Orada bir zamanın en kuvvetli
partisi olan Liberaller silinmiştir. Aynı
yerde başkaca bir aydınlar yahut köylüler yahut esnaflar partisi, şekil için
olsun tutundurulamamıştır. Bu Arafat’ta kalmış ikisi ortası halk tabakaları,
iki başpehlivanın tarafını tutar gibi gâh
işveren kampını, gâh işçi kampını iktidara çıkarmak ile yetiniyorlar. Kendi
mukadderatını, güreşenlerden birisinin
veya ötekisinin talihine bağlıyorlar.
Türkiye İşçi Sınıfımız memleketi
idare ederse, vatanımızın her zamankinden çok daha çabuk, daha sağlam,
daha ahenkli yükseleceğine ve milletimizi gerek fen ve medeniyet, gerekse
kültür alanında hiçbir milletten aşağı
bırakmayacağına şu sebeplerle inanıyoruz.
1- Teorik sebep: Avrupa’nın üs-

kesini takmış öyle dergiler çıktı ki,
Etiler çağını yaşayan zavallı köylülüğü
memleketin “RASİN [SAĞLAM] TEMELLERİ” diye andı; öyle Başvekilimiz yetişti ki: Tütün ekicilerin çoluk
çocukları ile mezbuhane [boğulurcasına, canını dişine takıp çırpınırcasına] tarım boğuşması yerine modern
üretim tekniklerinin geçmesini felaket
saydı. Memleketin makineleşmesini
en büyük kalkan gibi kullananlar dahi,
Makineyi bu memleket topraklarında
yetiştirmeyen bir yabancı meyve mevkiinde bıraktılar; makineleşmeyi, yabancılaşma kılığına soktular… Onun
için bizde mutlak sömürü usulü hatta
kanun dışı edildiği zaman bile yerli,
köklü kaldı.
Gerçekte mutlak sömürü usulü yalnız kitapta değil, hayatın kendisinde
de kalkmadıkça yalnız iktisadi hayatta değil genel, toplumsal ilişkilerde,
kültürde, ahlâkta, ibadette, görenekte,
gelenekte meş’um [uğursuz] bir illet
sayılıp yok edilmedikçe, vatanımızın
Avrupa ile atbaşı gidecek bir makineleşme temposuna kavuşması imkânsızdır.
İşletmelerimizde mutlak kârcılığın,
toplumsal ve ekonomik vurgunculuğun yerine izafi kâr sistemi yani makine sayesinde ve makine vasıtası ile
kazanma usulü nasıl hâkim olur?
Bir tek yolla: İşçileri mutlak sömürüye uğratmanın artık vatan hainliği demek olduğunu evvela tanımak sonra pratiğe koymak şartı ile!
2- Pratik sebep: Buraya kadarki
araştırmamız, Milli Kalkınmamızın
nasıl işçi pratiğine vardığını gösterdi.
Ağır ve peşin hükümleri bırakalım.
Yarım yüzyıllık denemelerden hiç değilse millet sevgisi, vatan aşkı duyanların, medresevari kör dövüşlerini, laf
ebeliklerini bırakıp artık bilimsel ve
tarafsız bazı dersler çıkarmaları gerektir. Bu derslerin bir tanesi, en ödlek
insanın bile kabul zorunda kalacağı şu
basit demokrasi kuralıdır: Bir elin sesi
çıkmaz! İtiraf edelim ki, şimdiye değin
alkışlayan da, alkışlanan da hep aynı
TEK-EL idi, yalnız eldiven değişiyor.
Kodaman bezirgân hacıağalar etkili
iken onların vesayetli veya vesayetsiz politikaları yetmiyor. Tek kanatla
uçulamıyor. Uçulsa bile milletimizin
layık olduğu medeniyet seviyesine,
Avrupa derecesinde bir türlü erişilemiyor. Daha kötüsü; Avrupa acenteliğine,
Batı hayranlığına, yabancı mâdunluğuna [astlığına], yabancı taklitçiliğine
ve her taklit gibi, kısırlığa düşülüyor.
Kendi başlarına bırakılan büyük bezirgânlarla hacıağalar için MUTLAK kâr
batağı pekâlâ rahattır. Onlar kozmopolit Avrupa nüfuzu altında derebeyi
artığı yarı Asyalılık miyasması [salgın hastalıklara yol açtığına inanılan
etken] içinde mesut olabilirler. Fakat
modern milletler seviyesine çıkmayı,
kimseden geri kalmamayı, kimseye
mâdun [ast] olmamayı iliklerine dek
işlemiş bir aşk gibi duyan Türkiye
Halkı: ÖLÜ mazinin ve CANAVAR
yabancılığın zincirlerini gerek iktisadi,
gerek siyasi ve toplumsal hayatından
tamamı ile koparıp atmak istiyor.
Nihayet, İZAFİ kâr da Kârdır. Hatta
büsbütün daha sınırsız kârdır. Bir insanın 8 saatten fazla çalıştırılması değil,
eksik çalıştırılması verimi artırır. Aletleri mükemmelleştirmeyle kârı arttırmanın hududu yoktur. Memleket makineleştikçe sermaye kendi kendini yiyen
spekülasyon ve vurgun yerine, üretim
kaynağı olur. Skolastik partiler de
korkmasınlar: Tefeci-Bezirgân nüfuzu
müzeye kalkarsa dünya batmaz. CHP
iktidardan giderse tufan kopacak sanmıştı. Vatan yerinde duruyor. Türkiye
Halkı o muazzam Osmanlılık yıkılırken, “Millet-i Merhume” [Ölmüş Ulus]
sayılıyordu: Kuvayimilliyeyi yarattı.
VP işçi kanadını başa geçirmeyi
milletçe yükselişimizin tek yolu saymakla beraber, asla DAR AMELECİ
değildir. Tek başına İşçi Sınıfı içine
gömülmek ölüm kadar uğursuz bir
mahpusluktur. Örgüt bilinçli işçilere
başrolü vermekle beraber milletimizin
her sınıf, zümre ve tabakasına açıktır.
Vatanını canından çok seven işçi, köylü, aydın, esnaf gibi iyiniyetli sanayici-

ler hatta fert olarak gerilikten iğrenmiş
samimi Tefeci-Bezirgânlar dahi, VP
Tüzük ve Programı’na inanarak gelirlerse, bundan iftihar duyarak, sıcak ilgi
gösterilir.
Bir soru: Türkiye İşçi Sınıfımız,
milletimize öncü olmaya layık mıdır?
Kuvayimilliyeciliğin bütün ruhu:
İSTİKLAL ve CUMHURİYET’tir. Tarihimizde İşçi Sınıfımız hiçbir vakit istiklalimizi “manda” veya “ecnebi müzahereti” [yabancı yardımı] ile değiş
tokuş etmeyi aklından geçirmemiştir.
İşçi Sınıfımız hiçbir vakit Cumhuriyetimiz yerine “Hilafet” veya “İRTİCA”
hasreti çekmemiştir. Fakat toplumsal
bünyemizin üsttekileri kolayca mandalaşmaya, alttakileri kolayca irticaa
kaymışlardır. Demek, toplumumuzun
“Hayrül umûr evsatuhâ”sı [hayırlı olanı] altlı üstlü kaymalara karşı sigortalı
merkez ekseni İşçi Sınıfımızdır. İşçi
Sınıfımız, milletimiz içinde İstiklal ve
Cumhuriyetin mutlak kalesidir. Çünkü o kendi kontrolünü kısacak bir yabancı sermayenin Türkiye’yi yabancı
memleket sanayilerine haraç veren bir
hammadde kaynağı halinde tutmak isteyeceğini bilir. Çünkü o, irticaın eski
Asyalı geri derebeyi artığı ilişkileri
hortlatarak sanayimizi köstekleyeceğini ve ülkemizi yarısömürgeciliğe ısmarlayacağını bilir. Daha doğrusu İşçi
Sınıfımız bu iki gerçeği belki düşünmeye hacet kalmaksızın kendiliğinden
yaşar. Hayatı icabı yabancı nüfuzu ile
irtica derhal İşçi Sınıfına ve kaderine
indirilmiş kamçı ve kılıç etkisi bırakır.
İşçilere göre, iki kere iki dört eder.
1- YABANCI MAL: Türkiye’ye
hâkimse işçi, işsiz kalır: bezirgânlar,
Karunlaşır.
2- İRTİCA: Sanayimizi kösteklerse, işçi, aç kalır; hacıağa, Karunlaşır.
İşçi Sınıfı için İstiklal ve Cumhuriyet bu derece keskin ve açık bir
muâdeledir [denklemdir]. Türkiye’de
başka hiçbir sınıf ve zümre için İstiklal
ve Cumhuriyet, her günlük EKMEK
meselesi, bütün ömürlük HÜRRİYET
meselesi değildir. Ancak milli sanayimiz gelişirse işçilerimiz rahat ekmek
yiyebilirler. Ancak irtica vatanı derebeyice maceralara sürükleyemezse,
işçilerimiz barışçıl bir hürriyet içinde
yaşayabilirler. Bezirgân ellerde yabancı sermaye, kazancımızın kaynağını; irtica, ruhumuzun çiçeğini sömürür. İkisi
birleşti mi maddi geriliğimiz, işsizlikle,
yoksulluğu; manevi geriliğimiz, yabancı hayranlığı ve sömürgeleşmeyi
getirir. Onun için şu Yirminci Yüzyıl’ın
ortasında ve şu dünyanın ortası sayılan
ülkemizde, İşçi Sınıfının vatanseverliği
herkesinkinden gerçek ve üstündür.
Türkiye İşçi Sınıfı milletimize
öncü olmaya yetkili midir?
Evet.
TARİHİ TEKNİK BAKIMINDAN: Sanayi demek, makine ile işçi
demektir. Bu iki unsurdan biri eksik
oldu mu sanayi aksar. Makine cansızdır. Onu işgücü diriltir. Makine devinin
gönlünü ve dilini, onu işleten kafa ve
kollar herkesten iyi tanır. İşte uzmanlık
ararız. Sanayiyi canlandırıp değerlendirenlerin sanayileşmemizde doğrudan
doğruya teklif ve girişim sahibi olmaları neden ihmal edilsin? Onların hareket serbestliğini, ilerleyiş sorumluluğunu benimsemeleri milli ekonomik
kurtuluşumuzu ve modernleşme tempomuzu yıldırım sürati ile geliştirir.
Türkiye’mizin beklemek için ne
vakti, ne de nakti vardır. Bizde sermaye Batı Avrupa’daki klasik şekilde
gelişmeye bırakılamaz. Avrupa’da modern gelişme 6 yüzyıl sürdü. Biz 60 yıl
daha bekleyemeyiz. 600 yıl beklesek
de Avrupa’ya bugünkü yollardan yetişemeyiz.
Çünkü:
Bir defa: Bugünkü kudretine dayanan Batı, elbet bizim kendilerine
yetişmemiz için kendi temposunu yavaşlatmaz.
İkincisi: Bilakis Avrupa bugünkü
hegemonyasını sürdürmek, güçlüklerini bizim zararımıza gidermek için elinden geleni ardına komaz.
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Üçüncüsü: Ve hepsinden en önemlisi, Batı’da sermaye birikimi geri kalan tekmil yeryüzü insanlığının, eski
ve yenidünya hazinelerinin Batılı
korsanlar ve sömürgeciler tarafından
en dizginsiz ve hayâsızca çapula uğratılması sayesinde mümkün olmuştur.
Biz istesek o dünya soygunculuğunu
yapamayız: Küremizde “boş” bir karış
yer kalmamıştır. Tersine eski pazarlar
daraldıkça, büyük sermaye grupları
bağımsızlığa kavuşmuş ülkeleri türlü hilelerle biraz daha nüfuzları altına
sokmaya uğraşmaktadırlar.
Onun için insanlık ölçüsünde en
yüksek hizaya gelebilmek istiyorsak,
toplumsal davalarımızın Batı’dan kopya edilemeyeceğini anlayarak yerli
metotlar bulmak ulusal görevimizdir.
Baş yol: Geniş halk yığınlarımızı yeni
bir Kuvayimilliyecilik savaşına seferber etmektir. Ekonomik bağımsızlık
savaşımız da bir medeni savaştır. Ama
birincisinden farklıdır. Siyasi ve askeri
bağımsızlık savaşımız düpedüz bir silahlı mücadele, açık cephe savaşı idi.
Onun liderleri ister istemez askerlerimizden yetişti. İkinci Kuvayimilliye
savaşımızın öncüleri, ister istemez
sanayimize can ve kan veren kafa-kol
işçilerimizin saflarında yetişmelidir ve
yetişebilir. Sanayileşme ve modernleşme, bütün milletçe harekete geçilerek
başarılacak bir ülkü uğruna açılmış bir
MUKADDES CİHAT’tır [KUTSAL
SAVAŞ’tır]. Her savaş gibi onun da
iki şartına en uygun durumda bulunan
milli bölüğümüz millet öncümüz olmalıdır. Bu iki şart:
1- Plan-Strateji-Taktik,
2- Bilinç-Disiplin-Örgüttür.
PLAN-STRATEJİ-TAKTİK BAKIMINDAN: Eski idareci üstün sınıflar, oldular olasıya “İndividualisme:
Ferdiyetçilik [bireycilik]” prensibini
putlaştırmışlardır. Ferdiyetçiliğin kaba
Türkçesi: Millet hayatında külahını
kurtaran kaptandır, altta kalanın canı
çıksın… Ben kâr edeyim, kâinat bana
vız gelir. Herkes gözünü açaydı… demektir. O yüzden eski idareci zümrelerde tek kişinin açıkgözlülüğü, başkalarını atlatıp çıkarlarına bakması ahlâk
olmuştur. Onlar bu cibilliyetleri iktizası [karakterleri gereği] aralarındaki
kişisel kavgaları, bireysel rekabetlerini
memleket ölçüsünde büyütürler, parlamentoda bile güç ayarlarlar. Bu ayarlamalar daima açık kartla yapılmaz. Çok
defa bol demagojiye dayanır. Dolayısıyla da, neticesi belirsiz kör dövüşüne
döner. Onun için bir zümrenin yaptığını, iyi de yapılsa öteki zümre bozmakla
mükellef sayar kendisini. Tek parti zamanı bile diktatörlüğün zırhları altında
zümre boğuşmaları memlekette her gidişi trajedi veya komedi şekline sokar.
En demokratik particilik, en aziz millet
meselelerini, en entipüften söz düelloları altında boğuntuya getirir… Bütün
bu ve benzeri sebeplerle uzun vadeli
geniş milli planlar bir türlü kurulamaz. Örnek olarak, yalnız Cumhuriyet
kuruldu kurulalı milli kalkınmamız
uğruna yapılmış teklifleri, verilmiş raporları bir araya getirsek, ortada Ararat
Tepesi gibi dağlar yükselir. Lakin o kâğıt dağlarının içinden pratikçe planlaştırılıp uygulanmış elle tutulur sonuçlar
fare kadar bile olamamışlardır.
İşte rakının şişede durduğu gibi,
okul kitaplarında ve üniversite basın
kürsülerinde genç nesillerimize uslu
uslu öğretilen Bireycilik hayatımıza
geçince afet kesilir, ekonomik seferberliğimizin her türlü stratejiden ve
taktikten mahrum kalışı, daha fenası
toplumsal hareketimize çok defa en
iyi niyetlerle hep Birinci Kuvayimilliye seferinin askeri strateji ve taktik
yadigârı yöntemlerinin dikte edilmesi,
modern hayatımıza mal olmuştur. Vatanın zenginlik kaynakları kırtasiyeci
tekelcilikle ölüleştirilmiştir. Canlı insan nüfusu çoğunluğumuzun yaratıcı
işgücü, mirasyedice israfa uğratılmıştır. Yoksulluk ve işsizlik illetleri, ülkemizde yabancı nüfuzunu hak rahmeti
saydıracak, felaket derecesinde gelişigüzel ekonomik politika sergüzeştlerine [maceralarına] çanak açtıracak bir
hava yaratmıştır.
Neden?
Çünkü: Sanayi kurulurken memle-
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ketin hayati imkânları, milletin zorunlu ihtiyaçları değil önce KÂR sonra
gene KÂR ama bezirgân ve tefeciye
şirin görünecek KÂR düşünülmüş ve
yalnız bu kârın Osmanlı artığı, sanayiye fıtraten düşman zümreler arasında
üleşimi göz önünde tutulmuştur. Kırtasiyeci bir tekelcilik olmasına rağmen,
denize düşenin yılana sarılması kabilinden hükümetlerin başvurdukları az
çok milli güdümlü devlet sanayimiz
bile sık sık aforoz edilmiştir.
İşçiler için ne kâr gayesi, ne rekabet
yarışı vardır. Her fabrikanın açılması,
hem orada çalışan bütün vatandaşlar
için aynı derece gerekli ve faydalı bir
iş ve gelecek sağlar, hem vatanın planlı
bir ahenkle boyuna sanayileşmesi tekmil İşçi Sınıfımız için tek ümit ve yükseliş olur. En küçük fabrika bile planlı
üretim örneğidir. Fabrika terbiyesi alan
İşçi Sınıfımız için bütün memleket
üretimini saat makinesi kadar düzenli
bir planla çalışır görmek normaldir.
BİLİNÇ-DİSİPLİN-ÖRGÜT:
İşverenler sanayiyi kişisel çıkarlarına
uyarsa ister, uymazsa istemezler. Avrupa’daki üstün sanayinin Türkiye’de
ajanlığını yapan kimse için kişisel çıkar;
her zaman yabancı sermayesinin yabancı çıkar kaygısına tâbidir. Onlar tekrar
edelim, Türkiye’nin sanayileşmesinden
ziyade, yabancı sanayisine pazar olmasını işlerine uygun ve kârlı bulurlar. Bu
eğilim ister istemez milli bilinç yerine
KOZMOPOLİTLİĞİ geçirir… Hâlbuki
işçinin çıkarı gibi bilinci de sanayiye
bağlıdır. Milli sanayi dışında ne yaşama
ne hürriyet imkânı bulunmadığını işçi,
her vatandaştan daha iyi her günlük
tecrübesi ile kavrar. Bu durum işçiyi en
yüksek derecede milli iktisat ve milli
siyaset bilincine ulaştırır.
Medeni hayatın maddesi sanayi
içinde yoğurulan işçi, modern üretimin
DİSİPLİN ruhuna alışkındır. Makineli
fabrika sisteminin mükemmel ÖRGÜT
düzenini benimsemiştir. Onun için işçi
vatandaşta, bilinçli disiplin ve disiplinli örgüt kabiliyeti bir içgüdü haline gelir. Bu içgüdünün, iktisadi kalkınma seferberliğimizde çelik nüve olarak başa
geçmesi toplumumuza başka herhangi
bir sınıf ve zümrenin başarılarından üstün milli başarılar temin eder. Memleketimiz eski Osmanlı derbederliğinden
ve derebeyice hukuk düşmanlığından
ruhlara çökmüş o sinsi ve meşum köle
güdümü artıklarını tamamıyla giderememiştir. Bu gidişi rahatlık sayanlar
kağnıyı trene tercih eden Çin mandereni gibi bataktan hoşlananlardır. Modernleşmek: Örgütlü millet olmaktır. Halk
yığınlarımız içinde kendi bağımsız
toplumsal örgütlenme eğilimini açıkça
ve dürüstçe yürütebilenler hemen hemen sadece işçilerdir. Aydın dediğimiz
ve her şeyi bilir sanılan zümrelerimiz
bile bireylerini bir araya toplamakta
fiyasko veriyorlar. Medeni insan topluluklarına yaraşır teazzuvlar [organlar,
örgütler] haline gelebilmek için kendi bilinçlerine, bilgilerine güvenemiyorlar. Toplum düşmanı içgüdülerine,
kültürümüzü inmeli hale getiren bencil
kötümserliklerine gem vurmak için,
ancak yukarıdan kanun yolu ile imtiyazlanarak bazı meslek kuruluşlarına
güç katlanmışlardır. Esnaflar büsbütün
sert yaptırımlarla ve tabir caizse -kanun yolu ile değil de- kanun zoruyla
sokuldukları loncavari kuruluşların
kapılarından girerlerse bacalarından
kaçmaya yeltenmektedirler. Memleket
nüfusunun yüzde 80’inini temsil eden
en büyük halk yığınımız köylülük ise
yürekler acısı durumdadır: En basit, en
ilkel örgütlenme eğiliminden mahrum,
darmadağın, en keyfi idarelerin insaf
ve merhametine kalmış gibidir.
Çok şükür vatanımızda kendiliğinden harekete geçmeyi bilen yani
yukarıdan hazırlanmış kanuni zorunlulukları beklemeksizin hak arayan
bir modern insan yığınımız var. CHP
iktidarı son nefesinde, kendi anladığı
manada (Değişmez Şef’i değişirlik sıfatı ile elastikileştirmekten ibaret) bir
“demokrasi” ilan edince, İşçi Sınıfımız
hiç kimseden emir almaksızın adeta birkaç gün içinde medeni dünyaya
ibret verecek bir örgütlenme kudreti
göstermişti. CHP iktidarı bereketli bir
yağmurdan sonra, kışır [kabuk] bağlamış killi diktatörlük toprağı altında

ezilen emek tohumlarının nispeten
yumuşayan kaşarını yararak vatan
sathında ekin filizi vermesini iftiharla
karşılamamıştır. Bilakis Tefeci-Bezirgan rüyalarını kaçıran bir afakan [yürek çarpıntısı, kalp krizi] geçirerek bir
gecede yerden biten mantar gibi “Sü.
S. S.’in nutku” işçi sendikalarını hayra
yoramamış, derhal kötüleme ve boğma
yoluna girmiş dolayısıyla muhalefeti
ve DP’yi lekelemeye çalışmıştı. Ona
rağmen idari ve siyasi binbir güçlüğe
göğüs gererek doğan İŞÇİ SENDİKALARI velev sıkı kayıtlar altında olsun,
bir türlü söndürülememiştir. Adeta Kuvayimilliyeci savaş meydanında adım
adım yer kazanan medeni vatan ordusu
gayreti ile örgütlenen tek sınıf halkımız, işçilerimizdir. Bu hal memlekette
insan haklarının ciddiye alınması ve
halka mal edilmesi bakımından İşçi Sınıfımıza düşen büyük önemi gösterir.
“İNTÂK-I HAK” (DOĞRUNUN
DİLE GELMESİ): İşçi Sınıfımızın
medeni olgunluk derecesine ve girişim kabiliyetine dair olaylardan birkaç
örnek alalım. Son BMM seçimlerinde
Ortaçağ artığı Babaşah geleneklerimize rağmen vatandaşlık haklarını başlı
başına arayanlar işçilerimiz olmuştur.
Ne bezirgânlar, ne tefeciler, ne sanayiciler veya genel olarak işverenler
kendi hürriyetlerini açıklayarak siyasi
faaliyet göstermediler. Daima kendi
sınıf ve zümre eğilimlerini bir ayıp
gibi gizleyerek siyaset güttüler. Başka
hiçbir toplumsal topluluğumuz; açıkça,
dürüstçe ve mertçe yalnız kendi sınıfları adına siyasi bir iddiayı ortaya atmak
cesaretini veya kuvvetini ve hakkını
kendilerinde bulamadı. Yalnız işçilerdir ki, “İŞÇİ ADAYLARINI DESTEKLEMEK” ismi altında riyasız vicdan ve
ruh bağımsızlığı ile sahneye çıktılar.
Bu nedendi?

İşçilerin kendi davalarını bütün
millet davası ile ahenkli bulmalarındandı. Haklarının meşruiyetinden, milli çıkarla uygunluğundan o kadar emin
idiler ki, bunu tekmil millet önünde
açıkça tartışma konusu yapmayı şeref biliyorlardı. Başka kimse o hak ve
kuvveti kendinde göremedi… Onun
için mevcut partilerin hepsi de gayet
gösterişli bir şekilde işçi avcılığına
çıkma gereğini duydular.
Bu her zaman böyle oldu. Daha bir
çeyrek yüzyıl evvelki tek parti iktidarı
bile ilk tecrübesi ile memlekette yeni
bir SİYASİ İÇ KUVVET doğmuş bulunduğunu yalnız kabul etmekle kalmayıp ilan dahi etti.1930 yılı ölü doğan “Serbest Fırka” şakasını ciddiye
alan tek sınıfımız işçiler oldu.
“Bir ara hemen her gün gazete
sütunlarında şöyle: “görülmedik, işitilmedik” fırkalara rast gelinir oldu:
“Halk Fırkasının çalışan tabakadan iyi elemanlar seçip harekete
gelmesine intizar olunuyor.” “İşçilerin Fırka ile alakalarını takviyeye çalışılıyor.” “Asıl tutulması şart
olanların büyük işçi kitlesi olduğu,
nümayişçilerin kamilen amele ve
yarı yarıya yetişen gençler olması
ile tezahür ediyor.” “Aşağıdan yukarıya çalışmak, kitle içinde unsur (!)
bulmak gidilecek yolların en doğrusu ve kısası addolunuyor.” (7/9/1930
vb. tarihli Cumhuriyet Gazetesi)
“Türk Ocakları’nın “Halk Evleri”ne dönmesi; “Sınıfsız, imtiyazsız bir
toplum” olduğumuzun marşla resmen
ilanı; ansızın “İşçi Mebusları” denilen
şeyin zuhuru vb. vb. hep o zorunluluğun yadigârları oldu.
Dünkü toplumsal tarihimize bakalım: Türkiye’nin bütün doğum sancıları İşçi Sınıfımızın hareketi ile gerçekleşmiştir. Tanzimat’tan Meşrutiyet’e
kadar görülen az çok medeni, Avrupai
Demokrasi çırpınmaları hep Türkiye
İşçi Sınıfının siyasi hareketinden kay-

nak almıştır. Geri kalan yüzeyde ve
yaygaralı geçmiş olaylar, adi pronunçiyamento’ların (askeri kast darbe-i hükümetlerinin) dar çerçevesini aşamamıştır… TANZİMAT devrinin edebi ve
taklit siyasi sızıldanmalarına kan, can
veren kuvvet Türk İşçisi idi. 1871’de
loncaları fiilen tarihe karıştıran örgüt:
“AMELEPERVER CEMİYETİ”dir.
1872’de istibdada karşı ilk halk tepkisi
“KASIMPAŞA TERSANE İŞÇİLERİ GREVİ” ile “BEYKOZ DERİ VE
KUNDURA İŞÇİLERİ GREVİ”dir.
Bu kımıldamalardan cesaret alan
işveren zümresinin sade suya hürriyetçiliği, ilk sıkıda soluğu Paris’te alan
“kökü dışarıda” bir teşebbüstü. 1889
yılı “İTTİHAD-I OSMANÎ CEMİYETİ”: Frengistan’a kaçtı. İşçilerin kurdukları gizli ve hürriyetçi “OSMANLI AMELE CEMİYETİ”: İstanbul’da
faal kalarak Paris’teki “Con Türk”leri
destekledi… Hürriyeti ilana saltanatı
mecbur eden şeyi manastırda patlayan
tabancadır sananlar, hürriyetin parsasını sonradan toplamış açıkgöz işveren
ve siyasilerden başkalarını görmeyenlerdir. Gerçekteyse 1906 yılı (Sonra
“OSMANLI DEMOKRAT FIRKASI” adını alacak olan) “SELAMET-İ
UMUMİYE KULÜBÜ” Rıza Bey ismindeki Hereke fabrikası sermakinisti
[başmakinisti] tarafından kuruldu. Aynı
yıl tütüncüler grevinde tevkifat verenler işçilerdi. Ancak bunlardan bir yıl
sonra, 1907 yılı (çoğunun padişahtan
gizlice külah kapma peşinde koştukları anlaşılan) “Con Türk”ler yabancı
salonlarında destek bularak ve rahatça
kahraman kesilerek ikinci kongrelerini
yaptılar: Bu tavşanı arabayla tutanlar
ulema, hükema, köylü, çiftçi, tacir, asker ve Türk Müslüman olmayan azınlıklara hitap ederken, işçi sözünü ağızlarına almamaya dikkat ettiler…
Abdülhamit Hürriyet’i ilan eder
etmez, 1908 yılı; başta “BAĞDAT
DEMİRYOLLARI
MEMURİN
VE MÜSDAHDİMİN CEMİYETİ
UHUVVETKÂRİSİ” gelmek üzere
gene “yerden mantar biter gibi”; (ŞİRKETİ HAYRİYE DENİZ İŞÇİLERİ,
Feshane Hereke Mensucat işçileri,
Şark Demiryolları İşçi ve Memurları)
cemiyetleri gibi işçi teşekkülleri, yardım sandıkları doğdu. 13 Ağustos-15
Eylül arası: Tramvay işçileri ile başlayan GREV dalgası bir anda bütün İşçi
Sınıfımızı sardı. Sigara kâğıdı işçileri,
Havagazı, Deri, Reji Tütün, Orizdibak
İşçileri, Rumeli Demiryolları, Anadolu, Balya Karaaydın, Aydın Demiryolları, İzmir Tramvayları İşçileri, Selanik
Ticaret, Adana Pamuk İşçileri, Tuğla
Harmanları, Matbaa, Vapur, Fırın İşçileri ve Müstahdemleri bir anda milli
benliklerini duyup, ayaklandılar.
O zaman “Kızıl” veya “Bolşevik”
yahut “Komünist” gibi lakırdıları işiten
bulunmadığı için işçilerimize henüz
bu çeşit iftiralar atmanın modası icat
edilmemişti. İşçi Sınıfımız hürriyetle
milli kurtuluşunu arıyor, bütün köleliklerimizin başı olan ecnebi imtiyazlı
sermayelere karşı ayaklanıyordu…
Tefeci-Bezirgân zümreler derhal
kapı yoldaşları ecnebi şirketler uğruna ağır bastılar. Sözde hürriyetçi basın
“Şirketler hisse senetleri düşer; grevle itibar-ı mâlimiz [mali saygınlığımız] bozulur” diye ateş püskürdüler.
Ticaret Odası Gazetesi (Bezirgânlar
sözcüsü) kelbî [itçil] bir utanmazlıkla:
“yerli amelenin (...) ecnebi ameleleri
derecesinde mutalibâtta [isteklerde]
bulunmaları gayr-i caizdir”, yazısıyla kendi milletine hakaret etmekten ve
“yerli amelenin politika manevralarına
kolay kapılacakları” bahanesiyle İşçi
Sınıfımızın milli kurtuluş hamlesine
ihanet etmekten çekinmedi. Anadolu
Demiryolları Şirketinin ajanı Alman
Kont Ostrog “Adliye Müşaviri”miz idi.
Bu yabancı kendi memleketi işçilerine
tanınmış olan haklara Türk İşçisini layık görmeyerek SENDİKA YASAĞINI; Osmanlı Sadrazamı Kamil Paşa da
GREV yasağını kanunlaştırıverdiler!..
Böylece milli istiklalimizi ancak
on yıl sonraki kanlı fedakârlıklarla elde
etmek icap etti. Çünkü Tefeci- Bezirgânların foyaları ancak Kuvayimilliye
mücadelemizde meydana çıkabildi. İşçi
Sınıfımızın salim içgüdüsüne kalsaydı aynı dava on yıl evvel belki de kan

dökülmeden, en medeni şekilde halledilebilirdi… Görüyoruz: Türkiye’de
ilk Kuvayimilliyecilik hareketi gibi ilk
Demokrat Parti Örgütünü de adsız İşçi
Sınıfımız kurmuştur. Neden İkinci Kuvayimilliyeciliğimiz ondan gelmesin?
BUGÜN İşçi Sınıfımızın toplumsal gücü ve değeri artık müteârife olmuştur [herkesin malumudur]. Kimse
onu inkâr edemiyor. En son tek parti
diktatörasının devrilişinde Türkiye’nin
siyasi hareketini gene o mübarek İşçi
Sınıfımız, hem de adı anılarak, eli öpülerek manalandırmıştır. 1950 seçimleri
sırası ufak görünen fakat manası düşünüldükçe büyüyen iki havadisçik:
1- Cumhuriyet Gazetesi’nin seçim
kampanyasını adım adım kovalamak
üzere Bursa’ya gönderdiği (işçilere sempati şüphesi altında olmayan) özel yazarı
müşahedesini [gözlemini] şöyle özetledi:
“Bursa’da temas ettiğim muhtelif zümreler arasında EN ZİYADE
AMELENİN SİYASİ HAYAT’la alakalı olduğunu sezdim.” (Burhan Felek, 2/4/1950)
2- Aynı seçim kampanyasını İzmir
ölçüsünde güdüp zafer kazanan DP
İzmir Başkanı Niyazi Çağatay, gene
Cumhuriyet Gazetesi’nin seçme müşahitlerinden İsmail Habip’e şu samimi
kanaatini belirtti:
“İzmir şehrinde de (yani öteki şehirlerimizde olduğu gibi) en kuvvetli
olan kitleler, 50 bini bulan İŞÇİ SINIFI’dır. Bunların sendikaları var.
Bu kitle toptan hangi tarafa meylederse, terazinin kefesi derhal ağır
basar.” (Cumhuriyet, 29/3/1950)
“Siyasi hayatla en çok ilgili” sınıf, “En kuvvetli olan örgütlü kitle”:
İŞÇİ SINIFI’dır. Çoğunluğu, Bilinçliliği, Örgütlülüğü bu kadar kuvvetle
temsil eden İşçi Sınıfı, neden fiilen
daima en önde savunmasını yaptığı demokrasimize baş olmasın?
Osmanlı İmparatorluğu’nun en karanlık ve kara günlerinden, Cumhuriyet’in en parlak demlerine kadar, Türkiye’de gerçek demokrasinin biricik öz
kuvveti olduğunu ispat etmiş bulunan
İşçi Sınıfımız İKTİSADÎ Kurtuluş hareketimizde bilfiil girişimi, örgütlendirmeyi ve kontrolü en iyi başarabilecek
tek sosyal sınıfımız iken, niçin o büyük
millî görevde kuyruk mevkiine düşsün?
Niçin o derece sağduyulu, gürbüz
ve modern millî gücümüz, yanlış politikalarla tarihî rolünü oynamaktan
uzaklaştırılsın?
Vatan Partisi’ne göre: İşçi Sınıfımıza karşı gösterilen her güvensizlik
millî kalkınmamızı kısırlaştırır, toplumsal demokrasimizi karikatür haline
sokar. Vatan Partisi bu inançla doğuyor
ve kendisini millî siyasetimiz için gerekli sayıyor.
01.05.1954
Son Notlar:

1
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye
ya da kısaca Mecelle: 1868-1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından
derlenen İslami özel hukuk (medeni
hukuk) kuralları kodeksidir. Osmanlı
İmparatorluğu’nun son yarım yüzyılında şer’i mahkemelerde hukuki dayanak olarak kullanılmıştır. Bir giriş
16 bölümden oluşur ve 1851 madde
içerir. (Vikipedi’den, K. Y.)
2
Bir şey dıyk oldukta, müttesi olur (Mecelle’nin 18’inci Maddesi): Bir işte sıkıntı, zorluk olunca, ona
genişlik-kolaylık sağlanır. Örneğin
borcunu ödemekte zorlanan kişinin
borcunun vadesinin uzatılması ya da
taksitlere bağlanması gibi. (K. Y.)

3
Şü. S. S.: O zamanlar İçişleri
Bakanı olan “İbrahim Şükrü Sökmensüer”den söz ediliyor. (K. Y. )
4
Hikmet Kıvılcımlı, Türkiye
İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı, s. 70.
5
Askeri kast darbe-i hükümetleri: Asker kastının (kesiminin) hükümet darbesi. (K. Y.)
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Mustafa Şahbaz

Birileri “Bu işin fıtratında var”, “Kader Planı” derken
canlar birer birer de değil, onar onar, yüzer yüzer yitip gidiyor

2

014 yılında Manisa’nın Soma
ilçesinde
yaşanan
ve
301
madencinin öldüğü maden faciası
sonrasında,
hatırlardadır
şöyle
buyurmuştu hazret:
“Bunlar
olağan
şeylerdir.
Literatürde iş kazası denilen bir olay
vardır. Bunun yapısında fıtratında
bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye
bir şey yok.”
Yıl olmuş 2022, Bartın’ın Amasra
ilçesinde maden cinayeti sonrası 41
can yeraltında can vermiş; hazret bu
kez de şöyle buyuruyor:
“Birileri dalgasını geçebilir
ama önemli değil biz kader planına
inanmış insanlarız. Bunun ne dünü
ne bugünü ne yarını hiçbir zaman
olmayacaktır, bunlar her zaman
olacaktır bunu da bilmemiz lazım.
Maden kazalarını inşallah tarihe
gömmek için elimizden gelen
gayreti göstermenin çalışmaları
içerisindeyiz.”
Konya ağzında böyle durumlar
için; “Laf söyledi balkabağı doldurdu
tası tabağı”, denir. Bu sözle; “kişi öyle
boş konuştu ki, anlattıklarının tamamı
zırva, ipe sapa gelmez şeylerdi”,
denilmek istenir.
Yani
Tayyip’in
yukarıda
aktardığımız
sözlerini
sıradan
bir vatandaş söylese; “Amma da
boş konuştu”, denilip geçilebilir.
Fakat Tayyip, diplomasız da olsa,
gayrimeşru da olsa bu ülkenin en üst
yönetim kademesinde oturan, hatta her
dediği kanun olan bir zattır. O yüzden
bu sözlere saçma denilip geçilemez.
Çünkü bu sözler bir ideolojinin,
Siyasal İslamcılığın dile getirilmesidir.
Ve sıradan bir insanın sözlerinin çok
ötesinde bir anlam ve önem taşır.
Çünkü ülkenin yönetimini ele geçirmiş
bir güç, bu sözleri söylediğinde bunun
sonuçları olur. Bu yaklaşım, bu
anlayış, ülkemizin nasıl yönetildiğinin
göstergesidir. Ülkemizin, Modern
ve Antika Parababalarının dünya
anlayışıyla ve onların çıkarına uygun
yönetildiğini gösterir. İnsan haklarına,
emekçi insanların yaşam haklarına bu
sınıflarca hiçbir değer verilmediğini
gösterir bize. Hele Tefeci-Bezirgân
Sermaye Sınıfının temsilcilerinin
iktidarda subaşlarını tuttuğunu göz
önüne getirirsek, ülkemizin bilgibilim-bilinç-liyakat yerine, “kader
planı”na (Tefeci-Bezirgân Sermaye
Sınıfının çıkarlarına) göre yönetildiği
ortaya çıkar. Tefeci-Bezirgân Sermaye
Sınıfının çıkarı ise vurgun üzerine
kurulmuştur. Çünkü onun üretimle
bir ilgisi yoktur. Üretilen değerleri
ticaret ve tefecilik (faiz) yoluyla kendi
kasasına aktarmaktan başka hiçbir
değer tanımaz. Bu üretilen değerleri
yükte hafif pahada ağır yapan şey
ise Paradır. O yüzdendir ki TefeciBezirgânlar için gerçek Tanrı, paradır.
Para Tanrısına tapınır onlar. Her oturup
kalktıklarında “Allah, Bismillah”
demeleri ise inançlı saf insanlarımızı
kandırmak
için
kullandıkları
araçlardan ibarettir, onlar için. Hani
“Bakara makaracı” bir Bakanları
(şimdi Prag Büyükelçileri) vardı ya
aslında bunların hepsi aynı toptan
kesmedir, hepsi “Bakara makaracı”dır.
Bu sınıf ve tabiî bu sınıfın
siyasal plandaki temsilcisi olan
Tayyipgiller, egemen sınıf oldukları
Ortaçağ’ın özlemiyle yanıp tutuşurlar.
Toplumumuzu o çağa, Ümmet Çağına
döndürmek isterler. Dikkat edilirse
adım adım yürürlüğe soktukları
Faşist Din Devletiyle Türkiye’yi;
Pakistan, Suudi Arabistan, Taliban
Afganistan’ına benzetiyorlar giderek.
Bu anlayışta, ülkeyi bilimin ışığıyla
yönetmek yoktur. Tam tersine bilim
düşmanıdır bunlar. Eğer ağızlarına
“ilim” sözcüğü takılırsa bilin ki sözünü
ettikleri şey, dinin Ortaçağcı yorumunu
yapan teolojik (dini) tartışmalardır.
İbn-i Haldun’un söylemiyle “Nakli
Bilim”dir. Yani nakledilmiş ve
inanılmıştır. İçeriği tartışma dışıdır.
Hatta
ülkemizdeki
uygulamayla
halkımız bu “ilim’in içeriğini ne kadar

bilmez ise onlar için o kadar makbuldür.
Ne diyordu, titrinde prof yazan
zat-ı namuhterem?
“Ben cahil halkın ferasetine
inanıyorum.”
Öyleyse
doldurun
çocukları
medreselere, binlerce pırıl pırıl
beyni, Arapça olduğu için anlamını
bilmedikleri Kur’an’ı ezberleterek
körletin, işlemez hale getirin; onları
hafız (Kur’an’ı ezberden okuyabilen
kişi) yapın, sonra da Tayyip’in
katımıyla onlara “Hafızlık Beratları”
verin. 99’uncu yılında TefeciBezirgânlar eliyle Cumhuriyet’imizin
getirildiği durum budur.
Tefeci-Bezirgân
Sermayenin
ideolojisini gün 24 saat halkımızın
beynine boca eden tarikatların en
büyük pelesengi nedir?
“İnsan, kendi aklıyla gerçeği,
Allah’a giden yolu (ki sonu Cennete
çıkar) bulamaz. Bir Mürşide (yol
göstericiye, rehbere) bağlanırsa ancak
onun sayesinde gerçeğe ulaşabilir.
Ve bu bağlanma, tıpkı bir ölünün
(onlar meyyidin demeyi pek severler)
kendisini yıkayan hocaya bağlılığı gibi
olmalıdır. Yani hiçbir itirazı, sorusu,
sorgulaması olmamalıdır. Mürşit ne
derse ona harfiyen uymalıdır. Hatta
öylesine uymalıdır ki, en mantıksız
sözüne bile hiçbir şüphe duymadan
inanmalı ve uygulamalıdır.” (Kırklari
Dergahı’nda kendini, eşini, annesini,
kızkardeşini badelettiren müritler
hatırlansın…)
İşte Mustafa Kemal, Osmanlı’da
yakından şahit olup bildiği için
bu tarikat rezaletini; bu rezillikten
insanlarımızı
sakındırmak
için;
“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir,
fendir”, demek gereğini duymuştur.
Günümüzün gerçeği ise şudur:
Bırakalım Proletaryanın “Tarihsel ve
Diyalektik Materyalist Yöntemi”yle
Türkiye olaylarına bakmayı ve
çözüm yolları üretmeyi (“Bilimsel
Sosyalizmi”
uygulamayı)
yani
gerçek bilimle sorunlara halk yararına
çözümler üretmeyi; burjuva ideolojisi
olan “Kaba Materyalist, Pozitivist”
metotla bile burjuvazinin çıkarlarına
uygun olarak çözülebilecek ve
gelişmiş kapitalist ülkelerde çözülmüş
problemleri, sittinsene çözemeyecek
Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye
temsilcisi Tayyipgiller yönetiyor ne
yazık ki ülkemizi.

Maden kazalarını
“tarihe gömmek”
ancak AKP’nin tarihe
gömülmesiyle mümkündür
Hazretin kendi sözlerine bakarak
kendi konuşmasındaki çelişkileri
görelim:
Bir taraftan; “Bunlar olağan
şeylerdir. (kendileri ve çocukları,
akrabayı taallukatları etkilenmedikçe
onlara göre 301 canın yitip gitmesinde
hiçbir olağanüstü bir durum yoktur
– M. Şahbaz) Literatürde iş kazası
denilen bir olay vardır. Bunun
yapısında fıtratında bunlar var. Hiç kaza
olmayacak diye bir şey yok.”, “Birileri
dalgasını geçebilir ama önemli değil
biz kader planına inanmış insanlarız.
Bunun ne dünü ne bugünü ne yarını
hiçbir zaman olmayacaktır, bunlar her
zaman olacaktır bunu da bilmemiz
lazım”, diyor. Diğer taraftan; “Maden
kazalarını inşallah tarihe gömmek için
elimizden gelen gayreti göstermenin
çalışmaları içerisindeyiz”, diyor.

Bizzat kendin dile getiriyorsun:
Demek ki; maden kazaları tarihe
gömülebiliyormuş. Sen de maşallah
“elinden gelen gayreti göstermenin
çalışmaları içinde” imişsin. Tabiî
“inşallah”…
Sosyalist Kamp yıkılmadan önce
bu sorunlar sosyalist ülkelerde zaten
çözülmüştü. Yani tarihe gömülmüştü.
Nitekim
bugün
bile
Sosyalist
Kamp’tan kopmuş ülkelerde bu tür
facialar yaşanmıyor, ekonomik olarak
çökmüş olmalarına rağmen.
Kapitalist metropollerde de işler
“kader”le, “fıtrat”la yürütülmediği,
bilimin emrine uyulduğu için “tarihe
gömülmüş”tür,
maden
kazalarıcinayetleri. İşte bir örnek: Hürriyet
Gazetesi’nin 15 Mayıs 2014 tarihli
haberinin başlığı şudur: “Almanya
ve Türkiye’de maden ölümleri
tablosu”. Haberin devamında yer alan
tablo ise aşağıdadır:

Kaynak:
https://www.hurriyet.
com.tr/gundem/almanya-ve-turkiyedemaden-olumleri-tablosu-26420774
Kapitalist metropollerde maden
kazalarının önüne nasıl ve hangi
nedenlerle geçildiğini açıklamak
gerekirse:
İleri kapitalist-emperyalist ülke
burjuvaları
(Finans-Kapitalistleri)
çok namuslu, ahlâklı, insan haklarına
saygılı
oldukları,
emekçilerin
haklarını içten benimsedikleri için
çözülmemiştir maden ocaklarında işçi
ve iş güvenliği sorunları.
- Her şeyden önce o ülkelerin
İşçi Sınıflarının verdiği örgütlü
mücadele sonucu, bileklerinin hakkına
kazanılmıştır bu can kurtaran önlemler.
- Diğer taraftan Sosyalist Kamp’ın
halklarda
yarattığı
sosyalizm
eğilimini nötralize etmek, onların
sosyalizm isteklerini törpülemek için
Parababaları mecbur kalmışlardır bu
önlemleri gerçekleştirmeye.
- Bilimden kopmuş, Ortaçağ
bataklığında bocalayıp duran Şark’ın
tam tersine, o ülkelerde Bilimin ve
Teknolojinin, hem icat edilmiş hem
de geliştirilmiş olması da bir başka
nedendir.
- Bir diğer neden de o ülke
Finans-Kapitalistlerinin emperyalist
çapulla dünya halklarından gasp
ettikleri gelirden bir kısmını İşçi
Sınıfının
taleplerini
karşılamak
için kullanabilmeleridir. Halkların
sosyalizm eğilimlerini törpülemek için
kârlarının bir kısmından vaz geçmek
zorunda kalmış olmalarıdır.
Bu ve benzeri uygulamalarla o
ülke Finans-Kapitalistlerinin halklara
demek istedikleri şudur:
“İnsanca yaşamanın gerektirdiği
haklarınıza kavuşmanız için ille de
sosyalizm şart değildir. Gördüğünüz
gibi bu düzende de sorunlar pekâlâ
çözülebilmektedir.”
Tabiî o ülke İşçi Sınıflarının

kazançları, yalnızca işçi sağlığı ve
güvenliğiyle sınırlı değildir. Örneğin
işsizlik sigortası, sağlık sigortası, asgari
geçim şartlarının her birey için yerine
getirilmesinin kamu görevi olması
vb. vb. haklar, hep yukarıda sözünü
ettiğimiz zorunluluklar yüzünden
hayata geçirilmiştir. Bunun adına da
“Sosyal Devlet” demişlerdir. Sosyalist
Kamp’ın yarattığı cazibeyi, çekim
kuvvetini ancak böylece kontrol altına
alabilmişlerdir. Halkların, Devrimlerle
Parababaları iktidarlarını ortadan
kaldırmasını önlemek için, halkı
devrimci davranışlardan uzak tutmak
için, Sosyalizmin çözüme ulaştırdığı
toplumsal sorunları kapitalist düzende
de çözülebiliyormuş görüntüsü veren;
Sosyalist Devletin bir taklidi ya da
suyunun suyu olan Sosyal Devleti icat
etmiş oldu o ülkelerin Parababaları.
Hatta ülkemizde bile bunun sonuçları
görüldü. Bir zamanlar Bülent Ecevit’in
söylemiyle; “Komünizme karşı son
bent” olarak, Türkiye’de Ortanın
Solu adı takılarak Sosyal Demokrasi
savunuldu bildiğimiz gibi. Yeni
CHP ise bırakalım sosyal demokrat
projelerin hayata geçirilmesi için
programlar yapmayı, “Ortanın Solu”
söylemlerini bile mecbur kalmadıkça
dile getirememektedir. “Aman ABD
bize ‘solcu’ demesin, iktidar yollarını
kapatmasın”, telaşından başka bir
programları yok çünkü.

Çağdışı-Ortaçağcı AKP’giller,
ülkemizde yaşanan tüm
faciaların ana sebebidir
Tayyip’in
sözlerine
tekrar
dönersek;
“Maden kazalarını inşallah tarihe
gömmek için elimizden gelen gayreti
göstermenin çalışmaları içerisindeyiz”,
diyor hazret.
Pekiyi ne yapmış 20 yıllık
iktidarında?
Soma’da 301 can toprağın altında
can verince kanunlar çıkarmış:
Medyanın belirlediğine göre 40 kere
kanun yapmış bu konuda. Bir kanun da
(torba yasaya koydurarak) Amasra’da
can veren 41 can için çıkardı.
Bir ülke yalnızca kanun çıkarmakla
sorunlarını halledebilseydi her şey
güllük gülistanlık oluverirdi. Örneğin
çıkarırdın bir kanun; “enflasyon
sıfırdan yukarı çıkamaz”, derdin,
enflasyon sıfırda sabitleniverirdi.
Örneğin çıkarırdın bir kanun; “kişi
başına milli geliri 50 bin, 100 bin dolar
yaptım”, derdin, 50 bin, 100 bin, hatta
ağanın eli tutulmaz, 200 bin oluverirdi
kişi başına milli gelir. Ama bir şeyi
kâğıt üzerine yazmakla onu hayata
geçirmek arasında Bilim ile Tayyip
kadar, faize karşı olmak ile (faizsiz
işleyen ekonomi ile) Tefeci-Bezirgân
Sermayenin Ortaçağcı, faize dayalı
düzeni kadar fark vardır.
Uzmanlar anlatıyor; “İşçi başına
15.000 dolar harcansa, madenler
ve tek tek işçiler çağdaş donanımla
donatılsalar, bu kazaların hiçbiri
olmazdı. Hatta bu rakam Batı
ülkelerinde
yapılan
yatırımın
rakamlarıdır. Türkiye için kişi
başına 5.000 dolar harcansa
yeterdi”, diyorlar.
Sen ve senin palazlandırdığın
maden işverenleri, böyle bir ufka hiç
sahip oldunuz mu? Böyle bir harcama
yapmayı hiç aklınızdan geçirdiniz mi?
Bizimki de soru işte…
Tayyipgiller’den
bunları
düşünmelerini beklemek, ölü gözünden
yaş beklemekle eşdeğerdir.
Kaldı ki onların düşünmelerine
gerek kalmadan Sayıştay, bilirkişiler,
sorunları
zaten
raporlarında
belirtmişler;
alınması
gereken
önlemleri bir bir sayıp dökmüşler.
Örneğin Devletin işlettiği Zonguldak
havzası madenlerinde 14.000 işçi
çalıştırmak gerektiği, buna karşılık
7.000 kişinin istihdam edildiği
belirtilmiş; sayının gün geçirilmeden
tamamlanmasının ve madencilik
konusunda bu işçilerin eğitilmesinin
zorunluluğu
belirtilmiş.
Örneğin
iş cinayetinin (katliamının) olduğu

Amasra’daki madende de işçi sayısının
gereken sayının yarısı kadar olduğu
raporlanmış. İşin daha da vahimi, o
madende 39 (otuz dokuz) barutçunun
istihdam edilmesi gerekirken yalnızca
1 (bir) barutçuyla işlerin yürütüldüğü,
bunun çok sakıncalı olduğu göze
batırılmış, derhal düzeltilmesinin
gerektiği ortaya konmuş.
“Öte yandan Dönmez’in işçilere
yaptığı konuşmada ‘Bir kere şunu ilk
baştan söyleyeyim. Önce güvenlik.
Sizin canınızın güvenliğini biz şu
tesisin tamamına değişmeyiz. Onun
için de ilk talimatımız yöneticileri
atadığımızda genel müdürümüz
de burada. Bir işçimizin kılına,
tırnağına zarar gelmesin’ ifadeleri
dikkat çekmişti.” (https://www.
cumhuriyet.com.tr/turkiye/bakandonmez-bartinda-patlama-olanmadeni-ziyaret-edip-tedbirleriovmustu-1992387)
Bu parlak ama parlak olduğu
oranda kof ve boş sözlerden 24 gün
sonra 41 Canın yittiği facia oluşuyor.
Eğer turistik gezi değil de gerçek bir
denetime gitmiş olsaydı bu zevat,
önce Sayıştay Raporlarının inceler,
sonra da orada belirtilen eksikliklerin
giderilip giderilmediğini denetler; aynı
eksiklikler devam ediyorsa, gereği
yapılana kadar üretimin durdurulması
talimatını verirdi. Tabiî rüya görmenin
gereği yok; bunlar devr-i Tayyip de
olabilecek işler değildir.
Ve bilirkişi heyetinin yayımladığı
28 sayfalık ön raporda şu satırları
okuyoruz.
“TTK’ye bağlı ATİM’de (Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi)
maden havalandırmasının iyileştirilmesine dair hayata geçmeyen yatırım
ve iyileştirme projeleri, kazanın meydana gelmesinde önemli rol oynamıştır. Yetersiz ve etkisiz havalandırma
sistemi olayın meydana gelmesindeki
en temel unsurdur. Ocak içinde yeterli miktarda ve hızda hava dolaşımı sağlanamamış, bu nedenle yanıcı,
patlayıcı gazları ve tozları insanların
çalıştığı ve bulundukları yerlerde
seyreltme ve hızla ortamdan uzaklaştırma görevi yerine getirilememiştir. Merkezi gaz izleme sisteminden
alınan veriler incelendiğinde metan
seviyelerinin müteakip defalar uzun
süre boyunca yüzde 1,50 ve yüzde
2’nin üstünde kaldığı, neredeyse
rutin olarak yüzde 1,50’yi, düzenli
olarak da yüzde 2’yi aştığı için potansiyel patlayıcı metan seviyeleri
oluşmuştur. Teknik olarak metan
gazının alt patlama limiti olan yüzde
5’i geçtiği durumlar da yaşanmıştır
ancak tertip defterler incelendiğinde
ikaz ve alarm seviyelerinde maden
ocağının kısmen dahi olsa boşaltılması yönünde bir önlem alındığı ve
üretim miktarlarında bir azalma olduğu görülmemiştir. Havalandırma
sistemi yeterli ve etkili olsaydı olayın
meydana gelmesi önlenirdi.” (https://
www.odatv4.com/guncel/amasra-maden-faciasinin-bilirkisi-on-raporu-hazirlandi-ihmaller-zinciri-256404)
Rapordan alınan paragraftaki son
cümle yani; “Havalandırma sistemi yeterli ve etkili olsaydı olayın meydana
gelmesi önlenirdi.”, cümlesi tek başına
alındığında bile görülüyor ki, insana
değil paraya değer veren bu sömürü
düzeni, Tefeci-Bezirgân Sermayenin
siyasi plandaki temsilcisi AKP’giller
eliyle iyice katmerlenerek, “kader planı”na bağlanarak; halkımızı, emekçilerimizi sömürmeye, onar onar, yüzer
yüzer Para Tanrısı’na kurban etmeye
devam ediyor. AKP’giller, iktidardan
defedilip gitmedikçe de bu felaketlerin
sonu gelmeyecektir.
Yani Türkiye’nin başındaki en büyük felaket, en büyük facia Tayyipgiller iktidarıdır. Bu son yaşadığımız
facia, tek başına ele alındığında bile
niçin Tayyipgiller’den ülkeyi kurtarmanın tüm devrimci, demokrat, yurtseverler için birincil görev olduğu kendiliğinden anlaşılır.
Kurtuluş ne “fıtrat”ta, ne “kader
planı”nda…
Kurtuluş bilimde, örgütlü mücadelede…
Kurtuluş, Halkın Demokratik İktidarında…
Kurtuluş Sosyalizmde…q
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dlib’de ve Suriye’de çok şeyler oluyor adım adım. Büyük çoğunluğuyla
da olumlu şeyler oluyor. Su akıyor, yatağını buluyor…
Nedir son gelişmeler?
Aslında süreç Ağustos ayında
başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’daki 13. Büyükelçiler
Konferansı kapsamında düzenlenen “İş
Dünyasıyla Öğle Yemeği” programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Suriye konusundaki süreci anlatan Çavuşoğlu, Suriye Dışişleri Bakanıyla da
geçtiğimiz yıl Ekim ayında Belgrad’daki bir toplantıda konuştuklarını söyledi:
“Belgrad’da diğer bakanlarla
sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanıyla kısa bir sohbetim oldu. Bu
ülkenin tek çıkar yolu siyasi uzlaşı.
Teröristlerin temizlenmesi lazım kim
olursa olsun. Muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini ve Türkiye olarak da
buna destek olabileceğimizi söyledik.
“Suriye’nin toprak bütünlüğünü
herkesten daha fazla destekliyoruz.
Bölücü terör örgütlerine karşı verilecek mücadeleyi de biz destekleriz.
Suriye’nin topraklarında gözümüz
yok. Ama Suriye’de birlik beraberlik
olmazsa Suriye bölünme riskiyle karşı karşıya.” (https://bit.ly/3DzG8g6)
Çavuşoğlu’nun 11 Ağustos’taki bu
açıklamasından sonra, Suriye’nin kuzeyindeki şehir ve kasabalarda; Azez,
El Bab, Cerablus ve Afrin’de binlerce
kişinin katıldığı protestolar düzenlendi. Hatta silahlı göstericiler Cerablus’tan Gaziantep’in Karkamış ilçesine kadar 10 kilometre yürüyerek, sınırı
geçmek, Türkiye topraklarına girmek
istediler. Azez’de Türk bayrakları ve
Tayyip’in posterleri yakıldı. Karşıdevrimci göstericileri mecburen ÖSO’cu
çeteler ve Türk askerleri engellemek
zorunda kaldılar. Bu gösteriler bir aya
yakın da devam etti.
Ortaçağcı göstericiler bir de utanmadan; “Bağır, bağır Türkiye duysun”, “Kanım pahalı, satılık değil”,
“Ey vatan senin ateşin bile bizim için
cennettir”, diye sloganlar atıyorlar…

Ortaçağcı ÖSO-SMO çeteleri,
Türk bayrağını ve
Tayyip’in posterini yakıyorlar…

Çavuşoğlu, 16 Ağustos’ta bir açıklama yapmak ve sözlerini güya düzeltmek lüzumunu hissetse de, aynı şeyleri tekrarladı:
“BMGK’nin 2254 sayılı kararı ışığında atılacak adımlara işaret
eden Çavuşoğlu, ‘Tüm bunlar için
ne gerekiyor? Rejim ve muhalefetin
uzlaşması gerekiyor. Öyle değil mi?
Benim söylediğim buydu, farklı bir
şey söyledim mi?’ ifadesini kullandı.” (https://bit.ly/3WudvcN)
Çavuşoğlu’nun bu açıklamasından

İdlib’de neler oluyor?
sonra Tayyip, 19 Ağustos’ta bir açıklama yaptı ve aynen şunları söyledi:
“Erdoğan’dan Suriye açıklaması: Bizim Esed’i yenmek, yenmemek
gibi bir derdimiz yok
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Suriye politikasıyla ilgili
önümüzdeki dönemde ‘barış’ adımlarının atılabileceği mesajı verdi.
“Mısır ile son dönemde bakanlar
düzeyinde geliştirilen ilişkileri örnek
gösteren Erdoğan, Suriye konusunda ‘Devletler arasında hiçbir zaman
siyasi diyalog veya diplomasi kesip
atılamaz’ ifadesini kullandı.
“Ukrayna ziyareti dönüşünde
uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ‘Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz
yok’ dedi.” (https://bit.ly/3DDgQNR)
İşte Suriye konusundaki önemli ve
olumlu gelişmelerden birisi buydu.
Tayyip, her ne kadar, “Bizim Esed’i
yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz
yok”, dese de bu açık bir itiraftı.
Çünkü Emevi Camii’nde namaz

gruplarının bir liderinden edindiği bilgilere göre geçtiğimiz günlerde
Suriye’nin kuzeybatısında bir Türk
askeri yetkilinin katılımıyla yapılan
ve muhalif gruplardan çok sayıda askeri yetkilinin hazır bulunduğu özel
bir toplantıda, Suriye dosyası ve son
gelişmeler ele alın”ıyor. “Türk yetkili
görüşmede, Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilme yönünde herhangi bir planı ya da niyeti olmadığını
vurgul”uyor. Ve gazı veriyor: “İdlib ve
Hama, Halep ve Lazkiye kırsalında
konuşlu Türk güçleri tamamen muharip kuvvetlerdir. Barış gücü ya da
muhalefet ile Suriye rejimi arasındaki ateşkesin gözlemcileri değiller”dir,
diyor. Güvenebilirsiniz, diyor. Vb. vb…
AKP’giller bir yandan çetelerle
görüşürken, diğer yandan da Suriye
Hükümetiyle görüşmeler yapıyorlar.
Çekilmenin şartlarını konuşuyorlar. Ve
Suriye yönetimi de, çok haklı olarak
ve Uluslararası Hukukun gereği olarak
“mülteci meselesi ve diğer ilgili konuları müzakere etmeden önce Suriye

Suriye Lideri Beşşar Esad 9 Temmuz 2022 tarihinde
Ramazan Bayramında Emevi Camii’nde namaz kılarken

kılmak isteyen kimdi? Halep’e Vali
atamak isteyen kimdi?
Dünyanın dört bir yanındaki Ortaçağcıları kamplarda toplayıp, “Eğitip-Donatan” kimdi? Vatan sınırlarını
yolgeçen hanına çeviren kimdi?
Şu anda da 120 binden fazla Türk
askeri ile hava savunma sistemlerini,
ağır topları ve roketatar dahil binlerce
askeri teçhizatı kim yığdı Suriye’nin
kuzeyine? Niye yığdın yüz binden fazla Mehmetçiği oraya o zaman?
Ağustos ayındaki gösteriler aynı zamanda bir şeyi daha kanıtladı: “Suriye
Muhalefeti” denilen Karşıdevrimcilerin, Türkiye’ye ve Tayyip’e karşı ne bir
sevgilerinin ne de bir saygılarının olduğunu! Ahde vefalarının olmadığını!
Niye olsun ki?
“Kanım pahalı, satılık değil”, “Ey
vatan senin ateşin bile bizim için cennettir”, öyle mi?
Onlar kendi ülkelerini, kendi vatanlarını, kendi kardeşlerini sattılar. Türkiye’yi ve Tayyip’i niye satmasınlar?
Satarlar, satarlar… Alışkınlar satmaya çünkü…
E, Tayyipgiller de satmaya alışkınlar. Onlar da kendi vatanlarını, halkını
satıyorlar ABD, AB Emperyalistlerine.
Yani karşılıklı satarlar… Onların dünyası ar değil kâr dünyası çünkü…
Yukarıdaki gelişmelerden ve sözde
“muhalif”lerin Türkiye’ye karşı açıktan tavır almasından sonra Tayyipgiller, bunların gazını almak için onlarla
görüşmeler yaptılar, onlara güvenceler
vermeye çalıştılar.
21 Eylül tarihli haberden özetleyelim:
“Şarku’l Avsat’ın muhalefet

topraklarında bulunan Türk askerlerinin geri çekilmesini şart koş”uyor:
“Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)
Başkanı Hakan Fidan, Suriye Ulusal
Güvenlik Büro Başkanı Ali Memluk
ile geçtiğimiz haftalarda Şam’da iki
taraf arasındaki anlaşmazlıkları ele
alırken, Suriye’de bu anlaşmazlıkları aşarak Türkiye ve Suriye dahil
herkesin çıkarına olacak çözüme
ulaşmak için bazı görüşmeler yaptı.
“Gazete Pencere yazarı Nuray
Babacan, Suriye Ulusal Güvenlik
Büro Başkanı Memluk’un, MİT
Başkanı Fidan’a mülteci meselesi ve
diğer ilgili konuları müzakere etmeden önce Suriye topraklarında bulunan Türk askerlerinin geri çekilmesini şart koştuğunu öne sürdü.”
(https://bit.ly/3FFBFuU)
E, Putin de ne diyor Tayyip’e sürekli olarak? Neyi empoze ediyor?
“Esad’la görüş. Anlaş. Suriye’den
çık”, değil mi?
Yani süreç bu yönde akıyor…
Zaten öyle ya da böyle, Türk Ordusu Suriye’nin kuzeyinden mutlaka
kendi sınırlarımız içine çekilecek. Bu
kaçınılmaz bir gerçeklik. Sadece süre
biraz uzar. O kadar…

Gelelim İdlib özelindeki
son gelişmelere
Bu arada, Ekim ayının 15’i gibi
Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyindeki harekât bölgesi olan yerlerde, önce
“Suriye Milli Ordusu (SMO)-Özgür
Suriye Ordusu (ÖSO)”ya bağlı Cebhe el-Şam ve Ceyş el-İslam grupları
ile yine ÖSO’ya bağlı Hamza Tugayı
(Hamzat) ve Sultan Süleyman Şah (Em-

şat) grupları arasında sen yemeyeceksin
ben yiyeceğim, uyuşturucuyu sen üretip
satmayacaksın, ben üretip satacağım,
sen çalmayacaksın ben çalacağım, sen
yağmalamayacaksın ben yağmalayacağım”, diyerek çatışmalar çıktı. Halep’in
kuzeyindeki El Bab ilçesinde önceki
gün başlayan çatışmalar, Rojava’nın
Efrin kenti kırsalına sıçradı. Çete bunlar. Başka türlüsü de olmazdı zaten…
Sonra bu çatışmalara İdlib’den gelen Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) çeteleri
katıldı. Onlar, SMO’ya bağlı-SMO’nun
içinde yer alan Hamza Tugayı (Hamzat) ve Sultan Süleyman Şah (Emşat)
gruplarını desteklediler. Bunlarla birlikte hareket edenler ise; yine SMO-ÖSO içinde yer alan; Nureddin Zengi
Tugayı, el-Şam Tugayı, Faruk Tugayı,
1’inci Tugay, Ceyş eş-Şarqiye ve Ahrar
eş-Şarkiye gibi gruplardı.
ÖSO-SMO bünyesinde yer alan Ahrar el-Şam ve Sultan Murad Tugayı ise,
ikiye bölünmüş durumda. Her iki grubun üyeleri, farklı bölgelerde farklı tarafları destekleyerek çatışmalara katıldı.
Sabrınızı zorlayarak, Suriye’nin
kuzeyinde yer alan onlarca Ortaçağcı
çetenin bir kısmının adlarını yazmak
istiyoruz. Çünkü bu durum, ABD, AB
Emperyalistlerinin ve Türkiye, Kuveyt,
Suudiler gibi bölgedeki işbirlikçi devletlerin desteklediği çetelerin, Suriye’yi
nasıl kurt dalamış sürüye çevirdiklerini
ve her biri birer devletçik kurmak isteyen bu çetelerin bilinmesini istiyoruz.
“HTŞ 2015’te İdlib’i “Fetih Ordusu”nun bir bileşeniyken kontrol etti
ve o zamandan beri bölgenin hâkimiyetini kontrolü altında bulunduruyor.
“Temmuz 2016’da “Şam’ın Fethi Cephesi” olarak ismini değiştiren Nusra Cephesi, Ocak 2017’de
HTŞ’yi kurdu.
“Ceyş el Ahrar, Ceyş el Sünne,
Liva el Hak ve Ensar el Din ve Nureddin Zenki Tugayları’nın da yer
aldığı HTŞ’de, daha sonra Astana
görüşmelerine katılan gruplar diğerlerinden ayrıldı.
“HTŞ’nin saldırılarına karşı
Sukur el Şam, Ceyş el Mücahidin,
Cephet el Şamiyye, Festakim Kema
Umirte ve Suvvar el Şam gibi gruplar Ahrar el Şam’la güç birliği yaptı.
“Tarafsız kalan Müslüman Kardeşler bağlantılı Feylak el Şam ile
Ceyş el Nasr ise Ceyş İdlib Hür,
Birinci Sahil Tümeni, İkinci Sahil
Tümeni, Fevc el Evvel, Ceyş el Sani,
Ceyş el Nukba, Şüheda el İslam Deraya, Fırka el Hurriye ve 23. Fırka
ile birlikte 28 Mayıs 2018’de Ulusal
Kurtuluş Cephesi’ni kurdu.
“HTŞ bünyesinde Suriyeli Uygurların örgütü Türkistan İslami
Parti (TİP), Kafkasyalı savaşçıların
liderlik ettiği ‘Muhacirun ve Ensar
Ordusu’, ‘Cunud el Şam’, ‘Ceyş
Usra’ ve ‘Ecnad el Kavkaz’, Özbek İmam Buhari Tugayları ile Özbek-Kırgız ağırlıklı Tevhid ve Cihad
Tugayları da var.” (https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/141020223)
Adlarını akılda tutmak bile mümkün değil bu çetelerin. Üstelik dediğimiz gibi, bunlar az çok bilinenler. Adları bile bilenmeyen onlarca çete daha
var. Her biri bir kasabayı, bir köyü, hatta bir mahalleyi kontrol ediyor. Ve her
biri de sınırlarını genişletmek istiyor.
O zaman ne oluyor?
İşte bu çatışmalar yaşanıyor.
Sonuç ne oldu?
HTŞ, Afrin kentini ve (sonradan
Afrin’den çıktığı söylense de) bölgedeki 30’dan fazla köyü kontrol altına aldı.
Azez’in hemen girişinde de durdu.
Peki Türkiye ne yaptı şu anda kendi “nüfuz” bölgesinde olan çatışmalara
yönelik?

Girişimlerde bulundu ve ateşkes
ilan edildi çeteler arasında.

Tayyipgiller’in
açmazları-çıkmazları

Ama bu çatışma neyi gösterdi herkese, özellikle Türkiye’ye ve Tayyipgiller’e?
1- ÖSO-SMO’nun askeri açıdan
hiçbir güvenilirliğinin olmadığını.
Çünkü Türkiye’nin kaç yıldır “Eğitip-Donatmasına” rağmen HTŞ karşısında hiçbir askeri varlık gösteremediler. Anında yenildiler. Ve topukları
kıçlarını döverek kaçıp gittiler…
2- ÖSO-SMO güçlerinin bölünüp
parçalandılar. Kimisi siyasi, kimisi
dini, kimisi askeri nedenlerle saf değiştirdiler. HTŞ saflarına geçtiler. Kimisi
de tarafsız kaldı.
Yani yine güvenilmez olduklarını
gösterdiler.
Üstelik de, bildiğimiz gibi Türkiye,
bu çetelerin üyelerine maaş da bağlamış durumda dolar üzerinden…
Yani zavallı halkımızın boğazından
kesilen on milyarlarca dolar para bu
çetelere dağıtılıyor.
3- Türkiye’nin açmazını gösterdi.
Türkiye bir yandan bu Ortaçağcı
çeteleri koruyup kollarken, diğer yandan da terör örgütü olduğu Birleşmiş
Milletler’ce ilan edilen HTŞ’ye muhtaç durumda.
Niye?
Çünkü İdlib’i HTŞ kontrol ediyor.
Ve yukarıda anlattığımız, geçtiğimiz ay
yaşanan olaylarda da somutça görüldüğü gibi, istese anında Türkiye sınırlarına kadar uzatabilir varlığını. ÖSOSMO’nun hiçbir direnmesi olamaz.
Ayrıca: HTŞ, hem Suriye rejimi ile
hem de SDG-YPG’nin kontrol ettiği
bölgelerle Türkiye arasında bir tampon
bölge oluşturuyor kimi yerlerde.
Bildiğimiz gibi, Türkiye’nin İdlib’de 10 bine yakın askeri bulunmaktadır. Yine söylenene göre, kuzey Suriye’de toplam 120 bine yakın askeri
bulunmaktadır. Ve hava savunma sistemleri, ağır topları ve roketatar dahil
binlerce askeri teçhizatı da bulunmaktadır Türkiye’nin bu bölgede.
Tabiî bu da yine ne demektir?
Halkımızın, Milli Gelirimizin heba
edilmesi!
4- Türkiye HTŞ’yi açıkça koruyup
kollayamaz. Çünkü dünya bunu kabul
etmez.
Zaten, Rusya’ya da bunun sözünü
verdi Tayyip. Rusya da sürekli olarak
sıkıştırıyor, sözünü yerine getir, getirmezsen ben gereğini yaparım, diye.
Yani açmaz içinde açmaz yaşıyor
Tayyipgiller.
Ee, salıncak politikasının sonuçlarıdır bunlar…
Olan yüzlerce masum şehide, onların ailelerine ve halkımıza olacak.
Suriye Halkıyla aramıza kan davaları soktu Tayyipgiller. Bunun giderilmesi zaman alacak. Ama mutlaka giderilecek tabiî ki…
Maddi olarak çok büyük kayıplarımız oldu. Neredeyse 250 milyar dolar
civarında bir kayıp.
Şehirlerimiz, kasabalarımız ve hatta köylerimiz “Sessiz İşgal” altına girdi kaçkın Suriyeliler sonucu.
Ama geçecek bütün bunlar. Geçecek…
Eninde sonunda ne olacak bu belli
mi?
Belli, belli…
Türk Ordusu Suriye’den çekilecek.
Suriye iktidarı, Suriye toprakları üzerinde egemenliğini yeniden tesis edecek.
Tayyipgiller ise işledikleri binbir
suçun hesabını verecekler, cezalarını
çekecekler. Er ya da geç çelik bilezikle
tanışacaklar. Üstelik de bugünkü yasalar çerçevesinde… q
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fendilerinden icazet almak için giderler, Kılıçdaroğlu da aynı amaçla gitti.
Bu öylesine kesin bir gerçekliktir
ki, Kılıçdaroğlu’na da bu eleştiriler
yapıldı ve o da “icazet” almak için gitmiyorum, dedi. Şöyle söyledi:
“Kılıçdaroğlu: ABD’ye gideceğim ama icazet almaya değil
“(…)
“Sözcü yazarı Aytunç Erkin,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na icazet tartışmalarıyla gündem olan ABD temaslarını sordu.
“Kılıçdaroğlu, ‘ABD’ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil… Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim
yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle
birlikte olmak için… Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için’
dedi.
“Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim günleri arasında ABD’ye gidecek, Washington’da sivil toplum kuruluşları
ile bir araya gelecek.” (https://bit.
ly/3U98u84)
Ve gitti…

Peki hangi gazetecileri davet etti
ziyaretine?
CHP Basın Bürosu’nun bildirdiğine göre 5 gazeteci davetliydi; Halk
TV’den İsmail Saymaz, Cumhuriyet
Gazetesi’nden Orhan Bursalı, Karar
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, KRT TV’nin muhabiri
Tülin Daloğlu, ANKA Ajansı editörü
Duygu Güvenç ve Açık Alan Derneği ve Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu,
CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi ve
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo.
Haa, aynı zamanda, “Bin Kalıplı”nın-CIA Sosyalizminin gazetesi
Aydınlık eski yazarıdır aynı zamanda
Hacer Foggo…
Yani gel haberi nerden verek!..

Açık Alan Derneği ve
Derin Yoksulluk Ağı’nın
“Sivil” derin destekçileri…
Davet edilen “gazeteci”ler arasında en dikkat çekici olanı Hacer Foggo. Yukarıda da yazdığımız gibi Hacer
Foggo’nun unvanları çok.
Açık Alan Derneği ve Derin Yoksulluk Ağı’nın bağlantılarına baktığımızda, lafı hiç uzatmadan söyleyelim,
ABD’nin bir “Sivil Örümcek” kurumuyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Kaldı ki, bu tespit bizim bulduğumuz bir şey değil. Bizzat bu “Sivil
Toplum Örgütü”, sayfasında açıkça
destekçilerini yazıyor. Destekçilerine
de baktığımızda, ABD’nin ve Almanya’nın en etkili “Sivil Örümcek”lerini
görüyoruz. Hatta Japonya’nın… Tabiî
Türkiye’den de benzer destekçileri var.
Kimmiş bunlar?
1- Turkish Philanthropy Funds
(TPF).
Bu kim?
“Turkish Philanthropy Funds
(TPF), Türk ve Türk-Amerikan
topluluklarına yönelik yüksek etkili sosyal yatırımlar için önde gelen
ABD topluluk vakfıdır. 2007’den bu
yana TPF, Türkiye’de ve dünyada
ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçların karşılanmasına odaklanan
ortaklarla birlikte 48 milyon doların
üzerinde harekete geçti ve 26 milyon

Kılıçdaroğlu ABD’ye niye gitti?
Niye hepsi ABD’ye gider?
doların üzerinde hibe yatırımı yaptı.
TPF bağışçıları ve ortakları, bireylerin, ailelerin ve şirketlerin hayırsever vizyonunu gerçekleştirmek için
destek sağlayarak binlerce aileye
ulaştı ve 300’den fazla projeye doğrudan fon sağladı.” (https://www.tpfund.org/about-us/)
2- Heinrich Böll Stiftung Derneği
Türkiye Temsilciliği.
O kim?
“Yeşiller hareketinin sivil toplum kuruluşu olan Heinrich Böll
Stiftung, çalışmalarını yasal bağımsızlık içinde, açık fikirlilik esasına
dayalı olarak yürüten toplam 16
eyalet vakfından oluşan federal bir
vakıftır. Öncelikli amacımız, yurtiçinde ve yurtdışında demokrasi ve
toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket ederek uluslararası diyaloğun
gelişmesini destekleyen siyasi eğitim çalışmaları yürütmektir. Ekoloji, demokrasi, dayanışma ve şiddet
karşıtlığı tüm çalışmalarımızda bize
yön veren temel değerlerdir.”
“HBSD Türkiye Bürosu, sivil
toplumun güçlendirilmesinin yanı
sıra bilim ve siyaset çevreleri ile
toplum arasındaki diyaloğun geliştirilmesini destekler ve adil bir küreselleşme sürecinin tesis edilmesi için
katkıda bulunur.” (https://tr.boell.
org/tr/tarihce)
3- Appcent.
Bir teknoloji şirketi olan Appcent
kendini şöyle tanıtıyor:
“Appcent, en son teknoloji ve deneyimimizle geliştiricileri, tasarımcıları, eğitimcileri, meraklı zihinleri
ve ekip oyuncularını, işletmeleri dijital anlamda dönüştürmek için bir
araya getiren bir şirkettir.” (https://
www.appcent.mobi/about)
4- Aptamil.
Dünya çapında bebek mamaları
üreticisi.
5- BiDestekol.
O kim?
“BiDestekol, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla
kurulan bir sosyal girişimdir. Sivil
toplum kuruluşlarının daha geniş
kitlelere ulaşması temel sorununa
kalıcı çözümler üretmek üzere kurulmuştur.” (https://www.bidestekol.
com/tr/hakkimizda-biz-kimiz)
6- Uluslararası İnsan Hakları
Çerçevesine Uyumun İzlenmesi İçin
ETKİNİZ AB Programı
O kim?
“Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütlerine (STÖ), uluslararası
insan hakları sözleşmelerine uyumu
izleme ve bu alanda savunuculuk
çalışmaları yapmaları için destekler
sunuyor.
“Etkiniz AB Programı insan hakları izlemesini ‘insan hakları uygulamalarının iyileştirilmesi amacıyla
veri toplama, doğrulama ve savunuculuk’ faaliyetlerinin bütünü olarak
tanımlıyor. Bu tanım kapsamına
uyan çalışmalar için 2 ana başlıkta
destekler veriliyor.” (https://etkiniz.
eu/destekler/)
Etkiniz’in “web sitesi, Avrupa
Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir.”
(https://etkiniz.eu/)
7- Freudenberg.
Resmi internet sitelerinde yazdıklarına göre;
“Freudenberg Sealing Technologies, izolasyon teknolojisi ve elektrikli ulaşımda köklü bir teknoloji
uzmanı, iddialı ve özgün uygulamalar için küresel pazar lideridir.” (https://bit.ly/3DWez1K)
8- Momento.
“Türkiye’nin lider ödüllendirme
sistemi Momento, 10 yıldır şirketlerin
çalışanlarına, bayilerine ve müşterilerine teşekkür etmesine aracılık ediyor.” (https://www.momento.com.tr/)

9- MEY-Diageo.
“Alkollü içecek sektöründe Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından
biri olan Mey|Diageo, Tekel’in alkollü içkiler bölümünün özelleştirilmesiyle 2004 yılında kuruldu. 2006
yılında şirketin %90’ı TPG Texas
Pacific Group’a satıldı. 2011 yılından itibaren, yaklaşık 180 ülkede
ticari faaliyetleri ve 80 ülkede bölge
ofisleri bulunan alkollü içki üreticisi
Diageo’nun şemsiyesi altına girdi.”
(https://mey.com.tr/tr-tr/hakkimizda/
Sayfalar/mey-i-taniyalim.aspx)
10- Sivil Toplum İçin Destek
Vakfı.
“Sivil Toplum
Kuruluşlarına (STK) Destek: Bağışçıların sivil toplumun ihtiyaçlarına yönelik
hibe fonları oluşturmaları yoluyla
STK’ları destekliyoruz. Hibeler aracılığıyla sağladığımız desteklerin en
etkili biçimde hayata geçmesine yönelik danışmanlık destekleri veriyoruz.” (https://siviltoplumdestek.org/
hakkimizda/)
11- AAR Japan (Association for
Aid and Relief, Japan).
“AAR Japan, 1979’da kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
1970’lerde Japonya’ya gelen İndoçin mültecilerine yardım etmek
amacıyla Bayan Yukika Soma’nın
temelini attığı kuruluş, ‘dayanışma’
inancı ile işlemekte olup, belirli bir
siyasi görüş, felsefe ve dini akımlara
bağlı olmamıştır. O günden bu yana
Asya, Afrika ve Balkanlar’da 55’i
aşkın ülkede yardım faaliyetlerinde
bulunmuştur. Hedefi ise ‘herkesin
doğa ile uyum içinde ve insanlık
onurunu koruyarak bir arada yaşayabileceği bir toplum’ yaratmaktır.”
(https://aarjapan.gr.jp/tr/about/)
12- NDI (The National Democratic Institute -Ulusal Demokrasi Enstitüsü).
Bu kim?
Bu “Enstitü”, belki de zurnanın zırt
dediği yer. ABD’nin, “Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), vb. gibi NDI de en
etkili “Sivil Örümcek” Vakıflarından
birisidir.
NDI: Demokrasi için Çalışmak,
Demokrasiyi Çalıştırmak
“Ulusal Demokratik Enstitü,
yurttaş katılımı, hükümette açıklık
ve hesap verebilirlik yoluyla dünya
çapında demokratik kurumları desteklemek ve güçlendirmek için çalışan, kâr amacı gütmeyen, tarafsız bir
kuruluştur.” (https://www.ndi.org/)
Bu vakıf, sıradan bir vakıf değildir.
ABD Siyasetinin (Başkan Adayları,
Bakanları, Bakan Vekilleri, Senatörleri) ve Finans-Kapitalistlerinin en
önemli isimleri ya Yönetim ve Danışma Kurullarında bizzat yer alır ya da
bağışçı olarak destekler. Öyle ki bir
dönemin ABD Dışişleri Bakanları Cyrus Roberts Vance ve Madeleine Korbel Albright da bu vakıftandır.
Bu vakıf, ABD’nin ünlü “Dış İlişkiler Konseyi-Council on Foreign Relations (CFR)”’yle, “Ulusal Demokrasi Vakfı-National Endowment for
Democracy (NED)”le ve başka benzer
vakıflarla iç içedir. Birlikte dünya politikasına yön verirler.

“Sivil Toplum Kuruluşu
(STK)”ler
ya da
“Sivil Örümcek”ler…
Bildiğimiz gibi, Batılı emperyalistler, “Sivil Toplum Örgütleri (STK)”ler
diye adlandırdıkları bu tür Vakıflar,
Dernekler vb. örgütleri kullanırlar ajan
örgütü olarak. İlla CIA’nın vb.lerinin
devreye girmesi gerekmez. Kaldı ki
bu “Vakıf”lar, büyük Parababalarının
ya bizzat kurduğu ya da maddi olarak
desteklediği örgütlerdir. ABD Emperyalist devleti adına ve Parababalarının
bizzat kendilerine hizmet etmek amacıyla kurulurlar.

(Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek
isteyen okurlar, Mustafa Yıldırım’ın
“şifre çözücü: “Project democracy”
Sivil Örümceğin Ağında” kitabını
okuyabilirler.)
Eğer, bu ve benzeri bir vakıf, dernek vb. bir örgütü maddi ve insan
kaynakları bakımından destekliyorsa,
bilin ki o örgütte bir bit yeniği vardır.
Masum değildir o örgüt. Hele de “Sivil
Toplum” diye başlıyorsa söze, o kesin
masum değildir. Ajan örgütüdür. Parababaları adına iş tutmaktadır.
Bu vakıflar dikkat edersek kendilerini hep, “yurtdışında demokrasiyi teşvik etmek amacıyla” kurulmuş
örgütler olarak nitelendirirler. (https://
bit.ly/3h8J2AB)
Ama onların “demokrasi”lerini hepimiz özellikle kendi coğrafyamızda
yaşayarak görüyoruz.
Onlar kendi emperyalist devletleri
aracılığıyla; Yugoslavya’ya da, Irak’a
da, Libya’ya da, Suriye’ye de hep “demokrasi” götürdüler.
Bunun sonucu ne oldu?
Ülkelerin bölünmesi, parçalanması. On milyondan fazla masum Müslümanın katli. Yüz binlerce yaralı. Milyonlarca mülteci. Bu ülkelerin yeraltı
ve yerüstü servetlerinin gaspı…
Sonuç olarak Hacer Foggo’nun örgütü de bu türden bir örgüttür bizce.
Kılıçdaroğlu, böyle bir kişiyi Genel
Başkan Başdanışmanı yapıyor…
Ee ne bu şimdi?..
Kendisi de “Sivil Toplum”cu da
ondan. Kendisi de “Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)” üyesi de ondan… ABD’li ünlü
spekülatör Soros’un “Açık Toplum”unun savunucusu da ondan… Soroscu
da ondan…

Kılıçdaroğlu, gerçekte
ABD’de kimlerle görüştü?
Kaldı ki, olayın devamı var. Kılıçdaroğlu ABD’de kimlerle görüşecekti
güya?
Ne için gidiyorum, demişti Amerika’ya?
“(…) Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla,
teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak
için… Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için”.
Peki kiminle görüştü?
E, hakkını yemeyelim, bilim insanlarıyla görüştü… Ya başka kimlerle
görüştü Kılıçdaroğlu?
1- Alman Marshall Vakfı yöneticileri ile.
2- Dünya Bankası yetkilileri ile.
3- Yatırımcılarla.
Önce Marshall Vakfı ile ilgili haberi okuyalım:
***
Kılıçdaroğlu Rockefeller ve Soros’un üssünde
14 Ekim Cuma 2022
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı ziyaretler basına kapalı
gerçekleştirilirken fotoğraflar CHP fotoğraf servisi tarafından paylaşıldı...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinin son gününde birçok ziyaret
gerçekleştirdi.
Bu ziyaretlerin tamamı basına kapalı gerçekleştirilirken fotoğraflar CHP
fotoğraf servisi tarafından paylaşıldı.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Bu ziyaretlerin kritik olanı ise Washington’da German Marshall Fund’a
(Alman Marshall Vakfı) yapılan ziyaret oldu. Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın
da eşlik ettiği CHP lideri, vakıf yöneticileri ile bir araya geldi ve bir toplantı
gerçekleştirdi.
Dünyanın
en
zenginlerinden
eko-emperyalizm alanında milyarlarca
dolar fonlama yapan Rockefeller’a ait
vakıflar tarafından desteklenen Alman
Marshall Vakfı, Türkiye’de uzun yıllardır tartışmaların odağında.
George Soros’un kurduğu Açık
Toplum Vakfı tarafından fonlanan
Marshall Fund, Türkiye’de ABD’ye
açılan kapı olarak tanımlanıyor.

NATO ve Pentagon’a yakın vakıf,
son olarak Türkiye’de de uygulanan
Marshall Planının yıl dönümüne dair
kutlama mesajı yayımlamıştı.
“ONE MINUTE”DEKİ İSİM YÖNETİMDE
Öyle ki vakfın mütevelli heyetinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde Davos’ta “one minute” çıkışını gösterdiği
Washington Post yazarı David Ignatius
da vakfın mütevelli heyetinde yer alıyor.
Öte yandan AKP, 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminden sonra bu
vakfı iki yıl üst üste ziyaret ederek
Gülen’in iadesi için yuvarlak masa
toplantıları gerçekleştirmişti. ABD’ye
giden heyet içerisinde Ravza Kavakçı,
Mehdi Eker gibi ABD’ye yakın isimler
yer almıştı.
Vakıf kuruluş amacını da; “Sivil
toplumu güçlendirmek ve Atlantik’in
her iki tarafında yeni nesil liderleri yetiştirerek misyonunu sürdürmek”, olarak açıklıyor.
İşte o fotoğraflar:”

(https://www.odatv4.com/siyaset/kilicdaroglu-rockefeller-ve-soros-un-ussunde-253991)
***
İşte Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği
yerlerin en önemlilerinden birisi bu.
Ya diğeri?
O da Dünya Bankası!
Şimdi de Dünya Bankası ile ilgili
haberi okuyalım:
***
ABD’den “fetret” mesajı
13 Ekim Perşembe 2022
“(…)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti kapsamında
Dünya Bankası yöneticileri ve dijital
sektör paydaşları ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında
şu mesajı paylaştı:

“Uluslararası dijital ödeme sistemleri, Dünya Bankası yöneticileri ve
dijital sektör paydaşları ile buluştum.
Türkiye’de girişimci gençler PayPal
vb. kanallar sayesinde her yıl ciddi
gelir elde ediyordu. Türkiye’nin her
şehrinden tüm dünyaya katma değeri
yüksek ürünler gidiyordu.
Ne yaptılar? Yasakladılar. Sektörlere
danışmadan yaptıkları işlerin bedeli çok
yüksek oluyor. 6 yılda Türkiye en az 10
milyar dolar kaybetti. Girişimci gençlerimizi örseliyorlar. İktidara gelir gelmez
PayPal yasağını kaldıracağız ve Web
3.0 platformlarını yaygınlaştıracağız.
Girişimci ekosistemleri ana paydaşımız olacak. Türkiye’deki ekonomik,
bilimsel ve siyasal fetret dönemini bitireceğiz. Girişimcilerimizin, gençlerimizin özgürce var olacakları bir ülke
çok yakın. Dünyanın ve ülkemizin en
parlak zihinleri ile yapacağız bunu.”
(https://www.odatv4.com/siyaset/
abd-den-fetret-mesaji-253988)
***
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Sanırız Dünya Bankası’nı tanıtmaya gerek yoktur. IMF’yle birlikte
yoksul ülkelerin ümüğünü sıkan kuruluştur.
Bunlar, 1999 Krizi’nde de Kemal
Derviş’i “15 Günde 15 Yasa” çıkartması için ülkemize gönderen kuruluşlardır.
Başka kiminle görüştü Kılıçdaroğlu?
***
Kılıçdaroğlu, ABD’de ünlü yatırımcı Shulman ile görüştü
“(…)
11 Ekim 2022
(…)
Amerika Birleşik Devletleri’nin
Boston kentini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
akademisyenlerle görüşmeleri devam
ediyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) gerçekleştirdiği ziyaret ve Türk bilim insanlarıyla görüşmelerinin ardından Kılıçdaroğlu, ünlü
akademisyen ve yatırımcı Joel Shulman ile görüştü.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde siyasi görüşmeleri reddettiğini açıklayarak, “Dünyanın en parlak
beyinleriyle geleceği konuşmaya geldim” demişti.
KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA
YAPTI, KASIM AYINA İŞARET
ETTİ
Ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “Girişimci Joel Shulman, dünyanın önde gelen iş insanı ve
yatırımcılarından. Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzu kurgularken,
istihdam yaratacak güçlü yatırımcıları,
temiz sermayeyi, üretken zihinleri ülkemize nasıl çekeceğimizi Kasım ayında detaylı biçimde anlatacağım” dedi.”
(https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/kilicdaroglu-abdde-unlu-yatirimci-shulman-ile-gorustu-7413181/)
***
Netçe gördüğümüz gibi, Kılıçdaroğlu, ABD’ye masumane bir ziyaret
gerçekleştirmiyor. Dünyanın bir avuç

1

dolar milyarderinin kurucusu ve yöneticisi oldukları en etkili Sivil Örümcek
Ağları vasıtasıyla, bağlantılar kuruluyor.
“Bize iktidarı verirseniz, size hizmet ederiz”, deniyor.
Tek başına ABD başkanı ile görüşmek neye yarar?
Eğer o başkanları da iktidara getiren Parababalarına hizmette kusur etmeyeceğinizi söylerseniz ve bunun için
vaatlerde bulunursanız ve en önemlisi
bu konuda “güven” telkin ederseniz,
size iktidar kapıları da, ABD Başkanıyla görüşmenin kapıları da açılır.
Yoksa semboliktir ABD Başkanıyla görüşmek. Oralarda da onları, o
başkanları iktidara getiren bu Parababalarıdır, bu bir avuç dolar milyarderleridir. Başkası değil!
Kılıçdaroğlu, daha önce de söylendiği gibi önce İngiltere’ye, sonra
da Almanya’ya gidecekmiş. İngiltere
programı da belirlenmiş.
Bu gezide de yanında kim bulunacakmış parti yetkililerinden başka?
Bingo, Hacer Foggo!

Kılıçdaroğlu,
İngiltere ve Almanya’da
kimlerle görüşecek?
***
Kılıçdaroğlu İngiltere yolcusu...
Tarih belli oldu
31 Ekim Pazartesi 2022
“(…)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1-5 Kasım tarihleri arasında
İngiltere’ye ziyaret gerçekleştirecek.
5 Kasım’da Türkiye’ye dönecek olan
Kılıçdaroğlu, kasım ayı içerisinde Almanya’yı da ziyaret edecek.
“(…)
Kılıçdaroğlu’na ziyarette CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel
Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü
Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo’nun eşlik etmesi
bekleniyor.”
(https://www.odatv4.

Denizden mikroplastik çıkıyor,
onu da yiyoruz

Eylül’de balık avı sezonu açıldı.
Havaların da soğumasıyla başta palamut olmak üzere balıklar sofralardaki yerini almaya başladı. Gıda fiyatlarındaki durmak bilmeyen artış yüzünden palamut balığının en bol olduğu
dönemde dahi tane fiyatı 40 TL’nin
altında değil. Yani sofralardaki yerini
aldı, diyoruz ama bu fiyatlarla halkımızın sofralarını süslemesi zor.
Gazetemizin bu sayısındaki yazımızın konusu, özellikle deniz canlılarında korkutan boyutlara ulaşan mikroplastikler. Ama gıda fiyatlarındaki
artıştan söz etmeden geçmek ne mümkün…
Birkaç gün öncenin Cumhuriyet
Gazetesi’nde bir haber yayımlandı.
Karadeniz’de yapılan bir çalışmada
2 milimetreden küçük deniz canlısında mikroplastik tespit edilmiş. 5
mm’den daha küçük olan ve çoğunlukla petrol türevli olup suda çözünmeyen, düzgün şekilli veya şekilsiz
parçacıklar “mikroplastik” olarak adlandırılıyor.
Mikroplastik kirliliği üzerine yapılan araştırmada; Karadeniz’de kilometrekarede 1 milyonun üzerinde
mikroplastik olduğu ve aralarında
hamsi, palamut, mezgit, barbun ve istavrit gibi 12 balık türünde mikroplastik bulunduğu tespit edildi. Asıl şaşırtıcı olansa, mikroplastiklerin 2 milimetreden küçük zooplankton türü
‘kopepod’ isimli deniz canlısında da
görülmesi oldu. Bu durum mikroplastiklerin besin zincirinin son halkasına
kadar ulaştığını gösterdi.
Araştırma grubunun ekip lideri ve
Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğ-

retim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan,
Türkiye denizlerinde hamsinin beslendiği milimetrik boyutlardaki ‘kopepod’
isimli zooplanktonların da mikroplastik tükettiğini ilk kez tespit ettiklerini
söyledi. Aytan, “Hem hamsiyi hem de
beslendiği avını araştırdık ve sonucu
bilim dünyasıyla paylaştık. Benzer
çalışmalar şu ana kadar sadece Pasifik Okyanusu’nda yapılmıştı. Karadeniz’deki çalışmayla plastik kirliliğinin başka bir boyutunu da gözler
önüne serdik. Düşündüğümüzün çok
daha ötesinde sonuçlar ortaya çıktı.
Bu durum, mikroplastik kirliliğinin
vardığı korkutucu boyutları ortaya
koyuyor. Boyutları küçüldükçe bunları yememe şansı kalmayacak, hamsinin maalesef mikroplastiklerden
kaçışı yok. Hamsi, Karadeniz’deki
yüksek mikroplastiğe hem suyu filtre etme yoluyla hem de mikroplastik
tüketen avı yoluyla maruz kalıyor.
Bu da besin zinciri içerisinde insana
kadar ulaşıyor. Karadeniz’e yolladığımız plastikler bu canlılar aracılığıyla tekrar soframıza ulaşıyorlar”
diyor.” (Cumhuriyet, 01.11.2022)
Plastikler hayatımızın her alanında var. Cam, çelik vb. daha sağlıklı
ürünlerin yerini, hafifliği ve sağlamlığı dolayısıyla plastik ürünler almış
durumda. Hele bir de tek kullanımlık
çatal, kaşık, pipet vb. plastikleri düşündüğümüzde müthiş bir plastik üretimi
ve tüketimi var.
Dünyada yıllık 380-400 milyon
ton civarında plastik üretimi yapılıyor,
bunların yaklaşık beşte biri geri dönüştürülüyor. Geri kalanı atılıyor. Bu
yüzden dünyada sürekli plastik kirliliği

com/siyaset/kilicdaroglu-ingiltere-yolcusu-tarih-belli-oldu-256351)
Peki, İngiltere’de kimlerle görüşecekmiş?
***
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
2-4 Kasım tarihleri arasında İngiltere’ye gidiyor... ‘Krizden çıkışın
hazırlığı’
“(…)
Kılıçdaroğlu’nun bu kapsamda,
“Türkiye’nin yetişmiş insan gücünü,
Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu
şartları aşmak için seferber edeceği”
söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun, “Brexit
süreci sonrası dünyada teknoloji ve finans alanında en önemli merkez olma
özelliğini sürdüren Londra’da üç
günlük programında, yenilikçi
teknoloji fonları başta, Türkiye’ye sürdürülebilir, iklime dost
ve katma değeri yüksek yabancı
yatırım girişini sağlayacak söz
sahibi kurum ve kuruluşlar ile
görüşmeler yapacağı” belirtiliyor.
Bu program ile Türkiye’ye temiz
ve üretken yatırım kaynaklarını
çekmenin zeminini oluşturmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu’nun, “Türkiye’nin
büyümesi ve gelirin tabana yayıldığı
bir sistemin tesis edilmesi için hazırlıklar yaptığı” kaydediliyor.
Kılıçdaroğlu’nun bağımsız yatırımcı ve fon temsilcileriyle bir araya
geleceği de belirtilerek “temaslarında
Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yoluna dair önemli
vurgular yapacağının” altı çiziliyor.
Görüşmelerinde Türkiye’ye gelecek
nitelikli ve temiz yatırımları muhataplarıyla ve yatırım uzmanlarıyla birlikte
değerlendireceği aktarılan Kılıçdaroğlu’nun, “Türkiye’nin potansiyeline uygun köklü değişime dair bakış açısını
paylaşacağı” söyleniyor.” (https://bit.
ly/3fz18M0)
***
söz konusu.
Atılan plastikler özellikle deniz ve
okyanuslarda biriktiği için balıklar ve
diğer deniz canlıları bunları besin sanıp yutuyorlar. Bu plastikler de deniz
canlılarının ve balıkların vücudunda
birikiyor. Buradan da onları tüketen
insanların vücuduna giriyor.
Mikroplastikler sadece denizde ve

deniz canlılarında bulunmuyor. Yine
28 Ekim tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde çıkan bir başka araştırmaya bakalım.
“Yıldız Teknik
Üniversitesi
(YTÜ) Kimya Metalurji Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Fatih Törnük, kağıt
bardaklardaki mikroplastik varlığı
üzerine yaptıkları araştırma sonucunda, 350 mililitre bir kağıt bardaktan yaklaşık 850 mikroplastik
parçacığının içeceğe geçtiğini tespit
ettiklerini bildirdi.”
Kâğıt sandığımız bardaklarda genellikle yüzde 90 kağıt, yüzde 10 oranında plastik kullanılıyor. Kâğıt sıvıyı
geçirdiği için bardağın iç kısmı çok
ince bir plastikle kaplanıyor.
Daha önce Hollanda’da yapılan ve
sonucu 2022 Mart ayında açıklanan bir
başka araştırmada, ilk kez insan kanında mikroplastik tespit edildi.
Bir başka çarpıcı araştırma anne

Onlar, Tayyipgiller Türkiye’yi
yangın yerine çevirdiler. Yediler, yedirdiler. Vurdular vurdurdular. Yağma
Hasan’ın böreği oldu güzelim Cennet
ülkemiz. Satılmadık Kamu Malı kalmadı. Dağlarımız, ovalarımız, madenlerimiz, denizlerimiz velhasıl bütün
yeraltı ve yerüstü servetlerimiz bunlar
aracılığıyla yerli yabancı, özellikle de
yabancı Parbabalarına peşkeş çekildi.
Bunlar dolar milyarderi oldular,
Parababaları milyar dolarlarına, milyar
dolarlar kattılar, varlıklarımız sayesinde…
Ve bunlar basit insanlardır. Küçük
insanlardır. Ne oldum delisi insanlardır…
Bakın gerçekliğe, bakın şunların
zavallılıklarına:
“Nur Batur’un, ‘Ortadoğu’nun
Şahları Vezirleri Piyonları’ kitabında Wikileaks belgelerine dayandı-

rarak yazdığı şekliyle aktarıyorum:
‘2 Aralık 2002 günü, dönemin ABD
Başkanı George W. Bush Beyaz Saray’daki Oval Ofis’inde Tayyip Erdoğan’ı kabul etmeye hazırlanırken,
Ankara’daki Büyükelçisi Robert
Pearson’dan gelen bilgi notunu okudu. Pearson, ‘hem AKP hükümetini
hem de Irak ve ABD’nin stratejik
çıkarları açısından Türk kamuoyunu etkileme yeteneğimiz için Erdoğan anahtar nitelik taşıyor’ diyordu.
Pearson bu bilgi notunda yalnızca
Bush’a değil aynı zamanda Erdoğan’a da taktik önerilerinde bulunuyordu. Pearson’a göre, örneğin,
‘Erdoğan’ın Türk halkını azami işbirliğine ikna etmesinin yolu, Türkiye’nin geleceğini yabancıların
kontrol etmesine izin vermeyiz
demesidir’. Pearson, Bush’a
‘böyle bir söylemle operasyonu satması için ikna edin’ diye
tavsiyede bulunur.” (https://
medyascope.tv/2022/10/09/arzu-yilmaz-yazdi-icazet-diplomasisi/)
Bildiğimiz gibi, Kürt Halkının temsilcisi geçinen HDP’den
Ahmet Türk, Gültan Kışanak ve
Selahattin Demirtaş da gittikleri ABD
ziyaretinde, “ABD’den rol istemişlerdi” bölgemizde.
Çünkü bunların alayı Amerikancıdır.
Çünkü, 1950’lerden bu yana Türkiye’yi ABD yönetmektedir.
Bunlardan halkımıza fayda umulur
mu?
Bunlardan Vatan sevgisi beklenir
mi?
Yani bunlar hep aynı Amerikanofillerdir!
Bunların Kâbesi ABD’dir, White
House’tur!
Bunların Tanrısı; Para Tanrısıdır!
Bunlardan medet umulamaz.
Kanma bunların yalanlarına!
Kurtuluş biziz ey Halkım.
Kurtuluş; Halkın Kurtuluş Partisi’dir!q
1 Kasım 2022

sütünde mikroplastik tespit edildiğini
ortaya koydu. İtalya’nın başkenti Roma’da doğum yaptıktan bir hafta sonra
34 sağlıklı anneden alınan anne sütü
örneklerinin yüzde 75’inde mikroplastik bulunduğu aktarıldı.
Fransa’da yapılan bir araştırmaya göre, şişelenmiş suların yüzde
78’inin mikroplastik içerdiği belirlendi. Fransa’da her bir çocuğun yılda
ortalama 131 litre su tükettiği bildirilmiş. Bu sulardan içen her bir çocuğun
yılda ortalama 16 bin mikroplastik
yuttuğu sonucuna varılmış. Üstelik bu
şişeler güneş altında beklediğinde yani
sıcağa maruz kaldığında mikroplastik
ortaya çıkma oranının artacağı bildiriliyor. Bu şişelerin tekrar tekrar kullanılması da bu oranı arttırıyor.
Doç. Dr. Törnük, mikroplastiklerin
solunum, derideki gözenekler veya tüketilen gıdalar aracılığıyla insan vücuduna girebildiğine dikkat çekiyor. Ayrıca mikroplastiklerle birlikte özellikle
kurşun, kadmiyum gibi ağır metallerin ve plastik üretiminde kullanılan
monomerler ve diğer katkı maddelerinin de vücudumuza girebileceğini
vurguluyor.
Yukarıda sıraladığımız araştırma
sonuçlarından da gördüğümüz gibi,
mikroplastikler her yerde; denizde, yiyeceklerimizde, suyumuzda, kanımızda hatta anne sütünde ve gözümüzden
sakındığımız bebeklerimizde.
İşte bu yüzden plastik şişelerin de,
hijyenik olsun diye özellikle pandemi
döneminde daha da artan ve ayrı ayrı
paketlenmiş tek kullanımlık tüm plastiklerin de, plastik poşetlerin de yasaklanması gerekiyor.
Elbette kişicil olarak daha çok cam,
çelik vb. malzemeler kullanarak vücudumuza alacağımız mikroplastik miktarını azaltabiliriz.

Ama yukarıda da söylediğimiz
gibi, solunum yoluyla, derimizdeki gözeneklerle, deniz ürünleriyle vb. sürekli bir risk altındayız. Bunun için gerçek
çözüm ancak kamusal, toplumsal bir
çözümle mümkün olabilir. Yani plastik kullanımının bilinçli olarak ülke ve
dünya genelinde azaltılması, sonunda
mümkün olan en az miktara düşürülmesi sağlanmalı.
Plastik kirliliğinin önüne geçilmeli. Avrupa’nın çöpünü ithal ederek,
toprağımızın, havamızın, suyumuzun
kirletilmesine izin verilmemeli. Plastik
şişe vb. ambalajlarda depozito uygulamasına geçilerek bu malzemelerin
çöpe, doğaya atılmak yerine geri dönüştürülmesi sağlanmalı. Halkımıza
anaokulundan başlayarak, okullarda,
işyerlerinde doğaya karşı sorumluluklarımızla, çevre bilinci vb. konularda
eğitimler verilmeli.
Ancak ne yazık ki, ülkemizin başına bela olan AKP’giller gibi gelmiş geçmiş en hain iktidar döneminde bunların olması ne mümkün.
Bu yüzden önce çok derdin yaratıcısı
AKP’giller’den kurtulmak, ardından
bunların doğamıza, denizlerimize yaptığı tahribatı onarmak gerekiyor.
Dünyamızın, denizlerimizin, göllerimizin, nehirlerimizin, havamızın,
toprağımızın asıl kirleticileri, AKP’giller’i iktidara taşıyan ve orada tutmaya
devam eden, dünya halklarının başdüşmanı ABD Emperyalistleri ve AB
Emperyalistlerdir.
Hayata gözlerini yeni açmış bebeklerimizin ana sütüne bile plastik karıştıran bu emperyalistler hem dünya
halklarına hem de bu güzel dünyamıza
yaptıkları ihanetlerin hesabını verecek.
Bunların Nürnberg benzeri mahkemelerde yargılanması gerekir, elbet o günler de gelecek.q

Bunların hepsi böyle.
Bunlar ABD’ci, İngiltereci,
Almanyacı, İsrailci…
Bildiğimiz gibi, Tayyip daha milletvekili bile değilken ABD’ye götürülmüş ve Başkan Bush’la görüştürülmüştü. Ve ondan sonra “yürü ya kulum” denilmişti Tayyip’e ve AKP’sine… 20 yıldır da başımıza bela kesildi
bunlar.
Kimin sayesinde?
ABD, AB Emperyalistleri sayesinde.
ABD’nin “Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)”unun hayata geçirilmesi
için “Eşbaşkan” yapıldı Tayyip. İktidar
vaat edildi ve verildi.
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Av. Tacettin Çolak

İzmir Barosu Genel Kurulu’nda
Mücadeleci Avukatlar heyulası dolaştı

akip edenlerin bileceği gibi, Nisan ayında İzmir Barosu Başkanlığı’na bağımsız aday olduğumu ilan
etmiştim.
Bizim bu adaylığımız, birilerince,
“kürsüyü kullanmak için aday oluyor” diye algılandı.
Esasen bu bile bir Baro’da gelinen
durumu çok iyi anlatıyor.
Yani kişiler meslek örgütünün genel kurullarında tekil olarak kendisini
ifade edemiyor, konuşma olanağına
kavuşmak için aday olmak zorunda
bırakılıyor.
Bizim de meslekte ve İzmir Barosu’nda bir geçmişimiz ve kıdemimiz
var. Sevenlerimiz, sayanlarımız var.
Dolayısıyla Baro’daki grup kastlaşmalarını yıkmak için Mücadeleci
Avukatlar olarak ekibimizi kurduk ve
çalışmalarımıza başladık.

grup liderlerinden gelecek sinyali gözlemliyorlar. Bir başka anlatımla; barolardaki grupçuluk futbol takımı taraftarlığı düzeyine kadar inmiş durumda.
Bu durum 22-23 Ekim 2022 günlerinde toplanan Genel Kurul’da tam
anlamıyla bir kez daha kendisini gösterdi. Grupların taraftarları çığlıklar
eşliğinde desteklerini sundular. Birbirlerine yuh çektiler.
Bütün bunlar bir yana, (Avukatlık
Yasasındaki ikinci toplantının üye tam
sayısının 1/10’undan az olamayacağına dair hüküm uyarınca) hemen her
genel kurul; öğleden sonra 15.00’larda
ancak başlayabilmektedir.
Neden?
Çünkü Avukatlar Barolara tepkili.
Çünkü Avukatlar, Barolara yabancı.
Hele hele avukat meslektaşlarımız
grup kastlarının dışında kalmışsa ken-

Genç avukatlarla yola çıkarak yürüttüğümüz mücadele ile seçim sürecinde temel ilkelerimiz meslektaşlara
duyuruldu. Ciddi anlamda olumlu tepkiler aldık.
Özellikle gençliğin dinamizminin
baro yönetimlerine yansıtılması ve
liyakatli meslektaşların önünü kesen
blok liste oylaması yerine çarşaf liste ile seçimlere girilmesi önerilerimiz
ilgi çekti.
Ancak büyük barolarda grup aidiyetleri o kadar trajikomik bir hal aldı
ki, meslektaşların bazıları; yeni önerilerin doğru olup olmadığından çok,

dini dışlanmış hissetmekte.
O nedenle Genel Kurullara ilgi
göstermiyor, heyecan duymuyorlar. Ve
biraz da ceza baskısıyla birinci günkü toplantıya değil de ikinci gün oy
kullanmaya geliyorlar. Zira Avukatlık
Yasasına göre mazeretsiz genel kurula
katılmayanlara İlçe Seçim Kurulunca
para cezası uygulanıyor.
Fanatik grup yapılanmalarıyla avukatların barolara küskünlüğü giderilebilmiş değil.
Mücadeleci Avukatlar, İzmir Barosu’nun Genel Kurulu’nda bu tespitleri yaparak, genç-işçi ve kamu avukatlarının sorunlarını merkeze alarak
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ağlık Emekçileri gece çalışmak
zorunda olan, büyük bir emekçi
grubudur. Sorumluluğu çok olan bir
çalışma düzeninde çalışmak zorunda-

dır sağlık emekçileri. Dolayısıyla gece
çalışması tam bir fedakârlıktır. Gece
çalışanlarının yaşam süresinin daha
kısa olduğu bilimsel çalışmalarla da
ortaya konmuştur.
Aziz Sancar, 2015 yılında Nobel
Kimya Ödülünü “Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları” çalışmasıyla almıştır.
Bu çalışmada gece çalışan insan-

bir mücadele başlattı.
Amerikan-İngiliz siyasal sistemindeki gibi İzmir Barosu’ndaki Çağdaş-Cumhuriyetçi
tahterevallisinin
değişmesi gerektiğini, bütün grupların içindeki sessiz çoğunluk içinde
bulunan liyakatli meslektaşların baro
yönetimlerine gelmesi gerektiğini savunduk.
Baro’da en geniş demokrasiyi savunduk.
Baro Emekçilerinin haklarının
zamanında ödenmesini, yürürlükte
bulunan Toplu İş Sözleşmesini uygulamayan bir Baro yönetiminin ağzıyla
kuş tutsa demokrat olamayacağını her
yerde söyledik.
Tezlerimize itiraz etmek ya da tartışmak yerine hep yapıldığı gibi “susuşa” getirilmeye çalışıldık.
Genel Kurul salonunda yaptığımız
konuşmalarla da baroyu kendisine
mülk sanan grupların hatalarını teşhir
ettik.
Yönergelerle ihdas
edilmiş, yöneticilerini
genel kurullarında seçimle belirlemiş Gençlik Merkezi gibi merkezlerin Baro yönetimi
tarafından engellendiğinin eleştirisini yaptık.
Genel Kurul konuşmalarımız kimilerince yürekten alkışlandı ve tebrik edildik.
Kimileri ise haklı eleştirilerimizi bıyık altı
gülüşlerle geçiştirmeye
çalıştı.
Yıpranmamış, saygın arkadaşlarımızdan
oluşan listemiz maalesef stantlarda
gördüğü taltifin karşılığı oyu alamamıştır.
Başkanlar düzeyindeki oyumuz
219’dur.
Meslektaşlarımızın bir kısmı tıpkı ülkenin siyasal iklimi gibi, büyük
grupların oylarını bloke etmesinin
önüne geçmediler/geçemediler. Yanımıza gelip, cesaretimizden dolayı kutladılar, ama oylarını vermediler.
Canları sağ olsun...
Öte yandan genel kurul sürecinde
ise bir hayli ibretlik olaylar yaşadık.
Yarışan beş ayrı başkan adayı tarafından imzalanan protokol, ilkin

Baro Başkanı’nın merkez binaya afiş
astırmaması ile delindi. Önceki Baro
Başkanı “protokol bizi bağlamaz”
diyerek, seçim hukukunu hiçe saydı.
Aynı zamanda kendi grubunun başkan
adayını da çizmiş oldu.
Genel Kurula gidilirken, aday olanlar baro merkezine afiş asmayıp nereye
asacaklar?
Bu salt bir örnek...
Çağdaş Avukatlar Grubu’nun
İzmir Barosu’ndaki benmerkezci,
hak-hukuk tanımayan uygulamaları
o kadar çok ki, sadece birkaçını yazıp
bitirelim yazımızı.
Önceki Baro Başkanı, Genel Kurul’daki konuşmasında; “baro emekçilerinin haklarını da biz savunuyoruz” diye kallavi laflar etti.
Oysa gerçeklik hiç de öyle değil.
Baro’da yetkili sendikanın imzaladığı Toplu İş Sözleşmesinin 40’ıncı
maddesine göre (mealen), hükümetin
yaptığı Asgari Ücret artışlarının yüzde
ellisinin baro çalışanlarının ücretlerine
yansıtılacağı yönünde bir hüküm bulunmaktadır. TİS’in bu maddesi Ocak
ayında yürürlüğe giren Asgari Ücret
artışından sonra aradan on ay geçmesine karşın Baro Yönetimince uygulanmamıştır. Bu tavrıyla Çağdaş grup,
işçilerin hakkının yenmesine neden
olmakla birlikte sendikayı da tanımamaktadır.
Genel Kurul kürsüsünden bunu
teşhir ettiğimizde ise sadece gülümsemişlerdir.
“Cumhurbaşkanı ile Diyanet
İşleri Başkanı ile kavgalıyız” diyenlerin, kavga dedikleri şeyin özünde
mızıldanma olduğunu gözlerinin içini
baka baka söyledik.
Dedik ki;

Madem Cumhurbaşkanı ile kavgalısınız; iyi de o koltuğu Anayasa’nın
101’inci maddesindeki koşulları taşımayan birisi işgal ediyor. Peki buna
ne yaptınız? Sordunuz mu “Diploma
Nerede?” diye…
Yanıt yok.
Diyanet İşleri Başkanı hakkında bir
açıklamadan dolayı yargılanıyorsunuz.
Elbette buna karşı yanınızdayız. Ama
aynı adam sizin eleştirdiğiniz konuşmasında, TCK 216’ncı madde kapsamındaki “Halkı Kin ve Düşmanlığa
Tahrik” suçunu işliyor.
Peki buna karşı suç duyurusundan
bulunmak yerine niye basın açıklaması
yapmakla yetiniyorsunuz? Böyle bir
suçun kovuşturulması için Baro’lar
harekete geçmeyecekse kim geçecek?
Yanıt yok.
Evet, İzmir Barosu’nun bu genel
kurulunda yıllardır kanıksanan iki grubun (Çağdaşçılar, Cumhuriyetçiler) kişiselleşmiş kısır çekişmelerinin dışında
prensip mücadelesi verenler de vardı.
Korkmadan, yılmadan gerçekleri
haykıran Mücadeleci Avukatlar da vardı.
Genç meslektaşları “usta-çırak”
ilişkisi içinde gören, “biraz pişsinler
sonra baro yönetimlerine gelsinler”
diyen çağdışı anlayışı teşhir ettik.
Sözlerimiz birilerine ağır geldi.
Ama başlangıç itibariyle ve bir aylık bir çalışmanın karşılığını da bulduk.
Velhasıl İzmir Barosu Genel Kurulu’nda Mücadeleci Avukatlar heyulası
dolaştı.
Tohumlarını attı.
Önümüzdeki süreçte köklerini salmaya başlayacak.
Şimdiden başladık bile…q

çalışması yapmak zorunda kalıyor.
Hastaneleri başhekimlerle beraber yöneten sarı sendikalar, kendi üyelerini
gündüz çalışması olan yerlere yerleştiriyorlar. Kendi üyeleri olamayanları
çoğunlukla gece nöbeti olan yerlerde
çalıştırılıyor. Haftalık nöbet listeleri
hazırlanırken, gece çalışanlar çoğunlukla sarı sendikalara üye olmayanlar
oluyor. Tam bir mobbing (yıldırma)
uygulanıyor. İş barışı diye bir şey kalmıyor.
Sağlıkta şiddet olaylarının büyük kısmı, nöbetlerde ve gece mesailerinde yaşanmaktadır. Gece çalışan sağlık emekçileri bu açıdan da büyük risk altındadır.
Kamu Sağlık alanında son bir yılda, “Beyaz Reform” adı altında ya-

pılan düzenlemeler, meslek grupları
arasında karşıtlıklar yaratmıştır. Ekip
çalışması dediğimiz sağlık hizmeti sunanlar arasında sıkıntılar yaşanmaya
başlamıştır. Gece çalışmasının, normal
mesaiye göre üç kat daha fazla ücretle ücretlendirilmesi, tatil günlerindeki
nöbetlerin de iki kat fazla ücretle ücretlendirilmesi gerekmektedir.
Her şeyin başı sağlık diyorsak, sağlık emekçilerinin sağlığını korumadan
halkın sağlığını koruyamayız.
Tüm Sağlık Çalışanlarını örgütlü
mücadeleye, sorunlarına sahip çıkmaya ve kendilerini gerçekten savunan
sendikalara ve meslek örgütlerine üye
olmaya çağırıyorum.q

Gece Çalışmak Sağlığa Zararlıdır!
larda DNA tamirinin zor oluğu ortaya
konmuştur. İnsan vücudunun biyolojik
saatini inceleyen ve bunu kontrol eden
moleküler mekanizmaları ortaya çıkaran üç ABD’li bilim insanı Jeffrey C.
Hall, Michael Rosbash ve Michael

W. Young, 2017 Nobel Tıp Ödülü’ne
layık görülmüştür. Bu çalışmada da
insanların biyoritminin bozulmasının
sonuçları açıklanıyor. Tüm bu çalışmalar ışığında gece çalışmasının, sağlığa
zararlı olduğunu kesin ortaya koyuyor.
Normal mesaiye göre daha yüksek
ücretlerle ücretlendirilmesi gerekirken,
sağlık emekçileri gece çalışmaları karşılığında herhangi bir faklı ücret almıyorlar. Üstüne üstlük bu gece çalışma-

ları, daha çok nöbet şeklinde oluyor.
Nöbet ücretleri de normal mesai ücretinin üçte biri ya da yarısına denk geliyor. Gece çalışmak zorunda olan polis
ve askerlerin 20 çalışma yılları 25 yıl
sayılır iken, sağlık emekçileri için bu
düzenleme 2008’de 360 çalışma gününe 60 gün eklenmesiyle girmiştir.
İş yasasında da saat 20.00-06.00 arası
gece çalışması olarak tanımlanmış, bu
süreler içinde çalışanların ek ücretlerle
ücretlendirilmesi önerilmiştir. İşçi statüsünde çalışılan işyerlerinde, pek çok
toplusözleşmede de bu hüküm uygulanmaktadır.
Doktor olarak on yedi yıl her ay nöbet tuttum. Sendikal mücadelenin içinde bulunduğum 1989 yılından beri bu
konu üzerinde çalışmalar yaptık. Basın
açıklamaları yaptık. Sağlık Emekçilerinin açıkça haklarının yendiği bu
durumu kezlerce dile getirdik. Bu istemimiz iktidarlar tarafından görmezden gelindi. Yirmi yıldan beri kamu
sağlık alanında performans düzeni var.
Bu düzen içinde bile gece çalışmanın
bir ayrı ücretlendirilmesi yok. Oysa
başhekimler bile gece çalışan sağlık
çalışanlarına döner sermaye üzerinden
daha fazla ücret verilmesini sağlayabilirler. Onun yerine ne oluyor bakalım.:
Biz doktorlar için nöbet ve gece çalışması özellikle asistanlık döneminde
fazla oluyor. Oysa hemşire, laborant,
hizmetli statüsünde çalışan arkadaşlarımız çalışma hayatları boyunca gece
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Buyurun, referanduma götürelim
bunu. Halk karar versin. Halkın verdiği kararı da Anayasa hükmü haline
getirelim.
Fakat gelmezsiniz buna, değil mi?
Böyle bir şeyi asla yapmazsınız,
yapamazsınız. Çünkü yapmaya kalktığınız anda kandıracak, pis emellerinize
hizmet edecek, sizi namuslu sanacak
kadın, kız bulamazsınız. O zaman kadınlarımız feryat ederler ve isyan ederler size karşı; tıpkı Afganistan kadınları gibi, Suudi Krallığı kadınları gibi,
İran kadınları gibi, IŞİD, El Kaide, El
Nusra, Taliban kadınları gibi.
“Diktatöre ölüm”, diye sokaklara
dökülür kadınlarımız ve sizin ihanet

dolu rezil düzeninizi yıkmak için sloganlar atarlar, feryatlar ederler.
70 yıl eksik gedik de olsa Laiklik
yaşamış bir Türkiye’de özgürlüğün
ayrımına varmış kadınlarımızı asla
Ortaçağ’ın Arap coğrafyasının örfüne,
töresine mahkûm edemezsiniz. Dolayısıyla da kandırıp peşinize takacak,
onu oy davarı olarak kullanacak bir tek
kadın bile bulamazsınız. Bunu adınız
gibi bildiğiniz için böyle aşağılık, sinsi planlar yapıp tuzaklar kuruyorsunuz
kadınlarımıza. “Başörtüsü, başörtüsü”
deyip kadınlarımızın kafasını bohçaya sokmakla, ki Kur’an’ın asla böyle
bir emri yoktur, dolayısıyla başörtüsünün-türbanın hiçbir kutsallığı yoktur,
ayrıca kadın saçının da mahremiyeti
yoktur, o zavallı insanlarımızı pusuya
düşürüp yedeklemeye çalışıyorsunuz.
İşiniz gücünüz böylesi şeytani işlerdir.
Bütün namuslu İlahiyatçılar örtünme konusunda bizim yukarıda belirttiğimiz anlayışı ortaya koyarlar netçe:
Başörtüsü ve dış giysi, sadece göğüsleri ve bedenin daha alt kısmını örtmek
ve hür ve köle yani cariye kadınların
ayrımını ortaya koymak için yani hür
kadınların hürlüğünü göstermek için
kullanılan simgesel bir eşyadır, demektedirler.
Bu konuları kapsamlı olarak ele
alan; “Türban Konusu ve İşin Aslı –
Örtünme, Kadına Bakış Bağlamında Mekke ve Medine İslam’ı”, adlı
bir kitabımız yayın aşamasındadır, kısa
süre içinde de yayımlanmış olacaktır.
Öyle görülüyor ki arkadaşlar; bu
konuda da iş bize düşüyor büyük oranda. Kadınlarımızı, kızlarımızı uyandırmak, bilinçlendirmek ve onları her
konuda erkeklerle eşit, özgür, güçlü,
onurlu insanlar haline getirmek için
çalışmamız gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor.
Bilinçlenmesi ve toplumun üretim
temelinden başlamak üzere her kesiminde etkin bir rol alabilmesi için,
kendini hiç kimsenin ve hiçbir gücün
ezip canını sıkamayacağı kadar güçlü
ve özgüvenli hissedebilmesi için durmadan çalışmalıyız, arkadaşlar.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Ekim 2022

bakanlığa ve sonrasında da Büyükelçiliğe.
E, Tayyip de ne demişti?
“Biz Büyük Ortadoğu ve Genişletilmiş Kuzey Afrika Projesinin
(BOP’un) Eşbaşkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz.”
Yaptı mı bu görevi Tayyip?
Yaptı. Hem de âlâsıyla...
Kendine hizmet edeni görür, Emperyalist ABD Çakalı. Zaten onlarınki
bir çıkar ilişkisi... Halkımız da der ya;
“Menfaat evlenmesi”, diye, işte öyle
bir şey...
Bunlar, daha önce de belirttiğimiz
gibi, sık sık ABD’ye giderler. Aslında
gerçek Kâbe’leri olan Washington-White House’a giderler, tabiî randevu
alırlarsa. Her zaman randevu alamazlar. Daha aşağı çeperlerde dolaşırlar,
oradaki görevlilere sadakat beyanlarını
tazelerler, sonra da geri dönüp gelirler.
İşte kısa süre önce Tayyip ve
ardından Sorosdaroğlu Kemal
nam Hafız ziyaret etti, değil mi,
efendilerinin ülkesini?
Türkiye işte böylesine kapkaranlık günlerden geçiyor, arkadaşlar. Meclistekilerin alayı
ABD’ye hizmet için birbirleriyle yarış halindedirler.
İşte bu hainler haini güruh,
4,5 milyar lira önümüzdeki
yıl Hazineden para alacakmış;
karşılıksız, hibe yani...
İşte listesi, bu Amerikancı
çetelerden hangisinin ne kadar para
alacağını gösteren, Meclise sunulan
2023 bütçesinin ilgili bölümü:
“Seçim kararının ardından yapılacak hazine yardımı ile birlikte gelecek yıl partilerin alacakları toplam
yardımlar şöyle:
“AK Parti’ye toplam 1 milyar
961.3 milyon lira,

“CHP’ye 1 milyar 43,9 milyon TL,
“HDP’ye 539.5 milyon TL,
“MHP’ye 511.5 milyon TL,
“İYİ Parti’ye de 459.2 milyon TL.” (https://www.gazeteduvar.
com.tr/2023te-siyasi-partiler-ne-kadar-hazine-yardimi-alacak-galeri-1585444?p=8)
İşte rakamlar bunlar, arkadaşlar...
Bu Amerikan uşağı, halk düşmanı sermaye siyasetçileri, gün gelecek,
Halk İktidarımızda yargılanacaklardır.
Onca ihanetleriyle birlikte halkımızdan gasp ettikleri bütün servetler de
ellerinden alınacak ve halkımıza iade
edilecektir.
Şimdilik
devran
sürüyorlar.
Sürsünler
bakalım,
utanmaz
arlanmazlar...
İnanın, arkadaşlar; bunların hiçbiri
olmasa, ülkemizi sadece liyakatli,
iyi eğitimli, donanımlı, deneyimli
bürokratlar yönetse, şimdikinden bin
kat daha iyi yönetirler ve ülkemiz
böylesi felaketlerle yüz yüze gelmezdi.
Bugün getirildiğimiz uçurumun kenarında olmazdık. Bunlar Tantanacılık
yaparak ülkemizi yok oluşa götürüyorlar, uçurumdan aşağıya itişe götürüyorlar. Efendileri öyle emretti çünkü...
Zavallı halkımız, tam da kasabın
bıçağını yalayan dana durumuna düşürülmüş vaziyette, büyük çoğunluğuyla.
Cahil bırakılmış, bilinçsiz, yoksul, aç,
işsiz; geçim derdinden başka bir şey
düşünebilecek durumda değil.
Öyleyse halkımızı uyandırmak
gerek. Bu hainlerin, bu ABD
işbirlikçilerinin kendisinin dostu değil,
düşmanı olduğunu göstermek gerek.
Buna uğraşıyoruz on yıllardan beri.
Uğraşmaya da devam edeceğiz, halkımızı uyandırana kadar...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
24 Ekim 2022

Başyazı
Nurullah Ankut
Baştarafı sayfa 1’de
İşte Kur’an emri bu...
Burada sakın düzenbazlığa sapıp aslında İslam tek eşle yetinmenizi buyuruyor, filan demeye kalkmayın. O zaman başta Hz. Muhammed
gelmek üzere Dört Halife ve tüm
önde gelen sahabiler İslam’a aykırı
davranmışlar demektir. İslam’a uygun olmayan evlilik hayatı sürdürmüşlerdir.
2- Serkeşlik yapan kadınları iz bırakmayacak şekilde dövebilir, erkekleri. İşte kanıtı:
“Allah’ın kimini kimine üstün
kılmasından ötürü ve erkeklerin,
mallarından sarfetmelerinden dolayı erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler. İyi kadınlar, gönülden boyun
eğenler ve Allah’ın korunmasını
emrettiğini, kocasının bulunmadığı
zaman da koruyanlardır. Serkeşlik
etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin, yataklarında onları yalnız bırakın, nihayet dövün.
Size itaat ediyorlarsa aleyhlerine yol
aramayın. Doğrusu Allah Yüce’dir,
Büyük’tür.” (Nisa Suresi, 34’üncü
Ayet, Diyanet İşleri Meali)
3- İki kadının şahitliği ancak bir
erkeğin şahitliğinin yerini tutar. İşte
kanıtı:
“Ey İnananlar! Birbirinize belirli bir süre için borçlandığınız zaman
onu yazınız. İçinizden bir kâtip doğru olarak yazsın; kâtip onu Allah’ın
kendisine öğrettiği gibi yazmaktan
çekinmesin, yazsın. Borçlu olan da
yazdırsın, Rabbi olan Allah’tan sakınsın, ondan bir şey eksiltmesin.
Eğer borçlu, aptal veya aciz, ya da
yazdıramıyacak durumda ise, velisi,
doğru olarak yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahid tutun; eğer iki erkek bulunmazsa, şahidlerden razı
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erli-yabancı Parababaları düzeni, Meclisteki kodaman Amerikancı sermaye partilerini, bir de halkımızın alınterinden gasp edilen ve
adına “Hazine Yardımı” denilen 4,5
milyarlık parayla besliyor, sanki bunların paraya ihtiyacı varmış gibi...
Yahu bu partilerin önde gelenlerinin ve destekçilerinin zaten milyarlarca TL’lik hatta dolarlık servetleri var be...
Üstelik bunlar, milletvekili bazında
her ay en az 56 bin liralık vekil maaşı
almaktadırlar. Kaldı ki bunların çoğu,
bir de vekil emekliliği maaşı almaktadır, 39 bin 500 TL tutarında.
Ayrıca bürokrasiden, esnaflıktan
gelenleri, SGK, BAĞ-KUR gibi kurumlardan da emekli maaşı alabilmektedirler.
Kaldı ki bu maaşlar bile, mesela AKP’giller bağlamında, çerezdir.
Çünkü bunların vekilleri ya Fatma
Betül Sayan Kaya, Ravza Kavakçı
Kan örneğinde olduğu gibi Belediyenin milyonlarını dolandırmışlardır,
burs vs. gibi kılıflarla. Ya Zehra Taşkesenlioğlu örneğinde olduğu gibi yüz
milyonlarca dolarlık vurgunlar yapmışlardır nüfuzlarını kullanarak ya
da kendi bakanlığına “dezenfektan”
satmıştır Ticaret eski Bakanı Ruhsar
Pekcan örneğinde olduğu gibi.
Özetçe arkadaşlar; zaten bunların
hırsızlığa,
yolsuzluğa,
vurguna,
soyguna batmayanını bulamazsınız.
Bakan olsun, milletvekili olsun,
belediye başkanı olsun, il-ilçe başkanı
olsun hepsi kamu malı gördü mü “vur

Amerikan devşirmesi düzenbazlar!
Çekin o kanlı, kirli, içi pislik dolu tırnaklarınızı, ellerinizi
kadınlarımızın saçlarından!
olacağınız bir erkek, biri unuttuğunda diğeri ona hatırlatacak iki kadın
olabilir.” (Bakara Suresi, 282’inci
Ayet, Diyanet İşleri Meali)
Ayette buyrulana dikkat edelim, arkadaşlar. Ne diyor?
İki erkek şahit bulundurun, diyor
ilkin. Sonrasında da eğer iki erkek
bulamazsanız, bir erkek mutlaka bulunmalı, diyor. Bulunamayan ikinci
erkeğin yerine de onun yerini doldurabilecek iki kadın bulun, diyor. Yani
her iki erkeğin yerine de ikişerden dört
kadın bulsanız; bu geçerli olmuyor. Bir
erkeğin bulunması, işin olmazsa olmazı oluyor.
Bir de ne denmiş oluyor yukarıda?
Kadınlar unutur, çünkü akılları yetersiz. O yüzden biri unutursa diğeri
ona hatırlatır unuttuğunu. Ama erkek
için böyle bir sorun oluşmaz...
4- Kadın, mirastan erkeğin aldığının yarısı oranında pay alabilir. İşte
kanıtı:
“Allah, size, çocuklarınız(ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki
dişinin payı kadarını emreder. (...)”
(Nisa Suresi, 11’inci Ayet, Diyanet İşleri Meali)
5- Erkek, üç defa “boş ol” derse,
eşini boşamış olur. Onunla yeniden
birleşebilmesi için hülle gerekir. İşte
kanıtı:
“Eğer erkek karısını (üçüncü
defa) boşarsa, kadın, onun dışında
bir başka kocayla nikâhlanmadıkça
ona helâl olmaz. (Bu koca da) onu
boşadığı takdirde, onlar (kadın ile
ilk kocası) Allah’ın koyduğu ölçüleri gözetebileceklerine inanıyorlarsa
tekrar birbirlerine dönüp evlenmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah’ın, anlayan bir toplum
için açıkladığı ölçüleridir.” (Bakara
Suresi, 230’uncu Ayet, Diyanet İşleri
Meali)
6- Zina eden kadın ve erkeğin her

birine 100’er değnek vurulur, hem de
toplum içinde. İşte kanıtı:
“Zina eden kadın ve erkeğin her
birine yüzer değnek vurun. Allah’a
ve ahiret gününe inanıyorsanız,
Allah’ın dini konusunda o ikisine
acımayın. Onların ceza görmesine,
inananlardan bir topluluk da şahit
olsun.” (Nur Suresi, 2’nci Ayet, Diyanet İşleri Meali)
7- Kadınlar evlerinde oturmalı,
mecbur olmadıkça evlerinin dışına çıkmamalıdırlar. İşte kanıtı:
“Ey Peygamber’in hanımları!
Siz, kadınlardan herhangi biri gibi
değilsiniz. (...) Evlerinizde oturun.
Önceki cahiliye dönemi kadınlarının
açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin.
Allah’a ve Resûlüne itaat edin. Ey
Peygamberin ev halkı! Allah, sizden
ancak günah kirini gidermek ve sizi
tertemiz yapmak istiyor.” (Ahzab
Suresi, 32-33’üncü Ayetler)
Burada sakın şöyle bir kaçamağa
yönelinmesin; “Allah sadece Peygamber hanımlarına hitap ediyor burada,
hitap diğer kadınları kapsamıyor”,
diye.
Peki, bütün Müslüman kadınların
Peygamber hanımlarını örnek alması,
onlara benzeyen bir hayat sürmesi gerekmiyor mu?
Diğer kadınlar Peygamber hanımları gibi yaşamasınlar mı?
Dolayısıyla da ayet aslında bütün
Müslüman kadınları kapsıyor. Peygamber hanımlarına da bu konuda örneklik etmeleri öneriliyor. Zaten 1400
yıldan bu yana sürüp gelen uygulama
da bu anlayış doğrultusundadır.
Ey Amerikancı, Amerikan devşirmesi, Amerikan kuklası BOP Eşbaşkanı, Sorosdaroğlu Kemal Efendi ve
Meclisteki diğer Amerikancı sermaye
partilerinin önderleri!
Hadi buyurun; Şeriat’ın kadına

ABD bu hizmetkârlarını
bir de “Hazine Yardımı” adı altında
halkımızın sırtından besletiyor…

Allah vur”, der. Bunlara devlet teslim etmek, tilkiye kümes teslim etmekle eşdeğerdir aslında.
Bu Amerikancı sermaye partilerinin mensuplarının bir teki olsun “Yahu
biz bu paraları hak etmiyoruz. Halkımız işsizlik pahalılık cehenneminde
kıvranırken biz bu paralara nasıl el sürebiliriz”, diyebiliyor mu?
Demişliği var mıdır?
Görülmüş, yaşanmış mıdır böyle
bir olay?
Yok, tam tersine, “vur Allah vur”,
der bunlar. Hep daha çok olsun, der.
Bunlar için siyaset tam anlamıyla kendileri açısından bir “Dolçe Vita-Tatlı
Hayat”tır. Tabiî sadece şahısları açısından değil, yakın çevreleri açısından da
değil, tüm sülaleleri açısından...
Karşılığında ne yapar bunlar, arkadaşlar? Böyle bir hayat
sürerler de bunun diyetini kime,
nasıl öderler?
Kendilerini o koltuklara
oturtan, ceplerini, çantalarını,
küplerini tıka basa o paralarla,
dolarlarla, avrolarla dolduran
devşiricileri ve efendileri ABD
Emperyalist Hayduduna karşı, onun çıkarlarını savunarak
öderler. Onun her dediğini pratikte ikiletmeksizin yerine getirirler.
Ha, lafta halkımızın gözüne kül
serpmek için bir iki gak guk ederler, karşı çıkıyormuş numarasına yatarlar fakat
pratikte harfi harfine uygularlar ABD
Emperyalistlerinin emirlerini. Yoksa
Emperyalist Haydut, kapının önüne koyuverir bunları. Hep söyleyegeldiğimiz
gibi, biz filan seçmiyoruz bunların bir
tekini olsun; ABD Emperyalist Çakalı

seçiyor. Onun casus örgütleri seçiyor.
Bunlar da o seçici efendilerine karşı sorumlu hissediyorlar kendilerini ve ona
hizmette bulunuyorlar.
Halkımız mı?
Halkımız zerre miktarda olsun
umurlarında değil bunların. Halkımıza
ahmak gözüyle bakar bunlar. Bir iki
din, iman, ezan, bayrak nutku attık mı,
bu cahil, bilinçsiz, zavallı insanlar peşimize takılıverir, diye düşünürler, ki
gerçekte de ne yazık ki olan budur.
Bunların bu hainane, bu aşağılık
oyunlarını kim veciz biçimde, ağzından kaçırarak itiraf etmişti, arkadaşlar?
Tayyipgiller’in eski Avrupa Birliği
Bakanı, şimdinin Prag Türkiye Büyükelçisi Egemen Bağış...

Şöyle demişti, değil mi?
“Bakara makara bir iki ayet salladık mı bu millet peşimize takılıverir.”
Bu Bakara makaracı ABD hizmetkârı, bir zamanların Washington-White House’da getir götür işleri yapan bir
elemanmış.
İşte oradan nereye zıplatmış
Amerika bunu?
Tayyipgiller’den milletvekilliğine,

yönelik bu buyruklarını referanduma
sunalım...
İslam’ın kadına bakışı ve kadına
yönelik tutum, davranış, emir ve yasakları bunlardır. Nitekim günümüzde IŞİD de, El Nusra da, El Kaide de,
Taliban da bunları uygulamaktadır,
egemenlikleri altındaki coğrafyada,
ülkelerde.
Hadi ülen, hadi! Çalkalamayın!
Düzenbazlık yapmayın!
Bilinçsiz, cahil, saf, zavallı kadınlarımızı, kızlarımızı kendi iğrenç, rezil
hain amaçlarınız için araç olarak kullanmayı bırakın. İşte Şeriat’ın kadın
dünyasını şekillendirişi ve kadına biçtiği rol budur.
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channel=T%C3%BCrkiyeGazetesi)
Saygıdeğer arkadaşlar;
İstanbul’da Yenikapı’yla Aksaray arasındaki kaldırımlardan geçeniniz vardır muhakkak ki...
Geçen kardeşlerimizin de tanık
olduğu gibi, bu güzergâhta yani İstanbul’un bu en merkezi, en bilinen
güzergâhlarından birinde, saygıdeğer, merhum şairimiz Attila İlhan’ın
“Sisler Bulvarı” şiirine de ilham
verip konu ettiği güzergâhında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
oranı, bakın, “yarı yarıyadır” demiyorum; ortalama olarak üçte bire ve
hatta dörtte bir düşmüştür.
Aksaray’dan Unkapanı’na doğru yürürseniz bu oran yüzde 50’ye
doğru çıkar. Yok, Aksaray’dan Beyazıt yönüne sapıp ilerlerseniz, Sultanahmet’e kadar yine yüzde 50 civarında seyreder.
Yani dememiz odur ki arkadaşlar; bu tepeden tırnağa ihanete,
yolsuzluğa, hırsızlığa batmış olan
iktidar, en gözde şehirlerimizi de
işte böyle “Sessiz İşgal”e uğratmış
bulunmaktadır.
Bu Kaçak Saray’da mukim mücrim, bu Hırsızlar ve Hainler Başı, Türk
olmadığını adı gibi biliyor. Hayır, ırkçı
filan değiliz. Türk olup olmaması da
bizim için fazla bir önem taşımıyor.
Fakat 20 senelik gözlemlerimiz sonucu şu kanaate kesince vardık ki; bu
Psikotik Mücrim, bu Toksik Kişilik,
Türk’e düşman...
İşte bu, asıl önemli olan durumdur
ve bütün felaketler de buradan kaynaklanmaktadır...
Ha, tabiî sadece kendisi değil.
Mafyatik, çıkar amaçlı suç çetesini
oluşturduğu bütün elemanlar da üç
aşağı beş yukarı kendisiyle aynı kategoridedir.
İşte daha birkaç gün önce bunun
Grup Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın sergilemiş olduğu
Cumhuriyet, Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal düşmanlığı rastlantısal bir
durum değildir. Tayyip de aynı kafadadır. İşte kanıtı:
***
Videonun tapesi
En büyük sıkıntılardan birini de
maalesef dilde yaşadık. Bizim son
derece zengin, bilim yapmaya, bilim
üretmeye son derece müsait bir dilimiz
varken, bir gece yattık, sabah kalktık,
baktık, o dil yok...
İşte şu anda yabancı dillerle ya da
yabancı kelime ve kavramlarla bilim
öğrenen ve öğreten bir ülke derecesine geldik. Binlerce kelime ve kavram
unutturuldu, sözlüklerden çıkarıldı.
Kelime ve kavram üretmeye son derece elverişli olan dil yapısı adeta törpülendi. İşte şu anda Türkçenin mevcut
kelime hazinesiyle Felsefe yapamazsınız. Ya Osmanlıca kelime ve kavramlara başvuracaksınız ya da İngilizce,
Almanca, Fransızca kelime ve kavramlara başvuracaksınız.
Değerli hocalarım, değerli arkadaşlar; bu sorunların hepsini aşmak
zorundayız.
(https://www.youtube.
com/watch?v=ptLJKQCDZDE&ab_
HKP’den:

Ülkemizin Sessiz İşgalinin
ABD Devşirmesi Suçluları
***
Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi; bunların alayı Kuvayimilliye, Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet düşmanıdır. Hepimizin sanırız
hatırındadır, Tayyip’in, onun Diyanet
İşleri Başkanının, “Hocam” diye hitap
ettiği Fesli Deli Kadir’inin, “Abi” diye
hitap ettiği eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ının Kuvayimilliye’ye,
Mustafa Kemal’e, İnönü’ye ve Laik
Cumhuriyet’e dönük hakaretleri. Yine
daha önce de yazdığımız gibi, bunlara
3 yaşından itibaren adlarıyla birlikte
bu düşmanlıkları da öğretiyorlar.
Ve bunlardaki bu azgın düşmanlık
asla bitip tükenmez. Daha kısa süre
önce Akit TV’ye çıkan, Tayyip’in eski
akıldanesi, Bakanı, Başbakanı ve Parti
Başkanı Davidson Ahmet ne demişti?
“Benim ömrüm CHP zihniyetiyle
mücadeleyle geçti...”
Evet arkadaşlar, özetçe bunların tamamı “Keşke Yunan Galip Gelseydi”,
diyenlerden oluşmuştur.
İşte bu karakterlerinden dolayı
2002’den bu yana yani işbaşına geldiği
günden bu yana Türkiye’nin Kuvayimilliye’nin zaferi sonrasında kurulan
bütün fabrikalarını, bütün kamu kurumlarını hiç elleri titremeden satıp
geçmiştir bunlar. Paraya çeviremedikleri kurumlarınsa (Türk Hava Kurumu,
Et Balık Kurumu gibi) kapısına kilit
vurup çürümeye terk etmişlerdir. Ve 20
yıldan bu yana bir tek üretim tesisi yapıp çalıştırmamıştır bunlar.
Kendilerinden
önceki
yani
1923’ten 2002’ye kadarki 79 yılda
üretime yatırılan sermayenin 6 katını
toplamış olmalarına rağmen, bunlar
Türkiye’nin şehirlerini, sahillerini, dağını taşını betonla kaplamaktan başka
hiçbir iş yapmamışlardır. Üretime yönelik bir dirhem bile ürün ortaya koyan
kuruluş, fabrika, bağ, bahçe, tarla yapmamışlardır, ortaya koymamışlardır.
Bu konuda CHP’nin yolsuzluklar
konusunda uzman olan eski milletvekili Aykut Erdoğdu, aynen şu tespitte
bulunmuştur:
“CHP İstanbul Milletvekili ve
KİT Komisyonu üyesi Aykut Erdoğdu, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulduğu 1923’den AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar olan
dönemde görev alan hükümetlerin
79 yılda toplam 779 milyar [dolar]
harcama yaptığını belirterek, “Bu
hükümetler ülkeyi yüzlerce fabrika, liman, havaalanı, baraj, kara ve
demiryollarıyla ülkeyi donatırken,
AKP 18 yılda bu harcamanın 6 katına yakın, yani, 4 trilyon 340 milyar
dolar para toplamasına rağmen sadece borç yaptı” dedi.
“Erdoğdu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Devlet Toplam Gelir ve Harcamaları ve Orta Vadeli
Programda yer alan TL bazlı verilere dayanarak yaptığı açıklamada,
şunları söyledi: “Bu verilerin o yılın
ortalama dolar kuruna bölünerek
elde edilen dolar bazlı rakamlarına
göre, 2020 gerçekleşme tahmini de
dahil edildiğinde, 2003-2020 döne-

AB-D Emperyalistlerinin
Eli Kanlı Savaş örgütü
NATO’nun Genel Sekreteri Stoltenberg
Ülkemizden Defol! Yankee go home!

Baştarafı sayfa 1’de
nin ülkemize gelişi üzerine yaptığımız
basın açıklaması metnini aynen yayımlıyoruz:
***
Kanlı katil ABD’nin ve Avrupa
Birliği Emperyalistlerinin savaş örgütü
NATO’nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ülkemize alçakça planlarını
dikte etmeye geliyor.
Emperyalist Haydutların savaş aygıtı
NATO’nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ülkemizi, o uğursuz bedeniyle

dünden beri kirletmektedir. Gittikleri
her yerde arkalarında kan izleri bırakan,
ölüm meleğini de kendileriyle bir-likte
götüren ABD Emperyalizminin temsilcilerini protesto etmek biz Gerçek
Devrimcilerin, Yurtseverlerin yani
Kurtuluş Partililerin en büyük görevlerinden biridir.
Geçtiğimiz Mart ayında yine aynı
emperyalist amaçlarla Katil ABD’nin
Dışişleri Bakanı Wendy Sharman gelmişti ülkemize. O zamanlar gelme sebepleri, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik
olarak başlattığı askeri harekât konusundaki emirlerini ilk ağızdan dikte

mini kapsayan 18 yıllık dönemde,
AKP vatandaştan, 708 milyar doları
dolaysız, 1 trilyon 531 milyar doları KDV, ÖTV gibi en adaletsiz vergi
türü olan dolaylı, 78 milyar doları
servet vergileri olmak üzere 2 trilyon 317 milyar dolar vergi topladı.
Bunlara 248 milyar dolar vergi dışı
normal gelir, 678 milyar dolar faiz,
kâr, rant geliri gibi faktör geliri, 1
trilyon 33 milyar dolarlık sosyal fon
geliri ve 64 milyar dolarlık özelleştirme geliriyle birlikte devletin toplam geliri 4 trilyon 340 milyar doları
buldu. Kendisinden önceki Türkiye
Cumhuriyeti hükümetlerinin yaptığı toplam harcamanın neredeyse 6
katı gelir elde eden AKP, bu parayı
harcadı ve yine de yetiştiremeyerek
237 milyar dolar açık verdi.” (https://
www.evrensel.net/haber/418141/chpli-erdogdu-akp-79-yilda-yapilan-harcamanin-6-katini-18-yilda-harcadi)
Aykut Erdoğdu’nun tespitine göre
bu 4 trilyon 340 milyar doları buharlaştırıp, yağmalayıp bir bölümünü de
betona gömen Tayyipgiller Kaçak Saray İktidarı bununla da yetinmemiş.
Türkiye’yi 237 milyar dolar da borç
batağına sokmuş. Tabiî bu felaket rakamları 2 yıl öncesine aittir. 2 yıldan
bu yana da aynı felaket katlanarak ve
boyutlanarak sürüp gelmiştir.
İşte bugün gelinen noktada insanlarımızın açlık, sefalet, yokluk, kıtlık,
işsizlik ve pahalılık cehenneminde kıvranıyor olması, hep bu ihanet politikalarının sonucudur.
Üretimin kökünü kurutup, tüm
kamu mallarını satıp hem de yok fiyatına satıp, nakde çevirip hırsızlayan Tayyipgiller, halkımızın kanını kurutmuşlardır. Bu ihanet iktidarını, bu Hırsızlar
İmparatorluğunu 20 yıldan bu yana
nasıl sürdürüp gelmektedirler, diye soracak olursak; daha önce de söylediğimiz gibi bunun iki sebebi vardır:
Bir; bunlar Amerikan Emperyalist
Haydutlarının kucağında oynamaktadır ve her işleriyle de o Emperyalistin
çıkarlarına hizmet etmektedir.
İkinci sebepse; bunlar cahil, bilinçsiz halkımızı “Allah’la aldatan” Büyük Aldatıcılardır. Durmadan din alıp
satarlar, zavallı bilinçsiz insanlarımızı
tuzaklarına düşürüp avlarlar.
Hatırlanacağı gibi Tayyipgiller, ihanette sınır tanımamaktadırlar.
Ege’de 20 Ada ve 2 Kayalığımızı da
ABD ve AB Emperyalist Devletlerinin
buyruğu üzerine Yunanistan’a satıp
geçmişlerdir.
Ve buna ilaveten de Türkiye’yi
Suriye bataklığına sokmuşlar, 600’ü
aşkın vatan evladının yok yere hayatını kaybetmesine sebep olmuşlardır bu
yolla. Türkiye’yi de 250 milyar dolar
ziyana uğratmışlardır, yine bu Suriye
bataklığına Türkiye’yi sokmakla.
İhanetleri ne yazık ki bunlarla bile
sınırlı kalmamıştır Tayyipgiller Despotik İktidarının. 9-10 milyona yakını
Suriyeli olmak üzere, Afganistanlı,
Pakistanlı, Iraklı, İranlı ve Afrikalılardan oluşan 3-4 milyon kaçkınla birlikte toplam 13 milyon kaçkını başta
İstanbul gelmek üzere, sonra da Güneydoğu şehirlerimiz gelmek üzere ve
etmekti. ABD-Emperyalistlerinin temsilcilerinin bugün gelmesinin sebebi de
yine aynıdır. Bir taraftan AKP’giller
iktidarına “Rusya ile olan ilişkilerine
dikkat et”, derken diğer taraftan Ortadoğu’da ve Karadeniz’deki görevlerini
hatırlatacaktır.
Nedir peki bu görevler?
İlki, bildiğimiz gibi Ortadoğu’yu
lime lime parçalamayı öngören, milyonlarca insanı yerinden yurdundan
eden, yüz binlercesini öldüren Büyük
Ortadoğu ve Genişletilmiş Afrika
Projesi’dir. Diğeri ise aynı amaçlarla Karadeniz’i kan gölüne çevirecek
olan, Rusya’yı kuşatıp NATO’nun ve
ABD’nin emperyalist amaçlarını Doğuya yaymayı amaçlayan Genişletilmiş Karadeniz Projesi’dir.
NATO’nun kanlı temsilcisi işte bu
alçak planları ile ilgili emirler vermek
için geliyor satın aldıklarına. Daha

sonrasında da Konya gibi
şehirlerimiz olmak üzere
doldurmuşlardır Türkiye’nin dört bir tarafına.
Ve yukarıda da belirttiğimiz gibi, “Sessiz İşgal”e
uğratmışlardır vatanımızı,
ülkemizi.
Birkaç ay öncenin haberiydi:
Fatih’te bir yabancı,
çocuk yaştaki iki evladımızı kaçırmak istiyor. Hasbelkader
felaketin farkına varılıp kurtarılıyor
çocuklar. Ve çocuklardan birinin babaannesi yüreği ağzında feryat ediyor;
“Doğup büyüdüğümüz mahallemizde
yabancı çok fazla, kendimizden korkuyoruz”, diye. İşte acılı babaannenin
feryadı:
***
Videonun Tapesi
Evle dedesinin dükkânının arası 3-4 metre. Dedesine gitmek istedi,
tamam oğlum, dedim ve gitti. Dedesi
ona dondurma almış, elleri kirlenince
de “Dede” demiş, “ellerimi yıkayabilir
miyim?” demiş, dedesi de izin vermiş.
Ellerini yıkıyor çocuk. Orada yıkarken
[kaçırma girişiminde bulunan yabancı uyruklu] sırtına almış. Yanındaki
arkadaşının da elinden tutmuş, kız arkadaşının. Sonra çırpınmaya başlamış
torunum. Etraftakiler de babası diye
kimse müdahale etmemiş. “İmdat beni
kaçırıyorlar, bizi kaçırıyorlar”, deyince, oradan geçen, sağ olsun, bir kurye
çocuğumuz işin farkına varıyor. Kaskını çıkarıp bir tane yapıştırıyor, kaçmak
isterken.
Sonra işte mahalleli koşuyor, linç
etmek istiyorlar. Polis almış götürmüş,
bildiğimiz bu. Valla ne konuşuyor ne
gülüyor, o konu hakkında hiçbir şey
söylemiyor. Berbat, berbat...
Artık kendimizden korkar olduk.
Çünkü kapımın önü. Hani desen ki bir
sokak ileride veyahut başka bir yerde
desen, ama değil. Maalesef mahallemizde yabancı çok fazla ve biz bundan
çok şikâyetçiyiz. (https://www.dailymotion.com/video/x8cvtuk)
***
Ve Konya’da 8 yaşımızdan 30 yaşımıza kadar yaşadığımız Gemalmaz
Mahallesi Sefine Sokağımızdaki durum: Sokağımızda şu an TC vatandaşı
olarak bir tek kiracı kalmış. Bütünüyle Suriyeliler tarafından işgal edilmiş
sokağımız. Ve babamın toprak evinin
yani bizim yaşadığımız evin ve arkasında bulunan, en büyük bacımın
oturmakta olduğu evin bütün eşyaları
Suriyeli bir hırsız tarafından çalınmış.
LPG tüplerine varıncaya kadar, ocağına varıncaya kadar, hatta çaydanlıklarına, çay bardaklarına, çay kaşık ve
altlıklarına varıncaya kadar boşaltılmış
evlerimiz. Ve işin acı tarafı, rahmetli
anacığımın mütevazı gelinlik sandığı
da boşaltılmış. Hatıralarımız da çalınıp
götürülüp gitmiş, arkadaşlar. Hırsız da
belli. Diğer Suriyelilerin hepsi biliyor.
Ama yapılan hiçbir işlem yok...
Ülkemize, halkımıza ve vatanımıza bunca ihaneti yaşatan bu Patolojik
Narsisist ve Kriminal Psikopat Kaçak
Saraylı Tayyip nam Hafız ve avanesi,
açıkça, çok net ve kesin olarak vatana
ve halka ihanet suçu işlemiş bulunmaktadırlar. Türk’e düşman bunlar. Kürt’e
önce verilen emirler ne kadar yerine
getirildi, denetlemek için geliyor. Benim Ortadoğu’daki yerel güçlerime
dokunma, demek için geliyor. Çizgi
dışına çıkmayın, haddinizi bilin, benim
dışımda sahip aramaya girişmeyin, demek için geliyor. Benim izin verdiğim
ölçüde bana karşı, o da halkı uyutmak
için, efelenebilirsiniz ama ölçüyü de
kaçırmayın, demek için geliyor. Sizi
BOP’un Eşbaşkanı yaptık, bunun hakkını verin, demek için geliyor.
Kısacası insan soyunun en büyük
düşmanının askeri katliam örgütü NATO’nun Genel Sekreteri, bu “Kuduz
Köpek”; ülkemizi BOP kapsamında en
az üçe bölecek projelerini denetlemek
için geliyor. Türk ve Kürt Halkları
arasındaki bin yıllık kardeşliği bozmaya geliyor. Laik Cumhuriyet’i yıktırdılar işbirlikçilerine, Türk Ordusu’nu “site güvenlikçisi” konumuna

de düşman. Çünkü Kuvayimilliye’yi
ve Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızı bu iki kardeş halk el ele vererek
zafere ulaştırdı, Mustafa Kemal, İnönü
ve diğer Kuvayimilliye Komutanlarımızın önderliğinde. İşte bu sebeple de
atalarına ihanet etmez bu halklar.
Ama Tayyipgiller neyin peşinde?
Amerika’nın kendilerine bir hilafet
kuruvermesinin peşinde. Ortaçağcı,
Faşist bir Din Devleti kuruvermesinin
peşinde.
İşte bu sebeple doldurmaktadır
Tayyip, İslam Dünyasından ve Afrika’dan ne kadar din meczubu kaçkın
varsa Türkiye’ye. Düşünüyor ki aklınca; bu gelen kaçkınlar benim sayemde,
bizim sayemizde geldiklerini bilirler.
O yüzden de bize sadakatte istikrarlı
olurlar. Bunları ben icabında TC vatandaşlığına geçirip seçmen de yaparım.
Böylece de yerli meczuplarla birlikte
yeniden bir seçim oyununu daha kendi
açımdan galibiyetle sonuçlandırırım.
Sonrasında da yapacağımız Anayasa
değişiklikleriyle zaten Din Devletine
kesince geçmiş oluruz. Bu zaten Amerika’nın ve Avrupa Birliği’nin de istediği bir şeydir. Böylece de ölünceye
kadar saltanatımızı sürdürürüz. Kimse
de bizim çalıp iç ettiğimiz trilyonlarca
dolarlık kamu malının hesabını bizden
soramaz.
İşte onların hainane düşünceleri,
planları budur, arkadaşlar...
Bu “Sessiz İşgal”e bakıp keyif içinde karınlarını ve enselerini kaşımaktadır bu hainler güruhu.
Kaçak Saray’ın bir yan kuruluşu,
hukuk bürosu ve operasyon silahı haline getirdiği Yargı da Tayyipgiller’in
bu binbir ihanetine karşı kılını kıpırdatmamaktadır. Tam tersine; onların
bu binbir suçundan birkaçını bile dile
getiren bir namuslu aydının, yazarın,
çizerin, siyasinin tepesine ise anında
inmektedir balyoz gibi. Yani Yargı artık hainlerin, hırsızların, yolsuzların,
vatan satıcıların ve halk düşmanlarının
koruyucu zırhı haline dönüşmüş bulunmaktadır.
Fakat bu böyle gitmez. Bu hesap
burada kapanmaz. Tayyipgiller hainane amaçlarına asla ulaşamayacaklardır.
Tıpkı Birinci Kuvayimilliye’de olduğu
gibi İkincisinde de kesinkes hezimete
uğrayacaklardır. Ama büyük fedakârlıklarda bulunulacak, büyük acılar çekilecek, büyük kayıplar verilecektir.
Bütün bunlara rağmen, arkadaşlar; Hukukçu Yoldaşlarımız, ülkemize
yönelik Tayyipgiller’in yaptırtmış olduğu bu hainane “Sessiz İşgal” karşı
bir suç duyurusunda daha bulunabilir,
diye düşünüyoruz, en azından Tarihe
not düşmek babında, onların suçlarını
kayıt altına almış olmak bakımından.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
2 Kasım 2022

indirgediler, enkazı görmek için geliyor. Acaba bir kalıntı kaldı mı geriye
Türk Ordusu’ndan Mustafa Kemalci,
Laik, Yurtsever; işte bunu denetlemeye
geliyor “Kuduz Köpek”.
Emperyalist canavarın temsilcileri
bir ülkeye hayrına ayak basmaz. Ayak
bastığı toprakların üzerinde yaşayan
halkların çıkarına olmaz bu ayak basmalar. Buna son 70 yıllık dünya tarihi
kanıttır. Son 70 yıldaki bütün savaşların, halklar arasındaki düşmanlıkların, ülkelerin bölünmesinin, halkların
yaşadığı bütün acıların sorumlusudur,
ABD Emperyalist Çakalları. Bu Emperyalist “Kuduz Köpek”lerin üzerine
halklar kireç döküp izini tozunu yok
etmediği sürece bu acılar yaşanmaya
devam edecek.
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Ey AB-D Emperyalistleri ve Yerli İşbirlikçileri!
Yaktığınız canlar gün gelir ateş olur,
kahrolası düzeninizi yıkar!

dı Şila’ydı. 2.5 yaşında Pitbull
cinsi dişi köpekti. Sahibi ona,
evine 10 metre mesafedeki yeşil alanda, etrafı demir kafes ile çevrili ahşap
kulübe yapmıştı. Buna yaşamak denirse orada yaşıyordu Şila. 11 Ekim 2022

dığı gibi.
Bu olayın üstünden 3 gün geçmişti
ki, 14 Ekim akşam saatlerinde Amasra’daki Türkiye Taş Kömürü Kurumuna ait maden ocağından yükseldi
alevler. Grizu patlaması sonucu can

günü saat 17.00 sularında kafesin içine
alkol dökülerek diri diri yakıldı. Cayır
cayır tutuşurken çıkardığı feryatlara
karşın müdahale edilemedi, edilmedi.
Neden mi demir bir kafesin içinde
yaşıyordu Şila? Neden mi yakılmıştı?
Onun bundan hiç haberi yoktu ama
o bir Pitbull idi ve ülkede iktidar koltuğunda Tefeci-Bezirgân Sermayenin
siyasi temsilcisi AKP’giller oturmaktaydı. Bunlar, temsil ettiği sınıfın karakteri gereği içlerinde en ufak merhamet, acıma duygusu taşımaz, her olayı
kendi çıkarları için fırsata çevirmek
isterler. Nitekim, AKP’giller’in Reisi, 2021 Aralığında, Antepli işverenin
evinde baktığı iki Pitbull’un, işçisinin
4 yaşındaki kızı Asiye’ye saldırması
olayını kendi saray saltanatı için kullanmaktan geri durmamıştı. Bu olayın
ardından, “Asiye yavrumuzun başına gelen hadiseyi gördünüz. Beyaz
Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza.
Hayvanlarınıza sahip çıkın.” diyerek, bir yandan zavallı sokak hayvanlarına karşı yeni bir savaş başlatmış,
öte yandan da o masumlara kol kanat
germeye çalışan merhametli insanları
kendi müritlerine hedef göstermişti.
Reislerinden aldığı talimat doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı, 81 ilin valilik ve
belediyelerine “sahipsiz ve tehlike arz
eden hayvanlarla” ilgili genelge göndermişti. Reislerinin emirlerini yerine
getirmekle kendilerini mükellef kılan
valiler, kaymakamlar, belediyeler, sokak hayvanı cadı avı başlatarak zavallıcıkların kanına girmişlerdi, hiç tereddüt
etmeden. Bu süreçte Pitbull köpekler de
tehlikeli ve yaptırım uygulanacak türler
içinde yer almıştı. Böylece binlerce köpek sokaklara, barınaklara, demir kafesler ardında yaşamaya terk edilmişti.
İşte, Seferihisar’daki Pitbull Şila’nın yürek yakan sonu böyle hazırlanmıştı.
2022
Türkiye’sinde,
AKP’giller’in iktidar koltuğunda oturduğu bu rezil sınıflı toplum düzeni, Şila’ya da hiç acımadı; katlettiği nice
evcil, yabani hayvana zerrece acıma-

verdi 41 madencimiz. Onlar da yerin
300-350 metre derinliğinde yandılar,
yakıldılar. Hem de ne yanma! Patlama
sırasında ortamın genişliğine göre sıcaklığın 1850–2650 ºC’ye ulaştığı bir
yer altı cehenneminde!
Oysa bilim çözmüştü bu sorunu.
Bilimin ışığında alınan önlemlerle günümüzde artık grizu patlamaları sonucu madenlerde işçiler iş cinayetlerine
kurban gitmiyordu modern kapitalizmin hâkim olduğu ülkelerde.
Ama Ortaçağcı gericiliğin hayatın her alanını teslim aldığı, bilimin,
bilimsel düşünmenin esamisinin bırakılmadığı, Parababalarının kârına
kâr katmak için işçi emekçi halkımızı
Allah ile kandırmanın binbir yolunun
denendiği bu rezil düzende mümkün
müdür bu?
Elbette hayır!
Kim yaktı, katletti işçi kardeşlerimizi?
Hep söylediğimiz gibi AKP’giller’in bekçiliğini yaptığı Parababaları
düzeni.
Nitekim, patlamanın ardından ortaya çıkan Sayıştay’ın 2019 raporunda,
Amasra Maden Müessesesi için üretim
derinliğinin 300 metre olduğu ve bu
derinlikte ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi risklerin bulunduğu belirtilmiş ve “Kurum Degaj Yönergesi”nin titizlikle uygulanması istenmişti.
Ama umurunda olmadı raporun
dikkat çektiği riskler; bu gözü doymaz,
vurguncu talancı, asalak, düzenbaz Tefeci-Bezirgân Sermayenin iktidardaki
siyasi temsilcisi olan AKP’giller’in.
Kaç can kül oldu gitti, kaç ocak söndü, kaç bebe babasız kaldı, vicdanları
sızlar mı?
Sızlamaz, sızlamadı da!
Üç kuruş için canlarından olacaklarını bilerek o cehenneme giren madencilerin geride kalan aileleri feryat
ederken, onların gözlerinin içine baka
baka, utanmadan sıkılmadan, “Biz
kader planına inanmış insanlarız.
Kader planına da inandığımız için
bunun ne dünü ne bugünü ne yarını

Kan, gözyaşı, ölüm halklar için
bitmeyecek. Cennet dünyada cehennem yaşatmaya devam edecekler.
ABD-AB Emperyalizminin panzehri Halkın İktidarıdır. O yüzdendir ki
ABD Emperyalistleri, halkların kıpırdanmasından rahatsızlık duyarlar. Kuduz Köpek gibi her tarafa saldırmaları
bu yüzdendir. Salyalarını akıtıp satın
aldıklarını, insanlığından vazgeçenleri

kudurtmaları bu yüzdendir.
Ayak bastıkları her yerde Caligula’lar yaratmaları bu yüzdendir.
ABD gibi katil bir devlet,
NATO gibi kanlı bir savaş
örgütü dünyanın herhangi bir
yerine barış getirir mi?
Onların gittiği yerlerde
halklar barış içinde yaşayabi-

lir mi?
Bu soruların cevabı tektir ve çok
nettir. Hayır, ABD Emperyalizminden
ve savaş örgütü NATO’dan dünyanın
herhangi bir bölgesine hayır gelmez,
barış gelmez. Ancak kan, gözyaşı, acı
ve zulüm gelir.
Peki, dünyanın Başhaydudu ABD
Emperyalizminin savaş örgütü NA-

hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar
her zaman olacaktır.”, dedi AKP’giller’in Reisi.
Oysa acılı aileler isyan ediyordu:
“İş kıyafetleri ter kokuyor, emek
kokuyor, cebinden sadece 183 lira
para çıktı. Şu kadarcık para için
tüm canlar yandı. Cumhurbaşkanımız kader demiş, bence kader değil,
bizim canlarımız yandı.”, diyordu
Şaban Yıldırım’ın bir yıllık evli olduğu hamile eşi.
Kayınvalidesi ise:
“Belki bizi dışarıya çıkartacaklar, tüm işçileri dışarıya çıkartıp
orayı dedi temizleyecekler dedi.
Toptan temizlik yaptılar. Ama evlatlarımızı temizlediler. Şunu anlıyoruz ki bizim çocuklarımız pisi
pisine gittiler.”, diye suçluları teşhir
ediyordu. (https://www.youtube.com/
watch?v=ScWIbeQTdXg)
Halkımıza yaptığı bunca zulme
karşın dile kolay, yirmi yılı aşkın süredir iktidarda bu dördüncü tür yaratıklardan oluşan AKP’giller Kriminal
Suç Örgütü. Evet, şunu biliyoruz: onlar
bir proje partisi, efendileri
ABD, AB Emperyalistleri
tarafından iktidara getirilen
ve hizmetleri, uşaklıkları
sayesinde iktidarda tutulan.
Temel görevleri, Birinci
Antiemperyalist Kurtuluş
Savaşı’mızın tün kazanımlarını yok etmek. Bir yandan
ülkeyi Ortaçağ karanlığına
gömülmüş, özlemini çektikleri Din Devleti haline getirirken, öte yandan da BOP
çerçevesinde Yeni Sevr bataklığına sürüklemek. Bu
hizmetleri karşılığında iktidarda tutuyor onları başta kanlı zalim
ABD Emperyalizmi gelmek üzere AB
Emperyalistleri.
Ama halka bu kadar zulmeden bir
iktidarın, iktidarda kalabilmesi için payanda da lazım onlara. İşte bu nedenle
emperyalizm yalnızca iktidarı değil,
muhalefeti de belirliyor. Kılıçdaroğlu’nun, nam-ı diğer Sorosdaroğlu’nun
Yeni CHP’si umut zokası olarak sunuluyor halkımıza, “CHP’ye Gönül
Vermiş İçtenlikli İnsanlarımıza”.
İçtenlikli insanlarımız bu zokayı
gerçekten yutuyor mu, yoksa bile isteye yutmak mı istiyor?
Çünkü onların da ABD tarafından
muhalefeti oynamak üzere devşirildiklerini ortaya koyan kanıtlar o kadar
çok ve o kadar açık ki. Bazılarına değinmekle yetinelim:
Kılıçdaroğlu;
Açık açık Mustafa Kemal’in
CHP’si olmadığını, “Biz 1930’ların,
1940’ların CHP’si değiliz. Biz, demokrasi ve özgürlüğü savunuyoruz.” diyerek defalarca dile getirdi.
Kadının özgürlüğünün değil, esaretinin simgesi olan ve Siyasal İslam’ı
temsil eden türban için 2010 yılı Ağustosunda, “Biz bu sorunu çözeceğiz.
Özgürlük temelinde çözeceğiz. Şu
anda bir grup arkadaşımız bu konu
üzerinde çalışıyor.” “Şu ya da bu
şekilde o insanların okumalarının
önündeki engelleri kaldıracağız.”,TO’nun temsilcisi başka ülkelerdeki
uşaklarıyla iyi niyetli, barışçıl şeyler
görüşmek için dünyanın bir ucundan
diğer ucuna gelir mi?
Bu sorunun cevabı da çok açıktır.
Hayır, asla gelmez. Ancak ve ancak insanlığa daha fazla acı çektirecek emirleri işbirlikçilerine dikte etmek için
gelir.
İşte biz bunun için bugün ABD
Emperyalizminin temsilcisi Jens Stoltenberg’i protesto ediyoruz. Ve topraklarımızdan defolup gitmesini söylüyoruz.
Bu vatanda yüz yıl önce de Mustafa Kemal önderliğinde atalarımız o zamanın en güçlü emperyalist haydutları
olan İngiltere, Fransa, İtalya vb. devletlere karşı elde silah savaşmıştı. Ve

dedi. (https://www.cnnturk.com/turkiye/kilicdaroglu-cnn-turkte-turbana-cozumu-anlatti)
Türbanın üniversitelerden başlayarak okulöncesine kadar meşrulaşmasının önünü açtı.
2010 Eylül ayında, Alman Sosyal
Demokrat Partisi’nin davetlisi olarak
Berlin’de bulunduğu süreçte Türk ve
Alman gazetecilerin sorularına yönelik olarak, “Anayasa Mahkemesi’nin
AKP konusunda verdiği bir karar
var, laiklikle ilgili. Ben bugün için
laikliğin tehlikede olduğunu düşünmüyorum. Eğer tehlikede dersek bunun altını doldurmak lazım, askıda
kalır, gerekçelendiremem. Din alanında özgürlükleri daha da genişletmek gerektiği de görülüyor. Ancak
burada sorun dinin siyasal amaçlar
için kullanılması, siyasallaştırılması.” (https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bugun-icin-laiklik-tehlikede-diyemem-15837090)
“Tarikatlara
laf
etmeyin.
İnanca laf edilmez. Ama tarikat
da siyasete girmeyecek...”, dedi.
(https://www.haberturk.com/gundem/
haber/594519-kilicdaroglundan-tarikat-acilimi)
Sanki siyasetin içinde olmayan bir
tarikat ve cemaat olabilirmiş gibi... Bu
tarikat ve cemaatler sanki ülkenin tüm

dır. Geçmişte yaşanmış bazı baskıcı
uygulamalar toplumsal hafızamızda
olumsuz izler bırakmış, ayrıca siyaseten istismar aracı olagelmiştir.
“Yakın geçmişimizde üniversite
öğrencilerinin başörtüsüyle eğitim
hakkı engellenmiş, kamuda kadınların başörtülü çalışmasına izin verilmemiştir. Benzer engellemelerin
ve yasaklamaların bir daha yaşanmaması için her türlü önlemi almak
Parlamentonun ve kamu idaresinin
görevidir.”, ifadelerini taşıyan kanun
teklifini “kadının kıyafet seçme özgürlüğü” demagojisiyle TBMM’ye
sundu.
Yaşamın yarısı olan biz kadınların başlarını, bedenlerini örtüler altına
hapsederek akılca, bedence, ruhça köleleştirmek ne zamandan beri kadının
kıyafet seçme özgürlüğü oldu?
Mollaların, IŞİD’in, Taliban’ın, El
Kaide’nin kadınlara yaptıkları gün gibi
ortadayken, ne zamandan beri türbana, çarşafa, “özgürlük” tanınması; kadın üzerindeki egemenlik biçimlerinin
ortadan kalkması, kadınların özgürleşmesi demek oldu?

kurumlarını örümcek ağı gibi sarıp sarmalamamış, yargıda, orduda, üniversitelerde cirit atmıyormuş gibi... Sanki
Ergenekon, Balyoz Kumpasları hiç olmamış, 15 Temmuz Ganimet Paylaşım
Savaşı hiç yaşanmamış gibi…
2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı oylamasında, Ortaçağcı gericiliği tescilli Ekmeleddin İhsanoğlu’nu
“Ekmek için Ekmeleddin” teranesiyle Saray’ın Arka Bahçeli’sinin Kontrgerilla Partisi olan MHP ile el ele çatı
adayı gösterip, “Tıpış tıpış gideceksiniz, Ekmeleddin Bey’e oyunuzu vereceksiniz.”, dedi CHP seçmenine.
Daha sonra “helalleşeceğiz” dedi.
Kimlerle helalleşecekti? Mağdurlar kimlerdi?
Tüm bunlar yetmedi Y-CHP’nin
Sorosdaroğlu’na. Ülkede mutfaklar
yangın yeriyken, insanlarımız, çocuklarımız açlıkla boğuşurken, kadınlarımız Ortaçağcı gericiliğin kıskacında
debelenip, sokaklarda birer ikişer katledilirken, tüm eğitim kurumlarımız
Peşaver Medreselerine çevrilmişken,
2022 Ekim’inde türbanı yeniden gündem yaparak, başta kadınlarımız olmak üzere halkımıza bir kez daha ihanet etti.
Ekim ayının ilk haftasında, Gerekçe’sinde,
“Kadının kıyafeti başta; bireylerin yaşam tarzı, inancı ve etnik
aidiyeti siyasetin konusu olmamalı-

Ne zamandan beri Laiklik demek,
kadını her türlü katleden Ortaçağcı gericiliğe özgürlük demek oldu?
E daha ne olsun? Daha ne yapsın, ne söylesin bu Sorosdaroğlu
Y-CHP’den medet uman siz içtenlikli
insanlarımıza, Mustafa Kemal’e, onun
kurduğu Laik Cumhuriyet’e olan ihanetini kanıtlamak için?
Görmeniz için bunlar yetmiyorsa,
Madımak’ta kendilerini saran alevlerin
arasından, katillerinin yer aldığı Altılı Masa’ya bakan Hasret Gültekin’in,
Nesimi Çimen’in, Metin Altıok’un,
Behçet Aysan’ın, Menekşe-Koray
Kaya kardeşlerin ve yakılan diğer canların gözlerini de mi göremiyorsunuz?
Yazımızın sonunu bedence aramızdan ayrılışının 51. yıl dönümünde
de aramızda, mücadelemizde olan Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın Parababaları düzeninin yangınlarına nasıl son
verileceğini anlatan dizeleriyle bağlayalım:

Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı başarıyla sonuçlandırıp emperyalist canavarları bu topraklardan kovmuş, geldikleri gibi geri
göndermişlerdi.
Ancak bu emperyalist çakallar,
kapıdan kovulup bacadan girdiler ülkemize. 1950’den itibaren ne yazık
Türkiye’yi Türkiye yönetmemekte,
ABD Emperyalizmi ve en çok yıldızı
parlayan işbirlikçileri yönetmektedir.
Ancak her şeye rağmen ülkemizde “Ya İstiklal Ya Ölüm” diyen, “Bağımsızlık Benim Karakterimdir”, diyen Halkın Kurtuluş Partisi onurluca
ve cesurca İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı
zafere ulaştırmak için savaşmaktadır.
Yüz yıl önce Birinci Kuvayimilliyeci
Atalarımızın Emperyalist Yedi Düvel’e

yaptıkları gibi, biz de bugün ABD-AB
Emperyalistlerini bu topraklardan, işbirlikçi iktidarıyla birlikte kovalayacağız, bir daha gelmemek üzere. Ve
ülkemizde, bölgemizde, tüm dünyada
savaşların olmayacağı, insanın insanı sömürmeyeceği gerçekten adil bir
düzeni mutlaka kuracağız. Sosyalizmi
tüm dünyaya egemen kılacağız. Ve bu
yolla tüm dünyada Gerçek Barışı tesis
edeceğiz. İşte o zaman Fidel Castro
Yoldaş’ın dediği gibi; “Tüm insanlık
tek bir aile gibi kardeşçe” yaşayacaktır.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
Katil ABD, Ülkemizden Defol!
Katil NATO, Ülkemizden defol!
4 Kasım 2022

Yol ver ölüm
çök yıkıl ey mezar
Bak devrim dev gibi dimdik!
İnsan ateştir yanarken yakar
Bomba patlarsa açılır gedikq
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Fedakâr, cefakâr, devrimci bir kadın portresi:
Münire Kıvılcımlı (3)
HKP Merkezi Kadın-Çocuk Komitesi’nin “Devrimci Bir Ana-Oğul Hikâyesi
(Münire Kıvılcımlı-Hikmet Kıvılcımlı)” kitabı üzerine, yazarı ve aynı zamanda
HKP Başkanlık Kurulu Üyesi M. Gürdal Çıngı’yla
yaptığı söyleşinin Üçüncü ve Son Bölümü
Peki, kadınlarımıza özellikle bu
konuda neler söylemek istersiniz?
Örgütlülüğün gücü konusunda neler
iletmek istersiniz?
Gürdal Çıngı: Reycan Yoldaş,
şimdi biz bir davaya baş koyduk. Kendi adıma söylüyorum, 17 yaşımda devrimci mücadeleye katıldım. İşte demin
de söyledim, başta da söyledim 65 yaşına geldim, bu mücadelenin içindeyiz
ve son soluğumuza kadar da bu mücadelenin içinde olacağız.
Çok mutluyuz, huzurluyuz, gece
yatağa yattığımızda günlük görevleri
düşünmek, ertesi günkü işlerimizi düşünmek dışında vicdanen rahat yatıyoruz. Çünkü haklı bir davayı savunduğumuzu adımız gibi biliyoruz. İnsanlık
davasını, insanın davasını, Halkın Kurtuluş Davasını benimsedik ve savunuyoruz. İnsanın insanı ezmediği, soymadığı, sömürmediği, zulmetmediği
bir dünya için savaşıyoruz.
Bundan daha büyük bir mutluluk
var mı insan için?
Bence yok. İnsanız, canlıyız, doğuyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. Tabiî ki
bu doğal bir süreç, doğanın binlerce
yıldır, on binlerce yıldır, yüzbinlerce
yıldır süren bir kanunu, yeni bir şey
değil. Ama önemli olan buna anlam
katabilmek, insanlık için mücadele
edebilmek, kendinden başka, insanlığından başka her şeyini insanlık davasına adayabilmek. Önemli olan bu,
insanlık davasına âşıksanız, bir aşığın
aşkına duyduğu sevgiyi, heyecanı ne
diyelim nasıl ifade edelim?
Reycan Çakır: Direngenliği diyelim, vazgeçmeyen.
Gürdal Çıngı: Direngenliği, hoşgörülülüğü, sevecenliği, heyecanı...
Bunları yaşıyoruz, yani davamıza
aşığız. Dolayısıyla haklı bir davanın
savunucusuyuz, bunu biliyoruz. Yani
matematiksel bir kesinlikte haklı bir
davayı savunuyoruz.
E, dolayısıyla bundan daha büyük
bir mutluluk olabilir mi?
Bu davayı savunabilmek, benimseyebilmek, dövüştürebilmek; bu büyük
mutluluk. Bundan daha büyük bir mutluluk yok.
Başka insani mutluluklar yok mu?
Var tabiî. Eşinizi seversiniz, çocuklarınızı, anne babanızı. Ama bu insanlık davası, bu apayrı, hepsinin üstünde
ve hepsini kapsayan bir dava.
Reycan Çakır: Evet. Sizin bu güzel mesajınızdan sonra kadınlarımızı,
Kurtuluş Partili Kadınların devrimci
mücadelesine bekliyoruz. Kapımız sonuna kadar açık, yeter ki bizi anlasınlar, yeter ki bizimle tanışsınlar.
Gürdal Çıngı: Tabiî ki. Şimdi şöyle; örgütsüz bir mücadele ne yazık ki hiç
oluyor. İşçi Sınıfı için söylenen bir sözdür, bunu bütün topluma indirgeyebiliriz, icra edebiliriz. Yani Proletarya, partiliyse, örgütlüyse heptir, örgütsüzse hiçtir ya da sıfırdır. Bu bütün insanlık için
böyledir. İster fabrikalarda ister okullarda ister hastanelerde ister işyerlerinde,
marketlerde hayatın neresinde olursanız
olun, tarlada, hiç fark etmez, evde; örgütlü değilseniz hiç oluyorsunuz.
Ve özellikle de kadınlar bu hiçlikten en fazla payı alan bölümümüz
oluyor ne yazık ki. Uzun şeye girmeyelim, toplumumuzda kadının rolüne
girmeyelim, onları anlatmayalım ama
kadınımız çok büyük acılar çekiyor,
çok büyük eziyetler çekiyor. Dolayısıyla kadınımızın kurtuluşu, erkeğin
kurtuluşu aslında. Kadın kurtulmadan
erkeğin kurtulması mümkün değil.
Ama erkek de nasıl kurtulacak?
Bir, el ele kurtulacak, ortak bir devrimci mücadele verecekler, el ele bir
mücadele verecekler. Bilinçli bir mücadele verecekler ve örgütlü bir mücadele verecekler. Tek başına mücadele
bir yere götürmüyor insanı. Yani evet,
tepkiler gösterirsiniz. Evet, kişiliğinizi
korursunuz belki. Akşam yatağa yattığınızda, evet ben gerekli tepkiyi göster-

dim diyebilirsiniz, dersiniz ama sonuca ulaştırmak, toplumu dönüştürmek,
kendinizi, ailenizi, çevrenizi ve bütün
bir toplumu dönüştürebilmek tek başınıza mümkün olmaz. O zaman örgütlü
mücadeleden başka seçeneğimiz yok.
Örgütlü mücadele partili mücadeledir. İşçiysek sendikalarda örgütleneceğiz, kamu çalışanıysak kamu çalışanı sendikalarında, köylüysek köylü örgütlerinde örgütleneceğiz. Yani hangi
kesimdeysek orada örgütleneceğiz.
Ama yetmez...
Sadece sendikalarda, sadece derneklerde, birliklerde, kooperatiflerde
örgütlenmek yetmez. Asıl ve bunların
üstünde siyasi iktidar savaşı veren ve
siyasi iktidarı ele alacak olan partide
örgütlenmek gerekir. O parti, gerçek
Proletarya Partisi bugün için Halkın
Kurtuluş Partisi’dir. Objektif gerçeklik
budur. Bu bakımdan da bütün kadınlarımız elbirliğiyle, militanca Kurtuluş
Partili Kadınların, Kurtuluş Partisi’nin
mücadelesine omuz vermek, güç vermek, onunla birlikte olmak, etle kemik
gibi kaynaşmakla yükümlüdürler. Onların yükümlülüğü bizim yükümlülüğümüzdür aslında. Tabiî ki başta siz
kadın yoldaşlarımız olarak hepimizin
yükümlülüğüdür.
Gene Usta’mızın bir kitabının adıyla söylersek, “Uyanmak İçin Uyarmalı,
Uyarmak İçin Uyanmalı.” Bunu başarabilirsek, o zaman hem kadınlarımızı
hem erkeklerimizi uyandırır, uyarır,
uyanırız ve partili bir mücadeleyle de
Demokratik Halk İktidarını kurarız. O
zaman da kadınlarımızın gerçek anlamda kurtuluşa kavuşmasının ilk adımını atmış oluruz.
Kadınlarımız 10 bin yıldır eziliyor
aşağı yukarı, tarihsel olarak. Ama 10
bin yıl öncesinde kadınlarımız, “Anahan” diye adlandırılan kesimdi. Yarınki toplumumuzda da böyle olsun istiyoruz. Anahanlık geri gelmesin, Babahanlık da geri gelmesin ama kadınıyla
erkeğiyle ve kadının en önde olduğu
bir mücadeleyle ve yeni toplumumuzda kadınların rolü en başta olsun. Bu
hepimizin görevidir.
Reycan Çakır: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel mesajınız için. Kısaca Seher Teyze’den de bahsedebilir
miyiz? Çünkü kitabınızda da Seher
Teyze aslında çokça geçiyor. Hikmet
Kıvılcımlı’nın teyzesi, Münire Kıvılcımlı’nın kız kardeşi, işçi Seher
Teyze. Yaşamı boyunca onunla güçlü
bağları var, birlikte yaşıyorlar, destek oluyorlar birbirlerine. Acılara
aslında birlikte katlanıyorlar çeşitli
sıkıntılara, yaşadıkları yaşamları
boyunca. Buna mektuplaşmalarda
da tanık oluyoruz, Hikmet Kıvılcımlı da aslında teyzesine değer veriyor
gerçekten. Kuzenleri evleniyor, onlara yazdığı mektubu koymuşsunuz
kitabınıza ve oradan anlıyoruz teyzesine verdiği değeri de derin bir
sevgi ve saygı duyduğunu da.
Siz Seher Teyze’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Belki Münire Kıvılcımlı gibi,
Münire Anne gibi bu mücadelede
tam bir devrimcileşme gösteremiyor
ama o da arka planda aslında yine
bir kadın olarak, bir anne olarak,
bir teyze olarak destek veriyor gibi
görünüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gürdal Çıngı: Orada böyle adı konulmamış, konulmuş mudur bilmiyoruz ama okuduklarımızdan, öğrendiklerimizden adı konulmamış bir iş bölümü var. Yani böyle iradi bir iş bölümü
var, gene iç içe geçmiş bir iş bölümü
var. Aslında Seher Teyze’yi bu mücadelen ayrı düşünmek mümkün değil.
Şimdi tamam, Münire Anne’nin
oğlu cezaevine giriyor, Münire Anne
cezaevlerine gidiyor, oğlunun peşinden koşuyor ama onların olabilmesi
için, o yolculukların yapılabilmesi, o
hayatın sürdürülebilmesi için de birisi-

nin çalışması gerekiyor. Ve o görevi de
kendiliğinden Seher Teyze üstleniyor.
Ve bunu da anladığımız kadarıyla hiç
yüksünmüyor. Yani kader birliği yapmış durumdalar onlar da. Kaderlerini
gerçek anlamda kızkardeşlikten öte,
yeğenlikten öte, teyzelikten öte kaderlerini birleştirmiş insanlardan, bir aileden söz ediyoruz.
Dolayısıyla Seher Teyze’yi ayırmak mümkün değil. Haksızlık yaparız,
asla böyle bir haksızlık yapmamalıyız.
Ama Münire Annenin farkı nedir?
Kendisi bizatihi demin de, baştan
bu yana da anlatmaya çalıştığımız gibi
aynı zamanda devrimcileşmiştir. Devrimci mücadelenin içine daha fazla
girmiştir. Belki doğal, oğlu olduğu için
bunda da yadırganacak, garipsenecek
bir yan da yok belki ama hayat böyle
akıyor.
Seher Teyze nedir? Parti bakımından nedir?
Şimdi Partiyle bağı olmaması
mümkün mü?
Aynı evde yaşıyorlar, matbaa varsa,
merkez komiteleri o evde barınıyorlarsa, Seher Teyze de bunu biliyor. Dolayısıyla Partiden bağsız, partiye karşı
bir kişilikten, insandan söz edebilir
miyiz?
Asla. Böyle bir şey mümkün değil.
Dolayısıyla Seher Teyze için de iç içe
geçmiş bir hayatlardan söz ediyoruz.
Yani koparılamaz bir Seher Teyze’den,
devrimci mücadeleden, Hikmet Kıvılcımlı’dan, Münire Anne’den koparılamayacak bir aileden ve Seher Teyze’den söz ediyoruz.
Kaldı ki yakın zamana kadar da üç
mezar bir aradaydı, iç içeydi. Seher
Teyze, Münire Anne, Hikmet Kıvılcımlı. Seher Teyze’nin mezar taşını Hikmet
Kıvılcımlı’nın yaptığını biliyoruz. Yani
böylesine dirimde birlikte olan insanlar,
yaşamda birlikte olan, kaderlerini birleştirmiş insanlar, birbiriyle etle tırnak
gibi kaynaşmış insanlar, ölümde de kaderlerini diyelim artık, birleştirmiş durumdalar, yan yanalar.
Bir Seher Teyze için daha ne isteyelim?
Keşke öyle Seher Teyze’lerimiz
çok olsa... Ki var, bunu da biliyoruz.
Reycan Çakır: Seher Teyze’yi de
burada saygıyla analım.
Gürdal Çıngı: Anıyoruz Tabiî ki.
Reycan Çakır: Bu tür kitapların
devamı gelecek mi? Yeni çalışmalarınız var mı? Mutlaka var, yazılarınız devam ediyor, makale yazmaya
devam ediyorsunuz. Belki yine makale yazayım derken kitaplar çıkabilir ortaya...
Gürdal Çıngı: Şimdi şöyle, bu konuda çok yoğunlaşmış olduk, çok kitap okumuş olduk. O bakımdan demin
de söylediğim gibi TKP tarihi objektif
bir şekilde anlatılmıyor ne yazık ki,
gerçekten objektif bir şekilde anlatılmıyor. Yani uzun girmek istemiyorum;
bilinen, adı duyulmuş devrimci önderlerle ilgili Enternasyonal dosyalarından hazırlanmış kitaplar yayınlanıyor
gene TÜSTAV tarafından. Ama orada anlatılanlarla bizim bildiklerimiz
apayrı şeyler. Bizim bildiklerimiz daha
iyi olumlu, Enternasyonal dosyalarında okuduklarımız daha olumsuz.
Yani hangi bakımdan?
Tamam, devrimci insanlar tabiî,
bunu tartışmıyoruz. Öncelikli kabulümüz devrimci olmaları, savaşıyor olmaları; birincil yanı bu. Bunun tartışacak
bir yanı yok ama devrimcilikte de tabiî
herkes aynı hatta olmayabiliyor, aynı
hattı kararlılıkla savunamayabiliyor, bu
da doğal bir şey. Ama o doğal olan şey,
doğal olmayan biçimde bize aktarılıyor.
Yani hak etmeyen insanlar çok önde,
militan devrimci, önder, vesaire olarak
görülüyor ve gösteriliyor. Ama Gerçek
Devrimci önderler tersi gösterilebiliyor.
Bu bakımdan Parti tarihimiz objektif
bir şekilde yazılmış değil. Yani ömrümüz yeterse, başarabilirsek...
Reycan Çakır: Bir kitap gelecek
gibi görünüyor...
Gürdal Çıngı: İsteğimiz, başarabilir miyiz bilemiyoruz ama ister istemez yoğunlaşma böyle bir düşünceyi
de doğuruyor. Bunu zaman gösterecek.
Kim yaparsa böyle bir şeyi çok iyi bir
iş yapmış olur, çok doğru devrimci bir
görev yerine getirmiş olur. Bitirirken
uzatmayayım çok olmuş, zamanı kaçırmışız.

Münire Anne’yi uzun süre Partimiz
de yazmamış oldu fakat devrimci görevlerimiz vardı. Genel Başkan’ımız,
diğer devrimci önderlerimiz, Genel
Başkan Yardımcılarımız bakımından.
Onlar 1968’den itibaren bu süreçleri
biliyorlar, bu kitapları okudular. Ama
devrimci görevler bazen daha öne, başka devrimci görevler daha öne çıkabiliyor. O bakımdan da Münire Anne’nin
yazılması geç kalmıştır. Yoksa önemsenmediği için, yeterince bilinmediği
için değil. Başka devrimci görevler
daha öne çıktığı için.

Münire Anne’yi de yazabilecek
olan Türkiye’de tabiî ki... Burada da
fazla mütevazı olmaya gerek yok çünkü yanlış anlaşılabiliyor. Münire Anne’yi de Hikmet Kıvılcım’lıyı da gerçek anlamda Kurtuluş Partililer yazar.
Hikmet Kıvılcımlı’nın ideolojisine,
teorisine, pratiğine gerçek anlamda
inanmayan insanların, onun savaşını
vermeyen insanların o hayatları objektif, o parti tarihlerini objektif bir şekilde yazmaları da mümkün değil, böyle
bir olasılık söz konusu değil. Çünkü
objektif olamazlar her şeyden önce. O
bakımdan bu görev bizimdir. Gerçek
partinin gerçek tarihi, Kurtuluş Partililer tarafından er ya da geç yazılacak.
Ama yazıldığında da bire bir örtüşmüş
olacak, tarih aydınlanmış olacak. Bugünkü verili şartlardaki, bugünkü verili
bilgiler ışığında bugün için başarılmış
olacak. Enternasyonal dosyaları daha
var, açılmamış çok dosya var. Polisin
elinde dosyalar var, İçişleri Bakanlığının elinde dosyalar var. O dosyalar Demokratik Halk İktidarı kurulduğunda
açılacak ve tam tarih her yanıyla o zaman yazılacak. Ama bugünden o tarihi
yazacak olan Kurtuluş Partililerdir, bu
da objektif bir gerçekliktir.
Reycan Çakır: Son soru olarak,
özellikle ülkemizin Ortaçağ karanlıklarına hızla sürüklendiği, laikliğin
yok edildiği bugünlerde kadınlarımızın devrimci mücadeledeki önemine
yönelik kısaca... Zaten belirttiniz bu
mücadeledeki önemini ama böyle
bayır aşağı doğru yuvarlandığımız,
karanlıklara hapsolmaya doğru gittiği kadınların bir dönem. Kısaca bir
şey söylemek ister misiniz?
Gürdal Çıngı: Şimdi Münire Anne’nin hikâyesi aslında kadınlarımızın
bize yüklediği, kadınlarımızın önünde
duran görevi de bize yüklüyor.1920’li,
1930’lu, 1940’lı yıllarda kadınlarımız
partili mücadelenin içinde yer alıyorlar. Özellikle tütün fabrikalarında, o
dönemde yoğun olduğu için özellikle
İstanbul’da, tütün fabrikalarında çalışan kadınlarımız mücadelenin hep içinde oluyorlar. Yani İşçi Sınıfının kadın
bölüğü her zaman için mücadelenin
içinde oluyor. Şu oranda, bu oranda, şu
kadar, bu kadar ama mutlaka kadınlarımız devrimci mücadelenin içinde yer
alıyorlar. Bu bizim tarihimiz ve bundan
büyük gurur duyuyoruz. Bizim tarihimiz devrimci kadınlarla dolu tabiî ki.
Dolayısıyla 1960 Politik Devrimi’nden sonra da gelişen sürece baktığımızda, 12 Mart’tan sonra, 12 Eylül’den sonraki süreçlere baktığımızda
da hem İşçi Sınıfımızın kadınlarının,
işte 1989’da Tekel Direnişleri gene
aynı şekilde o geleneğin devamıdır.
Tekel İşçilerinin mücadelesi, fabrikalarının kapatılmasına ilişkin mücadelelerde kadınlar her zaman en ön safta
olmuştur. Tekstil İşçilerinde, işkolunda
şu anda kadınlarımız, başka iş kollarında olsun kadınlarımız, işçi kadınla-

rımız, İşçi Sınıfının kadın bölüğümüz
her zaman en önde gerçekten mücadele ediyor. Biz kendi Partimizin bire bir
örgütlediği işçi örgütlenmelerinde de
İşçi Sınıfı örgütlenmelerinde de bunu
çok yoğun bir biçimde gördük, görüyoruz.
Dolayısıyla aydın kadınlarımız,
öğrenci kadınlarımız, kamu çalışanı
kadınlarımız her zaman mücadelenin
içinde olmuştur, önünde olmuştur ve
bundan sonra da öyle olmak zorundadır. Zaten onlar bu zorunluluğun bilincinde olarak o görevlerini layıkıyla
yerine getirmeye çalışıyorlar. Onlara
saygı duymaktan, başarılar dilemekten başka da yapacağımız bir şey yoktur. Söyleyeceğimiz her söz eksik söz
olur kadınlarımıza karşı. Sağ olsunlar
var olsunlar. Bir elmanın iki yarısıyız
bir yanımız erkek, bir yanımız kadın.
Ama mücadele ortak, parti ortak zafer
bizim.
Reycan Çakır: Çok teşekkür ediyoruz.
Gürdal Çıngı: Rica ederim.
Reycan Çakır: Ben de sözlerime
son verirken sizi yetiştiren saygıdeğer
anneniz Naime Çıngı’yı, Naime Anne’yi anmak istiyorum. Onun da aziz
hatıraları sizlerin mücadelesinde, hepimizin mücadelesinde yaşamaya devam
ediyor. Onu da anmadan geçmek istemedim.
Gürdal Çıngı: Teşekkür ederim.
Peki, bir örnek anlatabilir miyim?
Reycan Çınar: Tabiî ki.
Gürdal Çıngı: 1966-1967 yılları
olsa gerek. Yani 7-8 yaşlarındaydım.
Maraş Pazarcık doğumluyum, orada
yaşıyorduk. Bahçemiz vardı. Annem
bahçeye domates, biber, sebze ekmişti
o yıllarda fakat Pazarcık’ta susuzluk
sorunu vardı. Yazın özellikle su olmazdı, içme suyu bile bulunmazdı, dolayısıyla bahçeleri sulamak için su haydi
haydi bulunmazdı. Sonuç olarak o yıllarda, işte yılını tam hatırlamıyorum
artık, bahçemiz baya da güzel domateslerimiz, biberlerimiz, salatalıklarımız vardı. Annem onları her gün suluyordu, bakıyordu. Zabıtalar geldiler o
günkü çocuk aklımda kalan ve “bunları sökeceğiz, sökmek zorundasın”, dediler. “Su yok sökeceğiz,” dediler. Annem eline bir sopa aldı. Deynek bizim
deyimimizle, bir deynek aldı, “Önce
zenginlerin bahçelerini sökün, ondan
sonra bu bahçeyi sökerim”, dedi. “Size
de söktürmem, kendim sökerim ama
önce zenginlerin bahçelerini gidip sökeceksiniz, yoksa bir tek yaprağına dokunamazsınız”, dedi.
Reycan Çakır: Adalet duygusu bu
kadar gelişmiş yani, direngenliği...
Gürdal Çıngı: Yani dolayısıyla
devrimciliği bilmeden annem devrimciydi, haksızlığa karşıydı. Bugün onu
öyle görüyorum, hiç unutmuyorum.
Dolayısıyla öyle bir annenin evladıyım, ne mutlu ona. Ben ona layık olduysam, olabildiysem ne mutlu bana…
Onun haksızlığa, adaletsizliğe karşı çıkışını, zenginlerin gücüne karşı
fakirlerin hakkını savunmasını, ben
devam ettirebildiysem, bunu başarabildiysem ne mutlu bana...
Reycan Çakır: Eminiz gurur duyuyordur sizinle, duymuştur ömrü boyunca da. Saygıyla anıyoruz tekrar.
Gürdal Çıngı: Teşekkür ederim.
Reycan Çınar: Sizinle böylesine
anlamlı bir söyleşi gerçekleştirmekten
onur duydum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Yeni çalışmalarınızda, umarım
yeni kitaplarda yeniden birlikte olabiliriz bu tür söyleşilerle de. Çok teşekkür
ediyorum.
Gürdal Çıngı: Ben teşekkür ederim. Kurtuluş Partili Kadınlarımızı
kutluyorum. Böyle bir program hazırladıkları için de böyle bir mücadele
içinde oldukları için de birlikte olduğumuz için de. Onlarla olmaktan her
zaman gurur duyuyoruz. Dolayısıyla
bu programı hazırlayıp, sunduğunuz
ve bana böyle bir görev yüklediğiniz
için de çok teşekkür ediyorum. Çok
heyecanlandım yani kadınlarımızın
böyle bir faaliyet yürütmesi çok heyecanlandırdı. Emeğinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
Reycan Çakır: Teşekkür ediyoruz
görüşmek dileğiyle.
Gürdal Çıngı: Görüşmek dileğiyle, başarılar.
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Hepiniz “Keşke Yunan Galip Gelseydi” diyorsunuz
Baştarafı sayfa 16’da
çidir, şeriatçıdır, Ortaçağcıdır. Gizli
emelleri, Şeriatçı-İslamcı din devletidir. Adım adım bu yönde ilerliyorlar.
Bunun için de Osmanlıcılık kalkanını
kullanıyorlar.
Oysa Osmanlı, yaklaşık 600 yıllık
ömründe dümdüz bir çizgide ilerlemez. İlerici dönemleri olmuştur. Kuruluş dönemi, Osman Gazi, Orhan Gazi
dönemleri ilericidir. Ama bu topraklarda bin yıllardır hüküm süren Tefeci-Bezirgân Sermaye çok sürmez, ipleri ele alır. Derebeylik azar, Osmanlı
çökkünleşir. Sonrasında Fatih ile yeni
bir atılım yapar, bu dönem de ilericidir.
Daha sonra Tefeci-Bezirgân Sermaye
gene egemen olur ve devlet yıkılana
dek gerici bir din devleti olarak, halkı
sömürerek devam eder.
Dinci-şeriatçılar Osmanlılığı yücelttiklerinden tüm Osmanlı padişahları onlar için uludur, büyüktür. Devlete,
halka büyük zarar verenler de… Bu
yüzden tarihe “Kızıl Sultan” olarak
geçen Abdülhamid onlar için “Gök
Sultan”, “Ulu Hakan” Abdülhamid
Han’dır.
Bu yüzden İzmir’in düşmandan
kurtuluş yıldönümünde “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler,
gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Saraylarındaki saltanatı korumak için
bütün bir milleti ateşe attılar. Yine
o sabah, tam da bu bulunduğumuz
yerden, Kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi. O ses, sadece bir
kurşunun sesi değil, İzmir’den tüm
Anadolu’ya yayılacak bir direnişin
müjdecisiydi”, diyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’e,
bu sözler sanki kendileri için söylenmişçesine saldırdılar, Vahdettin’i yurtsevermiş gibi savundular.
Halkımız “yarası olan gocunur”,
der.
Vahdettin de kendileri gibi gericidir. Halifedir, güya ümmeti, Müslümanların tümünü temsil etmektedir.
Üstelik haindir.
Vahdettin’in akıbetinde kendi
akıbetlerini görmektedirler. Bu yüzden gocunurlar.
Vahdettin’e gelince…
Nutuk’un başında Mustafa Kemal bir durum değerlendirmesi yapar.
Bu durum değerlendirmesinde Vahdettin’i şu sözlerle tanımlar:
“(…) Padişah ve Halife olan (Saltanat ve halifelik katında oturan)
Vahdettin, soysuzlaşmış, kendini ve
yalnız tahtını koruyabileceğini umduğu alçakça önlemler araştırmakta…”
Vahdettin, Damat Ferit Paşa, Dahiliye Nazırı Ali Kemal, Sait Molla
gibi gericilerle birlikte İngiliz Muhibleri (Dostları) Derneği üyesidir. Yani,
“kökü dışarıda”dır. (Gericilik, yıllar-

dan beri biz devrimcileri “kökü dışarıda” olmakla suçlar. Ama özünde kendi
kökleri dışarıdadır. Çünkü emperyalizmle işbirliği halindedir. Sınıfsal olarak da böyledir. Bu işbirliğinin sınıfsal
temeli Finans-Kapital (Emperyalizm)
+ Tefeci-Bezirgân (Ortaçağcılık, Derebeylik) ittifakına dayanır.
Mustafa Kemal daha da ağır sözler
söyler Vahdettin için:
“Harbiye Nazırı, yalnız bir kişinin güvenini kazanmış bulunuyordu. O kişi de, devlet başkanlığını
kirletmekte olan hain Vahdettin’di.”
“Devlet başkanlığını kirleten
hain Vahdettin’dir”, Mustafa Kemal
için.

Anadolu’ya göndermiştir.” (Türkiye
İnkılabının İçyüzü, 1929)
Daha sonra Necip Fazıl, Nihal
Atsız, Kadir Mısıroğlu, Mustafa Armağan, Abdurrahman Dilipak gibi
gericiler, Atatürk Düşmanları da aynı
yalana sarılırlar. Vahdettin hain değil,
direnişi başlatan yurtseverdir onlara
göre. Hatta Ecevit bile zokayı yutmuştur. Ona da “Vahdettin’in hain olduğuna inanmıyorum” dedirtmişlerdir
(6 Ağustos 2005).
Gericiler bu iddiada bulunurken
çok gülünç hallere düşerler. Örneğin
Kadir Mısıroğlu şöyle der:
“İstanbul ve Ankara iki hasım
(düşman) pozunda, karşı karşıya

Gerçekten de öyledir. İngilizlerin
kucağındadır Vahdettin. Mustafa Kemal’in deyişiyle “Düşmanların elinde
oyuncak”tır (Nutuk). Mustafa Kemal’i
azletmiş, nişan ve rütbelerini söktürmüş, hakkında idam fermanı çıkarttırmış, İngiliz desteğiyle Kuvayimilliye’ye karşı isyanlar örgütlemiş, devlet
parasını bu amaçla çarçur etmiştir.
Ve son olarak Vahdettin’i şöyle değerlendirir Mustafa Kemal:
“Gerçekten, neden ve nasıl olursa olsun, Vahdettin gibi özgürlüğünü
ve canını kendi ulusu içinde tehlikede görebilecek kertede aşağılık bir
yaratığın bir dakika bile olsa, bir
ulusun başında bulunduğunu düşünmek ne acıklıdır!” (Nutuk)
Bütün bunlara karşılık, gericilik
Vahdettin’e vatan kurtarıcı gözüyle bakar. Pek çok yalan düzerler.
Bu yalancıların ilki Mevlanzade
Rıfat’tır. Kurtuluş Savaşını Vahdettin’in başlattığını öne sürer.
“VI. Mehmet Vahdettin Han,
Anadolu’da Milli bir kuvvet hazırlamayı düşünmüş ve bu kuvveti
meydana getirmek için yakınında
bulunanların telkini ile yaverlerinden Mustafa Kemal Paşa’yı geniş
bir yetki ve özel bir talimatla galip
devletlerin İstanbul’da bulunan
temsilcilerinin bilgisi dışında gizlice

olacaktır. Bu oyun düşmana karşı
Anadolu ile el ele, bir siyasi komplo, bir ince politika olarak başlatılmış, Padişah ve İstanbul Hükümeti,
bu oyunu büyük bir ciddiyet ve teatral bir kudretle oynamışlardır.”
(Kadir Mısıroğlu, Osmanoğullarının
Dramı. Aktaran Sinan Meydan, https://www.odatv4.com/analiz/vahdettin-ataturku-neden-anadoluya-gonderdi-2905131200-37630)
Gerçekten komik. Vahdettin İngilizlerin kucağında, çaktırmadan Mustafa Kemal Paşa’yı Anadolu’da direnişin örgütlenmesi için Samsun’a gönderiyor. Senaryoda esas oğlan Vahdettin,
figüranlar İstanbul Hükümetinin üyeleri. Değme oyunculara taş çıkartacak
ölçüde başarılılar demek!
O Vahdettin ki, çok kısa bir süre
sonra Mustafa Kemal Paşa’yı görevden alır, askerlikten uzaklaştırır, rütbe
ve nişanlarını söker ve hakkında idam
fermanı çıkarır. Bu nasıl oyundur?
Gericiler Mustafa Kemal Paşa’ya
çok büyük yetkiler verildiğini söylerler. Evet, gerçekten de öyledir. Ama
bunun nedenleri farklıdır. Amaç hem
Mustafa Kemal gibi genç, yurtsever,
sevilen, gözü kara bir paşayı İstanbul’dan uzaklaştırmak, hem İngilizleri
memnun etmektir.
İngilizler, Karadeniz’de Pontus

Nakliyat-İş önderliğinde destansı bir zafere imza atan
Uzel Makine İşçileri:
“Bize en büyük desteği veren Halkın Kurtuluş Partisi oldu”
Baştarafı sayfa 16’da

Daha sonra Nakliyat-İş öncülüğünde bir araya gelerek direniş çadırımızı kurduk. Bu direniş çadırımız aşağı
yukarı 780 gün civarında sürdü ve
sonunda yine Nakliyat-İş öncülüğünde biz direnişimizi kazandık. Tabiî
bize en büyük desteği veren de Halkın
Kurtuluş Partisi oldu. Sağ olsunlar her

zaman yanımızda bizimle beraber dimdik durdular. Onların sayesinde, büyük
emekleri ve katkılarıyla bu direnişimizi kazandık ve diyorum ki; direne direne kazandık. Teşekkür ederim.
Mustafa Aslan: İsmim Mustafa
Aslan. 21 seneden beri Uzel’de çalışmaktaydım. Maalesef 21 senenin
sonunda bize ihanet eden üçlü çete,
Türk-Metal Sendikası, Uzel ailesi İflas Masasının oyunlarını
bozduk Nakliyat-İş’in sayesinde.
Türk-Metal Sendikası yetkililerine buradan sesleniyorum; işçi
satmak değil, işçiyi nasıl ayakta
tutarımın
hesabını
yapsınlar.
Gelsinler sendikacılığı Nakliyatİş’ten öğrensinler. Kendim bir
koyu Ak Partili olarak utanıyorum.
Utanmamın sebeplerinden biri de,
bir gün dahi bize destek vermedi.

Sağ olsun Nakliyat-İş öncülüğünde,
Halkın Kurtuluş Partisi’nin de büyük
desteklerini gördük, onların sayesinde
buraya getirdik. Mücadelemizden yılmadık, gece gündüz, yağmur çamur,
pandemi demeden sonuna kadar mücadelemizi yaptık. Sağ olsun Ali Rıza
Başkan’ımız sayesinde mutlu sona
erdik. Ama burada bir şey olarak bakmak gerekirse, bize en büyük ihaneti
eden Türk-Metal Sendikası’nı da buradan lanetliyorum, inşallah sonları olur.
Diğer işçi arkadaşlarıma da buradan
sesleniyorum. Bunların Allah dediğinin haricinde hiçbir şeye inanmayacaksınız. Sizi de satar, Uzel İşçisini nasıl
sattıysa, sizi de satacaktır bunu böyle
bilin. Direne direne kazandık. İyi ki var
Nakliyat-İş.
Ahmet Akgül: Ben Uzel Direnişçisi Ahmet Ertürk. 2008 yılında Uzel

Rum çetelerini örgütleyerek halka karşı kullanmaktadırlar. Halk ise bıçak
kemiğe dayanınca nefis savunmasına
girişmiş ve karşılık vermeye başlamıştır. İngilizler bu yüzden rahatsızdır. Ve Vahdettin, “Paşa, paşa, devleti
sen kurtaracaksın”, diyerek Mustafa
Kemal’i geniş yetkilerle Karadeniz’e
gönderir. Durumu sakince çözecek
olan, Mustafa Kemal Paşa gibi sevilen
bir paşadır ona göre. Böylece İngilizleri tatmin edecektir Vahdettin. Devlet
dediği kendi tahtıdır.
Atatürk Nutuk’ta geniş yetkileri ve
gerekçesini şöyle aktarır:
“Bu yetkiye göre, Ankara’da
bulunan 20’nci Kolordu ve bunun
bağlı bulunduğu müfettişlik ile Diyarbakır’daki kolordu ile ve hemen
hemen Anadolu’nun bütün sivil yö-

netim amirleriyle ilişkiler kurabilecek ve yazışmalar yapabilecektim.
“Bu geniş yetkinin, beni İstanbul’dan sürmek ve uzaklaştırmak
maksadıyla Anadolu’ya gönderenler
tarafından, bana nasıl verilmiş olduğu garibinize gidebilir. Hemen ifade
etmeliyim ki, onlar bu yetkiyi bana
bilerek ve anlayarak vermediler. Ne
pahasına olursa olsun, benim İstanbul’dan uzaklaşmamı isteyenlerin
buldukları gerekçe Samsun ve dolaylarındaki güvensizlik olaylarını
yerinde görüp tedbir almak üzere
Samsun’a kadar gitmekti. Ben, bu
görevin yerine getirilmesinin bir
makam ve yetki sahibi olmaya bağlı
bulunduğunu ileri sürdüm. Bunda
hiçbir sakınca görmediler. O tarihte Genelkurmay’da bulunan ve benim maksadımı bir dereceye kadar
sezmiş olan kimselerle görüştüm.
Müfettişlik görevini buldular; yetki konusu ile ilgili talimatı da ben
kendim yazdırdım. Hatta Harbiye
Nazırı olan Şakir Paşa, bu talimatı
okuduktan sonra, imzalamaya çekinmiş; anlaşılır anlaşılmaz bir biçimde mührünü basmıştır.”
Bu geniş yetkiler elbette önemlidir.
Ama tiyatronun parçası olarak değil,
Atatürk’ün yukarıda söz ettiği gerek-

çelerle verilmiş, hatta bazı eklemeleri
de Mustafa Kemal Paşa ekletmiştir.
Vahdettin’in; “Paşa, paşa devleti
sen kurtaracaksın”, sözünü de gericilik, Vahdettin’in Mustafa Kemal’i
Karadeniz’e göndermesinin yurtsever
amaçla olduğuna kanıt olarak öne sürerler. Oysa Vahdettin devletin bekasının değil kendi bekasının peşindedir.
Mustafa Kemal Paşa eğer Vahdettin’in
istediği gibi yapıp Karadeniz’de Rum
çetelere karşı duran halk güçlerini bastırırsa İngilizlerin daha da gözüne girecektir.
Gericilerin bir yalanı da Vahdettin’in Mustafa Kemal Paşa’ya maddi
destek verdiği yönündedir. Onlara göre
Vahdettin Mustafa Kemal Paşa’ya kendi kasasından 40.000 altın lira, devlet bütçesinden 360.000 altın lira ve
400.000 kâğıt lira vermiştir.
Bu da kuyruklu yalandır. Mustafa
Kemal Paşa’ya devlet bütçesinden verilen 25.000 kâğıt liradır ve bu ödenek
16 kişilik karargâhı içindir.
Öte yandan, 40.000 + 360.000 =
400.000 altın lira üç tona yakın bir
ağırlık oluşturmaktadır (2880 kilo).
Dört yüz bin kâğıt lira ise 35 sandık
tutmaktadır. Mustafa Kemal Paşa’nın
yanında böyle büyük bir yükü taşıması
mümkün değildir (Alptekin Müderrisoğlu. Vahdettin’in Kurtuluş Savaşını
başlatması için Mustafa Kemal Paşa’ya 400.000 altın ve 400.000 kâğıt
lira verdiği gerçek dışı bir iddiadır.
Atatürk Yolu Dergisi, 1995, cilt 4, sayı
15, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ankuayd/issue/1866/22686).
Ne diyelim? Yalan diz boyu!
Sonuç olarak, Vahdettin hakkında
yazılan senaryolar tutmaz. Haindir.
Hainliği belgelidir. İngilizlere yazdığı
mektup ortadadır. Hayatının tehlikede
olduğunu belirterek; “Beni mümkün
olduğunca çabuk İstanbul dışında
bir yere gönderin”, der (16 Kasım
1922).
Hain olmasa, Kurtuluş Savaşını
başlatsa neden kaçsın?
Oysa senaryo mutlu son ile bitmiş
demektir, onların tezlerine göre.
Gericilik, Vahdettin’i yurtsever
göstererek Mustafa Kemal Paşa’nın
başarısını küçültmeye, Cumhuriyet’i
dönüştürmeye, İslamcı-Faşist kırması
devlet yapısını sağlamlaştırmaya çalışmaktadır.
Vahdettin’e hain deyince seslerinin
ayyuka çıkmasının arka plandaki nedeni şudur: Beka meselesi!
Bunlar için beka kendi koltuklarının altlarından gitmemesidir. Devletin bekası değildir.
Vahdettin’in yaşamında kendi
akıbetlerini görüyorlar. Bu yüzden
gocunuyorlar.
Evet, Vahdettin haini nasıl kaçıp
gittiyse bugünkü hainler de onun gibi
kaçacaklar (kaçabilirlerse) ama eninde
sonunda yargılanacaklar.q

Makine’nin kapatılmasıyla, 2013 yılına kadar süren davalar sonucunda iflas
kararının verilmesinde Uzel İşçilerinin
tamamı, 2200 Uzel İşçisi, bütün hakları gasp edilerek kapı dışarı edilmiş
işçilerden biriyim. Biz bu süreç içinde,
adliye tarafından 5 yıl davalar sürdü,
davalar sonucunda iflastan satışına karar verildi.
Burada Varlık Şirketleriyle beraber
İflas Masasının kontrolünde, Türk-Metal Sendikası’nın da desteğiyle gerçekten bir satış oldu ama bu emek satışı,
işçinin satışı. Arazi, fabrika satışı değil. Rant satışının yanında emekçilerin
satıldığını gördük, bunun farkına vardık. Biz de bundan sonra dedik ki, bu
kadar emekçinin hakkı gasp ediliyor,
biz bu işi artık Türkiye’de yasalarla
çözülemediği için biz de eylem kararı
aldık. Biz de dedik ki, eylem kararı aldık, eylem yaparak bu işi sonuna kadar
götüreceğiz dedik, böyle devam etti. 4
yıldır sokak eylemleriyle, 2 yıldır 7/24
direniş çadırıyla bugünlere geldik. Burada biz örgütlü olduğumuz Türk-Me-

tal Sendikası tarafından satıldığımız
için, biz Nakliyat-İş Sendikası Başkanı
Sayın Ali Rıza Küçükosmanoğlu’yla
beraber yürüme kararı aldık.
Burada örgütlülüğün ne kadar
önemli olduğunu gördük, direnişin ne
demek olduğunu gördük, direniş nasıl
yapılır, onu öğrendik. Biz 50’li yaşlardan sonra direnmenin ne olduğunu,
nasıl direnildiğini öğrendik ve bizi bu
güne kadar takip edenler de direniş
nasıl oluyormuş gördüler. Türkiye’de
direnmeden hiç kimseye artık bir hak
verilmiyor, yani Türkiye’de ben artık
Allah’a havale tarafını geçtim, zaten
öyle bir şey yok benim düşünceme
göre. Bu ülkede, bu zamanda benim
bu dünyada hakkımı yiyorlarsa ben
onun hesabını bu dünyada sorarım. Bu
yüzden biz dedik, bu işin sonuna kadar gideceğiz. Bu arada atlamayayım
Halkın Kurtuluş Partisi bize en büyük
siyasi desteği veren, direnmeyi de bize
öğreten ve bu direnişte bugüne gelip,
bu kazanımı elde etmemizde en büyük
pay sahibi.
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Nakliyat-İş’ten;

Bartın/ Amasra kaza, kader değil iş cinayeti!
41 madenci kardeşimizi
rahmetle ve saygıyla anıyoruz
Baştarafı sayfa 16’da
Yaşamını yitiren 41 madenciyi
rahmetle ve saygıyla anarak, hastanede tedavi gören 6 madenci kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.
18.10.2022

deninde bir grizu patlaması meydana
gelmiştir.
Amasra Türkiye Taş Kömür İşletmesinde (TTK) 2019 yılında Sayıştay

Bartın Amasra’yı Ne Unutur Ne
Affederiz!
Basın açıklaması Metni:
14 Ekim 2022 Cuma günü akşam
saatlerinde Bartın Amasra kömür ma-

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun
Türkiye’deki iş cinayetine
ilişkin açıklaması

Baştarafı sayfa 16’da
Bu da göstermektedir ki Türkiye’de
sadece özel sektör değil, kamu sektörü
işvereni olan devlet için de daha fazla kâr hırsı, işçilerin yaşamından
daha önceliklidir. Yani masum işçiler, Kapitalizmin daha fazla sömürü ve kâr hırsı uğruna kurban
edilmektedir.
Bu iş cinayeti göz göre göre
gelmiştir. 2019 yılında Sayıştay
tarafından hazırlanan bir raporda
üretim derinliği 300 metreye düştüğü için patlama riskinin arttığı
belirtilmiştir. Buna rağmen hiçbir
önlem alınmamış, sonuç olarak
41 işçi, meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitirmiştir.
Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Soma’da yaşanan
katliamın ardından “ölmek bu işin
fıtratında var”, demişti. Erdoğan, 41
madencinin yaşamına mal olan Bartın

madenlerindeki katliamla ilgili olarak
da “Biz kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de
bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını
hiçbir zaman olmayacaktır,” sözleri-

ni kullanmıştır. Yani basit önlemlerle
engellenebilecekken, tedbirsizlikten
dolayı onlarca işçinin ölümüne yol
açan bu tür iş cinayetlerini “kader”
olgusuna bağlamaktadır Erdoğan. İşte
bu şekilde Türkiye’deki iş cinayetleri
olağanlaştırılmakta, doğal olaylar gibi

Güney Kıbrıs PEO Sendikası’nın
Türkiye’deki Bartın Amasra Kömür Madeninde
meydana gelen ölümcül kazayla ilgili
dayanışma mesajı

Türkiye’de 14 Ekim’de Bartın’da
işlenen bir iş cinayetinde hayatını kaybeden 41 işçinin aileleriyle dayanışma
içinde. Güney Kıbrıs’tan sınıf kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.
Daima dayanışma içinde!
Tüm Kıbrıs İşçi Federasyonu PEO
onlarca madencinin hayatını kaybettiği, birçoğunun ise yaralandığı Türkiye’deki Bartın Amasra Kömür Made-

ninde meydana gelen ölümcül kazaya
ilişkin acısını ve öfkesini ifade etmek-

Çıkar Amaçlı Suç Örgütü AKP’giller’in
imza attığı
“Asrın Yolsuzluğu”nu yargıya taşıdık
Baştarafı sayfa 1’de

suç örgütü olan AKP’giller de bu soygundan payını aldı.
Tüyü bitmemiş yetimin hakkını
korumayı kendisine görev edinen Partimiz, bu büyük vurgunu yargıya taşıdı.

Bu büyük soyguna imza atan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Port Madencilik Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim
Bacacı, Bilal Erdoğan ve Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu üyesi Şeref
Cengiz hakkında yaptığımız suç duyu-

rusunun ardından bir açıklama yapan
Parti Avukatlarımızdan Kerim Bütün
şunları dile getirdi:
***
Saygıdeğer Halkımız;
Boğazına kadar yolsuzluğa batmış
AKP, yolsuzluklar siciline bir yenisini
daha ekledi. Gazeteci Murat Ağırel’in
açıkladığı
“Asrın
Yolsuzluğu”
100
milyar dolar gibi bir
rakama ulaşmıştır.
100 milyar dolar sadece 2 milyar dolar
karşılığında
Beşli
Çeteden biri olan
Cengiz Holding’e
peşkeş
çekilmiştir. Peşkeş çekilme
hikâyesi şu şekilde
yaşanmıştır:
Elazığ yerelde faaliyet yürüten Port
Madencilik Anonim Şirketi isimli bir
şirket ihaleye katılma hakkı bulunmaması nedeniyle Cengiz Holding’in
Yönetim Kurulu üyesi Şeref Cengiz’e
hissesinin yüzde 50’sini devretmiştir.
Bu devrin ardından söz konusu ihale

tarafından hazırlanan bir raporda üretim derinliği 300 metreye düştüğü için
patlama riskinin arttığı belirtilmiştir.
Aynı değerlendirme 2017 yılında
yapılan incelemede de tespit edilmiştir. Grizu patlaması sonrası yaşamını
yitirenlerden bir madenci kardeşimizin
ablası da durumu “kardeşim kendisine
5- 10 gün önce “Ocakta yakında patlama olabilir” dediğini ifade etmiştir.
Buna rağmen hiçbir önlem alınmamış, sonuç olarak 41 işçi, meydana
gelen grizu patlamasında yaşamını yitirmiştir. 6 madenci kardeşimizde hastanede tedavi görmektedir.
Yaşamlarını yitiren madenci kardeşlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Madenci ailelerinin, İşçi Sınıfının, halkımızın başı sağ olsun. Yaralı
kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.
gösterilmektedir. Bunun sonucu olarak
da Türkiye, maden işçilerinin iş cinayetlerinde en fazla hayatını kaybettiği
ülke durumuna gelmiştir.
Bu vahim olayın en önemli yönlerinden biri de Türkiye’deki sarı sendikacılık gerçekliğidir. Maden ocaklarında örgütlü olan sarı sendikalar, yeterli
önlemlerin alınmamasına göz
yumarak bu tür iş cinayetlerine
davetiye çıkarmaktadır.
Yaşamlarını kazanmaya çalışırken canlarından olan işçilerin
ailelerinin yaşadıkları acıları tüm
kalbimizle paylaşıyoruz. DSF,
konuyla ilgili bağımsız bir inceleme yürütülmesini, sorumluların
cezalandırılmasını, tazminatların
tam olarak ödenmesini ve Türkiye’deki tüm maden ocaklarında ve işyerlerinde yeterli koruyucu tedbirlerin
derhal alınmasını talep etmektedir. Bir
kez daha evlatları için yas tutan Türkiye İşçi Sınıfıyla dayanışmamızı ifade
ediyoruz.
17.10.2022
tedir. Soma’daki trajik kazadan sekiz
yıl sonra işçiler bir kez daha kâr ve sömürü uğruna kurban edilmişlerdir.
Yaşamını yitiren işçilerin ailelerinin yanında olduğumuzu belirtiyor,
içten başsağlığı ve dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz.
Olayın soruşturulması ve sorumluların cezalandırılmasının yanı sıra tazminatların ödenmesi ve Türkiye’deki
bütün madenlerle birlikte tüm işyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin derhal alınması yönündeki haklı
talepleri destekliyoruz.
18.10.2022
Port Madencilik Anonim Şirketi’ne verilmiştir. İhale bedeli sadece 2 milyar
dolardır, karşılığında elde edilen gelir
ise 100 milyar doları bulmaktadır.
Peki, kimdir bu Port Madencilik
Anonim Şirketi?
Port Madencilik Anonim Şirketi,
Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal
Erdoğan’ın lise arkadaşı Halil İbrahim
Bacacı’nın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu bir şirkettir. Böylesi bir yolsuzluk ancak ve ancak siyasi bağlantılarla
mümkün olabilirdi. Biz de bunu araştırdık ve teyit ettik. Söz konusu yolsuzluk olaylarında sorumlu olan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
Port Madencilik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Bacacı,
Bilal Erdoğan ve Cengiz Holding’in
Yönetim Kurulu üyesi Şeref Cengiz
hakkında suç duyurusunda bulunduk.
Bu yolsuzluk 100 milyar dolar bedeliyle Elazığ’ı ihya edebilecekken, bu
büyük miktardaki para sadece birkaç
Parababasına peşkeş çekilmiştir. AKP
bir kez daha halkımızın çıkarlarını
düşünmemiş, Parababalarının, sermayenin, zenginlerin çıkarlarını düşünmüştür. Er yahut geç AKP’den hesap
soracağız!
1 Kasım 2022

HKP Genel Merkezi

Türkiye’de daha önce yaşanan
Soma, Ermenek maden ocaklarındaki
patlamalardan sonra da madenlerde
gerekli iş sağlığı güvenliği önlemleri
alınmaması sonucu madenlerde patlamalar, iş cinayetleri devam etmektedir.
Kamudaki maden işletmelerinin
özelleştirme politikaları, rödavans sistemi maliyetleri en aza indirme, karı
daha da fazla arttırma adına işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yeterince alınmaması, işçi cinayetlerine
ortam hazırlamıştır. Bundan dolayı da
iş cinayetleri göz göre göre gelmiştir.
Amasra’da da olan budur. Buna kader,
fıtrat denmez bu iş cinayetidir.
Ülkemizde Kapitalizmin, Parababalarının daha fazla kâr hırsıyla güvenlik önlemleri almadan çalışmaya
mahkûm bıraktıkları maden işçilerinin

çalışma koşullarının düzelmemesine
ve bunun sonucu olarak yaşanan iş
cinayetlerinde hayatlarını kaybetmesinde sebep olan bir diğer gerçeklikte
sarı sendikacılık gerçekliğidir. Maden
ocaklarında örgütlü olan sarı sendikalar, yeterli önlemlerin alınmamasına
göz yumarak bu tür iş cinayetlerine davetiye çıkarmaktadır.
Madenlerde, özelleştirme rödavans
politikalarına son verilmelidir. İşçi
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yerinde ve zamanında önlemler alınmalıdır.
Amasra’da yaşanan iş cinayetinin sorumluları hesap vermelidir. 17.10.2022

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Fransız İşçi Sınıfı, Total Petrol ve Rafineri İşçileriyle Dayanışmada
bulunmak için İstanbul Ümraniye’de bulunan Total Genel Müdürlüğü
önünde dayanışma eylemi yaptık
Nakliyat-İş’ten;

Fransa’daki Total İşçileri ve
FNIC CGT Sendikası Yalnız Değildir!
Talepleri Derhal Kabul Edilmelidir!

Fransız Total Rafineri İşçileri, bir
süredir hem petrol tekelleri hem de artan enflasyon karşısında %10’luk ücret
artışı taleplerine karşı kendilerine dayatılan %6’lık ücret artışını protesto
etmek için greve başladı. Petrol tekelleri, Kapitalizmin mali krizini fırsata
çevirerek inanılmaz kârlar elde ederken, işçilere %6’lık ücret artışını hak
görüyorlar.
FNIC-CGT sendikasının başlattığı
grev, Fransa’nın birçok şehrine yayıldı. Farklı işkollarında çalışan birçok
işçi greve başladı. Grev, Tekellerin
açgözlülüğüne ve hem Macron’un işçi

GT Sendikası ile koşulsuz desteğimizi
ve dayanışmamızı göstermek için İstanbul Ümraniye’de bulunan Türkiye
Total Genel Genel Müdürlüğü önünde bir eylem gerçekleştirdik. Eyleme,
Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Sendikamız yöneticileri ve
işyeri temsilcilerimiz katıldı.
Eylemde, Genel Başkanımız Ali
Rıza Küçükosmanoğlu açıklama yaptı.
Küçükosmanoğlu, patronların işçi
düşmanlığına karşı direnen Total İşçileriyle her zaman dayanışma içerisindeyiz diyerek, başta Total Rafine
İşçileri olmak üzere direnen tüm Fransız İşçi Sınıfı ile dayanışma içerisinde
olduğumuzu ve her zaman dayanışma
içerisinde olacağımızı söyledi.
Küçükosmaoğlu, Fransa’daki Total
İşçileri ve FNIC CGT Sendikası Yalnız
Değildir!
Talepleri Derhal Kabul Edilmelidir! diyerek sözlerini tamamladı.
Eylemimiz sloganlarla son buldu.

düşmanı politikalarına karşı hem de
Avrupa Birliği’nin uyguladığı çürümüş
politikalara karşı topyekûn bir mücadele haline geldi.
Nakliyat-İş Sendikası olarak Fransa’daki sınıf kardeşlerimiz ve FNIC-C-

Yaşasın Uluslararası Sınıfı Dayanışması!
20.10.2022

Nakliyat İş Sendikası
Genel Merkezi

Yunanistan Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME)’nin
Amasra’daki İşveren Cinayetiyle ilgili
Türkiye İşçilerine Mesajı

Yunanistan Tüm İşçilerin Militan
Cephesi, Türkiye’de 14 Ekim’de Bartın‘da işlenen bir iş cinayetinde hayatını
kaybeden 41 işçinin aileleriyle dayanışma içinde. Yunanistan sınıf kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.
Daima dayanışma içinde!
PAME, Türkiye’deki Bartın Amasra
Madenlerinde katledilen 41 madencinin
ailelerine ve meslektaşlarına başsağlığı
dilemekte ve katliamdan dolayı yaşadığı derin üzüntüyü ifade etmektedir.
41 kardeşimiz ve meslektaşımız işverenlerin sonsuz kâr hırsı yüzünden
evlerine dönememişlerdir. Aileleri hâlâ

ceğini net bir şekilde kanıtlamaktadır.
Aynı zamanda bu durum, işçilerin örgütlenmesi ve işyerinde alınacak sağlık
ve güvenlik önlemleriyle yaşamlarının
korunması konusunda kolektif bir şekilde talepte bulunmaları gerektiğini göstermektedir.
Şu slogan her yere yayılmalıdır:
Patronların Kârı İçin
Daha Fazla İşçi Kanı Dökülmesin!
PAME, evlatlarının yasını tutan Türkiye İşçi Sınıfının yanındadır. Acınız,
acımızdır. Şiiri yaşama geçirmek adına
mücadeleniz, mücadelemizdir.

adalet bekleyen Somalı Madencilerin
katledilmesinin ardından bir başka işçi
katliamı daha yaşanmıştır.
Türkiye’deki sendikaların, bu maden ocağındaki tehlikelere ilişkin belli
kurumlar tarafından uyarılar yapılmış
olduğunu dile getirmeleri Amasra’daki
bu yeni işveren cinayetinin önlenebile-

Eski cihan yeni cihan önünde eğil!
Aramızdan birkaç yoldaş ayırmak değil,
Her ne yapsan varacağız emelimize!

(Nazım Hikmet, 15’lere Ağıt)
17.10.2022

Hepiniz
“Keşke Yunan Galip Gelseydi” diyorsunuz

Hüseyin Ali

F
Nakliyat-İş’ten;

Bartın/ Amasra kaza, kader değil iş cinayeti!
41 madenci kardeşimizi
rahmetle ve saygıyla anıyoruz

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun
Türkiye’deki iş cinayetine
ilişkin açıklaması

Nakliyat-İş’ten;

Fransa’daki Total İşçileri ve
FNIC CGT Sendikası Yalnız Değildir!
Talepleri Derhal Kabul Edilmelidir!

A

masra TTK’da Yaşanan İş Cinayetini Örgütlü Olduğumuz İş
Yerlerinde Protesto Ettik
İş Başı Yapmadan Önce Üyelerimiz Saygı Duruşunda Bulunarak
Sendikamızın Hazırladığı Açıklamayı Okudu
14 Ekim 2022 Cuma günü akşam
saatlerinde Bartın Amasra kömür madeninde bir grizu patlaması meydana
gelen iş cinayetini protesto ettik.
18.10.2022 Salı günü örgütlü olduğumuz Lojistik Firmalarında (Fillo
Lojistik, Eskişehir Sarp Lojistik) Konya ve İstanbul Nakliyat Ambarlarında
sendikamız üyesi işçiler iş başı yapmadan önce hayatını kaybeden madenci
işçileri anmak için saygı duruşunda
bulunarak sendikamızın hazırlamış olduğu açıklamayı okudu.
15’te

D

ünya Sendikalar Federasyonu,
Türkiye’deki Bartın Amasra kömür madeninde yaşanan, kâr uğruna
kurban edilen onlarca madencinin canına mal olan ölümcül kazadan dolayı duyduğu üzüntüyü ve öfkeyi ifade
etmektedir.
Verilen resmi bilgilere göre 41
işçi hayatını kaybetmiş, onlarcası yaralanmış, 11 işçi ise hastaneye kaldırılmıştır. Türkiye’de yaşanan bu yeni
iş cinayeti, 301 işçinin yaşamına mal
olan Soma cinayetinden 8 yıl sonra
meydana gelmiştir. Görülmektedir ki
Soma’nın üzerinden geçen 8 yıl içerisinde madenlerdeki çalışma koşullarında hiçbir iyileştirme yapılmamıştır.
İş cinayetinin meydana geldiği maden ocağı özel sektör değil, devlet tara15’te
fından işletilmektedir.

sın. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diyen TRT spikeri Deniz
Demir’in hemen görevden alınması,
aynı kafanın ürünüdür.
Cumhuriyet onlar için “Darülharb”dir. “Müslüman olmayan
veya kâfir bir devletin hâkim olduğu ülke”dir (İslam Ansiklopedisi).
Kendi istedikleri ise Cumhuriyet’i
yıkıp yerine “Darülislam”ı kurmaktır. Yani Ortaçağcı, Şeriatçı Din Devletini!

Bugün, Mahir Ünal’ın Cumhuriyet’in en önemli devrimlerinden
olan Dil Devrimi ve Harf Devrimi
için “Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hâsılı bütün
düşünme setlerimizi yok etmiştir”
demesi de…
Ve son olarak Cumhuriyet’in 99.
yıldönümünde “Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini,
Cumhuriyet aydınlığı ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi
sevgi ve saygı ile anarken büyük
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşa-

Bu yüzden Laikliğe, Cumhuriyet’e ölümüne karşıdırlar.
Ne diyordu Tayyip?
“Demokrasi bir tramvaydır,
gittiğimiz yere kadar gider, orada
ineriz.”
Ve bunu tamamlıyordu:
“Demokrasi bir araçtır, amaç
değildir.”
Neden böylesine düşmanlar Cumhuriyet’e, Cumhuriyet Devrimlerine,
kurucusu Mustafa Kemal’e?
Çünkü sınıfsal olarak Tefeci-Bezirgân Sermayeye dayanıyorlar. Tefeci-Bezirgân Sermaye ümmet14’te

Yunanistan Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME)’nin
Amasra’daki İşveren Cinayetiyle ilgili
Türkiye İşçilerine Mesajı

Nakliyat-İş
önderliğinde destansı
bir zafere imza atan
Uzel Makine İşçileri:
“Bize en büyük
desteği veren
Halkın
Kurtuluş Partisi oldu”
Kurtuluş Yolu

15’te

esli Kadir adlı zat aynen böyle
demişti: “Keşke Yunan galip
gelseydi”.
Tayyip tayfasının gıkı çıkmamıştı. Çünkü kafaları öyleydi, içten içe
“aferin” diyorlardı Fesli Kadir’e.
(Fesli Kadir, Şapka Devrimine karşı
olduğundan kafasında fesle gezen gerici Kadir Mısıroğlu).
Tayyip’in daha önce Mustafa Kemal ve İsmet İnönü için “iki ayyaş”
demesi aynı kafanın ürünüdür.

D

İSK/Nakliyat-İş Sendikası önderliğinde kararlıca direnen, direnişlerini destansı bir zaferle taçlandıran
Uzel Makine İşçileriyle, tazminatlarının ödendiği gün bir röportaj gerçekleştirdik. Zafere imza atan direnişçilerden İbrahim Cebeci, Mustafa Aslan
ve Ahmet Akgül’ün gazetemizle paylaştığı duygu ve düşüncelerini aynen
yayımlıyoruz.
€***
İbrahim Cebeci: Merhaba ben İbrahim Cebeci. 21 yıllık Uzel Makine
İşçisiyim. 2008’de oldu bittiye getirilerek fabrikamız kapandı. Daha sonra
hukuki bir süreç başladı, bu sürecin sonunda maalesef fabrikamız çok düşük
bir fiyata yine alavere, alicengiz oyunuyla birilerine satıldı.

Bu satıştan bize çok cüzi bir rakam
düştü çünkü en büyük payı burada Vera
Varlık diye bir Varlık Şirketinin ipotekli
alacağı oldu. Burada kalan cüzi rakam
14’te
maalesef bizi tatmin etmedi.

15’te

Zafer, Nakliyat-İş öncülüğünde
direnen işçilerin olacak!

Türkiye İşçi Sınıfının yüzakı DİSK/
Nakliyat-İş Sendikası tüm Kargo,
Lojistik, Kurye, Demiryolu ve Havacılık
Çalışanlarını üye olmaya davet ediyor.
Nakliyat-İş’e üye ol, güçlü ol!

