
Gezi Parkı’nın içinde bulunduğu 
alanın mülkiyeti dolayısıyla kul-

lanımı bilindiği üzere birkaç gün önce 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün kararı 
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesin-
den alınarak olmayan bir vakfa, ‘Sultan 
Beyazıt Hanı Veli Vakfı’na devredildi. 
Siz onu peşkeş çekildi diye okuyun.

Sadece Gezi Parkı mı?
Hayır!

İşte FETÖ’nün siyasi ayağı:
İ. Melih Gökçek Ankara’yı, 

AKP’giller’in Reisi de ülkeyi 
“parsel parsel sat”tı. HKP-Par-
timiz ise, sorulacak hesabın suç 
duyurularını, satır satır hazırla-
maya devam ediyor…

Mart 2015’te Partili Hukuk-
çularımız (Halkçı Hukukçular’ı-
mız) tarafından Bülent Arınç’ın, 
İ. Melih Gökçek’in
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HKP’den:

İstanbul Sözleşmesi’nden
çekilen AKP’giller’in kadın 

düşmanlıklarına karşı
Kurtuluş Partili Kadınlar

Türkiye’nin dört bir yanında 
eylemlere devam ediyor

HKP’den:
Partimiz, AKP’giller’in ve Reisinin 

Türkiye Cumhuriyeti Ordusu’nu Kaçak Saray 
Ordusu’na dönüştürmek istemesini Yargıya taşıdı

HKP, İstanbul Sözleşmesi’nin 
hukuksuz, kanuna aykırı
feshini Danıştaya taşıdı!

HKP’den:
1 Mayıs’ta 1 Mayıs’ın Anavatanına,

Taksim’e yürümek isteyen Partililerimize
açılan haksız, hukuksuz davada,

tüm üyelerimiz Beraat etti!
Taksim’de 1 Mayıs Engellenemez!

HKP’den: 

Kararlı Mücadelemizin sonucudur:
Hamza “Pehlivan”ın

Vakıfbank Yöneticiliği sona erdi. 
Ama bu yetmez!

M. Gürdal Çıngı Av. Tacettin Çolak Hüseyin Ali4’te 6’da 7’de 7’de 20’de

Vatanı satanlar…
AKP’giller 

sadece Türkiye Halkına değil,
tüm Müslümanlara, tüm dünya 

halklarına düşmandır!

Yunanistan,
20’nci Adamızı da

işgal etti
“Keşke Çanakkale 

Geçilseydi”!

9’da

HKP’den ülkeyi parsel parsel satan
RTE ve İ. Melih Gökçek hakkında suç duyurusu!

Dünya Su Günü,
talan edilen su kaynaklarımız

ve kapımıza dayanan
“su fakirliği”

HKP’den:

Gezi Parkı, gericiliğe isyanın simgesidir!
Halkın Malıdır! Vakıflara-AKP’giller’e Peşkeş çekilemez!

2’de

HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un

güncel
değerlendirmeleri

Kaçak Saraylı Caligula ve ava-
nesi artık iyice şirazeden çıktı…

ABD, İngiliz ve İsrail Devşirme-
leri; Yargıdan, Polisten, MİT’ten 
ve Milli Eğitimden sonra Orduyu 

da Tayyipgiller Ordusu haline ge-
tirmeye giriştiler.

Süreç içinde Türkiye Cumhu-

riyeti Devleti Ordusunu bütünüy-
le tasfiye edecekler ve Faşist, Or-
taçağcı Tayyipgiller Din Devleti 
Ordusunu oluşturacaklar. Aynen 

FETÖ’nün uyguladığı 
yöntemle.

Saygıdeğer Arka-
daşlar; şu habere bir 
bakar mısınız?

Ya da Harp Okul-
larına ve Astsubay 
Okullarına öğrenci al-
mada getirilen şu yeni 

ölçütlere bakar mısınız?

***

Başyazı

10’da

17’de

Tıpkı FETÖ gibi, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti Ordusu’nu tasfiye etmeyi; yerine 
de tarikatlardan, cemaatlerden ve AKP 

tabanından derleşik, ÖSO benzeri Kaçak 
Saray Ordusunu geçirmek istiyor…

2’de

8’de

8’de

9’da

9’da

18’de

10-12’de

HKP’den Suç Duyurusu:

Lebaleb Kongreler
yaptık diye övündüğünüz,

Kovit-19 yayılım kongresidir.
Hesabını vereceksiniz!



Şişli Etfal Hastanesin arazisi de 
içinde olmak üzere Pera Palas Otel, 
Vefa Lisesi, Sait Halim Paşa Yalısı gibi 
Kamu Malları aynı vakfa devredildi.

İşte bu peşkeşe karşı Halkın Kur-
tuluş Partisi olarak; Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıf-
lar Genel Müdürlüğünden Sorumlu 
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah 
Demircan, Vakıflar Genel Müdürü 
Burhan Ersoy, Vakıflar Genel Mü-
dür Yardımcısı, Vakıf Hizmetleri 
Daire Başkanı Rifat Türker, Vakıf-
lar İstanbul 1. Bölge Müdürü Hay-
rullah Çelebi ve Suça Karıştığı Tes-
pit Edilen Diğer Kişiler hakkında Suç 
Duyurusu’nda bulunduk.

İsnat ettiğimiz suçlar; TCK m. 154 
Hakkı Olmayan Yere Tecavüz ve 
TCK m. 257 Görevi Kötüye Kullan-
ma’dır.

Gezi Parkı ve Gezi İsyanı’mız artık 
geri dönülmesi mümkün olmayan bir 
şekilde Tarihte yerini gericiliğe kar-
şı başkaldırışın, AKP’giller’e isyanın 
simgesidir. AKP’giller ilk kez burada 
hezimete uğratılmıştır.

İşte bu hezimetin izini tozunu sil-
mek isteyen AKP’giller, önce burayı 
kültür ve tabiat alanı ilan etmiş, şimdi 
de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
elinden alarak adı sanı 1500’lü yıllar-
dan beri anılmayan, aktif bir varlığı 
olmayan vakfa, Sultan Beyazıt Hanı 
Veli Vakfına devretmişlerdir. Minareyi 
çalan kılıfını hazırlarmış…

İşte bunu ancak kanuna karşı hile 
ile yapıyorlar. Amaç sözde Tarihi ko-
rumak. Ancak onlar sınıf karakterleri 
gereği Tarihe düşman. O yüzdendir 
tarihi varlıkları talan etmeleri. Bunu 
Parti’mizin Kurucu Genel Başkanı 
Hikmet Kıvılcımlı Usta’mızın, Antika 
Tarihin üzerindeki peçeyi kaldıran anıt 
eserlerinden biliyoruz. Hikmet Kıvıl-
cımlı Usta, bakın nasıl teşhir ediyor 
vakıfcılığı ve AKP’gilleri kulakların-
dan çekiveriyor Osmanlı Tarihinin 
Maddesi adlı eserinde:

“Şeriatça Vakıf, aslında: Kişi 
mülkü olan toprağın, Kamu yara-
rına kişi mülkiyetinden çıkarılması 
prensibidir. Kişi tekelini kaldır-
maktır. Uygulamada iş, her şey gibi, 
tersine çevrilip işletilmiştir: Kamu 
mülkiyetinde bulunan Mirî Toprak-
lar, üstü kapalıca kişi sömürüsüne 
doğru utanmazca kaydırılmıştır. 
Böylece, İslâm dininin Şeriat (Ana-
yasa) ve Fıkıh (Hukuk) emirleri hiçe 
sayılıp çiğnenmiştir. Ama bu Ana-
yasa dışı mızrağı, Din giysili sah-
tekârlıklar çuvala soktukları için, 
ucu sırıtsa bile, Vakıf hırsızlığı sözde 
“Kutsal” bir maske ile dokunulmaz-
laştırılmıştır.”

Yani Vakıflar; suç duyurusu dilek-

çemizde de belirtildiği üzere, Tarihte 
de ortak mülkiyete sahip, kamunun 
maliki olduğu taşınmazların vakıflar 
aracılığıyla, vakıfların paravan olarak 
kullanılmasıyla özel mülkiyete aktarı-
lıp, kamunun zarara uğratıldığı, hatta 
Osmanlı’nın çöküşüne zemin hazırla-
yacak Dirlik Düzeni’nden Kesim Dü-
zeni’ne geçişin aracı olduğu için aynı 
sürecin yaşanmasından kaygı duyan 

Partimizin hassas noktasıdır.
Sorulabilir ki İstanbul Büyükşehir 

Belediyesinden Vakıflar Genel Mü-
dürlüğüne geçmiş, halen kamuda sözü 
edilen araziler. Rahatsızlığınızın sebe-
bi nedir?

Çok açıktır ki İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin yönetiminin AKP’giller 
elinden çıkarak, kontrolün ellerinden 
çıkması nedeniyle istedikleri gibi at 
oynatamaz duruma gelmelerinden, 
istedikleri talanı, vurgunu yapamama-
larından dolayı yeni rant kapısı arayışı 
içinde olmalarındandır.

Halkın Kurtuluş Partisi Progra-
mı’nda “GASPEDİLMİŞ YERLER” 
başlığı altında şu düzenlemeye yer ve-
rilmiştir:

“Osmanlı toprak düzenin-
de “mirî”, “vakıf”, “metruk”, “me-
vat” sayılmış yerleri, gayri meşru 
oldubittilerle tasarrufuna geçirmiş 
olan aşiret reisi, mütegallibe gibi de-
rebeyi artıklarının durumları, Bin-
dirilmiş Mahkemelerce mahallinde 
(yerinde) incelenecek. Haksız edinil-
miş topraklar, sahiplerine ya da köy 
tüzel kişiliğine geri verilecek.”

Son sözümüz şu olsun:
Kanuna karşı hileleriniz, yıllar 

önce güya şimdi göz boyamak için ko-
rumaya aldığınız Gezi Parkı’nı ağaç-
ları keserek yok etmek istediniz. İzin 
vermedik.

Her şey bir ağaçla başladı. Evet. 
Ama o ağaçta cisimleşen Ortaçağcı 
Din Devletine gidişe isyan, Laikliğin 
izini tozunu silmek isteyenlere isyan 
dalgası vardı. Büyüdü, büyüdü ve 
AKP’gillerin kâbusu oldu.

Gezi Parkı AKP’giller’in değildir!
Gezi Parkı Vakfın değildir!
Gezi İsyanı Halktır! Gezi Halkındır!
Suç duyurumuz sonrası Çağlayan 

Adliyesi önünde Partimiz İstanbul İl 

Örgütü Yöneticisi Doğan Çıngı’nın 
yaptığı açıklama:

“Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl 
Örgütü olarak, bugün burada Pera Pa-
las, Vefa Lisesi, Sait Halim Paşa Yalısı 
ve Gezi Parkı’nın peşkeş çekilip İstan-
bul Büyükşehir Belediyesinin elinden 
alınmasına karşı suç duyurusunda bu-
lunduk.

Biliyoruz ki AKP’giller İktidarı 
2013 yılından bugüne dek Gezi Par-
kı’nın intikamıyla yanıp tutuşmaktadır.

AKP’giller İktidarı, 2013 yılında 
Gezi Parkı’nı yıkıp yerine Ortaçağcı 
Gericiliğin simgesi olan Topçu Kış-
lası’nı yapmaya kalktığında, 7’sin-
den 70’ine 81 ilde milyonlarca insa-
nımız sokaklara döküldü. Halkımız, 
AKP’giller İktidarı’nın gerici kalkış-
masına karşı mücadele etti ve zafere 
ulaştı.

O günden bugüne AKP’giller İk-
tidarı, Halka karşı nefretini kusmaya 
devam etti. 2013’de hazmedemediği 
yenilginin intikamını alabilmek için 
tekrardan saldırıya geçti.

Bu saldırısını da İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’ne karşı gerçekleştirdi 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
yıllardan bu yana kendi iktidarı döne-
minde dahi elinde olan kamu alanları-
nı, binalarını Belediye’den alarak, var-
lığı kuşkulu vakıflara devretti. Bunu 
yapmasının tek bir sebebi var, o da, 
2013 yılı Şanlı Gezi İsyanımız’ın inti-
kamını alacak olması.

Ama unutulmasın 2013 yılında 
Halkımız 7’sinden 70’ine sokaklarda 
direndi. Gezi Parkı için şehitler verildi. 
15-16 yaşında ortaokola giden gençler 
şehit edildi ve Gezi Parkı kurtarıldı.

Bugün AKP’giller İktidarı eğer ki 
tekrardan saldırıya geçerse aynı şekil-
de ve hatta daha güçlü şekilde Halkı-
mız karşı koyacaktır. Gezi Parkı’nı 
2013’te direnerek kazandı bu halk, 
2021’de de bundan sonraki herhangi 
bir tarihte de direnerek Gezi Parkı’nı 
koruyacak, kaybetmeyecektir. Artık 
Gezi Parkı bu halkın onuru olmuştur.

Bu halk onurunu hiçbir zaman sat-
madı; ne Kurtuluş Savaşı’nda sattı, ne 
de Gezi Parkı’nda sattı, ne de bugün 
satacak!

Onuru için savaşacak, direnecek. 
AKP’giller’in tüm saldırılarına karşı 
bıkmadan, usanmadan, diz çökme-
den mücadele edecek ve kazanacaktır. 
2013’de nasıl kazandıysa bugün de ka-
zanacaktır! 

Halkın Kurtuluş Partisi olarak suç 
duyurumuzun takipçisi olmaya devam 
edeceğiz. Ve asla ve asla Gezi Par-
kı’nın yıkılmasına izin vermeyeceğiz. 
Bu sözümüzdür.

24.03.2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Söz konusu Suç Duyurumuzu 
aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz:

https://bit.ly/3sAAEL8

1977’nin kanlı 1 Mayıs’ının 
40’ıncı yıldönümü olan 2017 yılında, 
AKP’giller’in 1 Mayıs Alanı Taksim’i 
İşçi Sınıfına, Devrimcilere yasakla-
masını kabul etmemiş, AKP’giller’in 
gösterdiği Bakırköy Pazarı Çukuru’n-
da 1 Mayıs kutlamayı aklımızdan bile 
geçirmemiş ve  “Taksim’de 1 Mayıs 
Engellenemez” sloganlarımızla Be-
şiktaş’tan bayraklarımızla, pankartla-
rımızla, önlüklerimizle Taksim’e doğ-
ru yürüyüşe geçmiştik.

Ancak kolluk güçleri, yasadışı bir 
şekilde, içinde Parti Yöneticilerimiz ve 
Avukatlarımızın da bulunduğu 60 Yol-
daş’ımızı hoyratça gözaltına almıştı. 
Yani AKP’giller, İşçi Sınıfına, Emek-
çi Halkımıza besledikleri kinlerini bir 
kez daha kusmuşlardı. 

İşte 2017 1 Mayıs eylemimizden 
dolayı 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suç-
lamasıyla açılan ve İstanbul 25. Asli-
ye Ceza Mahkemesinde görülen da-
vada tüm Yoldaşlarımız Beraat etti!

Böylece;
1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama 

mücadelemizin haklılığı, meşruluğu 
bir kez daha kanıtlanmış oldu!

1 Mayıs’ı, 1 Mayıs’ın Anavatanı 
olan Taksim’de kutlamanın önünde 
hiçbir yasal engel kalmadı!

Bu kararla bir kez daha tescil-
lenmiştir ki 1 Mayıs’ta kim Taksim’i 
yasaklamaya kalkarsa, engellemeye 
kalkarsa, o suç işlemiş demektir!

Haklarında hukuksuz bir şekilde 
dava açılan Yoldaşlarımız, Mahke-
meyi de 1 Mayıs Alanına dönüştürdü 
ve Taksim’de 1 Mayıs’a engel olan 
AKP’giller’i, onun kolluk güçlerini 
yargıladı. Hukukçularımız bu davayı 

açanları ve açtıranları kendi yasaları 
ile yargıladılar ve sonunda bu davada-
ki haklılığımız bir kez daha kanıtlandı. 

Bu açılan ne ilk davaydı, ne de son 
dava olacak hakkımızda…

1 Mayıs Alanı Taksim İşçilere, 
Emekçilere yasaklandıkça bizim de 
Taksim ısrarımız, Taksim mücadele-
miz sürecektir. Türkiye’de 1 Mayıs 
Mücadelesi demek, Devrim Şehitle-
rimizin kanıyla sulanmış olan Taksim 
Mücadelesi demektir. 

Taksim Mücadelesinden bağımsız 
bir 1 Mayıs düşünülemez! Eğer düşü-
nülüyorsa, bu korkaklıktır, uzlaşmacı-
lıktır, işbirlikçiliktir, Türkiye İşçi Sını-
fına ihanettir!

İşte bu yüzden hem alanlarda hem 
Mahkemelerde “Taksim 1 Mayıs Ala-
nıdır!” sloganlarımızı haykırmaya de-
vam edeceğiz. İşçi Sınıfımız yeniden 
1 Mayıs’ın Anavatanına kavuşuncaya 
dek mücadeleye devam edeceğiz!

Namuslu Şairimiz Ahmet Arif’in 
söylediği gibi “Bu, namustur künye-
mize kazınmış...”

Namusumuz mücadelemizdir, ka-
rarlılığımızdır, namusumuza halel ge-
tirmeyeceğiz!

Ve Türkiye Devrimi’nin Önderi, 
Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın söy-
lediği gibi; “Vatan aşkını söylemek-
ten korkar hale gelmektense ölmek 
yeğdir!” 

Yaşasın 1 Mayıs!
Taksim Vatandır!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

15 Mart 2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Faruk Sur Yoldaş
Ölümsüzdür! 

14 Mart 1999 tarihinde, Konya top-
raklarında ömrünü Devrimci Kavgaya 
adamış Devrim Çınarımız Faruk Ho-
ca’mız, Yoldaş’ımız bedenen aramız-
dan ayrıldı.

 Faruk Hoca’mızı Halkın Kurtuluş 
Partisi Konya İl Örgütü olarak 20 Mart 
2021 günü mezarı başında saygıyla ve 
özlemle andık.

Ömrünü Halkın Kurtuluş Davasına 
adayanlar asla ölmezler, sadece beden-
ce aramızdan ayrılırlar. Onlar halkların 
gönlünde ve mücadelelerinde ölüm-
süzleşir.

Faruk Yoldaş’ımız da mücadele-
mizde ölümsüzleşti ve bizlere ışık tu-
tuyor.

Sıtkı Şaplak Yoldaş
Ölümsüzdür!

16 Mart 1990 tarihinde, Konya top-
raklarında ömrünü Devrimci Kavgaya 
adamış Sıtkı Şaplak Yoldaş’ımızı be-
dence kaybettik.

Konya İl Örgütü olarak Sıtkı Şap-
lak Yoldaş’ı da 20 Mart 2021 günü 
mezarı başında bir kez daha saygıyla 
andık.

Sıtkı Şaplak Yoldaş’ın mezarı ba-
şında yapılan konuşmada, Yoldaş’ımı-
zın mücadeleye ne kadar değer verdi-

ğine ve ömrünü bu davaya adadığına 
değinildi.

Mücadelesinin biz Kurtuluş Parti-
liler tarafından zafere ulaştırılacağı bir 
kez daha vurgulandı.

Yapılan konuşmaların ve paylaşım-
ların ardından mezar başı anmamızı 
sonlandırdık.

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Selam Olsun Bizden Önce Geçe-

ne!
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Halkın Kurtuluş Partisi
Konya İl Örgütü
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HKP’den:

Devrim Çınarları Faruk Sur ve Sıtkı Şaplak Yoldaşları
bir kez daha Andık!

HKP’den:

Gezi Parkı, gericiliğe isyanın simgesidir!
Halkın Malıdır!

Vakıflara-AKP’giller’e Peşkeş çekilemez!

HKP’den:

1 Mayıs’ta 1 Mayıs’ın Anavatanına,
Taksim’e yürümek isteyen Partililerimize

açılan haksız, hukuksuz davada,
tüm üyelerimiz Beraat etti!

Taksim’de 1 Mayıs Engellenemez!
Baştarafı sayfa 1’de

M. Ali Köylü Saadet Bayyar

Selam Olsun Bizden Önce Geçene! 
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Niyazi Tekin Bozan KaraBahri Akbulut



Hikmet Kıvılcımlı’nın, 12 Mart 
1971’de İzmir İkiçeşmelik Kısmet 

Düğün Salonu’nda Gerçekleştirilen 
İPSD İzmir Şubesi Kongresindeki 

Konuşması:

Aziz işçi kardeşlerim,
İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Der-

neği’nin kongresinde, hiçbirinize benim 
kalkıp, İşsizliğin ve Pahalılığın ne ol-
duğunu anlatmama yer yoktur. Bunu her 
işçi, her köylü, her esnaf, her aydın va-
tandaşımız, her gün, her saat iliklerine, 
kemiklerine dek acıyla duyar, bilir.

Ancak, bu derneğin İşsizlik ve Paha-
lılıkla savaşı bu kadar yaygın bir kavga 
iken,  onun küçümsenişi anlamına gelen,  
kimi kitaptan öğrenilmiş lâkırdılarla yo-
rumlanışı var. Yani deniyor ki: Yahu, 
dünya artık kan gövdeyi götürmüş bir 
durum takınıyor. Siz de Pahalılık gibi, 
İşsizlik gibi, ufak tefek meselelerle sa-
vaşa kalkmışsınız. Bu tarzda bir küçüm-
seme var. Yani, İşsizlikle ve Pahalılıkla 
savaş sanki en ufak meseleymiş gibi öne 
sürülüyor. Bununla, birçok arkadaşımı-
zın, kardeşimizin bu savaşta gereği ka-
dar enerjik davranmalarını kösteklemek 
istiyorlar.

Gerçekte, 100 kişimizde 99 kişimizi 
her gün, her saat ezen açık İşsizlik yahut 
onun yanında azgın Pahalılık nasıl küçük 
bir iş olur? Binde 999 insanımızı ezen 
böyle bir afet böyle bir illet, nasıl olur da 
bütün milletimizin, bütün yurttaşlarımı-
zın her günkü en birinci baş belası sayıl-
maz? Ve ona karşı savaşa çıkmak, nasıl 
olur da bütün vatandaşlarımızın el birli-
ğiyle girişmeleri gereken en muazzam, 
en ulu, en kutsal savaş olmaz?

Bunu, ne yazık ki, bazı kitap bülbül-
lerimiz -kendileri belki de ekmek elden, 
su gölden geçiniyorlarsa; evlerinde ek-
mek bekleyen, su bekleyen çocukları 
yoksa- kolayca; İşsizlik de neymiş, Pa-
halılık da neymiş? gibi, küçümseyebilir-
ler. Ama burada, salonun çoğunluğunu 
işçi kardeşlerimin teşkil ettiği bir ortam-
dayız. Burada, İşsizliğin ve Pahalılığın 
ne dehşetli bir afet olduğunu bilmeyeni-
miz yoktur. Çünkü içimizde hazır yiyici 
yoktur.

İşsizlik nedir?  Pahalılık nedir?
Bunun hakkında her zaman konuşu-

ruz, yazıp çizmeye çalışıyoruz. Burada 
da birkaç kelimeyle bunu açıklamak ye-
rinde olacak.

Biliyoruz, Pahalılık, İşsizliğin sonu-
cudur. Kendi işinde günde 100 bin [lira] 
kazanan bir insan, ekmeğin 1 lira olma-
sı yahut 100 lira olması arasında hiçbir 
fark görmeyebilir. Ama günde 20 lira, 
10 lira kazanan bir işçi için, ekmeğin 80 
kuruştan 90 kuruşa çıkması; evde bir di-
lim ekmeğin eksilmesi, bir çocuğun aç 
kalması demektir. 

Bu bakımdan, asıl felâket; işsiz kal-
dığı zaman bir işçi, köylü, aydın vatan-
daşımız, bir bardak su bile ona pahalı 
gelir. Ama işinde gücünde, iyi kötü bir 
kazancı yerindeyse o vatandaşımızın, 
tabiî o zaman Pahalılık da onu o kadar 
sarsmaz.

Şu halde, asıl problem bugün: Paha-
lılık değil, İşsizliktir başta gelen. İşsiz 
bir millet haline getirilmişizdir. Bu 
Nasıl ve Niçin olmuştur?

Onu ben size yaşlı bir arkadaşınız 
olarak, özetlemek istiyorum. Ki, içyü-
zünü öğrendiğiniz bu İşsizliğe karşı, do-
layısıyla Pahalılığa karşı savaşımızda, 
hangi devleri yenmek gerektiği gözü-
müz önünde daha iyi belirsin.

Biliyoruz -köyden gelmemiş arkadaş-
larımız çok azdır- orta bir köylü hayatı 
için İşsizlik denilen şey yoktur. Pahalılık, 
kendiliğinden yoktur. Köy ailesinin reisi 
kimse, meselâ tarlamızın şurasına şu ka-
dar buğday ekeceğiz, der, şurasına şu ka-
dar başka şey… Yahut şu hayvanları bes-
leyeceğiz. Böyle bir plân yapar. Ve ailece 
o işe girişirler. Hiç kimse işsiz kalmaz. 
Kadınsa [eğer köylü yurttaş] ona; “Sen, 
evin tahılından yapılmış unla ekmek ya-
pacaksın. Koyundan aldığımız yünü, eği-
rip iplik, ondan da dokuma yapacaksın. 
Vb…”, görevler verilir.

Dolayısıyla, orta bir köylü… Ama bu 
köylü bizim artık Türkiye’de de silinmek 

üzere. Gerçekte böyledir köylü haya-
tı için. Bir yandan alınteri ile ekmeğini 
çıkaran, kazanan insan için İşsizlik diye 
bir şey yoktur. Evin bütün aile üyeleri; 
kadını, çoluğu, çocuğuyla bütün insan-
ları, kendi işlerine giderler, çalışırlar ve 
orada ekmeklerini çıkarırlar. Bu ekmeğin 
ucuz mu, pahalı mı olduğunu akıllarına 
bile getirmezler. Onlar için, demek, ne 
İşsizlik vardır ne de Pahalılık.

O yüzden, biliyorsunuz, köylümüz 
(dünya ölçüsünde birçok köylü aileleri 
için olduğu gibi) çok misafirsever sa-
yılır. Yani, onun için yarattığı değerler-
den: ekmekten, giysiden, yiyip içecek-
ten hiçbirisi pahalı veya ucuz kavramına 
girmez. Ürünüdür. Ortadadır. Kendisi 
yediği kadar yer. Misafirine de ondan 
biraz verebilir. Ve bunu hiç yadırgamaz. 
Yani, ortada ideal köylülüğün bu fazileti 
de, İşsizlik ve Pahalılık denilen şeyi bil-
memesinden ileri gelir. 

İnsanlar, bundan birkaç yüzyıl yahut 
daha evvel, daha sonra için bu kadar 
basit bir hayat yaşardı. Buna tabiî eko-
nomi diyorlar yahut kapalı ekonomi, 
diyorlar. İnsanlarımızın bizim de, baş-
ka ülkelerin de, yüzlerce yıl önce bütün 
çalışma alanları böyle kapalı ekonomi 
içinde ürün yapmak ve böylece İşsizlik 
ve Pahalılığı bilmemek biçimindeydi.

Peki, nasıl oldu da, insanlığın içine 
hangi kurt girdi de, kemire kemire bir de 
baktık ki, bugünkü durum ortaya çıktı?

Bunu kısa, yakın, bizim tarihimizde 
olduğu gibi, hepimizin günlük deneyle-
rinde de her gün görmüşüzdür. Bunun 
izahı, açıklaması, her gün binbir örnekle 
ortadadır. Ben onun uzun tarihçil geli-
şimini burada açıklamayı, fazla yormak 
olur sizi diye, yapmayacağım. Yalnız bir 

söz, tanım vardır, biliyorsunuz…
İşçi arkadaşlarımızın her gün savaş-

tıkları canavar: İşveren dediğimiz insan 
tipinin, İşverenler Sınıfı’nın toplumda 
sahneye çıkmasıyla birlikte, bir de ba-
karız ki, ortada yavaş yavaş işsizlik baş-
lar. Ve tabiî, her İşsizlik her keseyi bo-
şalttığı için, işsiz kalan insanlarımız her 
şeyi pahalı görmek durumuna düşerler.

Demek ki, bir ülkede İşsizlik ve Pa-
halılık, zannettiğimiz gibi bir semavi, 
yani gökten inen bir afet yahut herhangi 
bir politikacının gelişigüzel arzusu ya-
hut yanlışı konusu değildir. Her ülkede, 
kurulu düzen adını alan Kapitalist dü-
zeninin, İşveren düzeninin en kaçınıl-
maz, en birinci zehirli sonucudur, zehirli 
meyvesidir.

Yani bize çok basit bayağı bir olay-
mış gibi görünen İşsizlik ve Pahalılık, 
gerçekte İşveren sınıfının kurduğu soy-
gun ve çapul düzeninin önüne geçilmez 
bir hastalığıdır. O düzen ortada durduk-
ça, falan beyefendinin iktidarda olması 
yahut düşmesi, filan tedbirin alınmış 
olmaması… ne İşsizliği kaldırır ne de 
Pahalılığı.

Kapitalistin bu açmaza insanlığı 
ve bu arada Türkiye’mizi düşürüşünün 
nedeni, hepiniz gene örnekleriyle bilir-
siniz, ya da bildiğiniz gibi; iflâs etmiş 
esnafları, iflâs etmiş köylüleri yani geçi-
nemez, toprağından geçim sağlayamaz 
yahut toprağını Tefeci-Bezirgâna kaptır-
mış, topraksız kalmış olması yüzünden 
şehirlere akın eden, işsiz kalmış yığınla 
vatandaşları, kapitalistin bir çatı altında 
toplayıp, onların arasında bir işbölümü 
yapıp; hadi bakalım, siz şimdi İşçi oldu-
nuz, diyerek sömürmeye başlamasıyla 
ortaya çıkar.

Peki, iş vermiyor mu kapitalist? 
Böylece işsiz kalan köylülere, işsiz 

kalan esnaflara, işsiz kalan aydınlara 

iyi kötü bir çatı açıyor; onun altında bir 
ekmek kapısı gösteriyor. Tamam, göste-
riyor ama bunun altında yatan şöyle bir 
sonuç kendiliğinden çıkıyor.

Kapitalist, oraya topladığı işsiz köy-
lü, esnaf, aydın vb... bütün toplum dö-
küntülerine, işsiz kalmış insanlara ek-
mek vereyim diye açmadı orasını. Daha 
yüksek verimli bir iş yapayım da, oradan 
daha üstün bir Kâr edeyim. Budur onun 
gönlünde yatan. Yani işçileri, işsiz kal-
mış vatandaşları düşünerek, onlara ek-
mek çıksın diye değil. Kendisine yağlı 
kârlar çıksın diye; han, apartman kurup, 
fabrika bir çatı iken, onu göğe tırmanmış 
bir apartman biçiminde büyük fabrika 
haline getiririm, diye girişir bu işe.

Şimdi, bu iş de böyle gelişti mi, ne 
olur?

Her gün teknik gelişir. Yani, eskiden 
esnaf bir küçük çekiçle, köylü bir karasa-
ban ve bir paslı orakla bütün işini görür-
dü. Sanayileşme başladı mı, kapitalist 
üretim dediğimiz gelişim yürümeye baş-
ladı mı, orada ister istemez âletler daha 
mükemmelleşmeye başlar, işbölümüne 
göre daha mükemmel çeşitlere girer.

Sonra bu aletlerin, insansız da çalış-
tırılması için, mekanizmalar kurulur. Ki 
ona, Makine adını veriyoruz. Şu halde, 
makineleşme, kapitalistin kârını artır-
dığı için, kapitalist bunu sürekli olarak 
arttırır. Ama her makinenin ortaya çık-
ması, o zamana kadar makinesiz, elle 
iş yapan yüzlerce insanın ister istemez 
makinenin yaptığı iş karşısında geri çe-
kilmesi, kapı dışarı edilmesi sonucunu 
getirir.

Evet makineler çok daha büyüdük-
çe, çok daha büyük verimler için yüz-
lerce, binlerce işçi gene bir taraftan işe 
alınır. Ama her alınışta, gene o büyük 
üretim ve randıman sağlayan makinele-
rin yaptığı işi artık küçük esnaf yapama-
dığı, hatta küçük köylü yapamadığı için, 
artık onlar da iflâsa yavaş yavaş daha 
süratle girerler.

Bugün bütün büyük şehirlerimizde 
görülen manzara, hepinizin bildiği gibi, 
çepçevre her tarafımızı sarmış büyük 
varoşlar, gecekondular, teneke mahalle-
leridir. Bunlar nelerdir?

Bunlar köyden, kentten, küçük taş-
ra dediğimiz sanayinin bulunmadığı 
bölgelerden küçük üretmen insanların, 
düne kadar kendi toprağıyla ekmeğini 
sağlayan insanların işsiz kalmasıyla, 
şehirlere bir lokma ekmek bulmak için 
akın etmelerinden ileri geliyor. İşte buna 
yabancı dilde: Proletarizasyon diyor-
lar. Proleterleşme. Türkçesi: İşçileşme.

Bütün geniş çalışan yığınlarımız, 
bir de bakıyoruz, kapitalizm azıttıkça, 
arttıkça, büyük yığınlarımız işsiz kalma 
durumuna düşüyor.

Neden?
Çünkü en basit bir olaydır, hepinizin 

görüp bildiği gibi, köylü kadının evin-
deki yünden iplik yapması çok basit bir 
iştir. Sağlam falan olur ama onu makine 
yaptığı zaman, o kadının bir senede ya-
pacağı ipliği bir saatte yapar makine. Ve 
o oranda da ucuz olur.

Herhangi bir malın değeri, onun 
üzerine harcanan insan emeği ile öl-
çülür, kardeşlerim. Bunu hepiniz bilir-
siniz. Emek ne kadar çok yığılırsa bir 
malın üstüne, o malın değeri o kadar 
yüksektir. Tabiî, köylümüzün küçük 
atölyesinde yaptığı yün ipliği de, doku-
duğu yün kumaşı da çok değerlidir. Ona 
karşılık, makine ile kapitalistin yaptığı 
mallar yüzde 99 ucuz duruma düşer.

O ucuz malları sürünce büyük 
emekçi yığınlarımıza doğru, köylerimi-
ze, kentlerimize, kasabalarımıza doğru, 
elbet oradaki köylü artık; Yeniden ben 
yünden iplik yapayım, ondan kumaş do-
kuyayım, çoluk çocuğumu bununla giy-
direyim, demeye varamayacak duruma 
düşer. Ucuz malları almaya başlar. Ve 
ucuz malı alınca, evdeki çıkrık işlemez 
hale gelir, durur. Sonra, tabiî, bu iş çık-
rıkla sınırlı kalmaz; buğdayı da ona göre 
kapitalist daha randımanlı biçimde elde 
eder makinelerle vb. ile.

Ötede Tefeci-Bezirgânlık yolundan, 
köylünün geçimini haraca bağlar. 100 
lira verirse, yıl sonunda 200 lira, 500 
lira alır. Ben hatırlıyorum: İzmir’de 
1929 yılında “Hizmet” gazetesi çıkar-

dı. Orada rakamlar görmüştük, o zaman: 
bire 3 bin... Evet, Ege bölgesinde Tefe-
ciler, 1 lira verdiği adamdan, 3 bin lira 
karşılık; faizi, hesabı, iskontosu vesaire-
siyle yığmış almıştı, o zaman. E, şimdi 
de zaten, bu kadar belki değilse bile, 
bire yüz alan Tefeciler, Anadolu’da çok, 
biliyorsunuz.

Bu yükün altından küçük üretmen 
çıkamaz. Nasıl çıksın? Ama o yıl için, 
işte aç kaldık, çoluk çocuk perişan ol-
masın: Borç ver ağa, ver tefeci, ver 
hacıağa, der. Ertesi yıl, hadi ödeyeme-
yince…  Neyle ödeyecek? Zaten aldığı 
parayla doğru dürüst bir üretim yapama-
mıştır. Çünkü küçük üretimdir. Yüksek 
faizi ödeyemez. O zaman, gider ağanın 
karşısına, boynu bükük. E, tarlaları ipo-
tek edeceğiz, der ağa, mademki vere-
medin. Ve böylece tarlalar yavaş yavaş 
Tefeci-Bezirgânlara geçer.

Tarlasız, topraksız kalan köylüler 
de, işte hepiniz gibi; acep Türkiye’nin 
hangi bölgesinde bir fabrika, bir iş açıl-
mıştır? Oraya gidelim de, bir lokma ek-
mek sağlayalım, derdine düşerler. Artık 
yorganını, çulunu kapan, büyük şehir-
lere gelir. Ve gördüğümüz gibi, teneke 
evlerde, çamur yapıların içinde çoluk 
çocuğuyla sürünerek işçileşirler.

Fakat bu işçileşenler, bildiğiniz gibi, 
büyük sanayinin geliştiği ölçüde, hiçbir 
zaman tamamıyla işe girecek bir olanak 
bulamazlar. Yani, hemen gelir gelmez 
köyden, iş bulan vatandaşımız hemen 
hemen yok gibidir. Aylarca dolaşır. Hele 
bizim şartlarımızda…

Biliyorsunuz, kapıcı olmak için bile, 
adeta bir iltimas bekler. Elinden gelse 
rüşvet verir. Yani, ben kapıcılar biliyo-
rum, 5 bin lira borç altına girmiş, kapı-
cılık alsın diye. Ayda 2-3 yüz lira ora-
dan gelecek, geçineceğim diye. Satmış 
tarlasını köyünde falan, gelmiş. Çünkü 
tarladan hayır yok artık.

İşte bütün bu nedenlerle, özetler-
sek, demek; İşsizlik afeti tesadüf yahut 
alınyazısı değildir, kardeşlerim. Dünya, 
topraklar, sular, dağlar, ovalar ve bütün 
madde varlıkları, Allah’ın hepinize eşit-
çe, bol bol verdiği şeylerdir. Biz onları 
eğer bir avuç hazır yiyici ve soyguncu-
nun tekeline geçirirsek, onlar da bu çe-
şit; “işte iş veriyorum işsizlere”, deyip; 
fabrika falan açıp, onları sömürdükçe, 
ister istemez bu sistem, bu düzen insan-
larımızı İşsizliğin de, Pahalılığın da en 
korkunç batağı içine düşürür.

Şu halde, İşsizlik ve Pahalılık, ger-
çekte bütün dünya için artık çökmek 
üzere olan bu sistemin sonucudur. Be-
reket versin böyle bir çağdayız. Artık 
kapitalizm bundan 70 sene önceki ka-
pitalizm değil, bildiğiniz gibi. Emper-
yalizm çapına girdi. Gerici ve tekelci 
çağına girdi.

Bu çağda ayakta durabilmek için, 
her gün dünyanın her yerinde en azgın-
ca kanlı serüvenler, maceralar açıyor, 
savaşlar, ihtilâller, patırtılar kışkırtıyor. 
Ve böylece, ayakta durabilir miyim? 
diye uğraşıyor. Ama patır patır dökülü-
yor, her gün her yerde gördüğümüz ör-
nekleriyle. Onun için önümüz açık. Ka-
pitalizm ölüm döşeğine girmiş : “Em-
peryalizm Çağı” diyoruz buna.

Şu halde, böyle bir çağda bütün dün-
yanın tek kurtuluş yolu ancak kapitaliz-
min kaçınılmaz surette yarattığı, her 
gün arttırdığı İşsizlik ve Pahalılık afeti 
karşısında, önce bunun nereden geldiği-
ni anlayıp, bununla nasıl savaşılacağını 
bilmemizle çözümlenecektir. Ve bu çö-
zümle, elbette ilk başta, ilk adımda ilgili 
vatandaşlarımız, bu söylediklerimizden 
de çıkan sonuçtan anlaşılacağı gibi, İşçi 
vatandaşlarımızdır.

Birçok aydınımız bugün belki bir işçi 
kadar kazanamıyor. Onu biliyoruz. 30 ya-
şında hekim çıkıyor. Gidiyor devlet kapı-
sına: 500 lira maaştan başlıyorsun, diyor-
lar. Şimdi bir çırak bile, işçiliğe giderken, 
daha en ufak bir uzmanlığı yokken: Ben 
300, 500 [lira] isterim, diyebiliyor. Ona 
göre bir büyük kazanç olmuyor tabiî ama 
aydınlar da, sefaletin gırtlağı geçen ça-
muru içinde debeleniyorlar.

Gençliğimizin bugün bu kadar ateşli 
hamleler yapmasının nedeni, yarın haya-
ta atıldığı andan itibaren işsiz kalacağını 
çok iyi bildiği, önceden gördüğü içindir. 
Temelinde bu yatıyor Gençliğimizin acı-
larının ve yaptığı kanlı, kansız savaşların.

Ama İşverenle en doğrudan doğruya 
savaşta, her gün savaşta olan, İşsizlik ve 
Pahalılık biçimiyle savaşa giren büyük 
sınıfımız, ister istemez İşçi Sınıfımızdır. 
Ve ancak İşçi Sınıfımız, bu kavgayı, bu 
savaşı gereği gibi benimsediği zaman, 
dünyayı düzeltecek manivelâ olacaktır.

Ve düzeltiyor. Dünyanın her yerinde 
İşçi Sınıfı, her gün, bütün geniş halk yı-

ğınları adına, bu düzeltmeye doğru ge-
reken savaşı, kimi kendisi dahi farkına 
varmadan yapıyor.

İşçi Sınıfı ordulaşıyor bir kere, bildi-
ğiniz gibi işçi, daha fabrikaya girerken, 
küçücük bir savaş birliği halindedir, 
dikkat edersek. Hepsi az çok eşit, üç beş 
lira farkla aynı ücreti alır duruma girer-
ler. Yüzü, beş yüzü bir arada çalışırlar. 
Böylece bir kardeşleşme hayatı içine 
girerler.

Ondan sonra, bu kardeşleşme saye-
sinde, İşverenin yaptığı bir yığın soy-
gunlar, kötüye kullanmalar, baskılar 
karşısında derlenip toplanma gereğini 
duyarlar. E, duyunca, bir araya gelelim 
derler... Çünkü İşverenin karşısında çok 
zayıf teker teker her işçi. Her gün birini 
alıp attı mı, dışarıda aç kalacak. İşveren-
de böyle korkunç bir güç var. Ona karşı 
işçinin tek tek savaşması akla sığan bir 
şey değildir.

Ama köyde olsa… Köyde; “Boy-
num bükük, ne yapayım? Kaderim böy-
leymiş”, der, kalır. Çünkü tek başınadır 
zavallı. Yapacak savaşı yoktur.

Şehirdeki fabrika ve atölye işçisi 
öyle değildir. Yüzü, beş yüzü bir arada 
duruyor. İçimizden birini attı mı, yarın 
hepimizin başına gelecek… O halde bir-
leşelim, diyor. Ve zaten birleşik durum-
dadır. Hemen, en azından bir Sendika 
kuralım, diyor. Ve nitekim işçi kardeşle-
rimizin her gün yaptıkları da bu.

Bugün Türkiye gibi dünyanın en 
geri bıraktırılmış bir ülkesinde bile, 
sendika gibi Amerikan ajanlarının, gan-
gsterlerinin yetiştirdiği bir cihaz içinde 
dahi olan, örgütlenme çabası, önüne ge-
çilmez bir durum yaratmıştır.

Biliyoruz Türkiye’de, hiçbir toplum 
sınıfımız, hiçbir insan kalabalığımız, 
milyonlarca İşçinin girdiği gibi bir ör-
güt içinde değildir. Ama İşçi Sınıfı böy-
ledir. Bugün İşçi Sınıfımız: 1.5 milyon 
sendika üyesi biçiminde, yazılı bir örgüt 
durumuna girmiştir. 1.5 milyonluk bir 
ordu haline gelmiş, demektir.

Böylesine örgütlü, bu kadar birbirini 
tutan insanların, Türkiye’nin kaderinde 
söz sahibi, iş sahibi olmalarından doğal 
hangi sonucu verebilir? Hiçbir sonuç 
veremez.

Ve işte bugün, İşçi Sınıfımıza düşen 
en büyük görev de, bu durumu mertçe 
karşılamak, sineye çekmek ve bunu, 
İşveren sınıfının bütün kalleşliklerine, 
yalanlarına karşı göğüsleyip sonucuna 
vardırmaktır. 

Bu da, biliyoruz, yalnız başına Sen-
dika ile olmaz. Daha başka, daha geniş 
Türkiye’nin bütününü gören, dünyanın 
bütününü gören, oradan dersler, ibret-
ler çıkaran örgütlenmeler, birleşmelerle 
olur ki ona Siyasi savaş diyoruz.

Yani, siyaset denilen mekanizma 
bütün suların başını keser. Eğer biz 
o suların başını Hacıağalara, onların 
veletlerine yahut İşverenlere, onların 
Avrupa’dan torbayla diploma getirmiş 
beyciklerine bırakırsak, elbette onlar 
suyun başını kesecekler (politika yoluy-
la) ve bize, ancak Sendikada bir metelik 
fazla, bir metelik eksik arama kavgasını 
tavsiye edeceklerdir.

Onu da bittabi [doğal olarak] İşçi 
Sınıfı her gün biraz daha geliştikçe, fab-
rikadaki tecrübeleriyle görecek ve ister 
istemez yeni savaş, politika savaşı ala-
nına geçecektir.

Bu, bizim küçücük görülen, gerçek-
te Türkiye ölçüsünde ve dünya ölçüsün-
de (dünyanın en azından üçte biri ölçü-
sünde) büyük bir dava demek olan İş-
sizlik ve Pahalılıkla savaşımız, böyle bir 
savaştır. Bu savaş sadece ekonomik bir 
savaş, metelik kavgası değildir. Çünkü 
metelik kavgası, bizi o kadar ayrıntılar 
içinde kaybediverir ki bazen; bir ağacın 
peşine düşeriz, koca ormanı gözümüz-
den kaçırıveririz.

Orman, Türkiye ölçüsünde, bütün 
İşçi Sınıfımız ölçüsünde -bir fabrika, bir 
atölye ölçüsünde değil- Türkiye’nin 35 
milyonu içindeki İşçi Sınıfımızdır. Onu 
göreceğiz. O ormanın kurtuluşu, bütün 
milletin kurtuluşunu getirmek için, İş-
verenlerin, Hacıağaların soyguncu po-
litikalarına karşı; çalışanların, namuslu 
alın teriyle çalışan insanların, hak ve 
adalet prensibine -ama çalışan insan 
adaleti prensibine- dayanan yeni bir po-
litikasını çıkaracaktır.

Bizim derneğimiz, karınca kaderin-
ce, İşsizlik ve Pahalılıkla savaşın nasıl 
bir siyasi savaş olduğunu ve bu siyasi 
savaşın en çok ve en başta İşçi Sınıfımız 
tarafından benimsenilmesi gerektiğini 
anlatmak için kurulmuştur.

Ben kıymetli vakitlerinizi daha fazla 
işgal etmek istemem. Sözlerim burada 
bitiyor. Sağ olun.q
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İşsizlik ve Pahalılık, 
Kapitalist düzeninin, İşveren düzeninin 

en kaçınılmaz, en birinci zehirli sonucudur,
zehirli meyvesidir!
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Hikmet Kıvılcımlı

Kıvılcımlı Usta, İPSD’nin 30 Kasım 
1968’de Beyazıt’ta düzenlediği “İşsizlik ve 

Pahalılıkla Savaş Mitingi”nde
konuşma yapıyor...
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Tayyip: “Ekonomiyi ben bilirim”, 
diyorsun ve “Ekonominin so-

rumlusu benim, ben!”, diye de höy-
kürüyorsun mikrofonlarda.

Bu arada da mütevazılık gösterip 
(!) “Ben tıp mensubu değilim.  Be-
nim alanım ekonomi.”, diyorsun…

Yani işi ilerlettin… Az zaman son-
ra; “Tıp da zaten benim alanım”, der-
sen şaşmayacağız! Çünkü senin bilme-
diğin hiçbir şey yok Allah için…

Ayrıca, Tayyip, yani sen şimdi Tıp 
bilmiyorsun ve Tıp insanlarının işine 
karışmıyorsun, öyle mi?..

Eğer sen Tıp bilmiyorsan, bu Ko-
rona salgını günlerinde alınan kararla-
rın ya da alınmayan kararların sorum-
lusu kim?

Adı var kendi yok “Bilim Kurulu” 
mu Allah aşkına…

Yeme bizi Tayyip!..
Demek ki lafta; “Ben tıp mensubu 

değilim”, demen bir anlam ifade etmi-
yor. Tıbbî uygulamalar bizzat senin 
verdiğin kararlarla yürüyor. Ne demiş 
Ziya Paşa:

Ayinesi iştir kişinin lâfa bakıl-
maz

Şahsın görünür rütbe-i aklı ese-
rinde

(Kişinin aynası yaptığı işlerdir, laf-
larına bakılmaz; çünkü kişinin aklının 
seviyesi ancak yaptığı işlerle ortaya 
çıkar.)

Lafını bırakıp işine bakıldığında 
bu Korona Epidemisindeki bütün çu-
vallama senin eserindir. Ve aklının se-
viyesini ortaya koymaktadır. Bu böyle 
biline!..

Tayyip!
Hani bazı insanlar vardır, bir okulu 

çok okumak isterler, bir mesleği çok 
yapmak isterler ama yapamazlar. Şart-
ları elvermez, bilgileri yetmez bunu 
yapmaya. Onlardan kimi sahtekâr 
olanları ya da ruhsal sorunları olanları 
da ne yaparlar?

Sahte diplomalar uydururlar, sahte 
üniformalar diktirirler ve o alanın uz-
manı gibi geçinirler etraflarında. Hatta 
bazıları, öğretmen olarak, doktor ola-
rak, polis olarak vb. gibi mesleklere de 
sahte evraklarla girerler ve o yapmak 
istedikleri işi yapar görünürler. Ama 
büyük bir çoğunluğu da eninde sonun-
da bir hata yapar ve paçayı kaptırır. 
Foyaları ortaya çıkar. Sahtecilikleri, 
sahtekârlıkları ortaya çıkar… Ve tabiî 
bunun sonucunda da çelik bilezikle ta-
nışırlar kaçınılmaz olarak…

İşte sen de böyle bir psikolojik du-
rum içindesin. Diploman yok! Var de-
diğin de sahte ama varmış gibi göste-
riyorsun. Düzenler kuruyorsun, oyun-
lar oynuyorsun ve sahte diplomanla 
“Ekonomist” geçiniyorsun…

Hadi geçin, diyeceğiz, sen de ken-
dini böyle tatmin et, rahatla psikolojik 
olarak diyeceğiz ama sen ülkenin sahte 
diplomayla yok hükmünde “Başkanı-
sın” yahu! “Reisisin” sen! “Cumhur-
başkanı”sın icabında…

İşte facia burada başlıyor Tayyip!
Hikmet Kıvılcımlı’nın sözleriyle 

“Deliler Koğuşu” Türkiye’de meczup-
lar mı eksik? Çıkarcılar mı eksik? Vur-
guncular, talancılar mı eksik?

Sürüyle hem de…
O zaman onlar da senin bu oyunu-

na gönüllüce katılıyorlar. Ve veriyorlar 
sana gazı, veriyorlar sana gazı ve yedi 
sülalenle, takım taklavatınla, avanenle 
birlikte vuruyorsunuz vurgunu, vuru-
yorsunuz vurgunu… Başta Kuvayi-
milliye yadigârı Kamu Malları olmak 
üzere satıyorsunuz vatanın dağlarını, 
ormanlarını, limanlarını, suyunu… 
Satıyorsunuz vatanı toptan.

Ee ne olacak bu işin sonu?

Çelik bilezik! Başka ne olabilir 
ki?..

Ha Tayyip!
Vatanı satmak deyince, bunu da sen 

söylüyorsun ha! Sen itiraf ediyorsun 
bunu da ha!

Bak ne zaman?
2015 yılındaki Valiler Buluşma-

sı’ndaki konuşmanda:
“(…) Vatanı satmak, kendi di-

rayetsizliğiniz, kendi işbilmezliğiniz 
yüzünden ülkeyi kriz üzerine krize 
sokmakla olur.”

“(…)
“Vatan satmak, (…) ülkenin 

maddi, manevi kayıplara uğrama-
sına göz yummakla olur. Vatanı 
satmak, yüksek faizle, yüksek enf-
lasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve 
milletin kaynaklarını heba etmekle 
olur.” (https://www.bbc.com/turkce/
haberler/2015/02/150227_erdogan_
yuksek_faiz)

Bak 18 Kasım 2020’de Türkiye 
Ekonomi Şurası’nda da şunları söy-
ledin faiz-enflasyon sarmalıyla ilgili 
olarak:

“Bu arada özellikle yüksek faiz 
sebebiyle üretimin, ticaretin, ihraca-
tın, istihdamın temsilcileri olan siz-
ler sahada yaşananların tercümanı 
olarak karar vericilere yol gösteri-
yor, ışık tutuyorsunuz. Zira yüksek 
faizin nelere mal olduğu ortada.

“Yüksek faizle bizler gerçek an-
lamda yatırım yapabilir miyiz? Siz-
ler bu işin içindesiniz. İstihdam üre-
tebilir miyiz?

“Mümkün değil.
“Peki üretim yapabilir miyiz?
“O da mümkün değil.
“Peki ihracata yönelik ciddi 

adımlar atabilir miyiz?
“O da mümkün değil.
“Öyleyse bizim bu noktada çok 

daha dikkatli olmamız lazım ve yük-
sek faize yatırımcımızı ezdirmeme-
miz gerekiyor.” 

“(…) Ben birçok sanayici, birçok 
iş adamlarımızla oturup konuştuğu-
muzda hepsi nasıl battığını, nasıl bit-
tiğini anlatırken hep bana şunu söy-
lerlerdi, neydi o? ‘Beni faiz batırdı, 
beni faiz bitirdi, şu kadar faiz öde-
dim, şu kadar faiz ödüyorum’ bunu 
söyleyen insanlara zulmetmek var 
mıdır. İnşallah biz bunları da tersine 
çevireceğiz, bundan sonra da sizle-
rin azmi, çalışkanlığı, dirayeti ve ka-
biliyetiyle önümüze çıkartılan engel-
leri birer birer aşarak hedeflerimize 
doğru yürümeye devam edeceğiz.” 
(https://www.iso.org.tr/haberler/di-
ger-haberler/tobb-turkiye-ekonomi-su-
rasi-cumhurbaskani-recep-tayyip-er-
doganin-katilimiyla-yapildi_/)

Bu konuşmanda bir de açık, net bir 
itirafta bulunuyorsun. Diyorsun ki:

“Bunun için ekonomiyle ilgili 
her konuda iş dünyamızla ve on-
ların temsilcileri olan sizlerle isti-
şare etmeye özel önem veriyoruz. 
Aldığımız tüm kararlarda, attığı-
mız tüm adımlarda sizlerle birlikte 
oluşturduğumuz ortak akıldan fay-
dalanıyoruz. Sektörlerimizin ve şe-
hirlerimizin sorunlarını, taleplerini, 
beklentilerini sizlerle birlikte konu-
şuyor, tartışıyor ve birlikte çözüm 
yolları geliştiriyoruz.”

Yani sen hep işverenlerle, patron-
larla iş tutuyorsun. Onların bir dediğini 
iki etmiyorsun. Hani bir zamanlar FE-
TÖ’cüler için; “ne istediler de verme-
dik?”, diyordun ya burada da aynısını 
yapıyorsun. Onlara da ne istiyorlarsa 
veriyorsun…

Ya İşçi Sınıfımıza? Ya Kamu Ça-
lışanlarımıza? Ya Esnaflarımıza? Ya 
Köylümüze?

Onlar senin dünyanda yok. Onlar 
yok hükmünde senin için.

Çünkü onlar örgütsüz, dağınık… 
İşçi Sınıfımız ve Kamu Çalışanlarımız 
sarı gangster sendikacılar elinde kıvra-
nıyorlar.

Konumuza dönersek… 
Daha bu yılın başında, 15 Ocak’ta 

şöyle diyordun yüksek faiz konusunda:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan: 

Yüksek faizle bir yere varamayız
“Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

2020 yılına ilişkin merkezi yönetim 
bütçe uygulama sonuçlarını, DEİK 
Yönetim Kurulu üyelerini kabu-
lünde açıkladı. Faizin düşürülmesi 
gerektiğini vurgulayan Erdoğan, 
“Asıl iş faizi düşürmek suretiyle 
enflasyonu aşağıya çekmektir. Ya-
kında bu reformları kamuoyu ile 
paylaşacağız. Reform gündemimi-
ze uygun adımları hızla hayata ge-
çireceğiz” (https://www.ntv.com.tr/
ekonomi/son-dakika-habericumhur-
baskani-erdogan-deik-yonetim-ku-
rulu-uyelerini-kabulunde-konusu-
yor,1-8qI33PG0-16Gi2qfst0w)

Ama arkasından ne yaptın?
Merkez Bankası aracılığıyla faiz-

leri kademe kademe (Mayıs 2020’de 
faiz oranı yüzde 8,25’ti) önce 17’ye, 
18 Mart günü de 19’a çıkarttın. Üs-
telik de, bunu senin emirlerin doğrul-
tusunda yapan, döviz gelsin diye faiz 
artıran Merkez Bankası Başkanını da 
görevden alıverdin bir gece yarısı ka-
rarnamesiyle. Daha önceki Başkanlara 
yaptığın gibi. Onları suçlayarak, sanki 
sana rağmen faiz arttırmışlar gibi dav-
ranarak…

Oysa onlar senin emirlerinin dışına 
çıkabilirler mi hiç? Bu mümkün mü?

“Ekonominin başı sen değil misin 
sen!”

Yeme bizi Tayyip!

Tayyip!
Faiz oranını yüzde 19’a çıkartmak-

la ne oldu?
Şu anda dünyanın en yüksek faizini 

veren kaçıncı ülkesi olduk biliyorsun 
değil mi?

Bal gibi ya da zehir gibi biliyor-
sun…

“Yüksek faiz liginde OECD şam-
piyonu” olduk. Dünyada ise; yüksek 
faiz liginde 7. sıraya yükseldik…

Peki faiz yükselince döviz düştü 
mü?

Ne gezer… Şu anda dolar 8 lira, 
euro ise 9.50 civarında.

Ya enflasyon?
O zaten düşmedi. Hani sen hep di-

yorsun ya; “faiz sebep, enflasyon so-
nuç” diye… İşte öyle oluyor…

Türkiye, yıllık yüzde 15.61 res-
mi enflasyon oranıyla dünyadaki 185 
ülke arasında 15’inci sırada yer alıyor. 
OECD ülkeleri arasında ise 1’inci sı-
rada. Ortalama enflasyonun yüzde 2,8 
olduğu dünyada, çift haneli enflasyona 
sahip sadece 20 ülke bulunuyor.

Ama senin gibi bir ünlü “ekono-
mist”in yönettiği ülkemiz, dünyada bir 
ilki gerçekleştiriyor ve hem faiz artı-
yor, dolayısıyla hem enflasyon yükse-
liyor ama aynı zamanda hem de döviz 
kuru yükseliyor.

İşte bunu da sen başardın(!) Helal 
olsun sana(!)

Demek ki “ekonomi” bilince böyle 
oluyormuş(!)

Tarih yazıyorsun be Tayyip!

Tayyip!
Bak ne diyordun yine 15 Ocak ta-

rihli konuşmanda:
“Şu anda dünyaya bakalım. 

Amerika’da faiz oranı ne? Japon-
ya’ya bakalım faiz oranı ne.

“Eksi.
“Gelelim Avrupa’ya, 1-2. İsrail, 

eksi.
“Bütün bunlar apaçık ortaday-

ken biz yüksek faizlerle övünüyoruz. 
Yüzde 20, yüzde 25, yüzde 30’lara 
kadar gitti bir ara. Bununla övünü-
yoruz. Ve birçok şirketimizi adeta 
batırmakla övünüyoruz. Arkadaşlar 
beni dinlerler, dinlemezler, ben bun-
lara karşıyım. Bunlarla mücadelemi 
de sonuna kadar devam ettireceğim. 
Kim ne derse desin. Çünkü ben buna 
inanmıyorum. İnandığım tek şey var, 
yüksek faizle bir yere varamayız. 
‘Efendim bizim şu kadar borcumuz 
var. Bu borcu neyle ödeyeceğiz?.’ Bu 
borcu yüksek faizle dışarıdan kendi-
mize imkân sağlamakla değil, kendi 
kaynaklarımızla bunu nasıl öderiz, 
onun çalışmasını yapacağız. Bunun 
başka çıkışı olmaz.” .” (agy.)

Yahu Tayyip!
Bu faizleri kim yükseltti ülke-

mizde? 19 yıldır kim iktidarda? Kim 
“Cumhurbaşkanı”(!) Kim “Reis”(!)

Sensin, sen!

Tayyip!
Merkez Bankasının 128 milyar do-

larlık döviz rezervini eriten kim?
Eksi 54 milyar dolara indiren kim?
Sensin, sen!
Haa, şimdi bir daha dönebilirsin; 

“Ben değil, Damat”, diyebilirsin.

Tayyip!
İşte sen, uyguladığın politikalarla; 

“kendi dirayetsizliğiniz, kendi işbil-
mezliğiniz yüzünden ülkeyi kriz üze-
rine krize sok”uyorsun, “ülkenin mad-
di, manevi kayıplara uğramasına göz 
yum”uyorsun.

Bu ülke senin iktidara geldiğin-ge-
tirildiğin 2002 yılından bu yana bir 
krizden bir krize sürüklenip duruyor. 
Faiz iniyor çıkıyor, enflasyon iniyor 
çıkıyor, döviz inerçıkar gibi görünüp 
sürekli yükseliyor.

Satılmadık, Özelleştirilmedik 
Kamu Malı mı kaldı ülkede?

İşçiler, Emekçiler hep inlemiyor 
mu inin inim İşsizlik ve Pahalılık ce-
henneminde?

İnsanlar mutsuzluk içinde yaşamı-
yor mu?

Yaşıyor…
Birleşmiş Milletler’in 149 ülke 

arasında yaptığı değerlendirmeyle 
belirlediği Dünya Mutluluk Rapo-
ru’na göre geçen yıl 93. sırada olan 
Türkiye 104. sıraya geriledi.

Ve Türkiye; listede Bangladeş, 
Nijer, Türkmenistan, Ermenistan ve 
Libya gibi gelişmemiş ülkelerin dahi 
gerisinde değil mi?

Evet.

İşte böyle Tayyip!
Senin liderliğinde “ekonomi” bu 

hallere düşmüş durumda. Daha da dü-
şeceği haller de bizi bekliyor.

Yani sen hiçbir şey bilmiyorsun. 
Hiçbir şeyden anlamıyorsun.

Daha doğrusu anladığın bir şey var 
tabiî ki: Vurgun vurmak, yağmalamak. 
Bunları çok iyi biliyorsun, sınıf karak-
terin gereği. Sen üretmeyi bilmezsin. 
Sen sadece almayı ve satmayı bilirsin. 
Sen Antika Tefeci-Bezirgân Serma-
ye Sınıfının siyasi plandaki temsilcisi 
olarak, Modern Finans-Kapitalistlerle 
birlikte ülkeyi cehenneme çevirdiniz. 
Tabiî bu konuda size en büyük des-
teği veren, sizi iktidara getiren AB-D 
Emperyalistleridir. Ve yine tabiî ki en 
büyük vurgunu da onlar vuruyor. Ül-
kemizin yeraltı ve yerüstü servetlerini 
yağmalayıp geçip gidiyorlar. Kârlarına 
kârlar katıyorlar bu düzende. Yüksek 
faizden vuruyorlar. Yüksek döviz fi-
yatlarından vuruyorlar. Düşük döviz 
fiyatlarından vuruyorlar. Borsadan vu-
ruyorlar. Vuruyorlar, vuruyorlar. Seni 
de iktidarda tutuyorlar bu sayede…

Nereye kadar? Gider mi böyle son-
suza kadar?..

Gitmez Tayyip, gitmez!
Bu halk, örgütlenir Halkın Kur-

tuluş Partisi önderliğinde ve seni ik-
tidarından alaşağı eder. “Yeter be!”, 
der sana-size. Kurar Demokratik Halk 
İktidarını. Ve büyük bir aile olarak, 
sosyal eşitsizliğin, sömürü ve zulmün 
olmadığı bir ülke kurar.

Kurar mutlaka!

Tayyip!
Yazımızı, sana çok uyan, seni iyi 

anlatan, söz ve müziği Mazhar Alan-
son’a ait, MFÖ (Mazhar-Fuat-Öz-
kan) Üçlüsü’nün söylediği şarkıyla 
bitiriyoruz:

Peki peki anladık

Peki peki anladık
Her şeyden sen anlarsın
Peki peki anladık
Her şeyi sen bilirsin

En güzel grubu sen kurdun
En güzel ritmi sen buldun
En iyi dalgıç sensin
En güzel filmi sen çektin ah!

Peki peki anladık
Peki peki anladık
En güzel sen bakarsın
Peki peki anladık
En güzel sen ağlarsın

İlk önce sen başlattın
En önce sen yavaşlattın
En uzağa sen gittin
En çabuk da sen döndün!

Peki peki anladık
Sen neymişsin be Abi!

Peki peki anladık
En güzel sen gülersin
Peki peki anladık
En güzel sen söversin

En güzel yemeği sen yaptın
En güzel kızı sen kaptın
En güzel tumbayı sen çaldın
En güzel şarkıyı sen yazdın

Peki peki anladık
Sen neymişsin be Abi!q

Vatanı satanlar…
M. Gürdal Çıngı
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Tam 10 yıl geçti, AB-D Emperya-
listlerinin örgütlediği Ortaçağcı 

çeteler tarafından Suriye vatanının bö-
lünmesi, parçalanması ve ele geçiril-
mesi için başlatılan savaşın üzerinden. 
Uzun bir süre… Ama Suriye Halkı ve 
Suriye Yönetimi, başta liderleri Beşşar 
Esad sayesinde direnmeye, kazanmaya 
ve vatanlarının birliğini korumaya de-
vam ediyor.

Çünkü direnen, teslim olmayan ve 
savaşan bir halkı hiçbir güç yenemez!

Bu güç; ABD gibi; dünyanın en 
büyük, en zalim, en kanlı haydut dev-
leti de olsa yenemez!

Hatta onun yanında AB Emperya-
listleri de olsa yenemez!

Ve bölgedeki işbirlikçi taşeron 
devletler de olsa, dünyanın dörtbir ya-
nından toplanmış Ortaçağcı çeteler de 
olsa yenemez!

Ve hatta aynı toprakları paylaşan 
bir başka halkın temsilcilerinin ABD 
yanında yer almasına ve savaşmasına 
rağmen yenemez!

Yenemiyorlar da nitekim…
Burada en başta Suriye Halkı-

nın, liderliği etrafında kenetlenmesi 
ve liderliğin de cesaretini, yiğitliği-
ni, kararlılığını, vatanseverliğini ve 
antiemperyalistliğini yitirmemesinin 
önemi çok büyük. Eğer bu değerler ol-
masaydı liderlikte ve halkta, bu kadar 
olumsuz şartlarda, bütün emperyalist 
haydutlara rağmen, Ortaçağcı çetelere 
rağmen ve içinden vurulmuş olmasına 
rağmen başarı kazanması mümkün ol-
mazdı, olamazdı.

Bu direnmenin ve savaşmanın en 
önemli nedenlerinden birisi de, belki 
de en önemlisi de; Suriye Halkının 
Birinci Emperyalist Evren Savaşı so-
nunda Osmanlı İmparatorluğu’nun bir 
parçası olmaktan çıkıp, Fransız Em-
peryalistlerinin işgaline uğraması ve 
onlara direnerek, işgalden 24 yıl sonra 
savaştan zaferle çıkmasının bıraktığı 
derin izlerdir. Yani Suriye Halkı diren-
meye alışmış bir halktır. Uzun savaşlar 
sonucu yenmeye alışmış bir halktır.

Bildiğimiz gibi, Birinci Dünya Sa-
vaşı’nın sonucunda, Osmanlı İmpara-
torluğu 30 Ekim 1918 yılında Mond-
ros Ateşkes Antlaşması ile yenilgiyi 
kabul etti. Ve Arap topraklarından tü-
müyle çekilmiş oldu. İngiliz ve Fran-
sız Emperyalistleri tarafından 1916 
yılında gizlice imzalanan Sykes-Picot 
Antlaşması’yla önce İngilizler sonra 
da Fransızlar, önce Arap topraklarını 
sonra da Anadolu’yu işgale başladılar.

Suriyeliler, Osmanlı Ordusu’nun 
yenilmesi ve çekilmesinden sonra “Su-
riye Arap Krallığı” adı altında bağım-
sızlıklarını ilan ettilerse de Fransızlar 
bu duruma izin vermediler ve 24 Tem-
muz 1920 tarihinde Fransa; Suriye ve 
Lübnan Mandası’nı kurduğunu ilan etti. 
Birleşmiş Milletler de bunu kabul etti. 

Fransızlar Suriye’yi önce 5 parça-
ya böldüler. 1924 yılında ise 3 parçaya 
indirdiler bölünmeyi.

Suriye Halkı bu İşgale ve Manda 
yönetimine, 1925’ten 1927’ye kadar 
süren bir isyanla karşılık verdi. İsyan 
yenilgiyle sonuçlandı. Ve bu süreçte 
on binlerce insan Fransız Emperyalist-
leri tarafından katledildi.

Ancak mücadele bitmedi. Suriye 

Halkı Fransız Emperyalistlerine karşı 
sürekli mücadele içinde oldu. 1941 yı-
lında bağımsızlık talebiyle isyan yeni-
den başladı.

Mayıs 1945’te İkinci Dünya Sava-
şı’nın sona ermesinin hemen ardından 
bağımsızlık gösterileri tekrar başladı.

Fransa, Şam’ı havadan ve karadan 
bombaladı. İngiltere’nin müdahalesiy-
le ateşkes sağlandı ve Fransa 1946 ba-
harında Suriye’yi terk etmek zorunda 
kaldı. Böylece Suriye Halkı bağımsız-
lığını kazanmış oldu. Yani Fransız Em-
peryalistleri, yerli işbirlikçiler eliyle 
24 yıl Suriye’de hâkimiyetlerini fiilen 
sürdürdüler.

İşte Suriye Halkı son on yıldır sür-

dürdüğü bu İkinci Kurtuluş Savaşı’nda 
da, başta kendi iradesi, inancı ve müca-
delesiyle, sonra da Rusya-İran-Lübnan 
Hizbullahı’nın aktif, Çin’in de pasif 
desteğiyle yenilmedi, teslim olmadı, 
vatanını satmadı, parçalatmadı.

Bildiğimiz gibi, ABD Çakalı’nın; 
“Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)” 
var. Ve hatta; “Genişletilmiş Orta-
doğu Projesi (GOP)” var, Kuzey 
Afrika devletlerini ve Afganistan ile 
Pakistan’ı da içine alan. İşte bu proje 
kapsamında saldırdı Suriye’ye ABD 
Emperyalistleri.

Binbir türlü yalana başvurdu-
lar. Söylemedik yalan bırakmadılar. 
Esad’ın diktatörlüğünden Kimyasal 
Silah yalanına kadar her türlü yalana 
başvurdular, saldırabilmek için. “Öz-
gürlük ve Demokrasi” götüreceklerdi 
Suriye’ye. Daha önce götürdükleri 
Irak ve Libya gibi(!)

İşbirlikçileri sınırdaş devletleri 
işin içine katarak, onların sınırlarını 
Ortaçağcı çetelerin rahatlıkla, hiçbir 
engelle karşılaşmaksızın geçmelerini, 
o işbirlikçi devletlerin geri hizmet böl-
gesi olarak kullanılmasını sağlayarak, 
Ortaçağcı çetelere her türlü maddi, as-
keri ve lojistik desteği sağladılar. Biz-
zat kendileri de, askerleri fiilen savaş-
masa da “Koalisyon Gücü” adı altında 
uçaklarıyla bombaladılar ülkeyi. (Son-
rasında ise bölgede bulunan ABD ve 
Koalisyon askerleri, kendi yarattıkları 
ve dünya kamuoyunun büyük tepkisini 
çeken IŞİD’le savaştılar daha çok. Ya 
da daha doğrusu savaşıyor göründüler, 
görünmek zorunda kaldılar.)

Saldırının başlangıç yıllarında, he-
nüz İran ve Rusya fiili destek vermez-
ken, IŞİD başta olmak üzere, Heyet 
Tahrir el Şam (HTŞ) ve diğer (onlarca, 
yüzlerce diyebileceğimiz sayıda) Orta-
çağcı çete, Suriye’nin birçok bölgesini 
ele geçirdi, işbirlikçi devletler aracılı-
ğıyla. “Irak Şam İslam Devleti” diye 
de adlandırdılar kendilerini. Yani Dev-
let kurdular(!), Hilafet(!) ilan ettiler…

Bu 10 yıllık savaş sonucu Suriye 
ülkesi yerle yeksan oldu. Bütün üretim 
tesisleri, fabrikaları, rafinerileri yıkıldı, 
üretim yapamaz hale geldiler. Petrolün 
çıkarıldığı ve işlendiği bölgeler önce 
Ortaçağcı çetelerin eline geçti, sonra 
Amerikancı Kürt Hareketi’nin. Bugün 
da hâlâ onların elinde büyük bir kısmı. 
Petrole muhtaç hale geldi Suriye. Tar-
laları ürün veremez oldu. Diğer yeraltı 
ve yerüstü servetleri de yağmalandı 
tabiî ki…

İnsanlık mirası Tarihi eserleri (Pal-
mira başta olmak üzere) yıkıldı, bom-

balarla, parçalandı balyozlarla IŞİD’li 
çetelerce. Bir kısmı da yağmalandı, 
kaçırıldı ülke dışına…

10 yıllık savaşın sonunda 1 milyon-
dan fazla Suriyeli yaşamını yitirdi, yüz 
binlercesi yaralandı, sakat kaldı.

2011 yılında 20-22 milyon nüfusa 
sahip Suriye’de 6-7 milyon Suriyeli, 
Mülteci durumuna düşürüldü AB-D 
Emperyalistleri tarafından. 6-7 milyon 
insan da Suriye toprakları içinde yer 
değiştirmek zorunda kaldı.

Ve her savaşta olduğu gibi başta 
Kadınlar ve Çocuklar bu saldırıdan 
paylarını fazlasıyla aldılar.

Yüz binlerce mültecinin, kurtuluş 
umudu olarak gördükleri (gerçekteyse 
asla kurtuluş olmayan) Avrupa ülkele-
rine ulaşmak için çıktıkları göç yolcu-
luklarında binlercesi hayatın kaybetti, 
dağlarda, ovalarda, Akdeniz’in derin 
sularında…

World Vision isimli bir kuruluşa 
göre, 10 yıllık iç savaşın maliyeti 1.2 
trilyon dolardan fazla oldu.

Suriye Enerji Bakanlığına göre,10 
yıllık savaş yüzünden doğal kaynaklar-
dan elde edilecek 91.5 milyar dolar da 
elde edilememiş oldu.

Yani ekonomik olarak felce uğ-
ratıldı Suriye. Ancak Halk ve liderlik 
bu duruma teslim olmadı. O cephede 
de savaştı ve zaferi kazanıyor. Her gün 
yeni üretim tesisleri faaliyete geçirili-
yor, hasar görenler onarılıyor, kurtarı-
lan topraklarda da ekim yapılıp ürünler 
alınıyor…

Suriye şu anda fiilen 3’e bölünmüş 
durumda. Bir yanda Amerikancı Kürt 
Hareketi PYD’nin egemen olduğu 
Suriye’nin kuzeyi ve kuzey doğusun-
daki bölge var, ki ülkenin dörtte birini 
kapsıyor, diğer yanda Hatay sınırında 
İdlib’de AKP’giller’in örgütlediği, 
eğitip-donattığı, her türlü askeri ve 
ekonomik yardımı sağladığı “Suriye 
Milli Ordusu (SMO)” denen Ortaçağcı 
çete ve HTŞ denen Heyet-i Tahrir Şam 
(ki İdlib’in büyük bölümünü elinde bu-
lunduruyor), TİP denilen Türkistan İs-
lam Partisi, IŞİD’in ve diğer çetelerin 
artıkları…

Savaşın Suriye rejiminin lehine 
dönmesiyle birlikte, örneğin Katar gibi 
ülkeler şimdi Suriye rejimiyle işbirli-
ği yapmak zorunda kalıyorlar. Diğer 
Arap ülkeleri de Suriye’den çektikleri 
Büyükelçilerini Suriye’ye tekrar gön-
deriyorlar.

Hatta geçtiğimiz günlerde, 11 
Mart’ta, Rusya-Türkiye-Katar, Suri-
ye’nin toprak bütünlüğünü teyit eden 
bir Ortak Açıklama yaptılar:

“Türkiye, Rusya ve Katar dışiş-
leri bakanları, ilk kez üçlü format-
ta bir araya gelerek Suriye ile ilgili 
önemli mesajlar verdi. Toplantıda 
imzalanan ortak bildiride Suri-
ye’nin bağımsızlığı, toprak bütün-
lüğü ve egemenliğine destek vurgu-
lanırken ayrılıkçı hareketlere karşı 
ortak mücadele edileceği bildirildi.” 
(https://bit.ly/3m4Rvn8)

Gördüğümüz ve bildiğimiz gibi 
Türkiye-Rusya-İran “Astana Mutaba-
katı” denilen mutabakat çerçevesin-
de birlikte tutum alıyorlar Suriye’de. 
Rusya ve İran zaten bunu istiyor ama 
Türkiye başlangıçta tam tersini yap-
mışken, yani Suriye’ye saldırının ze-
minini hazırlamış ve karşıdevrimci 
güçlere her türlü olanağı sağlamışken, 
olayların zorlaması sonucu, Rusya ve 
İran’la işbirliği yapmak zorunda kal-
dı. Ve AKP’giller ve Reisi Emevi Ca-
mii’nde namaz kılmak, Musul’a Vali 
atamak hayallerindeyken tümüyle geri 
adım atmak zorunda kaldı. Şimdi sü-
rekli olarak Suriye’nin toprak birliğini, 
siyasi birliğini savunan açıklamalara, 
uygulamalara imza atmak ve hayata 
geçirmek zorunda kalıyor.

Şu anda İdlib’de ve Afrin bölgesin-
de askeri varlığı bulunan Türkiye, kısa 
süre içinde de oralardan da çekilmek 
zorunda kalacak.

Türkiye Ordusu, İdlib’in güneyin-
de kalan bölgelerde “Gözlem Nokta-
ları” adı altında üsler kurmuştu, Mos-
kova Anlaşması çerçevesinde. Ancak 
2020 Ocak ayından itibaren bu “Göz-
lem Noktaları”nın bulunduğu bölgeler, 
Suriye Ordusu tarafından kurtarıldı 
ve bu “Gözlem Noktaları” kuşatıldı 
Suriye Ordusu tarafından. Sonuç ola-
rak birkaç ay önce Türk Ordusu sessiz 
sedasız, kuşatılmış “Gözlem Noktala-
rı”nı boşalttı ve İdlib’in içlerine doğru 
çekti askerlerini. Toplamda 8 Gözlem 
Noktası boşaltıldı.

Bu kaçınılmaz olarak böyle olacak-
tı. Çünkü yukarıda aktardığımız gibi, 
gelişmeler artık Suriye Halkının lehine 
işliyor.

Suriye’de olan-olacak olan
Libya’da da oluyor-olacak!

Yine bildiğimiz gibi, AKP’giller 
Dış Politikada, önce yanlış adımlar atı-
yorlar, öngörüsüz ve stratejik bir amaç 
gütmeden İç Politikaya yönelik, kendi-
leri açısından günü kurtarıcı hamleler 
yapıyorlar, ondan sonra da sürekli geri 
adım atıyorlar. Suriye’de olduğu gibi, 
şimdi Libya’da da yüzgeri ediyorlar/
ettiriliyorlar Batılı Emperyalistler ta-
rafından.

Aşağıda okuyacağımız gibi, Lib-
ya’ya gönderdikleri Ortaçağcı çeteleri 
de Libya’dan çekmeye başladılar, he-
nüz bu yönde resmi bir açıklama yapa-
masalar da… Okuyalım 25 Mart tarihli 
haberi:

***
“Türkiye milislerini Libya’dan 

çekiyor” iddiası
Libya’da geçici birlik hükümetinin 

işbaşı yapmasının ardından “normale 
dönüş” için adımlar hızlanıyor. Tür-
kiye’nin Libya’daki Suriyeli milisleri 
geri çekmeye başladığı iddia edildi.

 Libya’da geçici birlik hükümeti-
nin işbaşı yapmasının ardından ülkede 
siyasi istikrarın sağlanması ve normal-
leşme için atılan adımlar hızlandı.

Fransız haber ajansı AFP’ye konu-
şan bir Fransız diplomat, Türkiye’nin 
Libya’da konuşlandırdığı Suriyeli mi-
lisleri geri çekmeye başladığını bil-
dirdi. İsmi açıklanmayan kaynak, “Bu 
şimdiye kadar gördüğümüz en cesaret 
verici jestlerden biri. Suriyeli milis 
güçlerin hareketlilik içinde olduğu gö-
rüldü ve kaydedildi” diye konuştu.

Fransız diplomatik kaynak, Lib-
ya’da yeni kurulan geçici birlik hükü-
metinin başbakanı Abdülhamid Dibey-
be ile Türkiye arasında milislerin geri 
çekilmesi konusunda son dönemde 
görüşmeler yürütüldüğünü ve Türk ta-
rafından gelen açıklamaların da Suri-
yeli milislerin hava yoluyla Libya’dan 
çıkarıldığı izlenimi verdiğini belirte-
rek, ancak bunun “somutlaştırılması 
ve teyit edilmesi” gerektiğini söyledi. 
Fransız kaynak, milislerin geri çekil-
mesinin sürdürülmesi gerektiğini ve 
bunun sadece Suriyeli milisler değil, 
tüm yabancı güçler için geçerli oldu-
ğunu vurguladı.

Fransa, Almanya ve İtalya’dan 
destek ziyareti

Fransa, Almanya ve İtalya dışişleri 
bakanları, geçen hafta yemin ederek 
göreve başlayan yeni hükümete destek 
için bugün Libya’yı ziyaret etmişti. 
Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşmesi 
sonrasında Trablus’ta düzenlenen or-
tak basın toplantısında konuşan Lib-
ya Dışişleri Bakanı Necla el Menguş, 

“Tüm paralı askerlerin Libya’dan çe-
kilmesi ve bunun derhal gerçekleşmesi 
gerektiğini yineliyoruz” dedi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı 
Muhammed Menfi de salı günü Pa-
ris’te Cumhurbaşkanı Emmanuel Mac-
ron ile görüşmüş, Macron görüşme 
sonrasında yaptığı açıklamada, “Lib-
ya’da bulunan yabancı güçlerin müm-
kün olduğunca hızlı bir şekilde çekil-
mesi için her şeyi yapmalıyız. Türk ve 
Rus savaşçılar, onlar ya da diğerleri 
tarafından gönderilen yabancı savaşçı-
lar Libya’yı derhal terk etmelidir. Tek 
meşru güç Libya silahlı kuvvetleridir” 
demişti.

Libya’daki milisler konusu BM-
GK’da tartışıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel 
Sekreteri Antonio Guterres de çar-
şamba günü BM Güvenlik Konseyine 
(BMGK) sunduğu raporda “yabancı 
unsurların Libya’daki faaliyetlerinin 
sürdüğü konusunda hala derin endişe 
içinde olduğunu” ifade etmişti.

AFP’nin ele geçirdiği ve BM-
GK’da tartışıldığı belirtilen raporda 
bazı yabancı güçlerin yer değiştirdiği-
ne işaret edilmiş, ancak bunun yeterli 
olmadığı kaydedilmişti.

Türkiye Libya ile 2019 yılının Ka-
sım ayında imzaladığı güvenlik muta-
bakatı çerçevesinde ülkenin güvenli-
ğine destek ve Libya ordusunun eğiti-
minde görev almak üzere ülkeye asker 
göndermişti. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, geçen yıl yaptığı bir 
açıklamada Libya’da Halife Hafter 
güçlerine karşı Türk askerlerinin ya-
nında Suriye Milli Ordusu (SMO) un-
surlarının da yer aldığını söylemişti. 
SMO, Suriye iç savaşında rejim birlik-
lerine karşı savaşan Türkiye destekli 
Özgür Suriye Ordusu’na bağlı güçler-
den oluşturulmuştu.

Libya’da ayrıca Rus Wagner gru-
bunun yanı sıra Çad ve Sudan’dan pa-
ralı askerlerin de bulunduğu biliniyor. 
BM’nin geçen aralık ayında yayımla-
dığı raporda, ülkede 20 bin civarında 
yabancı paralı asker bulunduğu tahmi-
nine yer verilmişti.

Afrika’daki en zengin ham petrol 
rezervlerine sahip olan yedi milyon 
nüfuslu Libya, 2011’de Muammer 
Kaddafi’nin NATO öncülüğündeki bir 
operasyonla devrilmesinin ardından iç 
savaşa sürüklenmişti. Libya’da geçici 
birlik hükümetinin ülkeyi 24 Aralık’ta 
seçimlere götürmesi hedefleniyor.” 
(https://bit.ly/2QQ2CEP)

***
Gördüğümüz gibi, Libya’da da tü-

müyle dışlanmış durumdayız. Karar 
verici konumda asla değiliz. Artık Li-
bya’nın geleceğini AB ülkeleri belirli-
yor, ABD’nin de onayıyla.

Yine üyesi olmaya çalıştığımız AB 
Emperyalistleri, ABD’nin yönlendir-
mesiyle önce Türkiye’yi Suriye batağı-
na soktular, onlarca Mehmetçik bu em-
peryalist çakalların çıkarları için şehit 
düştü oralarda, onlarcası yaralandı ve 
mültecilere harcananlar da dahil olmak 
üzere, yaptığımız onca askeri harekât 
sonucu toplamda on milyarlarca dolar 
harcamak zorunda kaldık yoksul büt-
çemizden.

Antika ve Modern Parababalarının 
girmek için can attıkları AB’ye Türki-
ye’yi almamak için, her türlü yolu de-

Suriye Halkının AB-D Emperyalistlerine karşı 
İkinci Kurtuluş Savaşı 10 yıldır devam ediyor

İnanıyoruz ki zaferle sonuçlanacak!
M. Gürdal Çıngı

Suriye Halkı adım adım İkinci Kurtuluş Savaşı’nın zaferine yürüyor...

Suriye Halkının Birinci Kurtuluş Savaşı Zaferi kutlamalarından bir kesit...
(1946 Baharı)



neyen, başlangıçta AKP’giller’e Suri-
ye’ye “girin”, “saldırın” diyen AB Em-
peryalistleri, şimdi de “çıkın” diye bas-
kı yapıyor, kararlar alıyorlar bu yönde:

***
AP: Türkiye Suriye’nin kuzeyin-

den askerlerini çekmeli
12.03.2021
Haber Merkezi - Avrupa Parlamen-

tosu (AP), Suriye’de iç savaşın başla-
masının 10. yılında yayınladığı karar 
tasarısında, “DSG müttefik olarak ka-
bul” edilirken “Türkiye’nin bölgeyi 
yasa dışı şekilde işgal ettiği” belirtildi.

AP, ‘Suriye çatışması-Ayaklanma-
nın ardından geçen 10 yıl’ başlıklı tasa-
rısında Birleşmiş Milletler’in (BM) si-
yasi çözüm çabası içinde bulunduğunu 
belirterek, bu adımın Esad yönetiminin 
tutumu nedeniyle ilerlememesinin en-

dişeyle karşılandığı ifade edildi.
Tasarıda, soruna askeri çözüm bu-

lunamayacağını, insani krizin endişe 
verici olduğunu, BM öncülüğünde 
ateşkes izleme mekanizması kurulması 
gerektiği kaydedildi.
Sahada ilerleme olmadıkça Suriye 
yönetimiyle ‘normalleşmeye karşı çı-
kıldığı, ülkede yapılması planlanan 
cumhurbaşkanlığı seçiminin güveni-
lirliğinin bulunmadığı’ belirtilen Tasa-
rıda, ‘yaptırımların Esad yönetiminin 
yanı sıra İranlı ve Rus yetkilileri kap 
sayacak şekilde genişletilmesi gerekti-
ği’ vurgulandı.

Raporda Türkiye için ‘ihlal’ id-
diası

Esad yönetiminin ‘insan hakları ve 
uluslararası hukuk ihlalleri’ uyguladığı 
gerekçesiyle kınandığı raporda, Suriye 
ile birlikte Rusya, İran ve Türkiye’nin 

de ihlallerde bulunduğu belirtilirken, 
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinden as-
kerlerini çekmesi istendi.

Tasarıda, Türkiye’nin “Suriye’de, 
Orta Doğu’da, Doğu Akdeniz’de barışı 
tehlikeye attığı” belirtildi.

Rusya’nın hava saldırılarının da 
‘şiddetle kınandığı’ tasarıda, Suriye 
yönetiminden de ‘130 bin siyasi tutuk-
luyu serbest bırakması ve insani yardı-
ma izin vermesi’ istendi.

AP: DSG müttefik
AP milletvekilleri, IŞİD’in bölgede 

hala aktif olduğunu belirterek uluslara-
rası koalisyona destek açıklamasında 
bulundular. Vekiller ayrıca, Çoğunluğu 
Kürtlerden oluşan Demokratik Suri-
ye Güçlerinin (DSG) de ‘bir müttefik 
olarak IŞİD ile mücadeleye ciddi katkı 
yaptığını’ vurguladı.

Suriye’de ‘halka karşı işlenen suç-
ların’ cezalandırılması için AB ülkele-
rinin çabalarını artırması talep edilen 
tasarıda, Suriye halkının yüzde 90’ının 
yoksulluk sınırının altında yaşadığı, 
halka insani yardımların ulaştırılma-
sının AB’nin önceliği olması gerektiği 
vurgulandı.

Tasarıda, Suriyelilere yardım sağ-
layan komşu ülkeler Türkiye, Lübnan, 
Ürdün ve Irak’ın dayanışması övülür-
ken AB ülkelerinden bu ülkelerdeki 
insani yardım programlarına fon sağ-

lamayı sürdürmeleri istendi.
Öte yandan tasarıda, Suriye’nin gü-

venli olmadığı için dönüşlerin gönüllü 
olması, Suriyelilere verilen koruma 
statüsünün değiştirilmemesi gerektiği 
ve Suriye’de bulunan AB ülkesi vatan-
daşı çocukların ülkelerine getirilmesi 
istendi.” (https://www.rudaw.net/tur-
kish/world/120320212)

***
Gördüğümüz gibi, ne alçakça ka-

rarlar alıyorlar bunlar… Gerçekleri 
tümüyle tersyüz ediyorlar çıkarları 
için. Aldıkları kararların tümü yalanlar 
üzerine kurulu. Bunlarda insanlık, ah-
lâk, namus aramayacaksın. Dürüstlük 
aramayacaksın. Adalet aramayacaksın. 
Dünyadaki bütün kötülüklerin kayna-
ğı bunlardır, bunların Sınıflı Toplum 
düzenidir. İnsanı ezen, soyan, zulme-
den düzenidir… Onların dünyasında 
bir tek değer vardır: O da Para’dır. Ve 
onlar sadece Para Tanrısı’na taparlar. 
Onun isteklerini yerine getirirler…

Suriye ve Türkiye Halkları
İkinci Kurtuluş Savaşlarını 

da kazanacaklar!
Ne acı, ne hüzün verici bir durum 

değil mi bütün bunlar?
1912’de İtalyanların Libya’yı işgali 

üzerine savaşmak için gizlice Libya’ya 

giden, bir zamanlar Suriye Halkı için, 
Irak Halkı için Fransız-İtalyan-İngi-
liz Emperyalistlerine meydan okuyan 
liderlerden, komutanlardan, Kuvayi-
milliye kahramanlarından, bugün 10 
milyon masum Müslümanın kanına 
giren Batılı Emperyalistlere, AB-D 
Emperyalistlerine hizmet eden ve bun-
dan gurur duyan sözde liderlere geldik. 
Kaderin ne İblisçe oyunudur bu!

Ama varsın olsun…
Biz, Batılı Emperyalistleri, Ameri-

ka da içinde olmak üzere yenmiş, Yedi 
Düveli yenmiş bir ülkenin çocukları-
yız. O Batılı Emperyalistlere karşı ver-
diğimiz Birinci Kurtuluş Savaşı’nı za-
ferle sonuçlandırmış, üstelik de bunu 
dünyada ilk kez başarmış bir ülkenin 
savaşçıları olarak, İkinci Kurtuluş Sa-
vaşı’mızı da zaferle taçlandırarak, Sos-
yal Kurtuluşumuzu sağlayarak o Batılı 
Emperyalistleri ülkemizden ve başta 
Ortadoğu olmak üzere bölgemizden 
defetmek isteyen Gerçek Devrimcile-
riz.

O yüzdendir bizim Suriye Halkının 
kahramanlığına duyduğumuz saygı, 
sevgi. Çünkü biz aynı acıları yaşadık, 
aynı üzüntüleri duyduk ve aynı zaferi 
kazandık.

Ve bir kez daha, iki halk olarak 
İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı da, Zafe-
rimizi de kazanacağız!q
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Gazetemizin önceki sayılarında da 
belirttiğimiz gibi ABD Emperya-

listlerinin Ortadoğu’daki bekçi köpeği 
İsrail, son zamanlarda Siyonist poli-
tikalarının bir uzantısı olarak, Filistin 
Davasına ihanet etmiş olan Amerikan-
cı satılmış Arap Liderleriyle çeşitli 
“Normalleşme” adımları atmıştı.

Bu kapsamda, geçtiğimiz yılın Ey-
lül ayında İsrail, Birleşik Arap Emir-
likleri (BAE) ve Bahreyn arasında, 
Başhaydut ABD’nin bir önceki faşist 
Devlet Başkanı Trump’ın hamiliğinde 
Beyaz Saray’da “Normalleşme” anlaş-
ması yapılmıştı. Emperyalist Haydut 
ABD, Siyonist İsrail ve BAE’nin sa-
tılmış Dışişleri Bakanı Abdullah bin 
Ziyad, bir Arap devleti olarak BAE 
açısından Filistin Halkına ihanet an-
lamına gelen bu anlaşmaya utanıp 
sıkılmadan bir de Hz. İbrahim’e gön-
dermeyle “İbrahim Mutabakatı” 
(Abraham Accords) adını vermişler; 
söz konusu anlaşma resmi kayıtlara bu 
isimle girmişti.

Aradan geçen süreçte Siyonist İs-
rail, “Normalleşme” adımlarını hızlan-
dırdı. Suriye dışında bölgedeki Arap 
liderlerin sadık birer Amerikan piyonu 
ve işbirlikçisi olması sayesinde, Siyo-
nist bebek katilleri için bu adımları at-
mak hiç de zor olmadı. Normalleşme 
kervanına resmi anlamda katılan son 
ülke ise Fas oldu:

“Fas İsrail’le normalleşme ker-
vanına katılan 6. Arap ülkesi oldu

“Fas, Arap coğrafyasında son 
birkaç ay içinde İsrail ile normal-
leşme anlaşmasına varan dördüncü, 
1979’dan bu yana ise altıncı ülke 
oldu.

“İsrail’in Arap ülkeleriyle ilişki-
lerini normalleştirme süreci 42 yıl 
içinde Mısır ve Ürdün ile sınırlıy-
dı. Bu yıl ise 4 ülke peş peşe benzer 
adımlar attı.

“Son olarak Fas, dün akşam İs-
rail ile ilişkilerinin “en yakın zaman-
da” normale döneceğini açıkladı. 
Böylece Fas; Mısır, Ürdün, Birleşik 
Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn 
ve Sudan’dan sonra İsrail ile nor-
malleşmeyi kabul eden 6. Arap ül-
kesi oldu.” (https://www.aa.com.tr/tr/
dunya/fas-israil-le-normallesme-ker-
vanina-katilan-6-arap-ulkesi-ol-
du/2073725)

Tabiî burada bir noktanın altını bir 
kez daha çizmekte, bir yanlış anlaşıl-
madan kaçınmakta fayda var: “Nor-
malleşme” sürecinin aktörleri olan 
devletlerin satılmış yönetimleri, as-
lında İsrail’le hiçbir zaman ilişkilerini 
kesmemişlerdir. Her alanda işbirliği 
yapmışlar, hatta bizzat İsrail’in Arap 

Halkına yönelik katliam politikalarına 
el altından istihbarat desteği sağlamış-
lardır. Bugünkü yaşanan süreç, bu kirli 
işbirliğinin dünya âleme deklare edil-
mesinden başka bir şey değildir.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 
“Normalleşme” adımlarında Arap 
Devletleriyle Siyonist İsrail’i bir araya 
getiren, Ortadoğu’daki çıkarları bunu 
gerektirdiği için, hep ABD Emperya-
listleri oldu.

Durum böyle olunca ve ABD Ça-
kalı, Siyonist İsrail aracılığıyla satılmış 
Arap Liderleriyle daha fazla iş tutmaya 
başlayınca Kaçak Saray’ın Sahte Müs-
lümanı bundan geri kalabilir miydi?

Elbette kalamazdı. Kalmadı da…
Ne yaptı?
Her zamanki yaptığı şeyi yaptı… 

Yalan söyledi, göz boyadı, ikiyüzlülük 
yaptı. Sonunda da ABD Emperyalist-
lerine ve Siyonistlere bir kez daha diz 
çöktü…

Önce CIA-Pentagon Diniyle afyon-
ladığı kitlelerin gözünü boyama çaba-
sına girişerek, “Dünya Lideri” sıfatıyla 
Filistin Davasının kutsallığından dem 
vurdu, “izin vermeyiz” dedi. Sonra-
sındaysa tıpkı “one minute” olayında 
olduğu gibi, Mavi Marmara olayında 
olduğu gibi 180 derece döndü.

Söz konusu “Normalleşme” an-
laşmasının taşlarının döşendiği; İsrail, 
satılmış Arap devletleri, hatta Yuna-
nistan’ın (ki bu devletlerin tamamı 
Türkiye düşmanıdır) özellikle Doğu 
Akdeniz’de ittifaka giriştiği 2020’nin 
Ağustos ayında, Filistin Davasına sa-
hip çıkar gibi gözükerek esti kükredi. 
Bir Cuma namazı çıkışı şunları söyle-
di:

“Birleşik Arap Emirlikleri ve 
İsrail arasındaki normalleşme an-
laşmasıyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Erdoğan, ‘İsrail’le şu anda 
gerek Mısır gerek Yunanistan ara-
sındaki dayanışma, Filistin’e yönelik 
adım yenilir yutulur bir adım değil. 
Dışişleri Bakanı’ma talimat verdim, 
Abu Dabi’yle ilişkileri askıya alma 
ve büyükelçimizi çekme gibi adım-
lar atabiliriz. Filistin’i yedirmedik 
yedirmeyeceğiz’ dedi.” (https://bit.
ly/3m0F2k7)

Anlaşmanın yapıldığı 15 Eylül 
2020 tarihinde ise konuyla ilgili haber-
ler şu minvaldeydi:

“AB ülkeleri, Ürdün, Mısır gibi 
ülkeler ABD’nin arabuluculuğun-
da varılan anlaşmayı memnuniyet-
le karşılarken, Türkiye ise İran’la 
birlikte hem İsrail ve BAE hem de 
Bahreyn arasındaki normalleşme 
anlaşmasına tepki gösteren ülkeler 
arasında yer aldı. Ankara, anlaşma-

nın Filistin davasının savunulması 
çabalarına yeni bir darbe vuracağı-
nı savundu.” (https://bit.ly/3u32xvB)

Tayyip’in konuyla ilgili ilk açıkla-
malarının ardından yaklaşık 8 ay geç-
ti, Müslümanlar 30’dan fazla Cuma 
namazı kıldı. Ne “Dışişleri Bakanım” 
dediği şahsa verdiğini iddia ettiği tali-
mat yerine getirildi ne de bu süreci ön-
lemeye yönelik ciddi, somut bir adım 
atıldı…

Peki, ne oldu? 
İç kamuoyunda Mazlum Filistin 

Halkı üzerinden din istismarını elden 
bırakmayan, “Filistin’i yedirmeyiz”, 
diye höyküren Kaçak Saraylı, muhte-
melen ABD’nin de kulağını çekmesiy-
le birlikte “Normalleşme” kervanına 
katıldı. Ortada ne Filistin Davası kaldı 
ne de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 
çıkarları. Daha birkaç hafta önce, 11 
Mart 2021’de Siyonist İsrail’in Başba-
kanı Netanyahu bu gerçekliği net bir 
şekilde dillendirdi:

“Netanyahu: Türkiye ile görüşü-
yoruz

“İsrail Başbakanı Benyamin Ne-
tanyahu, Türkiye ile normalleşme 
sürecinde görüşmeler yürütüldüğü-
nü açıkladı.

“Bat-Yam kentinde seçim kam-
panyası programı çerçevesinde seç-
menleriyle bir araya gelen Netanya-
hu, Türkiye ile normalleşme süreci-
ne ilişkin sorulan bir soru üzerine 
‘Evet Türkiye ile de görüşüyoruz, 
bu iyi bir gelişmedir’ dedi.” (https://
bit.ly/3d9H1i4)

Aslına bakılırsa tıpkı satılmış Arap 
Liderleri gibi, Yahudi Cesaret Ma-
dalyası sahibi olan bizdeki satılmı-
şın da İsrail’le ilişkileri hiçbir zaman 
“anormal” olmadı. Siyonist İsrail Gaz-
ze’de, Batı Şeria’da, Kudüs’te, Ramal-
lah’ta, Nablus’ta, El Halil’de ve işgal 
ettiği tüm bölgelerde kadın erkek, genç 
yaşlı demeden Filistinlileri katleder-
ken; sahilde top oynayan çocukların 
başına bombalar yağdırırken; ulusla-
rarası hukuk kurallarını hiçe sayarak 
aralarında çocukların ve kadınların da 
bulunduğu yaklaşık 4.400 Filistinliyi 
haksız-hukuksuz bir şekilde, insanlık 
dışı koşullardaki zindanlarında alıko-
yarken; AKP’giller hükümetleriyle ve 
Kaçak Saraylı’yla İsrail arasındaki iliş-
kiler hiçbir zaman kesintiye uğramadı, 
aksine sürekli gelişti.

AKP’giller’in ABD Emperyalistle-
ri ve Siyonist İsrail tarafından iktidara 
taşındığı 2002 yılında İsrail ile Türki-
ye arasında 1.4 milyar dolar olan tica-
ret hacmi, tam dört kat artarak 2014 
yılında 5.8 milyar dolara yükseldi. 
ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşıdığı ve 

“Yahudi Ulus Devlet Yasası”nın İsrail 
Parlamentosunda kabul edildiği 2018 
yılında ise Tayyip’in iç kamuoyundaki 
İsrail karşıtı tüm höykürmelerine rağ-
men dış ticaret hacmi 6 milyar dolara 
yaklaşarak rekor kırdı.

2016 yılının Mayıs ayında, 28 ül-
keden oluşan NATO’da, üyeliği ol-
mayan İsrail’e, AKP’giller sayesinde 
NATO Genel Merkezinde daimi bir 
ofis tahsis edildi. NATO elbette ki 
ABD Emperyalistlerinin güdümündeki 
bir katliam örgütüdür, Türkiye’nin der-
hal NATO’dan çekilmesi, NATO’nun 
dağıtılması gerekir. Bu örneği sadece 
AKP’giller’le Siyonist İsrail arasın-
daki kirli ilişkiyi gözler önüne sermek 
için verme ihtiyacı duyuyoruz.

AKP’giller iktidarına kadar Tür-
kiye’deki hiçbir iktidar, İsrail’in 
OECD’ye üye olmasına “evet” oyu 
kullanmamıştı. AKP’giller, konuy-
la ilgili 2010 yılında Paris’te yapılan 
oylamada “evet” oyu kullanarak İs-
rail’in OECD üyesi olmasının önünü 
açtı. AKP’giller’in İsrail’le ekonomik 
ve siyasi anlamdaki açık ve gizli iliş-
kileriyle ilgili çok sayıda başka örnek 
vermek mümkündür.

Tüm bunlar olurken bir taraftan da 
Kaçak Saraylı din simsarı, meydanlar-
da, ekranlarda riyakârca, ikiyüzlüce, 
utanıp sıkılmadan prompterlardan şu 
cümleleri okuyordu:

“Terör devleti İsrail, terör estiri-
yor. Açıyorum ellerimi diyorum ki; 
‘Zalimler için yaşasın cehennem’.” 
(2014)

“1947-67 arasında Filistin kü-
çülmeye başladı. 1967’de İsrail iyice 
büyüdü. Geliyoruz bugüne. Mev-
cut durum. Şu anda İsrail ne oldu, 
bugün ve Filistin ne oldu? Filistin 
mazlum, mağdur. İsrail tam bir işgal 
devleti. Dünyanın almış olduğu hiç-
bir kararı bugüne kadar bu İsrail ta-
nımamıştır. (…) İsrail terör devleti-
dir, terör. 14 yaşındaki çocuğu, göz-
leri bağlı olarak bu teröristler bakın 
ne halde sürüklüyorlar.” (2017)

“Ey Netanyahu, sen işgalcisin. 
Sen işgalci olarak o topraklarda bu-
lunuyorsun. Aynı zamanda sen bir 
teröristsin. Zira o mazlum Filistinli-
lere sizin yaptıklarınızı tarih kayde-

diyor. Bunu hiçbir zaman unutma-
yacaklar, unutmayacağız” (2018)

Kaçak Saraylı’nın buna benzer çok 
sayıda höykürmesini de örneklendir-
mek mümkündür. Ancak bu denli iki-
yüzlülüğü midemiz kaldırmadığı için 
burada kesmeyi tercih ediyoruz.

Açıkça görüldüğü gibi Kaçak Sa-
raylı Amerikan ve İsrail uşağı da tıp-
kı satılmış Arap Liderleri gibi Filistin 
Halkına düşmandır, tüm Müslümanla-
ra düşmandır, kendi halklarına ve tüm 
dünya halklarına düşmandır. İşte bu 
yüzden AKP’giller, ABD’li efendile-
rinin emri üzerine, onların emperyalist 
işgalci ve yağmacı ordularıyla birlikte, 
Ortadoğu’da 10 milyon civarındaki 
masum Müslüman insanın canına kıy-
mışlardır. 

Başta Reisleri olmak üzere tüm ta-
kım taklavatlarıyla birlikte AKP’giller 
için Müslüman düşmanlığı bir tercih 
değil, bir zorunluluktur. Çünkü kendi-
lerini iktidara taşıyan ve 19 yıldır orada 
tutan ABD Emperyalistleri ve Siyonist 
İsrail, onlara bu görevi yüklemiştir. İs-
teseler de aksi yönde bir politika ortaya 
koyamazlar. Koydukları anda da ikti-
dardan tekerlenip gideceklerini adları 
gibi bilirler.

Ama bizim de adımız gibi bildiği-
miz bir şey var:

Zulme dayalı hiçbir düzen sonsu-
za kadar sürmemiştir, süremez. Eğer 
öyle olsaydı, insanlık Köleci Toplum 
Düzeninde çakılıp kalırdı. İçinde yaşa-
dığımız Kapitalist-Emperyalist dünya 
düzeni de eninde sonunda değişecek. 
Tarihin seyrinde belli dönemlerde her 
ne kadar zikzaklar olsa da, Tarihin te-
kerleği eşyanın tabiatı gereği ileri doğ-
ru dönmeye devam edecek.

Büyük Selçuklu Devleti’nin ünlü 
veziri Nizamülmülk’ün söylediği 
gibi;

Melik (yani günümüzün iktidar 
sahipleri), inkâr ve küfürle ayakta 
kalabilirse de, zulümle ayakta kala-
maz…

Eninde sonunda emperyalistler, 
Siyonistler ve onların kuklaları, işbir-
likçileri yenilecek; zafer direnen, ör-
gütlenen, mücadele eden, başkaldıran 
dünya halklarının olacak!q

AKP’giller sadece Türkiye Halkına değil,
tüm Müslümanlara, tüm dünya halklarına düşmandır!

Müslüman düşmanı Tayyip Erdoğan, “Yahudi Cesaret Madalyası” alırken...
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Altmışlı ve daha üstü yaşlarda 
olanlarımız hatırlar, Demirel’in 

onlarca gafının arasında bir söz vardır: 
“Ege bir Yunan gölü değildir. Ege 
bir Türk gölü de değildir. Binaena-
leyh, Ege bir göl de değildir.” diye.

Bu sözün sarf edildiği yetmişli yıl-
larda Yunanistan’la aramızda Ege De-
nizi’nde “karasuları”, “kıta sahan-
lığı”, “münhasır ekonomik bölge” 
gibi sorunlar tartışılırdı.

Öncelikle bu Deniz Hukuku tanım-
lamalarını birer cümle ile açıklayalım:

Karasuları: Kıyı devletinin kara 
ülkesini çevreleyen ve uluslararası hu-
kuka uygun olarak kıyıdan açığa doğru 
belirli bir genişliğe kadar uzanan, kıyı 
devletine ait deniz alanına verilen addır.

Kıta Sahanlığı: Kıyı devletinin 
kara ülkesinin denizin altında devam 
eden doğal uzantısıdır. 

Münhasır Ekonomik Bölge: Kıyı 
devletinin karasuları esas hattından 
başlamak suretiyle 200 deniz mili açı-
ğa kadar giden deniz bölgesinde; su al-
tında, toprak altında ve deniz yatağın-
da kıyı devletine bazı ekonomik haklar 
veren bölgedir. 

Yani denizlere kıyı devletlerin bu 
alanlarda tek yanlı tasarruf yetkisi 
yoktur. Kıyı devletlerinin Denizlerde-
ki egemenlik haklarını ifade eden bu 
bölgelerde ancak Uluslararası Hukuka 
uygun davranma zorunluluğu vardır. 
Uluslararası hukuku, devletlerarası 
antlaşmaları dışlayan, yok sayan her 
davranış kıyı devletlerin egemenlik 
hakkına saldırıdır. 

Uluslararası Deniz Hukukunun en 
fazla ihlal edildiği alan, “Adalar De-
nizi” de denilen Ege Denizi’dir. Ege 
Denizi’ne kıyı devletler olan Türkiye 
ve Yunanistan arasındaki statü; Birinci 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın zaferin-
den sonra imzalanan Lozan Antlaşma-
sı’yla belirlenmiştir. 

Lozan Antlaşması’yla Ege Deni-
zi’ne kıyısı olan devletlerin karasuları 
3 mil olacaktı. Yunanistan bunu 1936 
yılında tek taraflı olarak 6 mile çıkart-
tı. Türkiye ise ancak 27 Mayıs Politik 
Devrimi’nden sonra, 15 Mayıs 1964 
tarih ve 476 sayılı Karasuları Kanunu 
ile Türk Karasularını 6 mile çıkarttı-
ğını ilan etti. Yani İnönü ve Menderes 
hükümetleri döneminde tam 28 yıl Yu-
nanistan’ın bu dayatmasına ses çıkar-
tılmadı.  

Yunanistan boş durmadı, 70’li yıl-
ların başından itibaren karasularını 12 
mile çıkartma girişimlerinde bulunma-
ya başladı. 1990’ların başında ise bu 
gerilim yüksek seviyeye ulaştı. Türki-
ye Parlamentosu; 08 Haziran 1995’te 
aldığı kararla; “Yunanistan’ın tek ta-
raflı olarak karasularını 6 milin üs-

tüne çıkartmasının casus belli (savaş 
nedeni) sayılacağını”, ilan etti.

Yunanistan, 1982 yılında imzala-
nan fakat Türkiye’nin taraf olmadığı 
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 
Sözleşmesi’ni istediği şekilde yorum-
layarak Ege Denizi’ndeki dengeleri ta-
mamen kendi lehine çevirme yönünde 
hareket etmektedir. 

Öyle ki, Yunanistan’ın karasu-
larının 12 mile çıkartılması halinde 
Ege’deki açık deniz sahası % 56’dan, 
% 26.1’e ineceğinden Ege’deki ulus-
lararası su yolu neredeyse kalmaya-
caktır.

Fakat Yunanistan, Dünya devlet-
lerinin de tepkisini çekecek bu adımı 
atmak yerine 2004’den bu yana; Lo-
zan’la Türkiye’ye bırakılmış olan ada, 
adacık ve kayalıklara çökmeyi tercih 
etmektedir. 

Aradan geçen onlarca yılda Yuna-
nistan’ın emellerinde bir değişiklik 
olmadı. Özellikle AKP iktidarı döne-
minde ciddi anlamda yol da aldı. Hiç-
bir engelle karşılaşmadan işgal ettiği 
adalara yenilerini katıyor. 

Son olarak da; Limoniye Ada-
sı’nı işgal etti.  

Milli Savunma Bakanlığı eski Ge-
nel Sekreteri emekli Kurmay Albay 
Sayın Ümit Yalım’ın tespitlerine göre; 
Muğla İli sınırları içinde bulunan Li-
moniye Adası’nda artık Yunan ve Bi-
zans bayrakları dalgalanıyor. Limoni-
ye Adası, 1923 Lozan Antlaşması ve 
1947 Paris Antlaşması’na göre Tür-
kiye’nin egemenliğinde kalan adalar-
dandır. Herke Adası ile Rodos Adası 
arasında bulunan Limoniye Adası, 

İstanbul’daki Büyükada’nın iki misli 
büyüklüğündedir.

Yunanistan, yerleşime ve turizme 
açtığı Limoniye Adası’nda, St. Geo-
rge ve Agios Minas kiliselerini inşa 
etti. Alimia Adası diye adlandırdıkları 
Limoniye Adası’na Rodos Adası’n-
dan günlük tekne turları düzenle-
yerek turist taşıyorlar. Ada etrafında 
bulunan batık tekneler için dalış turları 
düzenleniyorlar. 

Bilindiği gibi, önceki yıllarda Muğ-
la’nın Kalolimnoz, Keçi, Sakarcılar, 
Koçbaba, Ardıççık ve Ardacık adaları 
ile Plati Kayalığı işgal edilmişti. Li-
moniye Adası’nın da işgal edilmesiy-
le, Yunanistan’ın egemenliğine giren 
Muğla adalarının sayısı 7’ye çıktı.

Yunanistan tarafından internet orta-
mında yayınlanan resimlerde, Limoni-
ye Adası’ndaki St. George Kilisesi’nin 
Ağustos 2020’de restore edildiği ve 
Eylül-Ekim 2020’de de adaya Yunan 
ve Bizans bayraklarının dikildiği açık-
ça görülüyor. 

Dolayısıyla Yunanistan; (Demi-
rel’in gafının aksine) Ege’yi hâlâ bir 
Yunan gölü olarak görmektedir.

Biz ve Sayın Ümit Yalım; Yunanis-
tan’ın bu yayılmacı emellerini yıllar-
dır söylüyoruz, davalar açıyoruz, suç 
duyuruları, eylemler yapıyoruz. Fakat 
hem iktidar hem de muhalefet kana-
dında hep aynı duyarsızlık.

Ama AKP’giller ve onların “site 
güvenlikçisi”ne dönüştürdükleri 
Ordu; 2004’ten bu yana tüm ada iş-
gallerine sessiz kaldığı gibi Limoniye 
Adası’nın işgalini de 5 aydır seyredi-
yor. Ya da görmezden gelmeye ve yok 
saymaya devam ediyor.

Sahi bunlar Yunanistan’la 25 Ocak 
2021’den bu yana yürüttükleri “istik-

şafi görüşmeler”de ne yapıyorlar? 
İşgal edilen vatan toprakları varken 

Yunanistan’la daha ne görüşülebilir? 
Daha doğrusu Ege Denizi’nde 

2004’ten bu yana tam 17 yıldır işgal 
edilen ve bugün itibariyle 20’ye çıkan 
vatan toprağını savunmanın “istikşafi 
görüşmeler”le olmayacağı çok nettir. 

Bir zamanlar karasularının 6 milin 
üzerine çıkartılması savaş nedeni sayılı-
yor, siz ise vatan topraklarının işgal edil-
mesini görüşme konusu yapıyorsunuz. 

Vatanın işgali görüşülür mü? 
İşgali hemen sonlandıramıyorsan, 

teslim olmuşsun demektir. 
Bu hikâyeden görüşmelerle siz 

kimi kandırıyorsunuz?
Bakın, Kuvayımilliyeci atalarımız 

ne yapmış? 
Vatanın bilfiil işgali karşısında tam 

dört yıl süren bir kurtuluş savaşı ile 
önce düşmanı denize dökmüş, sonra da 
görüşmeler yoluyla o sizin beğenmedi-
ğiniz Lozan’ı imzalamışlar.

Ama siz ne yapıyorsunuz?
Lozan’da elde edilen kazanımla-

rı bir bir Yunanistan’a peşkeş çeki-
yorsunuz.

Sonuç olarak; AKP’giller bundan 
17 yıl önce de Vatana İhanet suçunu 
işlediler. Bugün de aynı suçu işlemeye 
devam ediyorlar. 

Bu suçun failleri 2004’ten bu yana 
görev yapan Devlet Başkanı, Başba-
kan, Bakan, Genelkurmay Başkanı, 
Kuvvet Komutanları ve tüm Valilerdir. 
Tabiî işgale karşı yaptığımız suç duyu-
rularımızı işleme koymayan Savcılar 
da aynı suçun failleridirler.

Vatana ihanet suçunda zamanaşımı 
yoktur. 

Halkın Demokratik İktidarında bu 
suçtan da yargılanacaksınız.q

1993 yılında Birleşmiş Milletler 
(BM) Genel Kurulu, 22 Mart tarihi-

ni “Dünya Su Günü” olarak ilan etti.
“Dünya Su Günü”nün oluşturulma 

sebebi, gerek BM üyelerinin, gerekse 
diğer dünya ülkelerinin giderek büyü-
yen temiz suya erişim sorununa dikkat 
çekmek, içilebilir su kaynaklarının 
korunması ve çoğaltılması konusunda 
somut adımlar atılmasını teşvik etmek, 
olarak açıklanıyor.

Her yıl farklı konu başlıkları be-
lirleniyor. 2021 Dünya Su Günü’nün 
teması “Suyun Değeri” olarak belir-
lenmiş.

“Suyun Değeri”ni bilmeyen yok. 
Özellikle emperyalistler iyi bilirler. Bu 
yüzden bir ülkedeki halkın değeri olan 
su kaynaklarının özelleştirilmesini sa-
vunurlar, bunu dayatırlar.

Birleşmiş Milletler’in kendi in-
ternet sitesindeki ve UNESCO’nun 
hazırladığı Dünya Su Raporu’ndaki 
dünya halklarının temiz suya erişimi 
ile ilgili veriler içler acısı:

- 2,2 milyar insanın temiz su kay-
naklarına düzenli erişimi yok,

- Bugün her 3 kişiden 1’i güvenli 
içme suyu olmadan yaşıyor.

- 2050 yılına kadar işler daha da 
kötüleşebilir. 5,7 milyar civarında in-
san, yılda en az bir ay boyunca suyun 
kıt olduğu bölgelerde yaşamak zorun-
da kalabilir. 4,3 milyar insan sıhhi te-
sisat kullanamıyor. Su kaynaklarının 
kısıtlı olması ve artan çevre kirliliği 
nedeniyle 2050 yılına kadar bu sayının 
artması bekleniyor.

- Suya erişim iklim değişikliklerine 
göre değişkenlik göstermese ve dün-
yadaki herkes temiz ve sağlıklı yaşam 
şartlarına erişebilse, her yıl 360 binden 
fazla bebeğin hayatı kurtulabilir.

- Küresel ısınmayı sanayi öncesi 
seviyelerin 1,5 °C üzerinde sınırla-
sak bile, suyun değişen iklimlere göre 
azalması % 50’ye kadar azaltılabilir.

- Aşırı hava koşulları, son on yılda 
büyük felaketlerin % 90’ından fazlası-
na neden oldu. 2040 yılına kadar kü-
resel enerji talebinin % 25’in üzerinde 

ve su talebinin % 50’den fazla artması 
bekleniyor.

- Rapora göre, su kaynaklarına 
erişimi sınırlı olan insanların yarıdan 
fazlası Afrika ülkelerinde yaşıyor. Ge-
cekondu mahallelerinde yaşayan in-
sanlar, şehrin daha temiz bölgelerinde 
yaşayanlara göre suya 10 ila 20 kat 
daha fazla para ödüyor. Ancak aldık-
ları suyun kalitesi büyük oranda daha 
düşük.

UNICEF’in tahminlerine göre ise, 
temiz su, yeterli sanitasyon ve hijyen 
imkanlarının olmayışına bağlı ishalli 
hastalıklar yüzünden her gün 5 yaş altı 
bin 400 kadar çocuk ölüyor.

Gördüğümüz gibi, 1993 yılından 
beri yukarıda BM tarafından Dünya 
Su Günü adı altında yapılan etkinlik-
ler, dünya halklarının temiz ve güvenli 
suya erişimi konusunda bir iyileştirme 
sağlayamamış. Üstelik geleceğe yö-
nelik yaptıkları tahminler de hiç açıcı 
değil.

Peki ama neden?
Çünkü ABD-AB Emperyalistleri 

dünya halklarının temiz suya erişimiyle 
hiç ilgilenmez. Onların tek ilgilendiği, 
tek tek tüm ülkelerdeki su kaynaklarını 
kendi emperyalist çıkarları için kullan-
maktır, sömürmektir. Bu uğurda temiz 
suya ve yeterli hijyen koşullarına ula-
şamadığı için her yıl 360 binden fazla 
bebeğin ve her gün 5 yaş altı bin 400 
çocuğun hayatını kaybetmesi de; 2,2 
milyar insanın temiz suya erişememesi 
de onların umurunda değildir.

Oysa sağlıklı ve temiz içme suyu 
temel bir insan hakkıdır.

Ülkemizde de durum çok farklı de-
ğil. Hatta Türkiye su kıtlığı çekme ris-
kiyle karşı karşıya olan ülkelerin başın-
da geliyor. Devlet Su İşleri (DSİ)’nin 
resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, 
bir ülkede kişi başına düşen yıllık su 
miktarına göre, “su zengini” veya “su 
fakiri” olarak nitelendiriliyor. Yapılan 
sıralamaya göre, kişi başına düşen yıl-
lık su miktarı 8 bin metreküpten fazla 
olan ülkeler “su zengini”, 2 bin met-
reküpten az olan ülkeler “su kıtlığı” 

yaşayan ülkeler ve bin metreküpten az 
olan ülkeler de “su fakirliği” çeken ül-
keler olarak nitelendiriliyor.

DSİ’nin verilerine göre, Türki-
ye’de yıllık kişi başına düşen su 
miktarı yaklaşık 1519 metreküp. Bu 
miktarıyla da Türkiye, su kıtlığı çeken 
ülkeler kategorisinde yer alıyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Da-
iresi (NASA) Yeryüzü Gözlemevi, 11 
Ocak 2021 itibarıyla Türkiye’deki ye-
raltı sularının durumuyla ilgili hesapla-
rı içeren raporunu açıkladı. Yayınlanan 
verilere göre, Türkiye’nin yeraltı su 
rezervleri ortalama seviyenin altında 
yer alıyor ve kuraklık riskiyle karşı 
karşıya.

Yayımlanan raporda, “2021’in 
başlamasıyla birlikte Türkiye’nin 
büyük bölümünde şiddetli kurak-
lık yaşanıyor. Ülkenin en kalabalık 
şehri olan (15 milyon) İstanbul çev-
resindeki çok sayıda rezerv 15 yılın 
en düşük seviyesinde. Bu koşullar 
devam ederse mahsul üretimi tehli-
keye girebilir” deniyor.

Dünya Yaban Hayatı Fonu 
(WWF) verilerine göre Türkiye’nin su 
kıtlığı riski oranı 2.78’e düştü. Dün-
yanın en riskli bölgesi kabul edilen Fi-
listin’de ise bu oran 3.67 seviyesinde.

Mimarlar Odasının Dünya Su 
Günü dolayısıyla yaptığı açıklama-
da, sulak alanların, tabiî filtre görevi 
görerek temizlenen su ile yeraltı su 
kaynaklarının yenilenmesini ve tekrar 
kullanıma hazır hale gelmesini sağla-
yan, taban suyunu dengeleyerek, sel 
sularını depolayarak taşkınları kontrol 
altına alan hayati öneme sahip alanlar 
olduğu belirtiliyor.

Resmi Gazetede 19 Mart 2021 ta-
rihinde yayımlanan “Sulak Alanları 
Koruma Yönetmeliği”nde yapılan 
değişiklikle sulak alanlarda ve sürdü-
rülebilir kullanım bölgelerinde yapı-
laşmanın önü açılıyor.

Bu yönetmelikle birlikte yapılan bi-
rinci değişiklikle, zorunlu altyapı pro-
jeleri haricinde, kamu yararı kararı bu-
lunan altyapı projelerine, hazırlanacak 
“Ekosistem Değerlendirme Raporu” 
doğrultusunda, ekosistem bütünlüğünü 
telafi edici tedbirlerin alınması şartıyla 
Bakanlıkça izin verilecek.

Yapılan ikinci değişiklikte ise, 
“sulak alanlarda, Bakanlığa tahsis 

edilen yerlerde koruma, yönetim, iş-
letme, tanıtım, sportif, eğlenme, din-
lenme ve benzeri hizmetler için ge-
rekli altyapı, üstyapı ve diğer tesisler 
Genel Müdürlükçe yapılır veya yap-
tırılır” deniliyor.

Bu yönetmelik değişikliği ile 
AKP’giller, sulak koruma alanlarında 
yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğ-
lenme, dinlenme ve benzeri tesislerin 
yapılması adı altında, sulak alanların 
yapıya açılmasını, doğal varlıkların 
talan edilmesini ve bu alanlarda yağ-
manın önünün daha da açılmasını he-
defliyor.

Plansızca yapılan HES’lerle akar-
suların yönleri değiştirilmekte, orman-
lar yok edilmektedir. Heyelan ve sel 
felaketleri sık sık yaşanır olmuştur. 
AKP’giller sulak alanları, su kaynakla-
rımızı rant uğruna talan etmektedirler 
zaten. Yeni çıkardıkları yönetmelikler-
le yaptıkları işe kılıf uydurmakta, daha 
kolay ve yeni vurgunlara zemin hazır-
lamaktadırlar.

Prof. Dr. Erdoğan Atmış, orman-
sızlaşma üzerine yazdığı köşe yazısın-
da, 2012 yılından bugüne orman alan-
larından yapılan tahsislerin, orman 
yangınlarıyla kaybedilen orman 
miktarının dört buçuk katı olduğunu 
belirtiyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Doğanay Tolunay, Orman Genel 
Müdürlüğü ormancılık istatistikleri-
ne göre, 2012-2020 döneminde 334 
bin 35 hektar orman alanının kamu 
yararı gerekçe gösterilerek orman 
dışına çıkarıldığını belirtiyor. Bu 
rakamın 82 bin 432 hektarı madenci-
lik için, 122 bin 385 hektar alanı ise 
enerji izinleri için kullanıldı. 129 bin 
217 hektar orman alanı ise diğer izinler 
kategorisinde yer alıyor. 

Bir orman, aynı alana sahip denizin 
8-10 katı kadar atmosfere nem salıyor. 
Nehirleri tatlı su ile besleyen havzaları 
koruyor. Yağış rejimini düzenleyen or-
manların kaybı, dünyanın tarım yapı-
lan bölgelerini olumsuz etkiliyor. Or-
mansızlaşma, toprak erozyonuna ve 
taşınan tanelerin akarsularda birik-
mesine yol açarak temiz içme suyu-
na erişimi azaltıyor. (WWF-Türkiye 
Doğal Hayatı Koruma Vakfı.)

Sonuç olarak, ülkemizde tatlı su 
kaynakları, sulak alanlar ve onların 
olmazsa olmazı olan ormanlar, Cum-
huriyet tarihinin en hızlı ve en yoğun 
saldırısına uğramış durumda. AKP’gil-
ler, sadece insana değil, doğaya da 
düşman.

Su kaynaklarımız her geçen gün 
azalıyor. “Su kıtlığı yaşayan ülkeler” 
arasında yer alan Türkiye, “su fakiri” 
olma yolunda ilerliyor.

En temel insan hakkı olan temiz 
suya erişim için; hijyenik şartlarda, in-
sanca yaşama hakkı için mücadelemiz 
sürecek.

HKP Programı, “Çevreye ve Ta-
rihe Saygı” bölümüyle bitirelim yazı-
mızı:

“Kurtuluş Partisi, insan hayatı-
nın sürmesinin, bitkiler ve hayvan-
larla birlikte, doğal dengeyi hiç boz-
madan mümkün olabileceğini çok 
iyi bilmektedir. Bunun için doğaya 
ve diğer canlılara saygılı, onlara 
zarar vermeyen bir üretimin yapıl-
masından yanadır. Bunun için ülke 
içinde gereken önlemleri almaktan 
çekinmeyecek, insanlık ve doğa düş-
manı emperyalist devletlerle müca-
deleden de geri durmayacaktır.

“Unutmayalım ki dünyamız, bi-
lim insanlarının öngörülerine göre 
daha üç milyar yıl biz canlılara ev 
sahipliği edecektir. Doğanın bu hiz-
metini yapabilmesi için bizim de 
onun kanunlarına saygılı olmamız 
ve onu bir bütün olarak (dağlarıy-
la, ovalarıyla, ormanlarıyla, nehir, 
göl ve denizleriyle, bitkileriyle, hay-
vanlarıyla) canı gönülden sevmemiz 
gerekir. Partimiz, bu bilince sahiptir 
ve bu sevgiyi taşımaktadır.

“Kıyılarımız, koylarımız, yeşil 
alanlarımız, göllerimiz, nehirlerimiz 
ve denizlerimiz de gözümüz gibi ko-
runur. Kirletilmez, bozulmaz.” q

Yunanistan, 20’nci Adamızı da işgal etti

Dünya Su Günü,
talan edilen su kaynaklarımız

ve kapımıza dayanan “su fakirliği”

Av. Tacettin Çolak
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İstanbul
Tek Adam Rejiminin Bir Gece 

Yarısı Kararı ile “İstanbul Sözleş-
mesinden” Çekilmesi Hukuksuz-
luktur, Kadın Düşmanlığıdır. Kabul 
Etmiyoruz.

Kurtuluş Partili Kadınlar olarak, 
bu hukuksuzluğu İstanbul/Beşiktaş’ta 
eylem yaparak protesto ettik.   

Diplomasız, cumhurbaşkanlığı 
hükümsüz olan Tayyip Erdoğan, ta-
rikatların, özellikle de İsmailağa Ce-
maatinin isteği–baskısı doğrultusunda 
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekildiğini Resmi Gazete’de yayımla-
tarak tüm dünyaya duyurdu. 

Kurtuluş Partili Kadınlar olarak bu 
duruma sesiz kalamazdık. Türkiye’nin 
Sözleşmeden neden çekildiğini ve bu 
Ortaçağcı gerici, yobaz güruhun ka-
dınlar üzerinden yürüttüğü politikayı 
bir kez daha alanlarda, meydanlarda 
soğuk havaya, yağmura aldırmadan 
teşhir ettik.  

Basın açıklamamız 22 Mart Pazar-
tesi günü akşam saat  19.00’da başladı. 
Yoğun yağmur altında başlayan basın 
açıklamamızı Partimizin MYK Üye-
si ve Merkezi Kadın Çocuk Komitesi 
üyesi Safiye Arslan Yoldaşımız yaptı.

Arslan, yaptığı açıklamada; 
AKP’gillerin ülkemizi hızla Orta-
çağ’ın karanlığına götürdüğünü, bu 
süreçte en çok da kadınların etkilendi-
ğini belirterek, her geçen gün kadına 
yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin, 
çocuk istismarlarının, tacizlerin, teca-
vüzlerin artığını söyledi.

AKP’gillerin İstanbul Sözleşme-
si’ni feshetmesine Kurtuluş Partili-
ler olarak  şaşırmadığımızı; çünkü 
Ortaçağcı Gericiliğin kadına bakışını 
Ustamız Hikmet Kıvılcımlı’nın “Ka-
dın Sosyal Sınıfımız” isimli eserinden 
iyi bildiğimizi ifade edere. “Tarihin 
en asalak ve en gerici sermaye sınıfı 
olan ve bin yıllardır din bezirgânlığı 
yaparak sömürü düzenlerini sürdü-
ren Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı-
nın iktidardaki temsilcisi AKP’gil-
ler’in yaptıkları kadın düşmanlığı 
ve kadına yönelik saldırıları sınıf ka-

rakterlerinin gereğidir.” dedi. İstan-
bul Sözleşmesi’nin feshi kararının ka-
dın düşmanlığı olduğunu ve bu kararın, 
tam kanunsuzluk olduğunu belirterek, 
“Yok Hükmünde” olduğunu söyledi.

Eylem sırasında sık sık “Kadının 
Katili Sermaye Düzeni!”, “Siya-
sal İslam Ortaçağ’dır!”, “Kadın 
Erkek El Ele Kurtuluş Parti-
si’ne!”, “Kadın Olmadan Dev-
rim Olmaz, Devrim Olmadan 
Kadın Kurtulmaz!”, “Laiklik 
Yoksa Özgürlük, Bilim, Demok-
rasi Yoktur!” sloganları atıldı.

Ankara
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen 

AKP’giller’e karşı Kurtuluş Partili 
Kadınlar Ankara’da ayakta!

Kurtuluş Partili Kadınlar bir gece 
yarısı kararnamesiyle “İstanbul Söz-
leşmesi’ni” fesheden AKP’giller’in 
Reisine karşı tek vücut haykırdı:

İstanbul Sözleşmesi’nin Feshi Hu-
kuksuzluktur, Kadın Düşmanlığıdır! 

HKP Genel Merkezi önünde ger-
çekleştirilen eylem basın açıklama-
sıyla başladı. Polisin yoğun güvenlik 
önlemi aldığı görülen eylem ilgiyle 
izlendi.

Basın açıklamasını, Genel Mer-
kez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Ayça 
Okur;

“Değerli Halkımız, Değerli Basın 
Emekçileri;

“Bir gece yarısı operasyonuyla, 
Anayasamızın 90 ve 104. Madde-
lerine aykırı olarak, İstanbul Söz-
leşmesi’nden çekilindi. O İstanbul 
Sözleşmesi kadının ezilmişliğinin 
çaresi değildi, biliyoruz. Fakat bir 
nebze de olsa yaşadığı çeşitli sorun-
lara çözümler getiriyordu. Önlemler 
öneriyordu.

İşte bu kısacık, daracık da olsa 
sözleşmeye tahammül edemeyen 
AKP Genel Başkanı, İstanbul Söz-
leşmesi’nden çekildi. Bu uygulama, 
mevcut Anayasamıza aykırıdır, hu-
kuksuzdur. Kadınlarımızın katline 
ferman vermek demektir. İşte bu 
konuda Basın Açıklamamızı ger-
çekleştirmek üzere sözü, Ankara İl 

Yöneticisi ve Kadın Çocuk Komitesi 
Üyesi Reycan Çakır Yoldaş’ıma ve-
riyorum” diyerek başlattı. 

Ankara İl Yöneticisi ve Kadın Ço-
cuk Komitesi Üyesi Reycan Çakır’ın, 
kadını erkeğin cariyesi, hizmetçisi 
olarak gören Ortaçağcı AKP’giller’e 
karşı duyduğu öfkeyle, kinle, hınçla 
okuduğu Basın Açıklaması sırasında  
“Kadının Katili Sermaye Düzeni!”, 
“Siyasal İslam Ortaçağ’dır!”, “Ka-
dın Erkek Kol Kola Gerçek Kurtu-
luşa!”, “Kadın Erkek El Ele Kurtu-
luş Partisi’ne!”, “Kadın Olmadan 
Devrim Olmaz, Devrim Olmadan 
Kadın Kurtulmaz!”, “Laiklik Yoksa 
Özgürlük, Bilim, Demokrasi Yok-
tur!” sloganları atıldı. Kadının gerçek 
kurtuluşunu sağlayacak İkinci Kurtu-
luş Savaşçıları HKP’liler, kadın erkek 
omuz omuza gerçekleştirdiler protesto 
eylemini. 

Protesto eylemimiz coşkulu slo-
ganlarımızla sona erdi.

Ama İnsanlığı Ortaçağ Karanlığına 
götürmeye yeminli AKP’giller’e, bun-
ların arkasındaki oynatıcıları, iktidara 
taşıyıcıları AB-D Emperyalistlerine 
karşı mücadelemiz devam edecek.

İzmir
İzmir’den Kurtuluş Partili Ka-

dınlar olarak AKP’giller’in İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilmesini protes-
to ettik

İzmir’den Kurtuluş Partili kadın-
lar olarak, AKP’giller’in Reisinin 20 
Mart gecesi imzaladığı kararname ile 
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini, 
22 Mart günü saat 18.00’de Karşıya-
ka Çarşı girişinde yaptığımız eylemle 
protesto ettik.

Eylemimiz için Karşıyaka İlçe Ör-
gütümüzün önünde toplandık. Polisin 
yürütmeme ısrarına rağmen kararlı 
duruşumuzla, yoğun polis ablukasında 
yürüyüşümüzü yaptık. “İstanbul Söz-
leşmesi’nden Çekilmek Hukuksuz-
luktur, Kadın Düşmanlığıdır!” yazılı 
pankartımızı açarak ve  AKP’giller’i 
teşhir eden “Sözleşmeden Çekilmek 
Hukuksuzdur!”, “Siyasal İslam Or-
taçağ’dır!”, “Siyasal İslam Kadına 
Düşman!” sloganlarımızı atarak yürü-
yüşümüzü yaptık.

Karşıyaka Çarşı girişine kadar yaptı-
ğımız yürüyüşten sonra eylemimiz  HKP 
Merkezi Kadın Çocuk Komitesi üyesi 
yoldaşımız Prof. Dr. Özler Çakır’ın  
yaptığı açış konuşmasıyla başladı. 

Çakır konuşmasında şunları söyle-
di:

“Değerli Halkımız, Değerli Basın 
Emekçileri, Bizler, şu anda, bu alan-
da protesto eylemimizi gerçekleşti-
rirken bile, ülkemizde kaç kadın kat-
ledilmekte! Evlerde kapalı kapılar 
ardında, sokaklarda, cadde ortasın-
da kadınlarımızın acı çığlıkları yük-

seliyor! Kadınlarımız, küçücük kız-
larımız, çocuklarımız şiddete-tacize 
maruz kalıyor, tecavüze uğruyor.

“AKP’giller’in Reisi, bir gece 
yarısı operasyonuyla, kanunsuz bir 
biçimde İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekildiklerini ilan etti.

“Kadınlarımızın uğradıkları şid-
dete, maruz kaldıkları haksızlıklara 
bir nebze de olsa set çekecek, yasal 
önlemler oluşturacak bu kadarcık 
bir düzenlemeye bile tahammül ede-
medi Ortaçağcı Gerici AKP’giller.

“İktidara geldikleri günden bu 
yana Ortaçağ özlemiyle yanıp tutu-
şan AKP’giller, Mustafa Kemal’e, 
Laik Cumhuriyet’e, onun kazanım-
larına ve kurumlarına saldırmakta 
ve yok etmekteler. Eğitim, Üniversi-
teler, Ordu, Yargı, Hukuk çökertildi. 
Halkımızı Muaviye-Yezid, CIA-Pen-
tagon İslamı ile afyonluyorlar. Ül-
kemizi Yeni Sevr bataklığına sürük-
lüyorlar, Faşist Din Devletinin yapı 
taşlarını döşüyorlar.  Bu çöküşten, 
bu gidişten en çok mağdur olanlar 
ise her zaman olduğu gibi çifte sö-
mürüye uğrayan kadınlarımız.

“Ama yağma yok! Biz Birinci Ku-
vayimilliyecilerin devamcıları olan 
Kurtuluş Partililer, Şerife Bacı’ların, 
Gördesli Makbule’lelerin, Nezahat 
Onbaşı’ların devamcıları olan Kur-
tuluş Partili Kadınlar; yürüttüğü-
müz İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı da 
zaferle sonuçlandıracak, onu sosyal 
kurtuluş ile taçlandıracağız!

“Antika-Modern, yerli-yabancı 
Parababalarının sömürü düzenine 
son vereceğiz!

“Bundan adımız gibi eminiz!
“Bugün de Halkın Kurtuluş Par-

tisi, kendi tüzüğünde belirilen amaç 
maddesine uygun olarak insan hak 
ve hürriyetlerinin ayaklar altına 
alınmasına sessiz kalmayacaktır. Bu 
doğrultuda, ülkemizin en insansever, 
en halksever, en haksever, en doğa-
sever Partisi olarak HKP, İstanbul 
Sözleşmesi’ni ‘feshettiğini’ ilan eden 
AKP’giller’in Reisi’nin kararına 
karşı, yürütmenin durdurulması ve 
iptal edilmesi için Danıştay 10. Da-
iresinde 22.03.2021 tarihi itibarı ile 
dava açmış bulunmaktadır. 

“Şimdi Partimiz adına açıkla-
mayı yapmak üzere sözü Yoldaşım, 
HKP Karşıyaka İlçe Başkanı  Fatma 
Olkun’a bırakıyorum. ”

Çakır’ın ardından Partimiz Karşı-
yaka İlçe Başkanı Fatma Olkun Yol-
daş,  Kurtuluş Partili Kadınlar adına 
basın açıklamasını yaptı. 

Olkun, “20 Mart’ta, gece yarısı 
AKP’giller’in Reisi, var olan hukuk 
kurallarını ayaklar altına alarak ya-
yımladığı bir kararname ile kadına 
ve aile üyelerine yönelik şiddetin ön-
lenmesinde önemli bir yeri olan İs-
tanbul Sözleşmesi’ni feshettiğini ilan 

etti. Şaşırmıyoruz çünkü AKP’gil-
ler’in yaptıkları kadın düşmanlığı 
ve kadına yönelik saldırıları sınıf 
karakterlerinin gereğidir”, dedi.

Yoldaşımız konuşmasının devamın-
da, İstanbul Sözleşmesi’nin Milletlera-
rası bir sözleşme olduğunu, Milletlera-
rası bir antlaşmayı ancak TBMM’nin  
kaldırabileceğini ve bunu da ancak 
kanunla yapabileceğini, Cumhurbaş-
kanı koltuğundaki Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Milletlerarası Sözleşmeyi fes-
hetme veya ondan  çekilme yetkisinin 
olmadığını, Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
Meclisin yetkisini ve Anayasayı gasp 
ettiğini dile getirdikten sonra, kararın 
tam kanunsuzluk hali olduğunu, yok 
hükmünde olduğunu vurguladı.

Yoğun polis ablukası altında devam 
eden eylemimizde “Kadının Katili 
Sermaye Düzeni”, “Laiklik Yoksa 
Özgürlük, Bilim, Demokrasi Yoktur”, 
“Kadın Olmadan Devrim Olmaz, 
Devrim Olmadan Kadın Kurtul-
maz”, “Kadının Kurtuluşu Devrim-
de, Sosyalizmde!”, “Kadın Erkek El 
Ele Kurtuluş Partisi’ne” sloganları-
mızı tüm inancımızla haykırarak, İzmir 
Halkına devrimci çözümü ulaştırdık. 

Gerçek kurtuluş için halkımızı Par-
timiz çatısı altında örgütlü mücadeleye 
çağırarak eylemimizi sonlandırdık.

Bursa
Kurtuluş Partili Kadınlar olarak 

AKP’giller’in İstanbul Sözleşme-
sin’den çekilmesine karşı Bursa’da 
eylem yaptık

Bilindiği gibi AKP’giller’in Reisi, 
İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece ya-
rısı Anayasaya aykırı bir kararname ile 
çekildiğini açıklamıştı.

Türkiye’yi hızla Ortaçağcı Faşist 
Din Devletine dönüştüren AKP’giller 
ve onun diplomasız, Kaçak Saraylı Re-
isi, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek 
kadın düşmanlığını, halk düşmanlığını 
bir kez daha göstermiştir.

Türkiye’nin Ortaçağ karanlığı-
na sürüklenmesine karşı her ne kadar 
uygulanma sorunları da olsa önem-
li bir reform ve mevzi olan İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilmeye karşı tüm 
Kurtuluş Partililer olarak kadın-erkek 
omuz omuza birlikte 22 Mart Pazartesi 
17:30’da Bursa Kent Meydanı’nda ey-
lem yaparak bu hukuksuzluğu ve kadın 
düşmanlığını protesto ettik. 

Yapılan protesto eyleminde HKP 
Genel Merkezince hazırlanılan ve tüm 
illerde yapılan basın açıklamasını HKP 
Bursa İl Yöneticisi Gülistan Çelik 
Yoldaş okudu. Eylem yoğun yağmura 
rağmen  coşkulu bir şekilde devam etti. 
Eylemimizde sık sık “Laiklik Yoksa 
Özgürlük Yoktur!” “Laiklik Yoksa 
Bilim, Demokrasi Yoktur!” “Kadı-
nın Kurtuluşu Devrimde!” “Kadı-
nın Katili Sermaye Düzeni!” “Kadın 
Erkek El Ele Kurtuluş Partisi’ne!” 
“Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi!” 
sloganlarını attık.

Kurtuluş Partili Kadınlar

Halkın Kurtuluş Partisi’nin ilk Ge-
nel Başkanı, Türkiye Devrimi’nin 

Önderi Hikmet Kıvılcımlı Usta, “Ka-
dın Sosyal Sınıfımız” isimli eserinde 
Ortaçağcı gericiliğin kadına bakışını 
şöyle dile getiriyordu:

“Türkiye’de olanlar, belki Dün-
yanın hiç bir yerinde demeyelim 
isterseniz, ama pek az yerinde gö-
rülür. Halkı sömürüp ezen gerici 
sınıflar, ezip soydukları alt sınıfları 
her yerde aldatarak güderler. Ama 
hiçbir yerde bu aldatış, bizdeki ka-
dar hep en utanmazca ve hayvanca 
gerekçelerle Kadın öne sürülerek 
yapılamaz.

“Türkiye’de, alt sınıfların her-
hangi bağımsız bir düşünce ve 
davranışı daha ilk adımını almaya 
görsün… Gericiler o saat Kadının 
saçlarını ellerine dolayıp, halkın 
karşısına, daha doğrusu vicdanına, 
ruhuna kazık gibi dikilirler, çalışan 
insanımızın ruhça, maddece sömü-
rülmekten kurtulmaya doğru yönel-
meyi denemesini felce uğratmak için 

kadını zehir gibi kullanırlar. Sömü-
renler, Dünyanın hiçbir yerinde ge-
riciliklerini mahkûm kadın sınıfının 
durumu ile maskeleyerek bizdeki 
kadar utanmazca ve hinoğluhince 
Kadın adlı ırz ve namus demagoji-
sinden en namussuzca yararlanmayı 
beceremezler.”

Dolayısıyla, Tarihin en asalak ve 
en gerici sermaye sınıfı olan ve bin yıl-
lardır din bezirgânlığı yaparak sömürü 
düzenlerini sürdüren Tefeci-Bezirgân 
Sermaye Sınıfının iktidardaki temsilci-
si AKP’giller’in yaptıkları kadın düş-
manlığı ve kadına yönelik saldırıları, 
sınıf karakterlerinin gereğidir.

Tayyipgiller iktidarı İstanbul Söz-
leşmesi’nden bu nedenle çekilme ka-
rarı almışlardır. Sınıf temelinde da-
yandıkları Ortaçağcı, şeriatçı cemaat 
ve örgütler bunu istemişlerdir kendile-
rinden. Fıtratı akıl, bilim ve vicdandan 
uzak bir iktidarın kadın hakları konu-
sunda tutarlı davranması da beklene-
mezdi zaten.

“Ben zaten kadın-erkek eşitliğine 

inanmıyorum”, “Kadın cinayetleri 
abartılıyor”, “Makyaj yapan kadın, 
kaportası bozuk araba gibidir”, di-
yen bir anlayış kırıntı da olsa kadın 
haklarına tahammül edemezdi.

İnsanlığın yarısı olan kadını hem 
üretimde hem politik mücadelede en 
önde görmeyi amaç edinmiş bir parti 
olarak bu kanunsuzluğa eylemlerimiz-
le karşı durduk. Bugün de Anayasaya 
aykırı şekilde İstanbul Sözleşmesi’n-
den ayrılma ile ilgili çıkarılan Cum-
hurbaşkanlığı Kararının iptali için Da-
nıştay’da dava açtık.

Çünkü bu karar hem temel insan 
haklarına aykırı bir karardır hem de 
şekli olarak Anayasaya aykırıdır. Cum-
hurbaşkanlığı kararıyla kanun niteli-
ğinde olan ve hatta Anayasanın 90’ıncı 
maddesine göre kanunlardan da üstün 
tutulan bir düzenleme, Cumhurbaşka-
nının tek başına vereceği bir kararla 
ortadan kaldırılamaz. Temel haklar 
Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle 
düzenlenemez. Recep Tayyip Erdo-
ğan, Meclisin yetkisini ve Anayasayı 
gaspetmiştir. Bu karar, tam kanun-
suzluk halidir! Yok hükmündedir!

Bugün açtığımız davanın ardından 
kısa bir açıklama yapan HKP Merkez 
Disiplin Kurulu Başkanı Av. Ayça 

Okur Yoldaş, Danıştay önünde şu ifa-
delere yer verdi:

“Değerli Halkımız, Çilekeş, ve-
fakâr kadınlarımız ve kız kardeşle-
rimiz;

“AKP’giller’in Genel Başkanı 
tarafından bir gece yarısı operas-
yonuyla İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilindi. İşte biz buna sessiz kala-
mazdık, mücadelemiz her yerde, her 
safhada devam ediyor. Ama bugün 
bir tarihi belgeye daha imza attık. 
Danıştayda dava açtık. İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilinmesi kara-
rının iptaline karşı 2021/1479 esas 
numarasıyla Danıştay 10. Daire Baş-
kanlığına dilekçemiz verilmiştir. Bir 
şey ummuyoruz ama mücadelemize 
devam ediyoruz.”

Halkın Kurtuluş Partisi, kendi tü-
züğünde belirtilen amaç maddesine 
uygun olarak insan hak ve hürriyetle-
rinin ayaklar altına alınmasına karşı 
sessiz kalmayacaktır. Tüm insanlığın 
kan ve gözyaşlarıyla edinmiş olduğu 
evrensel değerlerin çiğnenmesi, ka-
nunsuzca insanların elinden alınması 
anlamına gelen bu tür işlem ve düzen-
lemelere karşı HKP tüm gücüyle mü-
cadele etmektedir. 

Açtığımız bu davayla da bu kez, 
hukuksuz, kanunsuz bu işin ihtiyat-i 
tedbir talebimizle Danıştay tarafından 
derhal durdurulmasını istedik.  Bugün 
değilse bile elbette bir gün tam bağım-
sız bir ülkede emri hukuktan ve vicda-
nından alan, adalet ve insan haklarını 
temel ilke edinmiş namuslu yargıçlar, 
işlenen bu suçların hesabını soracak-
lardır. 22.03.2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Söz konusu Suç Duyurumuzu 
aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz:

https://bit.ly/3wjXWHE

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen AKP’giller’in kadın düşmanlıklarına karşı
Kurtuluş Partili Kadınlar Türkiye’nin dört bir yanında eylemlere devam ediyor

HKP’den:
Partimiz, İstanbul Sözleşmesi’nin hukuksuz,

kanuna aykırı feshini Danıştaya taşıdı!
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Ankara’yı FETÖ’cülere nasıl parsel 
parsel sattığını açıkladığı, sonrasın-
daki kapışmalarının hemen akabinde 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
2015/2048 Hazırlık Soruşturma Nu-
marası ile Suç Duyurusunda bulun-
muştuk.

Görevli Savcı, İ. Melih Gökçek 
hakkındaki iddiaları haklı bulmuş 
ve İçişleri Bakanlığından soruştur-
ma izni istemişti. Ancak, dönemin, 
görevi Efkan Ala’dan yeni devralan 
İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk so-
ruşturma izni vermemişti.

Elbette ki bu izin, esas olarak 
AKP’giller’in Reisi Recep Tayyip Er-
doğan’dan çıkmamıştı.

Zaten anlaşılacağı üzere, Bülent 
Arınç ile Melih Gökçek arasındaki 
“Parsel Parsel” vurgun kapışmasının 
ucunun kendisine geleceğini öngören 
R. Tayyip Erdoğan, olaya müdahale 
ederek izin verilmesini engellemiştir.

Murat Ağırel’in, ismini, bu kapış-
ma sırasında Bülent Arınç’ın, İ. Melih 
Gökçek hakkında sarfettiği; “Anka-
ra’yı FETÖ’cülere parsel parsel sat-
tı” ifadesinden yola çıkarak koyduğu 

kitabında açıkça görüleceği üzere;
İ. Melih Gökçek’in;
FETÖ’cülere yurt yerleri verdiği,
Zengin işadamlarına okullar yap-

tırdığı,
İmar planlarında değişiklikler yap-

tırarak, Belediye Meclisine aldırdığı 
kararla, 20 bin 690 metrekarelik Be-
lediye arazisinin 10 bin metrekaresini 
Gülen Cemaatinin okul veya dershane 
açması için “özel eğitim ve öğretim 
tesisi alanı”na çevirdiği ve Ankara Bü-
yükşehir Belediye Meclisinde kabul 
edilmesini sağladığı,

FETÖ’nün Ankara İmamıyla olan 
ilişkisini,

Ankara İncek’te Fethullahçı savcı 
ve yargıçlara arazi tahsis ettiği,

ABD gezisinde FETÖ’nün Ameri-
kan İmamı ile görüştüğü ve dernekleri-
ni ziyaret ettiği,

Gelişmiş istihbarat amaçlı dinleme 
cihazlarını elinde bulundurduğu,

Fethullahçı işadamlarına okul için 
belediyeye ait arazileri usulsüz şekilde 
verdiği,

FETÖ bağlantılı kişilerin belediye 
kadrolarına alınması ve üst düzey yö-
netici yapılmasını sağladığı,

17/25 Aralık’tan sonra FETÖ bağ-
lantılı televizyon kanallarına para ak-
tarılmasını sağladığı,

Belediyede imar mevzuatına ay-
kırı imar değişikliklerini kabul edile-
rek, FETÖ/PDY örgütü mensupları ile 
üçüncü kişiler yararına menfaat sağ-
lanmasına yol açtığı,

Alfagaz, Ankapark yolsuzlukları 
gibi iddialar belgeleriyle birlikte yer 
almaktadır.

İşte tüm bunların AKP’giller’in 
Reisinden habersiz olmasının müm-
kün olamayacağı, AKP’nin kurucula-
rından Abdüllatif Şener’in, AKP’de 
kendisinden başka tüm kurucuların 
FETÖ’cü olduğu açıklamasında yer al-
dığı üzere, yine Eski Cumhuriyet Baş-
savcısı, Kaset Operasyonuyla bunların 
üzerine gitmesi engellenen Nuh Mete 
Yüksel’in bir röportajdaki sorulara 
verdiği yanıt, bunların organize bir suç 
örgütü işi olduğunu ispatlamaktadır.

Ne diyordu Nuh Mete Yüksel rö-

portajda?
“FETÖ’nün siyasi ayağı varsa, bu 

hangi yolla ortaya çıkarılmalı? Cum-
hurbaşkanı, 15 Temmuz’dan sonra 
“Allah affetsin, kandırıldık” demişti. 
Ne olmalı?

“Yargılanmaları gerekiyor. Öze-
leştiri yetmez.

“- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 
mı yargılanması gerekiyor?

“Gerekirse yargılanmalı. Beni 
içeri attıracaksın.”

İşte bir kez daha belgeleriyle ispat-
lanan; AKP+Tayyip Erdoğan+Melih 
Gökçek+FETÖ ilişkisi ve vurgunla-
rı-talanları nedeniyle Avukatlarımız; 
Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet, 
İhaleye Fesat Karıştırma, Terörle 
Mücadele Kanununa Muhalefet suç-
lamalarıyla (ekinde Partimizin Mart 
2015 tarihli Suç Duyurusu ve Murat 
Ağırel’in “PARSEL PARSEL” adında-
ki kitabı ile) Cumhuriyet Başsavcılığı-
na ihbarda bulunmuşlardır.

Suç duyurusunun ardından HKP 
Genel Merkez Disiplin Kurulu Baş-
kanı Av. Ayça Okur, Ankara Adliyesi 
önünde basın açıklaması yaptı. Okur 
şunları söyledi:

 “Değerli Halkımız;
“Bugün tarihi bir suç duyurusunda 

daha bulunduk. Parlamenterler Bü-
ro’ya 2021/50015 hazırlık soruşturma 
numarasıyla kaydedilen suç duyuru-
muzun şüphelileri, İ. Melih Gökçek, 
Recep Tayyip Erdoğan ve 2015 yılının 

İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk. 
“Suç duyurumuzun konusu, Murat 

Ağırel’in Parsel Parsel kitabında so-
mutlaştırdığı deliller neticesinde orta-
ya çıktı. 2015 yılının yine Mart ayında 
Melih Gökçek hakkında bir suç du-
yurusunda daha bulunmuştuk. Bu suç 
duyurumuzda Melih Gökçek’in soruş-
turulmasına izin talep eden Savcı, suç 
duyurumuzu haklı bulmuştu ama Sav-
cıya İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk 
tarafından bu izin verilmemişti, itiraz-
larımız da reddedilmişti. Bugün hâlâ 
güncelliğini koruyor. Suç duyurumu-
zun konusu, Görevi Kötüye Kullanma, 
Zimmet, İhaleye Fesat Karıştırma, Te-
rörle Mücadele Kanununa Muhalefet.

“Tüm bu nedenlerle Melih Gök-
çek’in ve İçişleri Bakanının, AKP’gil-
ler’in Başkanından habersiz hiçbir şey 
yapamayacağının göstergesi olan bir 
suç duyurusudur bu. Soruşturulacağı-
nı ümit etmiyoruz. Ama satır satır suç 
duyurularını Tarihe not düşürüyoruz.”

12.03.2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

2021/50015 hazırlık soruşturma 
numarasıyla kaydedilen suç duyuru-
muzun dilekçesi aşağıdadır:

https://bit.ly/31r5R7F

“Hamza Yerlikaya Vakıfbank yö-
netiminden ayrıldı

“12 Haziran 2020 tarihinde Va-
kıfbank Yönetim Kurulu Üyesi ola-
rak atanan eski milli güreşçi Hamza 
Yerlikaya’nın banka yönetimindeki 
görevi bugün sona erdi.

“Vakıfbank’ın bugün Olağan 
Genel Kurulu yapılıyor. Edinilen 
bilgiye göre, eski milli güreşçi Ham-
za Yerlikaya, bankanın yeni yönetim 
kurulunda yer almayacak.” (https://
www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/
hamza-yerlikaya-vakifbank-yoneti-
minden-ayrildi-6336218/)

Haber sitelerine düşen haber genel-
de bu yönde. Tabiî ki arka planını yaz-
mıyorlar. Durup dururken mi akıllarına 
geldi, Vakıfbank yöneticiliğini sonlan-
dırmaları? Yeni anladık senin bankacı-
lıkla bir ilginin olmadığını mı dediler? 
Zaten sen Bankacılık Kanununa göre 
yönetici olamazmışsın, yüz kızartıcı 

bir suçtan yargılanıp bir de hüküm giy-
mişsin mi dediler? Yeter artık bu kadar 
seni nemalandırdığımız, biraz da başka 
yandaşlarımızı besleyelim mi dediler?

Yazmıyorlar, söylemiyorlar, yayın-
lamıyorlar…

Halkın Kurtuluş Partisi’nin; Ham-
za Yerlikaya’nın sahte lise diploma-
sıyla ilgili suç duyurusunda bulunup 
Kamuoyunu harekete geçirdiğini, bil-
gilendirdiğini ve bu sahtekârlığın peşi-
ni bırakmadığını yazmıyorlar.

HKP’nin; Hamza Yerlikaya’nın 
“Resmi Belgede Sahtecilik” suçlaması 
ile Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde 
yargılandığını, diplomasının sahte oldu-
ğunun tespit edilip Resmi Belgede Sah-
tecilik diye adlandırılan suçtan hüküm 
giydiği Mahkeme Kararını ortaya çıkar-
dığından hiç bahsetmiyorlar.

HKP’nin; suç duyurusunun arka-
sını getirip, üstelik bu mahkeme kara-
rının tarihini sayısını verip, okuduğu 

okullara, TBMM’ye, Yüksek Seçim 
Kuruluna, Vakıfbank’a, Türkiye Güreş 
Federasyonuna dilekçelerle başvurup, 
sahte diplomayla geldiği bütün ma-
kamlardan azledilmesini, kendisine 
yapılan bütün ödemelerin hazineye 
geri verilmesi gerektiğini istediğini 
söylemiyorlar.

İşte bugün Hamza Yerlikaya’nın 
Vakıfbank’ın yöneticiliğinden alınma-
sının sanki kendiliğinden olmuş gibi 
yazıyorlar, söylüyorlar ama bu sonu-
cun Halkın Kurtuluş Partisi’nin karar-
lı bir şekilde bu sahtekârlığın, adam 
kayırmanın, bu yolsuzluğun üzerine 
gitmesinden kaynaklı olabileceğini 
yazmıyorlar, söylemiyorlar, yayınla-
mıyorlar.

Olsun bakalım… Biz farkındayız. 
Tarih de bunu, HKP’nin bir başarısıdır, 
diye yazacak.

Ama bu yetmez!
Hamza Pehlivan’ın bütün ayrıca-

lıklarının sona erdirilmesi gerekiyor. 
Kendisine yapılan bütün ödemelerin 
geri alınıp kamuya iade edilmesi gere-
kiyor. Bu da olacak.

Eninde sonunda bütün bu kaynak-
ları heba etmenin, halkın ürettiklerini, 
verdiklerini yandaşlara peşkeş çekme-
nin hesabı sorulacak.

Sadece “Pehlivan” Hamza’dan mı?
Türkiye Tarihi’nin en büyük yol-

suzluğuna, vurgununa, talanına imza 
koyan AKP’gillerden ve Reisi’nden 
hesap sorulacak. Bu suçlar halka karşı, 

insanlığa karşı, vatana karşı işlenmiş 
suçlardır. Zaman aşımı yoktur, bu suç-
ların affı da olamaz.

İşte o kutlu gün geldiğinde, Halk 
Mahkemesi kurulduğunda, AKP’gil-
ler’in arkasındaki AB-D Emperyalist-
leri de kurtaramayacak onları.

Bizim bilimli-bilinçli-inançlı-ka-
rarlı mücadelemizle gelecek o günler.

Buna inancımız tam. 26.03.2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

AKP’giller halka veriyorlar talkımı, 
kendileri yutuyor salkımı. Emekçi 

Halkımıza gelince; maske-mesafe-hij-
yen, yılbaşı yapmayın, bayram gezme-
sine gitmeyin, misafir kabul etmeyin, 
düğünüze şu kadar kişiyi çağırın, aman 
halay çekmeyin, cenazelerinizi şu ka-
dar kişiyle kaldırın, küçük esnafa, dük-
kanına alabileceğin kişi sayısı şu kadar 
olsun. Arkasından uymayan, uyama-
yan gariban halkımıza cezaları bindir.

Ama iş AKP’giller’in kendilerine 
gelince hiçbir denetim yok, yaptırım 
yok, sınırlama yok. Onlar binlerle dü-
ğün de yapabilirler, toplu göbek de ata-
bilirler, cenazelerini safları olabildiğin-
ce sıklaştırarak binlerle kaldırabilirler 
ve Lebalep Kongreler yapabilirler.

AKP’giller’in Ankara’da yaptığı 
“Büyük Kongre”, Kovit-19 Pandemi-
sine yönelik bütün tedbirlerin yok sa-
yıldığı, tedbirleri yok sayanlara karşı 
bütün yaptırımların uygulamadan kal-
dırıldığı, Koronavirüs için bayram ama 
önümüzdeki günlerin halkımız açısın-
dan kara günler getireceği bir Genel 
Kurul oldu.

Halkın, işçinin, emekçinin, gençli-
ğin Partisi olarak buna duyarsız kala-
mazdık. Bundan önceki AKP’giller’in 
hiçbir talanına, vurgununa, zulmüne 

duyarsız kalmadığımız gibi…
Bir kez daha Tarihe not düştük, 

AKP’giller’in halkımızın sağlığını 
hiçe sayan, kendilerinden başka hiç 
kimseyi düşünmeyen bir hareketi olan 
Kongrelerini yargıya taşıdık.

AKP’giller’in hukuk bürolarına 
dönüştürdüğü yargıdan Hukukun ge-
reklerini yerine getirmesini beklemi-
yoruz.

Ama AKP’giller’in çelik bilezikle 
tanışacağı günlerde, namuslu, gücü-
nü halktan, hukuktan, vicdandan alan 

Savcıların-Yargıçların ellerini rahat-
latmak, işlerini kolaylaştırmak için 
yapıyoruz bu suç duyurularını. Bir de 
delil bulmakla uğraşıp zaman kaybı 
yaşamasınlar diye.

Ama asıl olarak İkinci Kurtuluş Sa-
vaşı’na önderlik edecek olan bir Par-
tinin görevi, tarihsel sorumluluğudur 

diye bakıyoruz Hukuk alanında verdi-
ğimiz bu mücadelelere.

Suç duyurumuz sonrası Parti’mizin 
Ankara İl Sekreteri Av. Doğan Erkan 
Yoldaş’ımızın yaptığı açıklama ve Suç 
Duyurumuz aşağıdadır:

Saygıdeğer Halkımız, 
Bildiğiniz gibi AKP, bundan 3 gün 

önce leb a leb bir kongre yaptı. Fotoğ-
raflarını çokça gördünüz bu kongrenin. 
Burada pandemi kuralları sıfır, sosyal 
mesafe kuralları sıfır ve dahası bu açık 
Hıfzıssıhha Kurulu ihlallerine karşı 
hukuki yaptırım da sıfırdı.

Biz bu kongreden ötürü, öncelikle 
AKP Genel Başkanı sıfatıyla Recep 
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bu 
kongreyi gerçekleştiren, burada sosyal 
mesafe kurallarını ihlal eden ve sosyal 
mesafe kurallarına uyması gerekirken 
uymayı sağlamayan tüm kurul yetki-
lileri hakkında bir suç duyurusu yapı-
yoruz. 

Dediğim gibi, öncelikle AKP Ge-
nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Başka, buradaki binlerce kişi ara-
sında sosyal mesafe kurallarına asla 
herhangi bir yaptırım uygulamayan 
kolluk güçleri, çünkü salona bir yap-
tırım uygulama olsaydı, kolluk güçle-

ri kimseyi yanaştırmazdı tabiî. Bunlar 
hukuk üstü sayıyorlar kendilerini ama 
bir suç. Dolayısıyla Ankara İl Emniyet 
Müdürü, Ankara Valisi hakkında da 
suç duyurusu yapıyoruz.

Yine bu Genel Kurul’un leb a leb 
yapılmasına engel olmayan, sosyal 
mesafe kurallarının hayata geçirilme-
sini sağlamayan, yasadaki görevine 
rağmen, Hıfzıssıhha Üyeleri hakkında 
suç duyurusu yapıyoruz.

Ve Ankara İl Seçim Kurulu Başkanı 
hakkında da suç duyurusu yapıyoruz.

Baroların Genel Kurallarını bildi-
ğiniz gibi 8-10 aydır yaptırmıyorlar. 
Şimdi de 300 kişi ancak yapabilirsiniz 
diye kural çıkarttılar. Bu kuralı çıkar-
tan Hıfzıssıhha Kurulları, Seçim Ku-
rulları, Valilikler ve İçişleri Bakanı, 
AKP Genel Kurulu yapılırken nere-
deydiniz?

Bize göre bu kongre açıkça insan-
ların toplu ölümüne sebebiyet verecek 
bir düzeyde ve insanların, toplumun 
sağlığını, toplumun refahını hiç önem-
semeyen bir suç eylemiydi.

Neler ihlal edildi?
Öncelikle Görevi Kötüye Kullan-

ma suçu işlediler. Çünkü bu AKP’liler 
aynı zamanda Devlet makamlarını iş-
gal etmiş durumdalar. Devlet makam-
larını işgal ettikleri için onun verdiği 
olanaklarla yapıyorlar bu kongreyi. Ve 
kendilerini hukukun üstünde sayıyor-
lar. O yüzden Görevi Kötüye Kullanma 

suçu işlenmiştir. Keza bu kongrenin 
yapılmasına cevaz veren yasal kurum 
yetkilileri de Görevi Kötüye kullanma 
suçu işlemişlerdi.

Yine Türk Ceza Kanunu 195’nci 
maddesindeki suçu işlemişlerdir bu-
rada yani Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin 
tedbirlere aykırı davranma suçunu iş-
lemişlerdir.

Bu suçu göz göre göre izleyen, hiç-
bir yaptırım uygulamayan diğer Kamu 
Görevlileri de Kamu Görevlisinin 
Suçu Bildirmeme suçunu işlemişlerdir.

Biz biliyoruz ki, AKP’liler için 
ve Recep Tayyip Erdoğan için siyasi 
şov uğruna, güç gösterisi uğruna hal-
ka yapmayacakları bir kötülük yoktur. 
Onların tek dertleri iktidarda kalmaktır 
ama çok sıkıştılar. Bu sıkışmışlığı artık 
insanların hayatını tehlikeye atmak pa-
hasına kurtarmaya çalışıyorlar.

Kurtaramayacaklar, izin vermeye-
ceğiz. Peşlerindeyiz. Er geç bütün suç-
larının cezasını çekecekler, hesabını 
verecekler!

26.03.2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Söz konusu Suç Duyurumuzu 
aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz:

https://bit.ly/3waWYgv

HKP’den ülkeyi parsel parsel satan
RTE ve İ. Melih Gökçek hakkında

Suç Duyurusu!

HKP’den:
Kararlı Mücadelemizin sonucudur:

Hamza “Pehlivan”ın Vakıfbank Yöneticiliği sona erdi
Ama bu yetmez!

HKP’den Suç Duyurusu:
Lebaleb Kongreler yaptık diye övündüğünüz,

Kovit-19 yayılım kongresidir. Hesabını vereceksiniz!
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Bu çilekeş, bu yoksul milletin yir-
mi milyar dolarını, Lübnanlı 

Saad Hariri denen vurguncu, dolan-
dırıcı insan sefaletine yeyim ettirdin, 
Halk düşmanı Hain! 

20 miyar dolar ülen, 20 milyar 
dolar! Bir kalemde devredip geçtin, 
“al afiyetle ye”, diye.

Durduk yerde “altın yumurt-
layan tavuk” konumundaki Türk 
Telekom’un yüzde 55 hissesini yani 
çoğunluk hissesini, bundan 15 sene 
önce özelleştireceğim diye yıkıver-
din bu Hariri alçağının üzerine…

Darphane gibi para basan Türk 
Telekom’un nesi battı da bu ihaneti 
yaptın, Kaçak Saraylı Hain!

Söyle ülen nesi battı?..
ABD Ankara Büyükelçisi Morton 

Abromowitz (Aynı zamanda CIA şefi-
dir) tarafından keşfedilip, devşirilip ik-
tidara taşınırken söz verdin Amerikalı 
ve İngiliz efendilerine; “ülkenin tüm 
maddi varlıklarını uluslararası şirket-
lere satacağım, yurt içinde hiçbir yerli 
ve milli ekonomik kuruluş bırakmaya-
cağım” diye, değil mi?

O ihanet sözü gereği yapıyorsun 
bütün bu hainlikleri, değil mi? 

Şimdi de hiçbir şey olmamış gibi 
bu Hariri hırsızını-soyguncusunu ağır-
lıyorsun, İstanbul Boğazı’ndaki Vah-
deddin Köşkü’nde… 

Ülen bu ne pişkinlik, ne utanmaz-
lık be!

Sözü AKP kurucularından, ekono-
mi Profesörü Abdüllatif Şener’e bıra-
kalım. Onun için de Şener’le röportaj 
yapan Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan 
Uğuroğlu’nun konuyla ilgili şu köşe 
yazısını okuyalım:

***
Telekom’u imzalamadı Erdoğan 

küstü
CHP Milletvekili Abdüllatif Şe-

ner’e, “Türk Telekom özelleşti ve bat-
tı. Devletin zararı korkunç büyüklük-
teki o tarihte özelleştirmeden sorumlu 
bakan olduğunuz için sizin de sorum-
luluğunuz var. Hesap vermelisiniz sa-
yın bakan” dedim…

“AKP’nin hiçbir özelleştirmesin-
de imzam yok” diye yanıt verdi. 

2002-2007 yılları arasında Abdul-
lah Gül Hükümeti ve 1. Erdoğan Hükü-
meti’nde Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı olarak görev yaptığını ve 
2007 yılında yapılan seçimlerde aday 
olmadığını belirten Şener, AKP’den 
kendi isteği ile istifa ettiğini hatırlattı.

-Sordum; Özelleştirmeden sorum-
lu olup da imza atmadıysanız nasıl 
özelleşti Telekom ve diğer devlet ku-
rumları? 

Şener dedi ki:
“Özelleştirme önce bana bağlıy-

dı. Erdoğan’ın özelleştirme anlayı-
şıyla uyuşmadığımdan, önce özelleş-
tirme idaresi başkanlığını bıraktım, 
sonra ilk özelleştirme yüksek kurulu 

kararına imza atmadım, Erdoğan 
küstü ve iki ay benimle konuşmadı, 
sonra kuruldan da ayrıldım.”

- Sordum; Özelleştirilirken 2026 
yılında Telekom’un borçsuz ve çalışır 
halde devlete devredeceği sözleşme 
hükmü vardı ama Öger iflas etti. Dev-
let ne kadar zarar etti?

Şener dedi ki:
“Birincisi, Öger’in 2018’de iflasının 

ilanıyla Telekom’un hisseleri 12 milyar 
dolardan 3.3 milyar dolara düştü.

Devlet kurumu yani devlet bütçesi 
8.7 milyar dolar kaybetti. 

İkincisi, özelleştirme ihalesi son-
rası kurumlar vergisi %30’dan %20
’ye düşürülmüştü. 2004’te 2.2 milyar 
vergi ödeyen kurum 2017’de sadece 
324 milyon vergi ödedi. Devletin çok 
büyük vergi kaybı oldu.

Üçüncüsü, 2019 yılı bilançosun-
da Türk Telekom’un 17.4 milyar lira 
borçlu olduğu görülüyor. Bankalardan 
aldığı ve geri ödenmeyen 4.5 milyar 
dolar kredi bu borcun içinde mi hükü-
met açıklamadı. 

Dördüncüsü, 2005-2018 arasında 
Türk Telekom kârının %90’ını yurtdı-
şına çıkarmışlar.

Beşincisi ise maalesef teknolojiyi 
yenilemediler.”

Değerli okurlarım, 
2005 yılında Türk Telekom’un yüz-

de 55’ini satın almak için Lübnanlı Ha-
riri Ailesi, Ojer Telekomünikasyon 
AŞ’yi (OTAŞ) kurdu. 1 Temmuz’daki 

Türk Telekom özelleştirme ihalesini 6 
milyar 550 milyon dolar teklif vererek 
kazandı.

OTAŞ, 6.5 milyarlık ihale bedeli-
nin yüzde 20’si olan 1 milyar 310 mil-
yon lirayı peşin ödeyen Lübnanlı şirket 
geri kalanını 5 eşit taksitte ödemeyi ta-
ahhüt etti.

AKP hükümeti aslında devletin 
olan Türk Telekom hisselerinin “kre-
di için teminat” olarak kullanılmasına 
izin verdi.

Lübnanlılar, 2007 yılında 5 Türk 
bankasından 4,3 milyar dolarlık 
kredi alarak, peşin indiriminden de 
yararlanıp borcunu ödeyen şirket 
hisselerin tümünün sahibi oldular.

Bu arada vurgulamam gerekir ki, 
AKP’nin atadığı siyasiler çok yüksek 
maaş ve yönetim kurulu üyelikleri ile 
şirket yönetiminde yer aldılar.

Demem o ki, Abdüllatif Şener’in 
sıraladığı zararlar hem AKP iktidarının 
hem de Telekom’da görevlendirdiği 
yandaş yöneticilerinin gözleri önünde 
yaşandı.

Tekrar Abdüllatif Şener ile söyle-
şime dönmem gerekir çünkü az önce 
bana şu gazete kupürünü gönderdi: 11 
Temmuz 2005 tarihinde Başbakan Yar-

dımcısı olduğunu vurgulayan Şener, o 
gün yaptığı uyarıyı bakanlar kurulunda 
dönemin Başbakanı Recep Tayyip Er-
doğan’a da yaptığını belirterek şunları 
söyledi:

“Telekom’un içini boşaltan ve yurt 
dışına götüren bu firma Türk bankala-
rından borç para aldı. Bizim paramız-
la bizim malımıza kondu. 2005’ten 
2018’e kadar Telekom’un kârının yüz-
de 90’ını yurtdışına çıkarttı. 2018’te ta-
mamen iflas ettiğini ilan etti. İflas ettik-
ten sonra geride 2019 bütçesi açıklandı. 
Türk Telekom 17 milyar 400 milyon 
lira borçlu görünüyor. Türk bankala-
rından alıp ödemeden gittiği para da 4 
milyar 750 milyon dolar yani yaklaşık 
26 milyar lira borç ta buradan var.

Türk Telekom’un Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti’ne maliyeti 100 milyar 
liradan fazladır.”

Değerli okurlarım,
Türk Telekom’un OTAŞ’taki yüz-

de 55’lik hissesi Akbank, İş Bankası ve 
Garanti Bankası ortaklığında kurulan 
Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ’ye 
devredildi.

Levent Yapılandırma Yönetimi de 
%55’lik Türk Telekom Payının satışı 
için Morgan Stanley adlı yabancı ku-
ruluşu yetkilendirdi.

Şimdi açık seçik soralım:
- Milyarca liralık devlet zararının 

hesabını bu özelleşmeye imza atan dö-
nemin Başbakanı Erdoğan ve bakanla-
rı verecek mi?

- Bu hesabı soracak muhalefet par-
tisi olacak mı? (https://www.yenicag-
gazetesi.com.tr/telekomu-imzalama-
di-erdogan-kustu-54087yy.htm)

***

Milli Savunma Üniversitesi Harp 
Okulları Yönetmeliği ile Milli Sa-
vunma Üniversitesi Astsubay Meslek 
Yüksekokulları Yönetmeliği Resmi 
Gazetenin dünkü sayısında yayımlan-
dı. Bu yönetmeliklerle 2001 tarihli 
Harp Okulları Yönetmeliği ve 2003 ta-
rihli Astsubay Meslek Yüksek Okulla-
rı Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Önceki yönetmelikte giriş koşul-
ları arasında sayılan “Kendisinin, an-
nesinin, babasının, kardeşlerinin ve 
velisinin, tutum ve davranışları ile 
yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü 
ideolojik görüşleri benimsememiş, bu 
gibi faaliyetlerde bulunmamış veya 
bu gibi faaliyetlere karışmamış olma-
sı” şartı yeni yönetmelikte yer almadı. 
Bunun yerine önceki yönetmelikte ol-
mayan “Terör örgütlerine veya Milli 
Güvenlik Kurulu’nca devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulundu-
ğuna karar verilen yapı, oluşum veya 
gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı 
ya da bunlarla irtibatı olmamak” hük-
mü giriş koşullarına eklendi. (https://
odatv4.com/tskyi-tarikat-ve-cemaatle-
re-acan-karar-24032125.html)

***
Apaçık şekilde görülüyor ki, bun-

dan böyle öğrenci adayının ve yakın 
çevresinin (anne, baba, kardeşlerinin) 
irticai eylemlerde bulunmuş olması, 
irtica örgütleriyle (Tarikat ve Cema-
atlerle, Tekke ve Zaviyelerle) ilişkile-
rinin olması sorun teşkil etmeyecek. 
Öğrenci seçiminde olumsuz bir durum 
oluşturmayacak.

Yani deniyor ki netçe, Menzilcisi 
de, İsmailağacısı da, İskenderpaşacısı 
da, Süleymancısı da, Kırklaricisi de, 
Uşşakîcisi de, Cübbelicisi de, Cübbe-
sizcisi de; özetçe hangi tarikat ve on-
lara bağlı cemaate mensup olurlarsa 
olsunlar, Harp Okullarına girebilecek-
ler…

Burada söylenmeyen, gizlenen İb-

lisçe bir oyun var aslında. Artık Harp 
Okullarına Laik, Kuvayimilliye ve 
Mustafa Kemal-İnönü geleneğine bağ-
lı ailelerin çocukları alınmayacak…

Laik ve Mustafa Kemalci olmak en 
büyük suç ve sakınca sayılacak.

Böyle gençlere kapanacak Harp 
Okullarının kapıları.

FETÖ de gizli gizli bu hainane uy-
gulamayı yapmamış mıydı? 

Tabiî arkasında insanlık düşmanı 
ABD, İngiltere ve İsrail; yanı başında 
da yine o alçak emperyalist haydutlar 
devşirmesi Tayyipgiller olduğu hal-
de…

Tayyipgiller de aynı yöntem ve 
taktikleri kullanıyorlar işte. Zaten her 
ikisinin de cibilliyetleri aynıdır…

Efendileri aynıdır, ihanet potan-
siyelleri aynıdır ve stratejik hedefleri 
aynıdır…

Tek farklılıkları liderlikleridir… 
Üstelik liderlerinin ruh sağlığı yönün-
den ehliyetsizlikleri aynıdır…

Vicdansızlıkları aynıdır, ahlâki ve 
insani hiçbir değere sahip olmayışları 
aynıdır…

Saygıdeğer Arkadaşlar!
Kaçak Saray Hafızı ve Avanesi za-

ten bu Anayasa dışı, ahlâk ve vicdan 
dışı uygulamayı yapıyormuş 15 Tem-
muz 2016’dan beri gizli gizli… Şimdi 
ise bu İblisçe işine, sözüm ona yasal 
kılıf oluşturmaya soyunmuş oluyor…

Şu habere de bakar mısınız bir?
***

TSK’da referans kaynağı tari-
katlar

Askeri okullara giriş şartlarından 
“irticai faaliyetlerin” çıkarılmasından 
sonra Odatv’nin gündeme getirdiği 
“Cübbeli teğmen” haberi büyük ses 
getirdi.

Peki bu kişiler nasıl askeri okullara 
kabul edildi? Bu soruyu haberimizde 
yönelttik ve yanıtını aradık.

Askeri kaynaklar, üniversite mezu-
nu olan ve Subay Yetiştirme Okuluna 
başvuran adaylarda buna benzer ör-
neklerin çok olduğunu aktardı.

Kaynaklara göre, subay ve astsubay 
adayı öğrencinin güvenlik soruştur-
masını Genelkurmay Başkanlığı değil 
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri 
yapıyor. Bakanlık, öğrenciyi Milli İs-
tihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü’ne soruyor, ardından gelen 
bilgiler kuvvet komutanlıklarına gön-
deriliyor.

Askeri kaynaklar, “Biz gelen bil-
giyi sadece öğrencinin dosyasına ko-
yuyoruz. Zaten FETÖ dışında da bir 
güvenlik taraması yapılmıyor. Öğren-
cinin FETÖ ile irtibatının olup olmadı-
ğına bakılıyor. Onun dışında bir araş-
tırma yapılmıyor. Tarikat ve cemaat 
bağlantısı olanlar biliniyor ama bunlar 
için özel bir bilgi verilmiyor” dedi.

Hatta bazı öğrencilerin daha ileri 
giderek tarikatlarını gizleme ihtiyacı 
bile duymadığı da anlatılıyor.

FETÖ’cü değil, “… tarikatın … 
kolundanım” diyerek bağlı olduğu 
şeyhin adını zikredenler de subay ola-
rak görevde!

Odatv’nin “Cübbeli teğmen” habe-
ri bu bilgilerin gerçek olduğunu gös-
teriyor.

Sonuç olarak güvenlik soruştur-
masının kimin tarafından değil nasıl 
yapıldığının önemi bir kez daha ortaya 
çıkıyor.

Soru şu: Tarikatlar artık Türk Si-

lahlı Kuvvetleri’ne girişte referans 
kaynağı mı?

Bu sorunun yanıtı ortada! Yorum 
sizlerin…

Son bir bilgi: “Cübbeli Teğmen” 
S.T., Hava Kuvvetleri Komutanlığı’n-
da görev yapıyor ve “Subay Yetiştirme 
Okulundan” mezun. (Can Özçelik, htt-
ps://odatv4.com/tskda-referans-kayna-
gi-tarikatlar-25032145.html)

***
Gördüğünüz gibi Yoldaşlar, Harp 

Okullarına ve Astsubay Okullarına 
girecek öğrencilerin yukarıda anılan 
ölçütler açısından “Güvenlik Soruştur-
masını” kim yapıyormuş?

Genelkurmay mı?
Hayır.
Peki kim?
“Emniyet Genel Müdürlüğü” yani 

Polis ve MİT…
Bu iki teşkilat kime bağlı?
Doğrudan Kaçak Saray’a. Biri 

“İçişleri Bakanı” Süleyman Soylu ta-
rafından, öbürü de Hacı Hakan Fidan 
tarafından doğrudan Kaçak Saray’a ve 
onun Hafız’ına bağlı…

Özetçe arkadaşlar; Askeri Okullara 
girecek öğrencileri, birebir-tek tek Tay-
yip ve Avanesi seçiyormuş yıllar yılı…

Şimdiyse bu kanunsuzluklarına 
sözde kanuni kılıf geçirmiş olacaklar. 
Amaçladıkları bu…

Böylece de bir süre sonra, her alanda 
ve kurumda Tayyipgiller Ortaçağcı Fa-
şist Din Devleti oluşturulmuş olacaktır.

Zaten “Devlet” demek en özce; 
“Silahlı Adamlar (Ordu) ve Mahkeme-
lerle Cezaevleri” demektir.

Tayyipgiller de bu şekilde kendi 
devletlerini kurmuş olacaklardır…

Hatırlarsak, Yargıyı en tabanından 
en yükseğine kadar önce çökertmişler 
sonra da kendilerine hizmet edecek 
şekilde yeniden kurmuş-örgütlemişler-
dir. Yargı artık dolaysız biçimde Tay-
yipgiller Yargısıdır. Onların iktidarını 
korumakla görevlidir. Ve onların düş-
manlarına-karşıtlarına-muhaliflerine 
karşı kullandıkları bir “Operasyon Si-
lahıdır”, Türk Milleti adına yargılama 
yapmaz, Kaçak Saray adına, Tayyip-
giller adına “yargılama” yapar…

“Milli Eğitim”i de, doğrudan Tay-
yipgiller’e bağlı Ensar’a teslim etmiş-
lerdi, hatırlayacağımız gibi…

İşte şimdi Ordu’yu da dolaysız 
ve firesiz biçimde kendi orduları ola-
cak şekilde oluşturmak istiyorlar, onu 

amaçlıyorlar. Ona odaklanmış durum-
dalar…

Kaçak Saraylı Hafız ve Avanesinin 
bu hainane girişimi ve Şeytani işleri, 
onların karikatürize ettikleri, “kuşa çe-
virdikleri” Sahte Anayasa’ya bile ay-
kırıdır. Bu “Anayasa”nın, “Değiştiril-
mesi Teklif Dahi Edilemez” denen “İlk 
Dört Maddesi” başta gelmek üzere pek 
çok maddesine aykırıdır. 

Dolayısıyla da Tayyipgiller bu Şey-
tani plan ve uygulamalarıyla tamamıy-
la Anayasa dışına düşmüş oyunbazlar, 
sahtekârlar, düzenbazlar olmuşlardır. 
“Anayasayı İhlâl” ve “Vatana İhanet” 
suçu işlemişlerdir...

Anayasa der ki, her şeyden önce, 
“Türkiye Cumhuriyeti Laik, Demokra-
tik, Sosyal bir Hukuk Devletidir” 

Tayyipgiller bu girişimleriyle ne 
Laiklik bırakmaktadırlar, ne Demokra-
tiklik, ne Sosyallik…

Onların derdi Muaviye-Yezid İs-
lamı’nın şeriatıyla yönetilen IŞİD, El 
Kaide tarzı bir Ortaçağcı Din Devleti 
kurmak…

Tayyipgiller, vatana ihanet dahil, 
vatan toprağını satmak dahil, trilyon-
larca dolarlık Kamu Malını zimmetle-
rine geçirmek dahil yüzlerce ağır suç 
işlemişlerdir. İktidardan tekerlendikle-
ri anda kendilerini mahkemeler önün-
de bulacaklarını bilmektedirler. Bu 
sebeple iktidarlarını sürdürmek için 
ölümüne direneceklerdir. İşte buna ha-
zırlık yapmaktadırlar…

Kendilerine has bir ordu oluştu-
rarak muhaliflerini icabında ortadan 
kaldırmayı planlamaktadırlar. İşte 
böylesine vahşi, korkunç, tehlikeli ve 
insanlık dışı bir hazırlık içindedirler…

Fakat ne yaparlarsa yapsınlar, Ta-
rihin Çarkı bunları un ufak edip ikti-
darlarını ortadan kaldıracak ve onlar 
artık sadece geçmişin lanetli sayfaları 
arasında yer bulabileceklerdir…

Hukukçu Yoldaşlarınıza burada bir 
kez daha iş düşmektedir. Tayyipgil-
ler’in bu yasa tanımazlığına karşı da 
bir suç duyurusu dosyası hazırlamaları 
ve onu, adı hâlâ “Cumhuriyet Savcısı” 
olan, Kaçak Saray emrindeki “Sav-
cıların” önüne koymaları gerekiyor. 
Malum ya; “Tarihe Not Düşüyoruz!” 
Bu dosyalar şimdi işleme konamasalar 
bile (büyük olasılıkla böyle olacaktır), 
yarın Gerçek Cumhuriyet Savcılarının 
önüne alınıp işleme konacaklardır. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz! 
27 Mart 2021
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Başyazı
Nurullah Ankut

Baştarafı sayfa 1’de

Tıpkı FETÖ gibi, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti Ordusu’nu tasfiye etmeyi;

yerine de tarikatlardan, cemaatlerden ve 
AKP tabanından derleşik, ÖSO benzeri 

Kaçak Saray Ordusunu geçirmek istiyor…

Nurullah Ankut
Bölüşmüşler memleketin varını…

Allah’tan korkmaz kuldan utanmaz
psikozlu seri hırsızlar!

Yıl: 16 / Sayı: 158 / 1 Nisan 2021



Bazen insan olmaktan utandığım, 
keşke insan değil de güçlü ya-

ban hayvanlarından biri olarak var 
olsaydım, dediğim zamanlar olur… 
Hiç değilse kalleş, zalim bir avcının 
hayın pususuna düşünceye veya yaş-
lanma sebebiyle dirhem dirhem eri-
yen kaslarımın güç kaybetmesinden 
dolayı, gençken uçarcasına sıçrayıp 
geçtiğim yarlardan birine takılıp, 
yüzlerce metrelik uçuruma yuvarla-
nıp parçalanıncaya kadar özgür ve 
mutlu yaşardım, diye düşündüğüm 
zamanlar olur…

Zaten kendimiz için mi yaşadık? 
Özel hayatımız mı oldu? 

Üniversiteye adım atıp Bilimsel 
Sosyalizmle tanıştığımız günden iti-
baren kendi hayatımızı-özelimizi pa-
ranteze aldık… İnsanlığın dertlerini, 
halkımızın ve ülkemizin dertlerini 
hep en öncelikli görevimiz edindik. 
Bütünüyle insanlığın çektiği acılara, 
bunun nedenlerine ve sebeplerine 
odaklandık. Halkımızın mutlulu-
ğundan ve ülkemizin bağımsızlığın-
dan daha önemli işimiz olamaz, de-
dik ve hayatımızın her alanını buna 
göre, bu göreve uygun düşecek tarz-

da planladık. Ve o plan dışına bir kez 
bile çıkmayı düşünmedik…

Mutlu mu yaşadık?
Ne gezer…
Ülkemizde ve dünyanın dört bir ya-

nında bunca vahşet, bunca kan, bunca 
zulüm acı, gözyaşı; acı çekenlerin, in-
san sayılmayanların, yük hayvanı ye-
rine konulanların, yerlerde sürüklenen-
lerin, taciz ve tecavüzlere uğrayanların 
çığlıkları, feryatları kulaklarımızda 
uğuldarken insan nasıl mutlu olabilir?.. 

Nasıl içtenlikle gülebilir?..

Yüzümüze en geniş yayılan gülüş-
lerimiz bile bir acı tebessümden öte 
gitmez.

Kavgaya yöneldik, bu zalimlikler, 
kötülükler dünyasını insancıl bir dünya 
yapmak için...

Mutluluğu orada aradık. 
Çünkü Gerçek İnsan olduğu-
muzun kanıtını somutça orada 
gördük, bulduk. İnsan olma-
nın bize yüklediği sorumlulu-
ğu yerine getirmek için kavga-
ya girmiş olmamız boylu bo-
yunca, bize bir ruh dinginliği, 
iç huzuru sağladı.

Neden mi söz ettim bun-
lardan?

Geçen hafta yaşanan iki 
trajik olaydan dolayı. Beni 
mahveden, kahreden bu olay-
larda cellat rolünde yer alan 
yaratıklarla aynı canlı türün-

den olmam hasebiyle beni utançtan 
yerin dibine geçiren iki olaydan dola-
yı…
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İşte budur soygun, vurgun ve iha-

net hikâyesinin özeti…
İşin bir diğer enteresan yönü de; bu 

hayâsızca soygun gerçekleşirken, Tay-
yip’in şu an Kaçak Saray’da istihdam 
ettiği iki kankası da (Fuat Oktay ve 
Sefer Turan) Hariri’nin Oger adlı şir-
ketinde yönetici pozisyonunda görev 
yapıyor olmasıdır.

Bu demektir ki soygunun her aşa-
masından Tayyip ve avanesi de haber-
dar. Hatta onların onayıyla-oluruyla 
yapılıyor hayâsızca soygun. Yani Or-
ganize bir soygundur yapılan. Ve yerli 
yabancı soyguncular çetesince yapılan 
bir soygundur.

Ve bu yüzden Tayyip, Hariri’yle, 
Vahdeddin Köşkü’nde, önceden arada 
hiçbir olumsuz olay yaşanmamış gibi 
dostane bir havada görüşme yapabili-
yor.

Deniyor ki görüşmeye ilişkin yapı-
lan açıklamada; “Lübnan’la Türkiye 
arasında yapılabilecek siyasi, ekono-
mik, ticari ve kültürel işler görüşül-
dü.”

Buna ilişkin haber de şu şekilde yer 
aldı medyada:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan Saad 
El Hariri’yi kabul etti

“Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığından yapılan açıklama-
ya göre,  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Saad Hariri ile Vahdettin Köşkü’nde 
baş başa görüşme gerçekleştirdi.

“Görüşmede, siyasi, ekonomik, 
ticari ve kültürel alanlarda Türki-
ye-Lübnan ilişkilerini geliştirecek 
hususlar ele alındı ve bölgesel mese-
lelerde işbirliği imkânları değerlen-
dirildi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, gö-
rüşmede, köklü bir tarihi geçmi-
şe dayanan iki ülke ilişkilerini her 
alanda derinleştirme ve güçlendir-
me konusunda kararlı olduklarını 
belirtti.

“Lübnan’ın siyasi istikrarının 
Lübnanlıların yanı sıra bölge barışı 
ve huzuru için de kritik önemde ol-
duğunu vurgulayan Erdoğan, Tür-
kiye’nin dost ve kardeş Lübnan hal-
kının birliği ve dirliği doğrultusunda 
bu ülkeye katkılarını sürdüreceğini 
ifade etti.

“Saad Hariri de Türkiye’nin 
Lübnan’a yaptığı destekler ve yatı-
rımlar için Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’a teşekkür etti.” (http://www.
gazetevatan.com/cumhurbaskani-er-
dogan-saad-el-hariri-yi-kabul-et-
ti-1365811-gundem/)

Görüşme böylesine dostane bir 
havada geçince, insanın aklına gelme-
mezlik edemiyor; acaba yeni bir peş-
keş mi planlanıyor, diye…

Gerçi satılacak pek bir kuruluş bı-
rakmadı ya Tayyipgiller…

Ne bileyim ben, mesela sahil satar, 
orman satar ve hatta Katar Şeyhi’ne ol-
duğu gibi Ordu’nun bir silah fabrikası-
nı satar… İnsaf, hayâ, utanma arlanma 
mı var bunlarda…

Ve işin bir diğer ilginç yönü de; 
Meclis’teki muhalefet rolünü oynayan 
Amerikancı burjuva partilerinin hiçbi-
rinden de “Bu ne iştir Tayyip?” diye 
soran yok…

Meclis dışındaki burjuva partilerin-
den de…

Yahu bu memlekette canları çektiği 
için baklava çalan çocuklar hapis yat-
tı…

Alçak vurguncu, Türkiye Halkının 
20 miyar dolarını çalmış; hiç kimse 
gık demiyor. Üstelik de Boğaz’a nazır 
Köşk’te ağırlanıyor adam…

Saygıdeğer Halkımız; 
Ne hallere gelmişiz, daha doğrusu 

ne hallere düşmüşüz, değil mi?
İnsanı isyan ettiren bir hayâsızca 

vurgun-soygun-kamu malı hırsızlığı 
daha:

Ziraat Bankası’nın görevi nedir, ar-
kadaşlar?

Tarım ve hayvancılığı geliştirmek; 
çiftçiyi, köylüyü, hayvancıyı kalkın-
dırmak. Bu amaçla da üreticilerimizin 
finans ihtiyacını karşılamak. Düşük 
faizli ve uzun süreye yayılan, geri öde-
meli kredi desteği sunmak üreticileri-
mize…

Tayyipgiller ne yaptı?
Tam tersini…
Hayvancılığın da, tarımın da kökü-

nü kuruttu… Geniş ve elverişli coğraf-
yaya sahip ülkemizi bu alanda da dışa 
bağımlı hale getirdi. Çökertti tarımı 
da hayvancılığı da. Ekmeklik unu bile 
Kazakistan’dan, Ukrayna’dan, Kana-
da’dan alır hale geldik. Bakliyattan 
kuruyemişe varıncaya kadar, hatta sa-
mana varıncaya kadar dışarıdan alır 
hale geldik. 

Kırmızı et, yine öyle… Sırbis-
tan’dan Avustralya’ya kadar yani he-
men her kıtadan kırmızı et alır duruma 
geldik…

Sanki Halkımızın kanını kurutma-
ya ant içerek söz vermiş bu ABD dev-
şirmeleri, efendilerine…

Saygıdeğer Arkadaşlar!
Şu haberlerde anlatılanlara bakar 

mısınız bir?
Konumuz olan haberi, Sözcü ya-

zarı Necati Doğru işlemiş köşesinde. 
Okuyalım:

***
Mavi bir atlas halı gibi denizin or-

tasında 6 büyük ada yan yana dizilmiş-
ler. Olağanüstü güzel doğa. Yemekler 
leziz. İçkiler binbir çeşit. Eğlence zir-
vede. Zevkler yuvalarından fırlamış. 
Ben, gitmiş görmüş değilim. Merak et-
tim, nerede bu Virgin Adaları diye in-
ternet ortamında okuma yaptım. Kar-
şıma turizm şirketlerinin yazıları çıktı. 

(…)
Türkiye’den çok çok uzak; okya-

nusun ortasında bir cennet. Oraya va-
rabilmek için önce New York, Londra, 
Paris, Amsterdam’a uçacaksın. Bura-
lardan aktarma uçaklara bineceksin. 
İlk uçağa bindikten 46 saat sonra ancak 
varabiliyorsun cennete! 

İnsanın haşatı çıkar! 
Türkiye’nin devlet bankası Zira-

at’ın günahkârlar cenneti Virgin Ada-
sı’nda ne işi var? 

Devletin bankası! 
Çiftçinin babası! 
Virgin Adası’nda kurulmuş bir şir-

kete 2014 yılında “3 yılı ödemesiz 10 
yıl vadeli 1 milyar 636 milyon dolar 
(bugünkü kurla 12 milyar TL) kre-
di” vermiş. 

Dolar kredisi. 

Devlet bankası, bu ismi gizlenen 
şirkete kredi verince mutlaka geri ala-
cağını ve kredi vermekten kârlı, ka-
zançlı çıkacağını hesaplamış olmalı.

 Almış mı?
***
3 yılı ödemesiz.
2014. 
2015.
2016. 
2017’de ilk taksit geri ödeme dö-

nemi gelince Virgin’deki firmadan Zi-
raat’a “ödeyemiyoruz” haberi gelmiş. 

Taksit ertelenmiş. 
Bir yıl dolmuş.
İkinci taksit zamanı da gelmiş, Vir-

gin Adası’ndan “birinci taksiti de ikin-
ci taksiti de ödeyemiyorum” haberi 
göndermişler. 

Üçüncü taksit: 
Çok beklersin... 
Dördüncü taksit: 
Bir bardak su iç... 
*** 
Bu şirket kim?
İlk sahibi neci?

Son sahibi nereli?
Krediyi aldı ne yaptı, nereye yatır-

dı, niçin ödemiyor ya da ödeyemiyor? 
Bu kadar büyük çaplı dolar kredisinin 
devlet bankası eliyle Virgin Adası’nda-
ki şirkete aktarılmasına kimler aracılık 
etti? Aracıların siyasi bağlantıları var 
mıydı?

Kredi zincirinin halkalarında hangi 
partiye yakın adlar yer aldı? Bu kredi-
ye imza atanlar hâlâ Ziraat Bankası’n-
da ve kredinin verilmesini teşvik eden-
ler hâlâ siyasetin içinde ya da devletin 
koltuklarında oturmakta mıdır? Bu so-
rular; Virgin’in huzur veren mavi deni-
zi, olağanüstü doğası, leziz yemekleri, 
binbir çeşit içkisi, zirveye çıkan zevk-
lerine gömüldü? 

İsimler gizleniyor.
İlişkiler örtülüyor.
Aracılar korunuyor.
Türkiye’yi Virgin günahına şube 

yaptılar! Sayıştay ile BDDK niçin 
bir olup da “Bu büyük çaplı devlet 
bankası kredisinin buharlaştırılma-
sında payı olan halkalar zincirinin 
içindekiler kimdir ve zincirin başı 
nereye kadar gidiyor?” sorusuna ce-
vap bulmazlar? 

Sayıştay! 
Ve BDDK! 
Halk size soruyor: Kim bu Virgin 

seviciler? (https://www.sozcu.com.
tr/2021/yazarlar/necati-dogru/vir-
gin-seviciler-kim-6205764/)

***

Uçakla bile gidilmesi, ulaşılabil-
mesi 46 saat süren, dünyanın öbür 
ucundaki adı sanı duyulmayan bir söz-
de şirkete ne yapıyor Ziraat Bankası?

Bir nokta altı (1.6) milyar dolar 
kredi veriyor…

Sonuç ne oluyor? 
O 1.6 milyar dolar buharlaşıp yok 

oluyor. Yani banka 1.6 milyar dolar do-
landırılmış oluyor…

Tabiî bunun böyle sonuçlanacağı 
baştan belli… 

Türk Telekom’un özelleştirilmesi 
aracılığıyla yapılan Saad Hariri vurgu-
nunda olduğu gibi, bu da yerli-yaban-
cı hırsızlardan oluşan organize bir suç 
çetesi tarafından yapılan bir soygun ve 
vurgun…

Hırsızların yabancı olanları değişi-
yor. Oyunun kuralı gereği… Ama yerli 
hırsızlar hep aynıdır: Tayyipgiller’dir. 

Ne demiştik onların saltanatı için, 
2015 Seçimleriyle ilgili TRT konuş-
mamızda?

“Sözümüzdür. Hırsızlar İmparator-
luğu’nu yıkacağız…”

Gelelim bu yerli, en Kallavi Hır-
sızlar tarafından yapılan bir hayâsızca 
peşkeşe daha…

Şu haberi bir okur muyuz, Arka-
daşlar?..

***
İlmi değil GDO’YU yayacaklar
Sağlığa zararlı tarımsal ürünlerin 

ülkeye girişini önleyen zirai karantina 
binası Bilal Erdoğan’ın İlim Yayma 
Vakfı’na tahsis edildi. Laboratuvarın 
acilen boşaltılması istendi.

Başta GDO (genetiği değiştirilmiş 
organizmalar) olmak üzere insan sağ-
lığını tehdit eden hastalıklı ve zararlı 
bitkisel ürünlerin ülkeye girişini ve 
ülke içinde yayılmasını önleyen İs-
tanbul’daki Zirai Karantina Müdürlü-
ğü’nün binasının 10 dönüm arsasıyla 
birlikte Başkanlığını Bilal Erdoğan’ın 
yaptığı İlim Yayma Vakfı’na (İYV) 
devredildiği bildirildi.

Sürpriz tahsisin hemen ardından 
binanın acilen boşaltılmasının istendi-
ği belirtildi.  İçerisinde kritik labora-
tuvar cihazlarının bulunduğu binanın 
boşaltılması halinde bitkisel ürün test-
lerinin en az 2-3 ay yapılamayacağı, bu 
nedenle zararlı bitkisel ürünlerin ülke-
ye yayılabileceği uyarısı yapıldı.

HALK SAĞLIĞINI KORUYOR
Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol 

Genel Müdürlüğü bünyesinde İstanbul 
Küçükçekmece’de faaliyetini sürdü-
ren Zirai Karantina Müdürlüğü, halk 
sağlığını korumak amacıyla bitkisel 
ürünlerin teknik analizini gelişmiş la-
boratuvarlarında yapıp, gerektiğinde 
karantina uyguluyor.

Laboratuvarlarda, özellikle yurt-
dışından gelen bitkisel ürünlerin has-
talık ya da zararlı organizma taşıyıp 
taşımadığı kontrol ediliyor, bu sayede 
GDO’lu ve benzeri ürünlerin ülkeye 
girişi ve yayılması önleniyor. Müdür-
lük aynı zamanda ihraç edilecek bitki-
sel ürünleri de inceleyip gerektiğinde 
ihracata izin vermiyor. Türkiye’nin en 
gelişmiş bitkisel ürün laboratuvarları-
nın bu bina içerisinde yer aldığı ifade 
ediliyor.

BİNAYI DERHAL BOŞALTIN
Tarım Bakanlığı tarafından sürpriz 

bir şekilde İlim Yayma Vakfı’na tah-
sis edilen 10 dönümlük arsaya vakfa 
ait üniversitenin yerleşeceği belirtil-
di. Zirai Karantina Müdürlüğü’ne ise 

geçici olarak Atatürk Havalimanı içe-
risindeki bir hangarda yer gösterilip, 
mevcut binanın acilen boşaltılmasının 
istendiği bildirildi. Ancak içerisi en 
gelişmiş teknik laboratuvar araç ge-
reçleriyle dolu olan binanın bu şekilde 
boşaltılması halinde analizlerin yapıla-
mayacağı, dolayısıyla ülkeye GDO’lu 
ürünler dahil her türlü zararlı bitkilerin 
girebileceği uyarısı yapıldı. (https://
www.sozcu.com.tr/2021/gundem/il-
mi-degil-gdoyu-yayacaklar-6215748/)

***
Açıkça görüldüğü gibi, Halkımızın 

tamamının sağlığını ilgilendiren, en 
hassas ve gelişkin cihazlarla donatıl-
mış olan Zirai Karantina Müdürlüğü-
nün binası ve on dönüm arazisi, Bi-
lal’in “İlim Yayma Vakfı”na devredilip 
geçiliyor. Ve derhal boşaltın orayı, de-
niyor kamu görevlilerine. 

Hem de bunu kim yapıyor? 
Tarım Bakanlığı…
Tabiî emir yine aynı yerden geli-

yor: Kaçak Saray’da mukim malum 
şahıstan… 

Küçükçekmece’deki altın değerin-
deki on dönüm arazi…

Bilal ne ilmi öğretecek ya da yaya-
cak orada?

Gerek doğa, gerek sosyal bilimler 
alanında olsun, Bilal’in bir uzmanlığı 
var mı?

Hayır…
Peki ne yapar Bilal?
Babasından öğrendiği mesleği: 

Kamu Malı Hırsızlığı. Uzmanlık alanı 
bu… Orada da zahir bunu öğretecektir 
genç veya yeni adamlarına…

Görüldüğü gibi, Arkadaşlar; bu 
Tayyipgiller Kamu Malı Soygunundan 
başka hiçbir şey düşünmüyorlar. Halk 
bunların zerrece umurlarında değil. 

Ve de bunlar şirazeden çıkmış du-
rumdadırlar artık… “Ne kadar hırsız-
lık, yolsuzluk edersek edelim, ne kadar 
ihanet edersek edelim, bize hiçbir şey 
olmaz. Bu cahil insanları biz binlerce 
defa “Allah’la Aldatırız” diye düşünü-
yorlar. Bu sebeple de hırsızlık ve iha-
nette, Amerikan uşaklığında dur durak 
bilmiyorlar. 

Fırsat bu fırsat, vuralım ha vuralım, 
diyorlar… Ve kendilerinden hiç hesap 
sorulmayacağını sanıyorlar…

İşte burada da fena halde yanılıyor-
lar…

Biz varız. Biz Gerçek Devrimciler 
varız… Onlar, daha önce de onlarca 
kez söylediğimiz gibi, sonunda mut-
laka çelik bilezikle tanışacaklardır. 
Çaldıkları kör kuruş bile yanlarında 
kalmayacak…

Ne diyordu Yiğit Ozanımız Âşık 
İhsani?

Bölüşmüşler memleketin varını
Gelsin hele bekliyoruz yarını
Elimizin nasır balyozlarını
Başlarına çalacağız yakındır!

Halkız, Haklıyız Yeneceğiz!
8 Mart 2021

Nurullah Ankut
12 Eylül öncesinde olsaydı;

bu canavarlara öğretmenleri,
bilim insanlarını, sanatçıları, gazetecileri 

ve devrimci gençleri öldürtürlerdi.
Maraş’taki gibi katliamlar yaptırtırlardı…
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Bunlardan en trajik olanı, Aydın’ın 

bir kenar mahallesindeki yerleşim ye-
rinde yaşandı. 92 yaşındaki eli öpülesi 
sevimli bir halk kadını, yalnız yaşayan 
kimsesiz bir büyükanne; 23 yaşındaki 
yani torununun torunu olabilecek yaş-
taki komşusu, canavarlaşmış, insanlık-
tan bütünüyle çıkmış Aytu Çetin tara-
fından tecavüz edilip boğularak öldü-
rülüyor. Nineciğimizin kefen ve diğer 
cenaze giderleri için sakladığı parası 
da çalınıyor canavar tarafından…

Çocukluk ve ilk gençlik yıllarında 
benzer olaylar anlatan haberleri oku-
yunca gazetelerde, kuvvetli bir Tanrı 
inancına sahip olmakla birlikte, ken-
dimi tutamaz isyan ederdim. Ey Al-
lah’ım neden yarattın böyle canileri, 
derdim… 

“İmtihan için yaratılmış olma” öğ-
retisi filan bir anda çöküp enkaz oluve-
rirdi anlayışımda. Sorardım aynı anda: 
Peki diyelim ki bu canavarı imtihan 
ettin, merakını giderdin onun kötü ol-
duğunu öğrendin; bu mazlum, masum 
-bu olaydan hareket edersek- sevimli 
nineciğimizi neyle imtihan ettin?

Yoksa onu sınav malzemesi olsun 
diye mi yarattın?

Bu mu senin adaletin? Sonra hani 
sen; olmuş, olacak, gerçekleşecek her 
şeyi bilirdin?

Senin “İlim Sıfatın” var. Madem 
her şeyi biliyorsun bu imtihan safsatası 
nedir?

Sen sınıf ya da ders öğretmeni 
misin ki, öğrencilerin neyi bilip neyi 
bilmediklerini öğrenmek için imtihan 
yapıyorsun?

Sonra senin “Basar” sıfatın var. 
Her şeyi görürsün. Bu canavarlıklar 
yapılıyorken de olanları görmen gere-
kir, değil mi?

E, bir de diyorsun ki “Ben kulları-
ma şah damarlarından daha yakınım.” 
Demek ki canavarın da, kurbanın da 
hemen yanındasın. 

Öyleyse niye engellemedin cana-
varı?

Niye “Dur, yapma!” demedin?
Her şeye de gücün yettiğini söylü-

yorsun. Seni dinlemiyorsa neden elini 
kolunu, bilmem nesini felç edip hare-
ketsiz kılmadın?

Kurbanı - buradaki olaydan hare-
ket edersek 92 yaşındaki nineciğimizi 
- niye çekip almadın o canavarın elin-
den?

Bak, o cani tam da şah damarından 
boğmuş ninemizi... 

Bir de diyorsun ki “Ben, merhamet 
edenlerin en büyüğüyüm. Rahman ve 
Rahimim...”

Yahu sıradan, normal bir insan gör-
se bu yapılan caniliği, kendini tutamaz, 
harekete geçer kurtarır ninemizi ya...

Sen kollarını kavuşturdun seyret-
tin, öyle mi, bak bu kötülüğe yönelen 
kulum imtihanını tamamlasın, imtiha-
nını sonuçlandırsın diye?..

“Olmaz böyle bir şey ya... Kabul 
edilemez bunlar... Bu ne biçim iştir 
böyle”, der, isyan dalgalarının arasına 
atardım kendimi.

Bunlar ve benzeri sorular akın 
ederdi zihnime…

Sonra Allah’a isyan etmiş olmakla 
dinden çıkmış olduğumu düşünüp kor-
kardım. Tövbe eder, af dilerdim. İnsan 
aklının almadığı bazı durumlar var 
galiba bu işte der, isyan yüklü düşün-
celerimi baskılar, ilgimi başka alanlara 
yöneltirdim…

Sonraları üniversite yıllarıma gelip 
Kur’an’ın Türkçe mealini okuyunca, 
Hz. Muhammed’in de bizim gibi bir 
Devrimci olduğunu anladım. Çağının 
koşulları içinde, Mekke’yi haraca kes-
miş 8 büyük Tefeci-Bezirgân Paraba-
basına karşı bir başkaldırı olduğunu ve 
bir Tarihsel Devrim gerçekleştirdiğini 
anladım. O da bizim gibi “Rızıkta Eşit-
liği” yani maddi geçim araçlarına sahip 
olmada tüm insanların eşit olmalarını 
savunuyordu. Hiç kimsenin para pul, 
mal mülk istiflememesini, küplememe-
sini savunuyordu. Herkesin kendisinin 
ve bakmakla yükümlü olduklarının ih-
tiyacına yetecek kadar bir maddi değer 
ellerinde bulundurmalarını, gerisini 
toplumun ihtiyaç sahibi kesimlerine 
dağıtmalarını savunuyordu…

Ve bu anlayışının, çağının gelenek-
lerine uygun bir biçimde Cebrail adlı 
bir melekle kendisine iletilen Tanrı 
buyruklarından oluştuğunu söylüyor-
du. Eğer bunlar benim düşüncelerim, 
ben böylesi eşitlikçi bir toplum kur-
mak istiyorum, deseydi; o çağda başa-
rılı olmasına imkân yoktu.

Dolayısıyla da dünyada yani doğa-
da ve toplumda olup bitenlerle hiçbir 
doğaüstü gücün olumlu ya da olumsuz 
yönde bir etkisinin olmadığını anla-
dım. Yani dünyada olup bitenlerle Tan-
rı, Allah vb. adlara sahip kutsal varlık-
ların hiçbir ilgisinin bulunmadıklarını 
anladım. Doğa da, toplum da kendi ka-
nunlulukları içinde akıp gidiyorlardı.

Hal böyle olunca, insanlığı da, do-
ğayı da tüm kötülüklerden arındırıp 
eşitlikçi-kardeşçe bir düzen kurmak, 
yine biz insanlara kalıyordu. Bizim 
gibi kendini insanlığa adamış Gerçek 
Devrimcilere kalıyordu…

Öyleyse insanlığımızın, yani insan 
olarak yaratılmış olmanın sorumlulu-
ğunu yüklenip davranışa geçmeliydik. 

Geçtik… Ve bu yaşımıza kadar da 
durmaksızın aynı davranışı devam etti-
riyoruz. Zalimlere yerli-yabancı Para-
babalarına, vurgunculara karşı kavga-
mızı sürdürüyoruz. Eninde sonunda da 
bu kavgamız zaferle sonuçlanacak…

Tabiî böyle olunca Hz. Muham-
med’in de gerçek anlamda meşru ta-
kipçisi ve savunucusu biz Devrimciler 
oluyoruz. Onun, çağı içinde gerçekleş-
tirmeye gücünün yetmediği ideallerini, 
bugün biz savunuyoruz ve biz gerçek-
leştireceğiz.

İkinci olay da Samsun’da yaşandı. 
Yine insanlıktan çıkmış bir yaratık, beş 
yaşındaki kızının önünde, iki yıl önce 
ayrıldığı eşini tekme yumruk öldüresi-
ye dövdü. Yere düşen kadıncağızın ba-
şına ve bedenine tekmelerle vurmayı 
sürdürdü. Olayı görüp yetişen halk ka-
labalığı, kadını caninin elinden kurta-
rıyor polise teslim ediyor… Bu olayda 
da canavar 27 yaşında…

Her iki olayda da caniler hiçbir piş-
manlık belirtisi göstermiyorlar… 

Bu tür canavarların ya da seri katil-
lerin tamamında olduğu gibi bunlarda 
da empati yapma özelliği yok. Bu ci-
nayetlerinden yıllar sonra bile, işlemiş 
oldukları insanlık dışı suçları, bir fut-
bol maçı anlatır gibi gülerek, eğlene-
rek soğukkanlılıkla anlatırlar… 

Kavgalarda, korku nedir bilmeyen, 
asla tereddüde düşmeyen ben; böylesi 
trajik durumlar karşısında yıkılırım, 
kimyam bozulur. Gecelerim kâbus, 
gündüzlerim zindan olur. Vanlı 4 ya-
şındaki Leyla’nın ve Ordulu 7 yaşın-
daki İkranur’un melek yüzleri, göz-
leri hâlâ bütün canlılığıyla zihnimde, 
belleğimde kazınmış olarak duruyor... 
Tabiî daha binlerce kurbanın da öyle…

Ve böyle canavara dönüşmüş in-
sanlar toplumda bulunmasın; başka 
türlü dersek;  toplum, insanlarını böy-
leleri gibi insanlıktan çıkarmasın diye 
de Sosyalistim. İnsanlar, insan doğ-
dukları gibi, ölürken de tabiî yaşarken 
de, hep insan kalsınlar diye Sosyalis-
tim.

İnsanlar birbirlerine de hayvanla-
ra da acı çektirmesinler, doğaya za-
rar vermesinler, doğayla ilişkilerinde 
kutsal bir varlıkla ilişkideymişler gibi 
hassas davransınlar, ölçülü, dengeli, 
saygılı olsunlar diye Sosyalistim.-

Özetçe; insanlara da, hayvanlara 
da, doğaya da insan kaynaklı hiçbir za-
rar verilmesin, hiçbir kötülük yapılma-

sın diye de Sosyalistim. Tüm Sosyal 
eşitsizlikler yok olsun- yok edilsinler 
diye de Sosyalistim.

Yani öyle bir dünya yaratalım ki 
orada mutlu olsun tüm canlılar; terte-
miz, pırıl pırıl kalsın ormanlar, dağ-
lar, ovalar, nehirler, göller, denizler… 
Özetçe, dünyayı cennet kılalım… 

Tabiî bu da Sosyal Sınıfların orta-
dan kalkmasını gerekli kılar.

Her İki Cani de MHP’li
Yukarıda sözü edilen trajedilerde 

rol alan canilerin ikisinin de Kontr-
gerilla’nın, Süper NATO’nun-Gla-
dio’nun sivil görünümlü paramiliter 
örgütü olan MHP’li olduğu ortaya çık-
tı. Tıpkı Batman’da 17 yaşındaki bir 
kıza tecavüz eden ve intihar etmesine 
neden olan uzman çavuş M.O. gibi… 

CIA’nın Kontrgerilla ideoloğu Da-
vid Galula, “Ayaklanmalara Karşı 
Koyma Teori ve Pratik” adlı kitabın-
da, Devrimci ve Antiemperyalist ha-
reketleri, binbir yalan, hile ve namus-
suzlukla bastırıp yok edebilmek için 
emperyalizmin kuklası olan devletin 
resmi güçlerinin yanında, onlarla ko-
ordineli biçimde çalışacak “Sivil Parti 
Örgütlenmesi” görünümü altında para-
militer bir katliam, cinayet ve sabotaj 
örgütünün de bulunmasını şart koşar. 

Bu “Kontragerilla Örgütü”, der Da-
vid Galula; “Toplumda adı bilinen, ön-
der konumundaki masum insanları tek 
tek cinayetler işleyerek ya da toplu kat-
liamlar yaparak öldürecektir. Sabotajlar 
yapacaktır. Ve bunların suçunu düşman 
hareketin yani Devrimci ve Antiem-
peryalist Hareketin üzerine atacaktır. 
Böylelikle de halk kitlelerinin Devrim-
cilerden uzaklaşması, hatta onlardan 
nefret etmesi sağlanacaktır. Halktan 
yalıtılmış, yalnızlaştırılmış harekete 
yeni katılımlar olmayacaktır. Zaman 
içinde Devrimci Hareket zayıflatılacak 
ve ezilmesi de kolaylaşmış olacaktır.”

Masum, suçsuz günahsız insan-
ları-öğretmenleri, bilim insanlarını, 
sanatçıları, gazetecileri ve hatta Do-
ğan Öz gibi namuslu savcıları, Ada-
na Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul 
gibi namuslu polisleri, DİSK Başkanı 
Kemal Türkler gibi namuslu sendika-
cıları, Avukatları öldürmüştür, Kontr-
gerilla Partisi olan MHP’nin insan se-
faleti katil sürüsü…

Cavit Orhan Tütengil, Bedrettin 
Cömert, Ümit Kaftancıoğlu, Abdi 
İpekçi gibi bilim insanlarını, sanatçıları, 
gazetecileri, katletmiştir bu MHP’liler.

Ve toplamda üç bini aşkın devrim-
ci, demokrat, antiemperyalist insanı-
mızın canına kıymış, kanını içmiştir 
bu caniler…

Bu caniler, tabiî Kontgerilla’nın (o 
zamanki adı Seferberlik Tetkik Ku-
rulu’ydu) resmi güçleriyle ve Polisle 
iç içe-omuz omuza çalışmıştır.

Kahramanmaraş Katliamı’nı 
gerçekleştirmişlerdir…

Burada 111 insan savunmasız, Ale-
vi inanca sahip insanımızı; genç yaşlı, 
kadın çocuk demeden silahla, baltayla, 
satırla ve yakarak katletmişlerdir. 

Ve burada bir melek kadar masum 
kadın kardeşimiz eşine; “Beni onların 
eline bırakma, sen öldür!”, diye yal-
varmıştır.

Böylesine insanı acılara boğan bir 
katliamdır burada yaptıkları… 

Yine Çorum, Sivas, Ankara Bal-
gat, Bahçelievler ve İstanbul 16 
Mart Katliamlarını gerçekleştirmiştir 
aynı caniler…

Kanlı Pazar Katliamı’nı yapmış-

lardır Toplum Polisiyle el ele vererek…
Ve bu alçakça, vahşice, kalleşçe, 

puştça katliamlardaki sorumlulukların-
dan dolayı en ufak bir pişmanlık belir-
tisi göstermemiş ve üzüntü duymamış-
tır, zamanın gerici, Amerikancı parti 
liderleri ve avaneleri… Yani Türkeş, 
Demirel ve Erbakan… 

Tüm bu canavarlıklar yapılırken 
Kontrgerilla Partisi’nin lideri ve 1950 
öncesi Amerika’nın Kontrgerilla eğiti-
minden geçirdiği Dünyadaki birkaç ki-
şiden biri olan A. Türkeş; “Saldıran 
taraf komünistlerdir, bizim milliyet-
çi gençler güvenlik güçlerimize yar-
dımcı oluyorlar ve nefis savunması 
yapıyorlar”, demiştir.

“Milliyetçi Cephe” hükümetle-
rinin Başbakanı Süleyman Demirel 
ise, Maraş Katliamı konusunda yaptı-
ğı basın açıklamasında gazeteci Lütfü 
Oflaz’ın ısrarlı sorusu üzerine; “Bana 
sağcılar suç işliyor, cinayet işliyor 
dedirtemezsin”, diyerek bu katiller 
sürüsünü açıktan savunmuştur.

16 Mart Katliamı’nda, İstanbul Üni-
versitesi önünde, okullarından çıkan 
devrimci öğrencilerin üzerine Kontrge-
rilla’nın teknik elemanlarınca ellerine 
verilen bombayı atanlardan biri olan 
MHP’li Zülküf İsot; olay sonrasında 
yedi suçsuz masum öğrenciyi parça par-
ça ederek öldürdüklerini öğrenince bu-
nalıma girmiştir. Besbelli ki bu gencin 
milli duygularını namussuzca sömürerek 
kandırmış ve ağlarına düşürmüştü MHP. 
Genç, memleketine, Elazığ’a gidiyor ve 
bütün perdeleri kapatarak kendini evle-
rine hapsediyor. Vicdan azabının da iç 
sızısına uğruyor aynı zamanda…  “Ben 
bu azaba dayanamayacağım. Polise gi-
dip her şeyi anlatacağım”, diyor ailesine. 
Ailesi böyle bir girişimin oğullarının da 
ölümüne yol açacağını, Kontrgerilla’nın 
böylesi bir dönüşü ve namuslu oluşu 
asla kabul etmeyeceğini ve sineye çek-
meyeceğini bildiği için; “Yapma etme, 
sonra seni de yaşatmazlar”, diyerek gen-
ci durdurmaya çalışıyor.

Bu arada kendisini boş bırakmayıp 
sık sık ziyaret eden MHP’nin üst dü-
zey elemanları, duruşundan şüphelenip 
işi araştırmaya girişiyorlar. Ve sonuçta 
gencin öldürülmesine karar veriyorlar 
ve genç yine bir ülkücü olan Latif Aktı 
tarafından öldürülür.

Olayın bu safhasını Zülküf İsot’un 
Ablası anlatmıştı bir basın mensubuna.

Bütün bu katliamlar neden yapıl-
mıştır ya da yaptırılmıştır?

Devrimci hareketin önünü kesmek 
ve o hareketi tamamen ezecek ve toplu-
mun gelişim yollarını tıkayacak olan 12 
Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 Faşist Dar-
belerine zemin hazırlayabilmek için…

Tabiî suçsuz günahsız masum 
insanları kalleşçe pusularla katlede-
bilmek, genç yaşlı, çoluk çocuk de-
meden hatta hamile olanları bile hiç 
duraksamadan ve kılını kıpırdatma-
dan katledebilmek normal insanların 
yapabileceği bir iş değildir. Vicdana, 
merhamete, acıma duygusuna, adalete, 
hakkaniyete inanan yani vicdani, ahlâ-
ki, insani değerler taşıyan insanlar bu 
aşağılık işleri yapamaz, yapmaz…

Kim yapar?
Toplumun en tabanındaki, hiçbir 

vicdani ve insani değer yüklenmemiş, 
gelişim dönemindeki 3-12 yaş aralığın-
da yer alan kritik eşikleri heba edilmiş, 
aynı zamanda da cahil bırakılmış insan 
görünümünde ama insanlıktan hiç eser, 
iz taşımayan yaratıklar bu işleri yapabi-
lir. Küçücük bir maddi çıkar, küçük bir 
mevki ve küçük bir unvan karşılığında…

İşte bu zihniyetteki -bu kategori-
deki- bu çaptaki insanlar büyük bir 
heveskârlıkla doluşmuştur MHP’ye…. 

Orada kendilerine yer, mevki edin-
mişler ve unvanlar almışlardır… Tabiî 
aynı zamanda da boğaz tokluğuna da 
olsa beslenmişlerdir. Hatta cinayet ve 
katliamlardaki başarıları arttıkça cep-
leri para da görmüştür.

Bu canilere, Türkiye’nin değişik 
bölgelerinde kurulan “Komando Kam-
pı” denilen Kontgerilla kamplarında 
Askerler tarafından askeri eğitim de 
verilmiştir…  Cinayet, sabotaj ve ben-
zeri konulardaki eğitimler… 

Kontgerilla Örgütü MHP’yle, özel-
liklerini anlattığımız Geriz Fareleri 
gibi toplumun çöplüklerinde yaşayan 
kriminal tipler birbirlerini çekmişler 
ve çark ve dişli gibi uyuşmuşlardır bir-
birleriyle…

İşte geçen hafta Samsun ve Ay-
dın’da yaşanan kadına yönelik şid-
det, tecavüz ve katliamlarda yer alan 
kriminal tiplerin de MHP’li çıkması 
rastlantısal değildir… 1960’lı, 1970’li 
yıllardaki katiller sürüsünün bugünkü 
benzerleridir bunlar. Tüm kişilik özel-
likleriyle geçmişteki örnekleriyle bire-
bir aynıdırlar… Aynı ruhiyata ve zihin 
yapısına sahiptirler.

Eğer bugün de Devrimci Hareket 
yükselişte olsaydı bunlar kalleş pusu-
lar kurup cinayetler işleyecekler, kitle-
sel katliamlar yapacaklardı. Fakat bu-
gün durum farklı. O yüzden de bunlar 
kadın dövüyorlar, tecavüzde bulunu-
yorlar, kadın öldürüyorlar… Aslında 
geçmişteki ağabeyleri kadar büyük 
cinayetler potansiyeline sahiptirler de, 
şartlar o şartlar olmadığı için bunlarla 
yetinmek durumunda kalıyorlar…

Ha, ara sıra Sabahattin Önkibar 
gibi, Orhan Uğuroğlu gibi, Levent 
Gültekin gibi gazetecileri, aydınları 
dövdürüyorlar bu yeni yetme çömezle-
re. Hem de Kaçak Saray’ın Arka Bah-
çelisi’nin yanı başındaki adamlar…

Kadına şiddet ve tecavüz denince 
Dinci Partiler de MHP’yle yarışırlar…

Ensar’larda, Kırklarî Dergâhların-
da, Uşşak Dergâhlarında ve tarikatlar-
da, cemaatlerde, kurslarda; şiddet ve 
tecavüz suçlularının tümü Dinci Parti-
lerin taraftarlarıdır.

18 yıllık AKP iktidarında kadın 
cinayetlerinin yüzde bin dört yüz ora-
nında artması tesadüf değildir. Olamaz 
da… Bu vahim durum Kadını insan 
saymayan, erkeğin malı gibi gören bir 
anlayışın ürünüdür…

AKP’giller’in Kaçak Saraylı Ha-
fız’ı ne diyor?

“Kadın, fıtraten erkeğe eşit de-
ğildir.”

Tabiî Tayyipgiller’in tamamının 
anlayışı budur. Bu, kadın düşmanı, ka-
dını ikinci kategori-ikinci sınıf insan 
sayan anlayıştır. Daha açığı, Kadını, 
erkeğin malı olarak gören bakıştır…

Muaviye-Yezid Dini de 1400 yıl-
dan beri aynı anlayışı savunagelmekte-
dir. Bu görüş, o zamanki Tefeci-Bezir-
gân Sermaye Sınıfının Kadını köleleş-
tiren, cariyeleştiren, mal gibi alınıp sa-
tılmasını yasa hükmü sayan anlayışın, 
az biraz değişiklikle, günümüze kadar 
sürüp gelen anlayışıdır, geleneğidir, 
göreneğidir, kabulüdür…

Kadın eğer bu statüye başkaldırır-
sa onu dövmek ve hatta öldürmek de 
erkeğin hakkıdır bunların zihinlerinin 
arka planında yatan görüşe, kabule, 
inanışa göre…

Tayyipgiller iktidarında kadın cina-
yetlerinin böylesine korkunç boyutlar-
da artmasının sebebi budur…

Kadın cinayetlerinin suçlularının, 
tecavüzcülerin, kadına şiddet uygula-
yanların ideolojik kimliklerine ve siya-
si tercihlerine ilişkin sosyo-psikolojik 
bir araştırma yapılsa, bizim bu görüşü-
müz sayısal kesinlikte ortaya çıkar…

Özetçe; kadına ve çocuğa şiddet 
uygulayanların, tecavüzcülerin ve ka-
dın-çocuk katillerinin ezici çoğunluğu 
gerici-sağ ideolojilere sahiptir ve sağ 
partilerin taraftarlarıdır. O partilere oy 
vermektedirler…

Sol ise dünyanın her yerinde oldu-
ğu gibi Aydınlanmayı, Aydınlık Dü-
şünmeyi ve insani, vicdani değerleri 
temsil eder…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
12 Mart 2021 
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Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: İyi akşamlar sevgili bizi izleyenler. 
Bu gün Prof. Dr. Ahmet Saltık Hocamla 
birlikteyiz, bu bizim Halkçı Doktorlar 
olarak dördüncü programımız olacak.

Salgının, yani Koronavirüs pande-
misinin birinci yılını geçirdiğimiz bu-
günlerde, ülkemiz yeniden üçüncü te-
peyi yaşıyor, şu anda birinci dalga hâlâ 
bitmiş değil, fakat üçüncü kez tepe nok-
tasına ulaşmak üzereyiz.

İyi akşamlar Ahmet Hocam, merha-
balar.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Ercan ho-
cam size de iyi akşamlar, teşekkür ede-
rim fırsat verdiğiniz için bana.

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu: 
Evet, bu gün pek çok programınızın ara-
sında bizlere de yer verdiğiniz için çok 
teşekkür ediyoruz. Gerçekten, işte bu 
günkü programımızın başlığını da siz-
lerle birlikte belirledik. İşte “AKP=R-
TE, Kovit-19 Salgınını Neden Yönet(E)
miyor?” diyoruz. Gerçekten de bizim 
ülkemiz gibi böyle koronavirüs sal-
gınında bu denli başarısız olan ya da 
vurdumduymazlık içinde olan çok ülke 
yok. Belki ABD, belki işte Brezilya’nın 

arkasından Türkiye geliyor gibi duruyor 
tüm dünya ülkelerine baktığımızda. Bu 
açıdan çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. 
Sizler ne diyorsunuz bu genel olarak bi-
rinci yılın sonunda Ahmet Hocam?

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Evet, Er-
can Hocam tablo hiç hoş değil. Sizin de 
belirttiğiniz gibi. Sayıları artık herkes 
biliyor, örneğin Mili Eğitim Bakanlığı 
29 Mart’ta yapacağı yüz yüze sınavları 
Mayıs başına erteledi. Yaklaşık bir ay 
ötelemiş oldu salgın nedeniyle. “Söy-
lemiştik” demek pek hoşuma gitmiyor, 
üzülüyorum öngörülerimizin tümüyle 
doğru çıkmasından, keşke yanılsak.  
Bize “felaket tellalı” diyenler oluyor 
Ercan Hocam, ama çok üzgünüm, bi-
zim aldığımız bilim terbiyesi buna izin 
vermez, biz öyle davranamayız. Ken-
dimi uzun uzun “felaket tellalı değilim, 
felaket tellalı gibi davranmıyorum” bi-
çiminde savunma konumunda görmek 
istemiyorum, görmüyorum da. Ayrıca, 
naçizane sizin, benim yapmaya çalıştı-
ğımız bilimsel öngörülerdir. 

Sayısal karar verme teknikleri diye 
bir süreç vardır Ercan Hocam, “Quan-
titative Decision Making” diye, bağış-
layın beni “Gâvurcasını”(!) söyledim, 
ukalalık aklımızdan geçmez, bize ya-
kışmaz; bunu ben uydurmadım, “sayı-
sal karar verme teknikleri” Matematik 
temelli ciddi bilimsel yaklaşımlardır. 
Bizde de Epidemiyolojide, salgınla-
rın yönetiminde, sağlık hizmetlerinin 
yönetiminde, tıp ve sağlık bilimleri 
araştırma yöntembiliminde, -ki bunlar 
Epidemiyolojinin tanımı ve işlevleridir, 
Epidemiyoloji salt salgınlarla uğraşan 
bir bilim dalı değildir- stratejik önemde 
bir bilim dalıdır bildiğiniz gibi; bütün 
tıp dallarının yeterince kullanması gere-
kir Matematiksel karar verme-öngörme 
süreçlerini. 

Sayısal temelli öngörülerde bulun-
maya çalışıyoruz... Şimdi bakınız; Ge-
nel Korona tablosuna (Turkuvaz tablo 
dedikleri!) baktığımızda, Türkiye 28 Şu-
bat 2021’de 66 ölüm bildirmişti değerli 
meslektaşım, Profesör Küçükosmanoğ-
lu, 66 ölüm bildirmişti; bu gün duyu-
rulan ölüm sayısı 146! Neyle çarptık? 
2’nin üstünde bir katsayıyla çarptık. Ne 
denli sürede, 24 günde, 3 haftada yakla-

şık olarak, 66’dan 146’ya. Toplam olgu 
sayıları 8400’lerden geldi 29762’ye. 
Bu veri kaçla çarpıldı? Neredeyse 4’le. 
Ölüm sayıları 2’nin üstünde, olgu sayı-
ları 4’ün üstünde bir çarpanla büyüdü 3 
hafta içinde. Yineliyorum hoşgörünüzle 
bunlar “resmi” rakamlar üstelik. Gerçek 
veriler bunun birkaç katı değerli Küçü-
kosmanoğlu. İzin verirseniz küçük adı-
nızla sesleneyim size, ön adınızla Ercan 
Hocam.

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu: 
Evet Hocam, Tabiî Hocam, buyurun Ho-
cam.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Öyle söy-
leyeyim Ercan Hocam, soyadınız epey 
uzun.

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu: 
Ya Hocam sorun değil. Evet buyurun.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Telaffuzu 
da zaman zaman zor oluyor.

Acı içinde gülümsüyorum bu ra-
kamları konuşurken bir yandan da bana 
“Sardonik” geliyor. Siz çocuk hekimisi-
niz, o tetanus olgularının yüzünde olu-
şan “Rhisus sardonicus” o acılı gülüm-
seme değil mi? “Rhisus sardonicus” La-
tince, insanların, bebeklerin, çocukların 
yüzünde donar kalır, acı bir gülümseme, 
kaskatı ölürler tetanustan. 

Neyse, ağır hasta sayısı, bir başka 
boyut Ercan Hocam, 1197 iken 28 Şu-
bat’ta, bu gün 1720. O da % 50 dolayın-
da artmış neredeyse. Ayrıca ölüm sayı-
larının burada kalmayacağını siz de çok 
iyi biliyorsunuz. Önce olgu sayıları, yani 
morbidite (hastalık) eğrisi yükselir, ar-
kasından o hastalananlar hastalığın 2-4 
haftalık gidişi (kursu) içinde ya iyileşir 
ya ölürler; % 3’ü ölür aşağı yukarı. Dün-
ya ortalaması %3. Dolayısıyla ölümler-
deki artış, hasta eğrisini 2-4 haftalık bir 
aralıkla, zaman (faz) farkıyla izler. Kuş-
kusuz bunları siz en az benim ölçümde 
biliyorsunuz, sizin üzerinizden halkımı-
za, izleyicilere aktarmış oluyoruz, sizin 
aracılığınızla, siz öyle kabul edin lütfen.

Dolayısıyla ölüm sayıları daha da 
artacaktır. Ve biz Şubat içinde 1 Mart’ta 
açılmayı tasarlayan iktidara, kezlerce 
yazdık, çizdik, söyledik. Sağlık Bakanlı-
ğındaki arkadaşlarımıza aktardık dilimi-
zin döndüğünce, “sakın ha, yapmayın, 
bu bir kumar olur!” dedik, kumar! İn-
san yaşamıyla kumar oynanır mı değerli 
Ercan Hocam, insan yaşamıyla!? Bu ku-
marı AKP iktidarı oynamıştır, oynamak-
tadır.

AKP iktidarı salgını
yönet(e)memektedir!

Sizin de az önce belirttiğiniz gibi 
ABD’yi ve Brezilya’yı bir yana bırakır-
sak, Türkiye şu anda Fransa, İtalya …. 
Zaman zaman bizden daha kötü olabili-
yorlar, 4’üncü diyelim. ABD, Brezilya, 
Fransa işte biraz İtalya… 4’üncü, 5’inci 
sırada. Tabiî burada nüfusa orantılı he-
saplamak gerektiğinde Türkiye daha 
da yukarı çıkabilir. Yalnızca ne derler, 
nominal olarak sayılara bakmak yeter-
li değil. Milyon nüfusta ne denli ölüm, 
milyon nüfusta ne denli olgu (hasta, 
vaka) biçiminde. Biliyorsunuz o sayıları 
biz Epidemiyolojik “hız”lara dönüştürü-
rüz. Dolayısıyla Türkiye dünyada 4’ün-
cü-5’inci sırada şu anda. 

  Eee, peki şimdi Erdoğan’a sormak 
gerek, sormak gerek: 11 Mart’ta (2021) 
salgının 1’inci yılında çıktınız, bir açık-
lama yaptınız, “destan yazdık” dediniz 
salgında. Ne destanı kardeşim ya, ne 
destanı kardeşim ya!? Mestan oldu ülke 
mestan, mest oldu, mort oldu Türkiye. 
30.462 ölüm, bugün sizin saklamayıp 
ilan ettiğiniz, 1 yılda. Ercan Hocam, 
şimdi bu ölümler gerçekte olanın 3’te 
biri! Bunun nedenlerini siz de biliyorsu-
nuz. Dünya ortalaması %3, Türkiye’de 
%1 gibi, 1.1 gibi ilan ediliyor. Ama bu 
%1’i açıklayacak hiçbir Epidemiyolojik 
gerekçe yok. Neden Türkiye’de ölümler, 
dünya ortalamasının 3’te 1’i olsun?? Ve 
giderek yeni tıp yazınında (literatürde), 

Pediatri (Çocuk hekimliği) yazınında, 
çocuk yazınını siz benden daha çok 
okuyorsunuzdur; aşağı yaş dilimlerine 
enfeksiyon (Kovit-19) kaymaya başladı. 
Çocuk yaş dilimine kaymaya başladı, 
dünyada benim okuduğum makaleler 
bu yönde ve onlarda, çocuk yaş dilimine 
kayarken hem bulaştırıcılığın daha çok 
arttığı hem de daha ağır geçirme ve fa-
talitenin (ölüm hızı), ölümlerin de çocuk 
yaş dilimlerinde tırmandığını görüyoruz. 
Özellikle 12- 18 yaş dilimi riskli gözü-
küyor, 12 yaşın altı halâ biraz daha az 
riskli erişkinlere göre.

Bunda mutant tiplerin de payı var 
bildiğiniz gibi, mutant tiplerle bulaş (en-
feksiyon) çocukluk çağındaki hastalarda 
da hem bulaştırıcılığın artmasına hem de 
hastalığın klinik gidişinin ağırlaşmasına 
neden olmakta. Şimdi ilk dalgayı anım-
sayalım değerli meslektaşım, ilk dalga 
Nisan 2020’deydi, anımsayacaksınız. 
Nisan ortalarında 5500 dolayında en 
yüksek gördüğünüz olgu sayısı, 5538’di 
aklımda kaldığına göre, en yüksek ölüm 
rakamı da 125 olmuştu değerli dostum, 
size böyle de sesleneyim izin verin.

Değerli dostum, Nisan, yaklaşık 
bir yıl önce yani Nisan 2020’de Türki-
ye’de, ilk dalgada 5500’dü en yüksek 
yakalanan olgu sayısı, 125 de en yüksek 
ölüm sayısı. Şimdi 5500’ün 5 katından 
çok günlük yeni tanı alan hasta sayısı; 
29762! Ve ölümler de 125’in çok üzerin-
de 146! Üstelik başlangıçta bu ölümleri 
az göstermek gibi bir çaba yoktu, henüz 
verilerle oynamıyordu (manüplasyon) 
Sağlık Bakanlığı, başlangıçta. Sonra va-
kalar hızla artınca, ölümler, olgu sayıları 
bunları “biraz” (yeterince!?) makyajla-
mak gerektiğini düşündüler. Ve halktan 
saklamaya başladılar. Bütün bu yalanlar 
daha sonra ortaya çıktı biliyorsunuz ve 
açıklamak zorunda kaldılar. Bir günde 
1,7 milyona varan sakladıkları eski ol-
guyu, bu turkuaz dedikleri tabloya ekle-
mek zorunda kaldılar. 1 günde 1,7 mil-
yon saklanan, birikmiş olguyu! Eee, ne 
zamandı o? 

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu: 
26 Kasım Hocam. 

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Kaç? 
Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu: 

26 Kasım.
Prof. Dr. Ahmet Saltık: 29 Eylül 

- Ekim filan gibiydi ben öyle anımsı-
yorum. Neyse, birikmiş ve saklanan 
bir milyon yedi yüz bin olguyu tabloya 
yansıtmak zorunda kaldılar. Ölüm sa-
yılarını halâ büyük bir ısrarla ve inatla 
saklamaktalar. Şimdi, Mayıs başında 
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) her 
yıl olduğu gibi, doğum ve ölüm veri-
lerini yayınlayacak. Nüfusu Şubat’ın 
başında yayınladı biliyorsunuz. Yakla-
şık 600 bin dolayında nüfusumuz attı 
bu yıl, 2020’de yani. Salgın nedeniyle 
insanlar doğallıkla, doğurganlıklarını 
biraz frenlediler, daha az çocuk yaptılar 
filan. Yoksa 1,2 milyonun üstünde artış 
bekliyor idik. Mayıs’ta doğum ve ölüm 
rakamlarını göreceğiz, her yıl TÜİK 
bunları açıklar. Biliyorsunuz Ercan Ho-
cam, 436 bin dolayında idi 2019 sonun-
da Türkiye’deki toplam ölümler, resmi 
ölümler TÜİK’e bildirilen. Bütün ölüm-
lerin ilgili yasaya göre on gün içinde 
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesi 
zorunlu, yani ölüm kayıtlarının gerçeği 
temsil ettiğini söyleyebiliriz. Yani nasıl 
kaçacaksınız ölüm verilerinden, insan 
ölmüştür, Sağlık kuruluşunda, hastane-
de şu veya bu biçimde gömmek için izin 
almıştır zaten, gömme izni almak içinde 
bildirim yapılmıştır.

Özetle, 436 bin 2019 sonu ölüm, 
nüfus artışı nedeniyle diyelim ki 3-4 
bin dolayında bir artışla, 2020’de sal-
gın çıkmasaydı 440 bin dolayında ölüm 
beklerdik. Mayıs ayında göreceğiz, ben 
hesabını az önce söyledim size 30.462 X 
3… yaklaşık 90 binin üstünde ölüm var 
1 yılda. Dolayısıyla 440 bin + yaklaşık 
90 bin = 530 bin dolayında ölüm Tür-
kiye’de kayıtlara girmiş olmak gerekir, 
nedenleri Korona olmasa bile. Yaklaşık 
30.462’si Korona ölümü ama bunun iki 
katı kadar 60 bin dolayında da, nedeni 
Korona denmeyen alt solunum yolu 
enfeksiyonu, solunum yolları enfeksi-
yonları, zatürre, akciğer enfeksiyonu, 
bulaşıcı hastalık, doğal ölüm gibi dünya 
yazınında olmayan nedenler görülecek. 
“Doğal ölüm” diye bir şey var mı, böyle 
bir “doğal ölüm” nedeni diye bir şey Er-

can Hocam? Yok değil mi? 
Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu: 

Yok öyle bir şey.
Prof. Dr. Ahmet Saltık: Dünya Sağ-

lık Örgütü’nün kodlarında ICD-10 deni-
len uluslararası kodlama sisteminde yok 
böyle bir ölüm nedeni.

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu: 
“Doğal ölüm” diye bir ölüm nedeni yok. 

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Bir de de-
ğerli meslektaşım, bir de ikincil ölümler 
var bildiğiniz gibi. İkincil ölümler nedir?

Korona hastalarının çokluğu ne-
deniyle hemen hemen Pandemi hasta-
nelerinin ayrılmayışı nedeniyle, bütün 
hastanelerde Korona hastalarının kabul 
edilmesi nedeniyle, insanlar korkuyorlar 
sağlık hizmeti almaya, hastaneye git-
meye, hekimler de korkuyorlar. 400’ün 
üzerinde sağlık emekçisini şehit verdik 
biliyorsunuz bu salgında. Efendim, ve 
erteliyorlar sağlık hizmeti gereksinim-
lerini, birçoğumuz öyle, birçoğumuz bu 
durumdayız. Ertelenen-ötelenen sağlık 
hizmeti gereksinimi erken tanıyı olum-
suz etkiliyor bildiğiniz gibi. Süregen 
(kronik) hastalığı, süregelen hastalığı 
olan insanların da diyelim ki diyabeti 
olan, hipertansiyonu olan, Alzheimer’ı 
olan, şu-bu, psikiyatrik hastaların özel-
likle düzenli, dönemsel denetimleri 
(periyodik kontrol muayeneleri) yapıla-
madığı için, hastanın hastalıkları yöneti-
lemiyor. Evde sessiz sessiz ölümler, ani 
ölümler artmaya başladı. Aldığımız in-
formal (resmi olmayan) duyumlara göre.

Çocuklar da sizin için son derece 
önemli, çocukların belli aralıklarla bıra-
kalım süreğen hastalığı olan çocukları, 
sağlıklı çocukların da büyüme, gelişme 
bakımından belli aralıklarla mutlaka 
hekim tarafından görülmesi, gerek be-
densel, gerek mental gelişimi, ruhsal 
gelişimi yerinde mi, değil mi, aşılarının 
yapılması, gerekli girişimlerin yapılması 
zorunlu. Bunlar da yapılamıyor. Söyler 

misiniz, sağlam çocuk polikliniğiniz 
yeterli çalışıyor mu Ercan Hocam sizin 
hastanenizde? 

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu: 
Hayır, çalışmıyor maalesef, işte bazen 
de büyüme-gelişme veya öbür hasta-
lıkları yeterince izleyemediğimiz için, 
çocukların hastalıkları gecikmiş oluyor 
yani, bazen de işte aslında kanser gibi 
bazı hastalıklar da tanısı gecikiyor; bu 
anlamda da çocuklarda bile gecikmeler 
söz konusu olabiliyor.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Evet, yani 
bütün gözlemler bu yönde meslektaş-
larımızla konuştuğumuz. Şimdi öte 
yandan, AKP iktidarı son zamanlarda 
bildiğiniz gibi yordamını (stratejisini) 
bir parça değiştirerek “tedbir, tedbir, 
tedbir” diye Sağlık Bakanı ağzına sakız 
yaptı Kardeşim, tamam tedbir, vatandaş 
tedbir alsın da vatandaşın yapabileceği 
şeyler belli. Maske takacak öyle fiziksel 
uzaklığını korumaya çalışacak, bir de 
hijyen… başka bir seçeneği yok. 

Peki, sen devlet ne yapıyorsun? Sen 
yurttaşa “tedbir, tedbir” diyorsun da se-
nin tedbirin nerede? Örneğin toplu taşı-
mayı, bu ülkede 19 yıldır iktidardasın 
yeterince yaygınlaştırabildin mi toplu 
taşımayı? Özel otomobillere yönlendir-
diniz insanları. Kaldı ki toplu taşımacı-
lık iyileştirilse idi, “leb a leb” diyelim 
tırnak içinde, belediye otobüslerinde, 
halk otobüslerinde, metrolarda… insan-
lar böylesine kalabalık olurlar mıydı? 
Bunu geliştirmediniz, siz tedbir olarak 
üstünüze düşenleri yapmadınız.

Artı, bu salgın döneminde kısa sü-
reli çalışma, ücretsiz izine ayırma veya 
kısmen ücretli izine ayrılma zorunda 
bırakılan yoksul ve az gelirli insanları 
ayda 1140 lira dolayında bir yoksulluk 
ücretine mahkûm ettiniz. “5’li çete” de-
nen yandaşlara aktardığınız rantları hiç 
azaltmadınız. O “5’li Çete”ye ve serma-
ye gruplarına aktardıklarınızın yanında 
devede kulak bile kalmadı sosyal des-
tekler. Siz sosyal devlet olarak gerekli 

desteği, çalışmak zorunda olan emek-
çileri çalışma yaşamından çekerek, ça-
lışmayı yeterince seyrelterek gereğince 
uygulamadınız. Gaziantep çok ciddi bir 
sanayi bölgesi, Siz oradasınız.

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu: 
Evet Organize Sanayi Bölgesinde sürek-
li üretim devam etti Hocam, yani bir kı-
sıtlama olmadı pek fazla.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Evet ben 
onun için topu size attım, Siz orada göz-
lediniz rahatlıkla. Ciddi bir sanayi böl-
gesi ve belirttiğiniz gibi üretim gevşe-
medi, üretim sürdü, emekçiler kalabalık 
servis araçlarında değil mi? Toplu taşı-
ma araçlarında yan yana, omuz omuza 
“leb a leb” gidip geldiler, çalışmak zo-
runda bırakıldılar.

Şimdi AKP iktidarı, üzerine düşeni 
yapmadığı gibi, hasta ve ölüm verilerini 
kararttığı gibi, elindeki verilerin kritik 
Epidemiyolojik yanlarını da açıklamı-
yor Ercan Hocam. Söz gelimi bu 30.462 
ölümün, ben kimler olduğunu çok merak 
ediyorum. Hem bir insan olarak hem bir 
hekim, Halk Sağlığı Uzmanı bir hekim 
olarak merak ediyorum.

Bilirsiniz Epidemiyolojide 3 tane 
soru vardır: Kişi, yer, zaman! Kim ölü-
yor, bunlar kim kardeşim? Bunlar dolar 
milyarderleri mi, bunlar yoksul köylüler 
mi, bunlar işsizler mi, bunlar yoksullar 
mı, kadın mı, erkek mi, şişman mı, zayıf 
mı, hipertansiyonlu mu, beyin tümörlü 
mü, çocuk mu, kim? Acı ironi katıyorum 
araya, kimler ölüyor? 

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu: 
Bunların bile yani bir bilimsel çalışma 
olarak yayımlanmasına izin vermediler, 
Hocam doğru dürüst bir bilimsel yayın 
yapılmadı Türkiye’de. Onun için biz 
doktorlar olarak da salgını tüm boyutla-
rıyla tanımlamakta çok güçlük çekiyo-
ruz. Daha illerle ilgili veriler, Şubat’tan 
beri yayımlanmaya başladı; yani hangi 
ilde kaç vaka sayısı var diye. Bunlar bi-
zim açmazlarımız. Evet Hocam.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Çok doğru 
söylediniz. Dolayısıyla ölenlerin yaş-
larını, cinsiyetlerini, mesleklerini, kişi 
özelliklerini, ayrıca ülke genelinde dağı-
lımlarını bilmiyoruz. Günlük veriler dı-
şında, günlük nominal veriler yani sayı-
sal veriler, 146 ölü ama, belirttiğim gibi 
bunlar karartma içinde, bilimsel araş-
tırmaya da izin verilmiyor. Daha acısı 
Bilim Kurulu üyeleri de birkaç kez “Biz 
de o turkuaz tablo dışında bilgiye sahip 
değiliz” dediler! Dehşet verici bir durum 
bu. Şimdi benim gördüğüm, karşımda 
sözde turkuaz, aslında kapkara, aslında 
utandırıcı, kıpkızıl bu tablodaki o sınırlı 
verilerle nasıl Epidemiyolojik yordam 
(strateji) geliştiriyorlar salgın yönetimi 
için oradaki Bilim Kurulu üyeleri, nasıl 
yetinebiliyorlar bu verilerle; benim ak-
lım, fikrim almıyor.

Şimdi illere geçmeden, yoksulluk 
konusuna değinmek isterim. Bilirsiniz, 
hiç değişmez kuraldır; Yoksullar daha 
çok hasta olurlar, hastalandıklarında 
daha çok yoksullaşırlar. Eğer ölmez sağ 
kalırlarsa daha da kırılgan bir duruma 
geldikleri için bu kısır döngü böyle sürer 
gider. Cehennemî bir kısır döngüdür bu; 
yoksul daha çok hastalanır, hastalandı-
ğında daha çok yoksullaşır, bu şekilde 
telef olur gider. Yani, aslında veriye de 
-ironik olarak söylüyorum- gerek yok; 
Türkiye’de de bu hastalıktan daha çok 
yoksullar, işsizler, garibanlar, emekçi-
ler ölmekte! Bu evrensel ve tartışılması 
bile yersiz bir gerçek. ABD New York’ta 
ölümler 100 bine dayandığında, New 
York Times’da sayfalarca, simsiyah say-
falarda, bu insanların adları yayımlandı.

Bakar mısınız elin “kefere”sine tır-
nak içinde! ABD’de bile ölen 100 bin 
insanın anısına saygıyla siyah sayfalar-
da New York Times adlarını yayınladı. 
Biz bu bilgilere bile erişemiyoruz. Gün 
olur erişildiğinde bir kez daha göreceğiz 
ki, hepimiz aynı gemide değiliz Ercan 
Hocam. Yoksullar, garipler, işsizler, ga-
ribanlar ölüyor, villalarında yaşayanlar 
değil! kentlerin, büyük kentlerin getto-
larında, varoşlarında kalabalık, Kovit 
hijyeni olmayan, yeterli beslenemeyen, 
kendine yeterince maske, dezenfektan 
bile alamayan, toplu taşımayı kullanan, 
çalışmak zorunda olan, insanlar ölenler. 
Onun için Türkiye Halkı bu gerçeği gör-
sün kardeşim. Biz hepimiz aynı gemide 
değiliz bu bağlamda. 
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“AKP=RTE, Kovit-19 Salgınını
Neden Yönet(E)miyor?”

Halkçı Doktorlar’dan Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu ve 
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık ile 
Halkçı Doktorlar Facebook sayfasında yapılan

“AKP=RTE, Kovit-19 Salgınını Neden Yönet(E) miyor?”
konulu canlı yayının çözümünü aynen yayınlıyoruz.
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Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu

Prof. Dr. Ahmet Saltık
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Aşı skandallarının arkası gelmi-

yor gördüğünüz gibi. Kimi milletve-
killeri soruyorlar, 1.5 milyon doz aşıyı 
ne yaptınız, yandaşlara mı yaptınız? 
Nerde bunlar, neden AŞI YOK, filan. 

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: Ülker ÖNEŞ Hocam da bunu sor-
muş. Bizim Hocamız, Ülker Hocam da 
bunu sormuş Hocam, evet.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Ne gibi 
efendim, soru nasıl? 

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: Ha, Ülker Hocam da bu 1.5 milyon 
BioNTech&Pfizer aşısı ne oldu? diye 
soruyor, Ülker Öneş Hocam. Çapa Tıp 
Fakültesinden.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Ülker 
Hocama çok saygılarımı sunarım, çok 
değerli bir Hocamızdır, büyüğümüzdür 
kendisi. Haklıdır, çok yerindedir soru-
ları.

Şimdi her şeyi karartmada İktidar 
Ercan Hocam, aşılarla ilgili az önce 
Sağlık Bakanlığı’nın bir demeci düştü 
ortama, bana da geldi, baktım ekra-
nımda, ne diyor Sağlık Bakanı, diyor 
ki: 5800 doz diyor Ercan Hocam, ön-
ceden test için geldi diyor. Arkasından 
da işte ne denli gelecekse 1.5 milyon, 3 
milyon, 5 milyon neyse, geldi/gelecek 
lafları. Aynı yinelemeler (teraneler)..

Şimdi bakın; siz de Çocuk Alerji-
si İmmünolojisi uzmanısınız, hekim 
oldunuz arkasından, çocuk hekimi ol-
dunuz, arkasından çocuk hekimliğinin 
bir yan dalında ileri uzman oldunuz. 
Yanlışım varsa siz beni düzeltin; az 
önceki bir konuşmamda da Lale Ozan 
Arslan ile görüşmemizde Bizim TV’de 
de söyledim: Türkiye’ye dışalımı (it-
hali) beklenen, gönderilmesi beklenen 
BioNTech&Pfizer aşısından bir mik-
tarı ön test için yolladık biçimindeki 
uygulama, bilimsel olarak yanlıştır. 
Stratejik olarak yanlıştır, niçin? Bu 
aşılar, her parti geldiğinde, uluslararası 
kurallar böyledir Ercan Hocam, siz de 
bilirsiniz; her parti o ülkeye geldiğinde 
kaç dozsa, yarım milyon-bir milyon-3 
yüz bin... gelen her partiden belli oran-
da örneklem çekilir, gerekirse basın 
önünde, yansız uzmanlar önünde, o 
aşıyı üreten firmanın uzmanlarının da 
gözetiminde uygun örneklem çeki-
lir. Örneklem (Sampling) tekniklerine 
uygun olarak ve o örneklem üzerinde 
kapsamlı Biyogüvenlik testleri, ulusla-
rarası yetkili (akredite) referans labo-
ratuvarlarında yapılır.

Şimdi, bu 5800 örnek test için 
gönderildi ise, bir kez kaç milyon doz 
için örneklemdir? Gelen partinin bü-
yüklüğüne göre belli oranda örneklem 
büyüklüğünün hesaplanması gerekir. 
Bir; burada yanlış var. İkincisi; en kri-
tik olanı yine söylüyorum, 5800 dozu 
çalışabilirsiniz, bunların biyogüvenlik 
testleri sağlıklı - güvenli çıkabilir, ama 
ardından gelecek partinin, biyogü-
venliğini güvencelemez. Burası çok 
kritik, çok stratejik Ercan Hocam. Bir 
kez daha söyleyeyim;  gelen partinin 
büyüklüğü ne olursa olsun, her parti-
den ayrıca örneklem çekmek gerekir. 
Önden bunu gönderdim, sen bunun 
testlerini yap, asıl parti arkadan ge-
liyor, yok böyle bir şey. Önden gelen 
parti 5800 dozda testler normal çıka-
bilir, ama arkasından gelecek partide 3 
milyon - 5 milyon neyse, bir biyolojik 
hata olabilir, bir kimyasal hata olabilir, 
bir formülasyon hatası olabilir, soğuk 
zinciri kırılmış olabilir... efendim, bek-
lenen etkinliği dolayısıyla elde ede-
meyebilirsiniz. Hatta komplikasyonlar 
çıkabilir, soğuk zincirin kırılmasına 
bağlı, pirojeniteye bağlı, steriliteye 
bağlı sorunlar çıkabilir. O bakımdan 
bu yanlış, buradan sizin aracılığınız-
la da düzeltelim, Sağlık Bakanlığı bu 
yanlışından vazgeçsin, her gelen aşı 
partisinden ayrıca örnekleme alınacak, 
14 gün en az çalışılacak, ondan sonra o 
parti halka uygulanacak, vurgulayarak 
söylemiş olalım.

Bu arada Milli Eğitim Bakanlığının 
sadede geldiğini ve 29 Mart’ta yapma-
yı planladığı yüz yüze sınavları 3 Ma-
yıs’a ertelediğini de söylemiş olalım. 
Ee, ne oldu?

Biz size demiştik ki; yapmayın 
kardeşim bu bir kumardır, ilk salgı-
nın ilk tepesinde Nisan ayından sonra 
11 Mayıs’ta ölçüsüz bir açılım-saçılı-
ma giderken, okullarımız kapalı tutup 
AVM’leri açarken, yaptığınız hata sıra-
sında da uyarmıştık, yaz geçtikten son-

ra bunun bedeli ağır olur, bir kasırga 
ile öderiz demiştik. Bu kasırgayı Ka-
sım-Aralık’ta (2020) yaşadık değil mi 
Ercan Hocam.

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: Evet Hocam, çok haklısınız. Ben 
bu noktada sizin okullar konusundaki 
duyarlığınızdan söz etmek istiyorum. 
Hocam siz Haziran, Temmuz ayların-
da okullar konusunda çok konuşmalar 
yaptınız, özellikle okulların bahçesine 
prefabrik yeni derslikler yapılmasını 
önerdiniz, bunlar hiç dikkate alınma-
dı. Yani, şimdi bizim çocuklarımızın 
yılları gidiyor Ahmet Hocam yani, çok 
önemli yani, özellikle bugün pek çok 
Avrupa ülkesi, işte okulları açık tutma-
ya çalışıyorlar özellikle. 

Biz pek böyle yani eski bir Milli 
Eğitim Bakanı’nın dediği gibi, şu okul-
lar açık olmasa demiş Emrullah Efen-
di, şu maarif mektepleri açık olmasa 
maarifi ne güzel idare ederim demiş. 
Bizimkilerinki biraz buna benziyor. 
Eğitim sorununu hiç önemsemedikle-
rini ve eğitimde biliyorsunuz 4+4+4 
ile Peşaver medreseleri haline getir-
diklerini, Ortaçağcı bir eğitim düzeni 
yaptıklarını biliyoruz. Bu da toplu-
mumuzda bilimden uzak bir düşünce-
yi yaratıyor. İnsanlarımız da aslında 
sonuç olarak bu salgına bakışında pek 
çok sıkıntı var. İnsanların kimisi hala 
ben virüse inanmıyorum demekte, on-
dan sonra işte ne olacak diyenler var, 
yani ondan sonra ölümü çok hızlı bir 
şekilde kanıksayanlar var. İnsanlar salt 
ateş düştüğü yeri yakar gibi yalnızca 
kendi ailesindeki ölümleri görüyor, 
öbür ölümleri kendisine uzak algılıyor 
ama, bu salgın çok uzun sürecek gibi 
duruyor bu gidişle. Çünkü ülkemiz-
de şu anda bile, işte diyelim ki resmi 
rakamlara göre %3-4 arasında, biz de 
diyelim bunun 3 katı, diyelim %10 do-
layında halâ bir toplumda bu virüsü ta-
şıyan ama bir yandan da üstüne üstlük 
dediğimiz gibi artı bir de şey var; yani 
virüsün mutasyon geçirme durumu 
var. Yani grip hastalığı gibi yeni mu-
tant virüsler yeniden hastalık yarata-
bilir. Bu gidişle salgın, ülkemizde daha 
da büyük boyutlara ulaşacak gibi duru-
yor, daha da ciddi sorunlara ulaşacak 
gibi duruyor Ahmet Hocam. Bu nokta-
da özellikle bunları söylemek istedim.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Evet, Ta-
biî sizin katkılarınız çok değerli.  Ek-
sik olmayın, bana söz veriyorsunuz ve 
sabırla dinliyorsunuz. En az benim öl-
çümde siz de biliyorsunuz bu konuları.

Ercan Hocam, şu havuzda biriken 
hasta sayılarına dikkat çekmek gere-
kiyor. Bakınız bir salgının yönetimin-
de, dikkate alacağımız Epidemiyolojik 
ölçütlerden biri prevalans düzeyidir. 
Yani ne denli hastamız var havuzda? 
Bu hastalık süreğen (kronik) bir has-
talık olmadığı için Kovit-19, akut bir 
hastalık olarak bilindiği gibi, birkaç 
hafta içinde iyileşiyor veya ölüyorsu-
nuz %3 oranında. Ama birtakım sekel-
ler de kalıyor ciddi oranlarda geriye, 
onu da biliyoruz. Havuzdaki olgu der-
ken önümdeki turkuaz tablodan bakı-
yorum Ercan Hocam, 3 milyon 91 bin 
küsur, bugünkü toplam olgu sayısı. 1 
yılda 3 milyonu hastayı geçtik, 2 mil-
yon 881’i bin iyileşmiş, farkını aldı-
ğımda 210 bin görüyorum. 30 bin de 
ölen var, bunları çıktığımda 180 bin… 
bunu nasıl yaptığımı insanlar görsün 
diye söyledim. Havuzdaki olgu/hasta 
/ vaka sayısı 180 bin yuvarlak hesap 
Ercan Hocam. Şu anda Türkiye’de 
resmen 180 bin insan PCR testi pozi-
tif olarak kayıt altında, gerçek bundan 
çok fazla, yakalanamıyor. Bu gün 221 
bini aşan test yapılmış, iyi haber. Ger-
çekte Dünya Sağlık Örgütü 400 bin 
dolayında günlük test istiyor Türkiye 
nüfusuna göre, ama biz 200 bini birkaç 
kez geçebildik. Şimdi 221.738 testte, 
29.762, (yaklaşık 30 bin) olgu demek, 
yaklaşık olarak % 13.4 dolayında pozi-
tiflik demek Ercan Hocam.

Bu korkunç bir oran. Test yaptı-
ğınız 100 insandan 13-14’ünü pozitif 
yakalıyorsunuz. Veya daha sadeleşti-
reyim, test yaptığınız 7 insandan 1’i 
pozitif çıkıyor. Bu toplumdaki hastalık 
yükünün ne denli ağır, kapsamlı, yay-
gın olduğunu bize gösterir. Anımsayın 
lütfen, bir ara %1-1,5 çıkıyordu test 
pozitifliği, 100 testte 1-1,5 olgu yaka-
lıyor idik ve ben o zaman demiştim ki; 
testin geçerliği, kalitesi, duyarlığı Epi-

demiyolojik bağlamda sensitivitesini 
(duyarlığını) değerlendirmek gerekir 
yeniden. Ya toplumda biz bu hastalığı 
çözdük, gerçekten % 1-1,5’a indi ya da 
yakalayamıyoruz diye testi gözden ge-
çirmek gerekir biçiminde.

Şimdi günümüzde bir de mutant 
tiplerle karşı karşıyayız sizin de be-
lirttiğiniz gibi, bütün dünyada yayıl-
dı. Mutant tipleri yakalayabilmek için 
PCR testi ile -ki bu yapılıyor Türki-
ye’de tanı için, virüs antijenleri değil 
de doğrudan doğruya virüsün RNA’sı-
nı ortaya koymak, bu da polimeraz zin-
cir tepkimesi (reaksiyonu) açılımıyla 
PCR denilen bir test biliyorsunuz- ama 
virüsün RNA’sında çok ciddi değişik-
likler oldu, mutant tipler bunlar işte. 
On binin çok üstünde sayıda ve kritik 
yerlerde, örneğin o S proteini (Spike 
proteini) denilen proteini kodlayan 
RNA genomik bölgesinde de, örne-
ğin 501’inci aminoasitte de mutasyon 
var. Bu mutasyonlar eldeki aşıların 
etkinliğini büyük ölçüde kırabileceği, 
kırdığı gibi, yeni aşıların güncellenme-
si (modifiye edilmesi) mutant tiplerin 
RNA genomik dizilimlerine uygun bir 
biçimde -özellikle mRNA aşılarının ve 
vektör aşılarının- üretilmesi zorunlu-
ğunu getiriyor. Dolayısıyla bu modi-
fikasyon yani güncelleme, mRNA aşı-
larında, vektör aşılarında da aynı şey 
geçerli, bir adenovirüsle, bir plazmidle 
aktarıyorsunuz virüsün RNA parçası-
nı aşı içine; dolayısıyla bunlar büyük 
ölçüde zedelendi, “aşıya direnç” diye-
lim halkın anlayacağı biçimde, mutant 
virüslerle birlikte bir aşı direnciyle 
karşı karşıyayız. Kullanılan anti-vi-
ral antibiyotiklere karşı da bir direnç 
geliştiği söyleniyor benim okuduğum 
makalelerde yer yer. Zaten kullandığı-
mız o anti-viral antibiyotikler gerçekte 
hastalığı sağaltmıyor, bir destek sağal-
tımı bilindiği gibi. Özgül ve etkili bir 
Korona sağaltımı, Kovid-19 sağaltımı 
yok, dünyada da yok, Türkiye’de de 
yok. Gelişen belirtilere (semptomlara) 
dönük olarak onları düzeltme amaçlı 
ilaçlar kullanıyoruz. Pıhtılaşma eği-
limi artıyor diyelim hastalarda, bunu 
geriye döndürecek anti-koagülanlar 
kullanıyoruz filan.

Şimdi bu tablo, salgınla başetme-
mizi iyice güçleştiriyor, mutasyon bi-
liyorsunuz, zamanın bir fonksiyonu. 
Matematiksel olarak, salgın uzadıkça 
mutasyon (Evrim!) artacaktır ve bu 
mutasyonların ne yönde olacağını kes-
tirmek kolay değil. Şimdiye dek bek-
lediğimiz yönde bir mutasyon olmadı 
virüste tersi oldu. Evrim/Mutasyon 
dediğimiz bu bildiğiniz gibi. Biz an-
tibiyotik kullandıkça, biz dezenfektan 
kullandıkça, biz antiseptik kullandık-
ça, biz virüse yakalanan insanların 
yaşamasını sağladıkça, virüs o insan-
larda kalamayıp çekip gitmek zorunda 
kaldıkça, virüs de evrim genetiğinin 
deterministik kuralları çerçevesinde 
yaşamda kalabilmek için, RNA yani 
genetik materyali, -bu virüs için RNA, 
başkaları için DNA da olabilir- değişti-
riyor. Onun için insanlığın elini çabuk 
tutması zorunlu, Türkiye’nin de öyle. 
Şimdi Türkiye’de son verilerle 14 mil-
yona yakın aşılanan insan var. Bunla-
rın yaklaşık 5 milyonu 2. dozu alan, 
9 milyonu ilk dozda kalmış durumda. 
Dolayısıyla 2 doz almış 5 milyon in-
sanınız var, 5 milyon. Hedef kitle 18+ 
yaş 70 milyon, 70 milyonda 5 milyon; 
her 14 kişiden 1’i, % 7’den az! 20 mil-
yon 0-18 yaş çocukları aşılayamıyoruz 
şimdilik.

Bu halde, bir yandan da mutant vi-
rüsler kol gezerken, siz tuttunuz Türki-
ye’de bu 2. açılım - saçılımı getirdiniz, 
halkın sağlığı-yaşam hakkı ile kumar 
oynadınız! Çünkü halkta çok basınç 
birikti, insanlar işsiz kaldı, gelirsiz 
kaldı, kiralarını ödeyemedi, senetleri-

ni, kredilerini ödeyemedi ve toplumda 
biriken tepkiyi azaltmak için 1 Mart’ta 
Erdoğan, böylesi bir gevşemeye izin 
verdi. Yani tümüyle popülist, tümüyle 
politik, Epidemiyolojik mantığı (ras-
yoneli), gerekçeleri olmayan bir açı-
lımdı. Bu, 2. dalgadan, Kasım-Aralık 
2020’de yaşadığımızdan, daha ağır bir 
kasırga olur... diye çok uyardık. Öngö-
rülerimiz ne yazık ki gene gerçekleşti.

Şimdi, bu salgını
ya da bu yangını

nasıl söndüreceğiz?
İktidar, bir türlü Avrupa ülkelerinde 

olduğu gibi, 3 kez, 4 kez çok kapsamlı, 
çok sıkı, çok katı kapatmalara yanaşa-
mıyor. Bugünkü AKP kongresinin he-
yecanı geçtikten sonra MYK, AKP’nin 
belli oldu 75 kişi. Bakanlar Kurulun-
da belki birtakım değişiklikler olacak. 
Yarın kimi sıkılaştırmalara gitmek zo-
rundalar. Bu yangın böyle göz göre 
göre seyredilemez. Fakat tükürdüğünü 
yalamak gibi bir konumda da Erdoğan 
iktidarı kalmak istemiyor. O bakımdan 
dolaylı yollar izleyerek, sorumluluğu 
illere bırakacaklar, valilere bırakacak-
lar gibi geliyor bana Ercan Hocam. El 
altından genelgelerle yönetmeye çalı-
şacaklar ama, işte iller kendi durumla-
rına göre… Zaten Erdoğan da söyledi 
1 Mart’ta, eğer veriler bozulursa, tek-
rar sıkılaştırırız… gibi. Yani insan-
larımızı ölümle terbiye etme, ölüm 
korkusuyla terbiye etme… Bak işte, 
üstüne düşeni yap, yapmazsan hasta 
olursun, ölürsün… gibi. 

Peki, sen devlet olarak neredesin? 
Devlet olarak sen üstüne düşeni yap-
mıyorsun, insanların, yoksul insanların 
da yapabilecekleri sınırlı ve bıçak ke-
miğe dayandı. O bakımdan, illerdeki 
kırmızılıkları da biliyorsunuz. 35’in 
üstünde il kıpkırmızı oldu. Gaziantep 
de öyle değil mi? Kilis özellikle peri-
şan.

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: Kilis özellikle Hocam, toplam 39 
il olmuş.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Evet, 
250’nin üstünde Kilis’te 100 binde 
250’nin üstünde haftalık insidens hızı 
(yüz bin kişideki olgu sayısı).

Şimdi demiştik ki; 1- havuzdaki 
hastalara bakarız, 2- ne denli birikmiş, 
yukardan gelen, havuza dolan, yani her 
gün yeni tanı konan hasta sayılarına 
bakarız. 3- havuzdan eksilen iyileşerek 
ya da ölerek havuzu terk eden insanla-
ra, hastalara bakarız dedik.

Bütün bu veriler bakımından tablo 
hiç iç açıcı gözükmüyor. 180 bin hasta 
insan var havuzda demiştim az önceki 
hesabımda Ercan Hocam, %3 dünya 
genelinde bir olgu ölüm hızı (Case Fa-
tality Rate), biliyorsunuz söz konusu. 
Bu Türkiye’de de geçerli olmak zo-
runda ama resmen % 1 gibi gözüküyor 
Bakanlık verilerinden. Yani dünyada 
100 insandan 3’ü ölüyor Koronaya 
yakalanan, Türkiye’de 1’i ölüyor ne 
hikmetse. Okuyup üflüyorlar herhal-
de. % 3 dersek, bu 180 bin hastadan, 
önümüzdeki 4 hafta içinde 5400 ölüm 
beklenir Ercan Hocam.

Ne diyeyim, yani Tanrı ağzımdan 
alsın mı, yel alsın mı diyeyim? Anlamı 
olmayan cümleler bunlar. Biyolojik, 
Epidemiyolojik, deterministik yani ka-
çınılmaz öngörüler bunlar; sayıların, 
matematiğin dili. 

Duydun mu Erdoğan? 
Duydun mu Doktor Koca, Sağlık 

Bakanı?
Duydun mu AKP İktidarı? 
Duydun mu bilmem dötünün kılı 

olayım diyen AKP’li müritler, kullar?
Duydun mu Türkiye insanı, Al-

lah’tan diyenler, bu işte Allah’tan ge-
liyor, kader, kısmet ölüyoruz diyenler? 

Duydun mu Diyanet işleri Başkanı, 
duydun mu sen de Korona oldun, Az-
rail ziyaretine geliyordu belki de değil 
mi bir gece yarısı, neyse paçayı sıyır-
dın, kurtuldun. 

İnsanlara diyorsunuz ki; yoksul-
lukta, hastalıkta, işsizlikte… taham-
mül etmek gerekir. Yoksulluğu, hasta-
lığı, işsizliği siz yaratacaksınız iktidar 
olarak, yani salgından çok izlediğiniz 
iğrenç ve bilim dışı, akıl dışı, insanlık 
dışı politikalarla, insanların ölümün-
den doğrudan sorumlu olacaksınz, bir 
de kalkıp diyeceksiniz ki; tahammül 
etmek, şükür gerekir salgında, hasta-

lıkta, yoksullukta... Haydi oradan!
Değerli meslektaşım, Karl Marks 

bir metninde şunu yazmıştı: Ka-
pitalizm, sanırım Kapital’deydi; 
Kapitalizm dini bir afyon gibi kullanır 
diye yazıyor. Kapital’de veya Komü-
nist Manifesto’da mıydı hangisindey-
di? 

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: Komünist Manifesto’da Hocam 
evet. İkisinde de yazmış olabilir tabiî 
Hocam.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Evet, Ka-
pitalizm dini afyon gibi kullanır. Bi-
zim dinciler, Marks’a karşı olanlar de-
diler ki; bak işte Marks dinimize afyon 
dedi. Yok böyle bir şey kardeşim, senin 
dinine afyon falan demedi Marks. Ben 
Marks’ı savunacak durumda değilim. 
Şu veya bu ideolojiyi savunarak veya 
eleştirerek değil, onun üzerinden örnek 
vermeye çalışıyorum. Sen Türkiye’de-
ki İslamcı Kapitalizmin müritleri, kul-
ları, klasik Adam Smith Kapitalizmin-
den daha vahşisin.

Bir de İslami sosla Kapitalizmi 
buluyorsun. Acımasız bir biçimde din 
sömürüsü ile damardan vererek adeta 
dini, dinsel inançları; insanları uyuş-
turuyorsun. Ve fitre-zekâttan başka da 
yoksulluğu yok edecek bir çözümü, bir 
önerisi yok İslamiyet’in, 1300 yıl son-
ra bile… Yoksulluğu yok etmek gibi.

Yani gelir dağılımının bozuklu-
ğunu, yoksulluğu, eşitsizliği, peşinen 
kabul ediyor. Verili bir gerçek olarak 
kabul ediyor İslam Dini. Merhem-pan-
suman olmak üzere de fitreymiş, zekât-
mış diye…   

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: Şimdi Hocam, bu noktada belki 
şunu söylemek lazım Hocam, yani İs-
lam Dininde bizim de bildiğimiz gibi 
“İnfak” denilen bir müessese var. Yani 
hep söyleriz, Hz. Muhammed vefat et-
tiğinde yalnızca bir lokma - bir hırka-
sı vardı, diye. Yani öbür tarafa bir şey 
götürmemiştir. Ama İnfak denilen bir 
müessese de var. Sen yalnızca kendine 
yeteni kullanacaksın, fazlasını dağıta-
caksın, denir hep Kur’an’da. 

Ama gerçekten de zekât ve fitre 
bile gerektiği gibi uygulanmaz. Çünkü 
bu Ortaçağcı düşünce, bunu istismar 
eder, gerçek anlamda bunu kullanmaz. 
Bu anlamda işte biz diyoruz ki; aynı 
zamanda Dr. Hikmet Kıvılcımlı çok 
iyi bir şekilde açıklamıştır, yani bu Or-
taçağcılar İslamiyet’i istismar ederek 
kullanırlar. Onlar Gerçek İslam’ı da sa-
vunmazlar Hocam. Yani gerçekten de 
Gerçek İslam’ı savunmazlar, Muaviye 
- Yezid İslamı diye belirtiliyor bunlar. 
Ben de bunu vurgulamak istedim özel-
likle, Hocam.  

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Çok hak-
lısınız, çok haklısınız. Yani Prof. Yaşar 
Nuri Öztürk’ün bir söylemi var. Ben 
buradan ekran paylaşamıyorum sizinle 
ama… 

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: Paylaşabilirsiniz Hocam. “Share” 
var, oradan paylaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Açayım 
dinleteyim, geliyor mu sesi? 

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: Evet, geliyor Hocam. 

***
Prof. Dr. Ahmet Saltık Hoca, Yaşar 

Nuri Öztürk’ün ses kaydını dinletiyor:
Dünyada bir tane Müslüman yok 

ki, “Nerede yaşamak istersin?” so-
rusuna bir Müslüman ülkenin ismini 
versin. Bunları görün bari. Ya İsveç, 
ya İsviçre, ya İngiltere, ya Amerika, 
ya Fransa, ya Almanya, ya İskandinav 
ülkelerinden biri. Bir tane Müslüman 
ülke yok. Fırsatını bulan, kapağı ce-
henneme postaladığı ülkelerden birine 
atıyor.

Şuurlu ve vicdanlı halk lazım. “Ben 
bilmem kimin neyinin kılı olurum”, di-
yen bir kitleden bu benim sözlerime 
yankı bekleyemezsiniz. O bugün onun 
bilmem neyinin kılı olacak, yarın fa-
lancanın kılı olacak, gelen ağam giden 
paşam… O şey kılı olmaktan bir türlü 
kurtulamayacak.

Yeter ki bana biraz komür, 
biraz makarna falan ver bit-
ti. “Komürümü veriyor”, diyor.  
Zaten onun başka bir meselesi, başka 
bir beklentisi yok. “Kömür…” O “kö-
mür”ler sana verilsin diye, işte 300 kü-
sur kişi gitti orada.
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“Aşîrateke-l-akrabîn!” En yakının-

da olanları uyar! Dağın arkasına ah-
kâm postalama. Afrika’ya, Uganda’ya 
ahkâm postalama. Şeytanın çocuğu. 
Karşındaki kitleyi aptal zannediyorsun 
değil mi? Bu nasılsa aptal. Felsefede 
bunlara “a priori” denir.

Milyon dolarlar konuşuluyor. Di-
yor ki “Bu milletin “a… koyacağız” 
diyor. Milletin… Şimdi bilmem neyin 
kılı olacak adama müstahak olabilir 
ama ben bu milletin bir ferdi olarak 
birkaç misliyle iade ediyorum size. 
“…… koyacağız” aynen.

Öyle yağma yok. Ahlaksız, izansız, 
ciğersiz; RTÜK’ü çok sevdiğim için 
daha fazla sayamam, hadi şerefsiz de 
diyelim o kadarla yetinelim.

Yani sen bana ana avrat sövecek-
sin ve ben sana şerefsiz demeyecek 
miyim? Alçak, alçak seni, hayvanların 
yüzkarası…

Kur’an’ın tek düşmanı zulümdür 
ve zalimdir. Sen zalimi bu şekilde ak-
layıp, himaye edip, temize çıkarıp, ko-
rumaya alırsan, senin bu kitabın anla-
dığı manada bir dinin, Allah’ın olabilir 
mi?

Ulan, ulan siz buna din mi diyor-
sunuz?

Sonra da insanlığa diyorsunuz ki 
Cennetin yolu buradan geçiyor.

Nereden geçiyor ulan, nereden ge-
çiyor?

17 Aralık hırsızlarının Türkiye’sin-
den mi geçiyor? Nereden geçiyor?

***
Prof. Dr. Ahmet Saltık Hoca: 

Evet.
Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-

lu: Evet, Hocam. Yaşar Nuri Hocamızı 
da anmış olduk.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Merhum 
Yaşar Nuri Öztürk bunları söylüyor.

Şimdi ne demiştik, havuzdaki has-
talara bakarız demiştik, bir.

Havuzda yeni katılan hastalara ba-
karız demiştik, iki.

Ölümlere bakarız demiştik, üç.
Yeni katılanların korkunç bir sayı-

ya ulaştığını her gün 30 bin resmi, bel-
ki de daha fazla informal (resmi olma-
yan) olarak acıyla görmekteyiz.

Bir de ağır hastalara bakmak ge-
rekiyor, Ercan Hocam. Siz klinisyen-
siniz bakın, ağır hastaların sayısı 1197 
idi 28 Şubat’ta, bu gün 1720 olmuş 
Ercan Hocam. Ağır hasta yani bunlar 
yoğun bakım gereksinimi duyan in-
sanlar. Belki de ventilatöre (solunum 
makinesı) bağlanacak, solunum yet-
mezliği gelişecek. Öte yandan yoğun 
bakım yataklarındaki doluluk oranı-
nın, % 65 olduğunu görüyorum. Bu-
rada Tabiî neye göre % 65, bakmak 
gerekiyor. Türkiye genelinin toplamı 
içinde diyorsanız % 65, bu yanıltıcı 
olur. Çünkü, 45 bin dolayında yoğun 
bakım yatağımız var. Siz çocuk heki-
misiniz, daha iyi bilirsiniz. Yaklaşık 10 
bini çocuk yoğun bakım yatakları. Ye-
nidoğan yoğun bakım yatakları da var. 
Ve bu 45 binin 15 bini özel sektörün 
elinde. Özel sektörde Pandemi Hasta-
larının kabulü çok az oluyor sizin de 
bildiğiniz gibi. 30 bin kalıyor gerçekte 
Sağlık Bakanlığı’nın, kamu üniversite-
lerinin elindeki yoğun bakım yatakları. 
Bunların da bir bölümü yenidoğan ve 
çocuk yoğun bakım yatakları olmak 
üzere. Onun için, o % 65 yanıltıcı ola-
bilir. Hekim arkadaşlarla konuştukları-
mızda ciddi bir yığılma olduğu yoğun 
bakımda, hatta normal servis yatakla-
rında zorlanmaya başladıklarını ifade 
ediyorlar. Sizin gözleminiz ne yönde?

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: Hocam, şöyle söyleyebilirim; şim-
di Eylül - Kasım aylarında özellikle 
Kasım-Aralık aylarında Gaziantep’te 
bile yoğun bakımlarda yatamayıp acil-
de izlenmek zorunda kalan hastalar 
olmuştu. Çok ciddi yani. Ankara’da, 
Konya’da, İstanbul’da her tarafta oldu. 
Yine benzer bir durum meydana gele-
cek diye korkuyorum. Yani hastalara 
gerekli yoğun bakım hizmeti vereme-
mek, ciddi bir sorun. Bu da tam olarak 
paylaşılmıyor gerçekte. Yani hastalar 
bu şekilde idare edilemeye çalışılıyor 
ama biz de biliyoruz ki, koronavirüs 
enfeksiyonu özellikle akciğerleri vuru-
yor ve akciğerlerde solunum yetmez-
liğine neden oluyor. Bu açıdan, bu in-
sanların oksijen gereksinmesi oluyor. 
Sonuçta bu sağlanamazsa, ya da yeter-
siz verildiği zaman hastalık daha öldü-

rücü oluyor, açıkça bu böyle; 2, 2 daha 
4! Bu açıdan da bu sıkıntıları yeniden 
yaşamak istemiyoruz. Yani doktorlar 
olarak bizler hiç yaşamak istemiyo-
ruz. Ben arkadaşlarımla konuşuyorum, 
özellikle biz çocuk bölümünde çok 
görmüyoruz ama göğüs hastalıkları ve 
enfeksiyon hastalıklarında ve anestezi 
yoğun bakımcı arkadaşlarım özellikle 
bu sorunu dile getiriyorlar. Ciddi bir 
durum. Artı ben şunu da söylüyorum: 
Git gide post-kovit dediğimiz yani 
Kovit-19 enfeksiyonu sonrasında, ko-
ronavirüs enfeksiyonu geçiren pek çok 
insanda sağlık sorunları gelişiyor, onu 
da belirtmek gerekir Hocam özellikle. 
Yani hastalığa yakalanmamak en iyisi, 
en iyisi geçirmemek aslında hastalı-
ğı. Geçiren kişilerde hem işte koroner 
hastalıklar hem de beyinde infarkt de-
diğimiz inmeler söz konusu olabiliyor. 
Bu açıdan da bu belki yeni mutant 
virüslerle bu sorunlar da artacak. Biz 
de çocuklarda MIS-C dediğimiz bir 
hastalığı görüyoruz ki, şu anda ser-
visimizde yatıyor bizim… Yani Cid-
di oranda MIS-C dediğimiz tablolar. 
Bunun açılımı da çoklu organ, çoklu 
sistem tutulumu hastalığı demek İngi-
lizceden aktardığımızda. Çocuklarda 
da bu hastalık artıyor. Yani bu açıdan 
sizlerin de hep önerdiğiniz gibi sanırım 
şu anda bizim kapanmadan başka çı-
karı yolumuz yok gibi duruyor Ahmet 
Hocam. Sanırım o gerekiyor diye dü-
şünüyorum, ben. 

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Oraya 
doğru gidiyor, oraya doğru gidiyor de-
ğerli Hocam. Şimdi 35 ilin 100 binde 
100’ün çok üstünde haftalık insidens 
hızlarına eriştiğini gördük ve hızla bu 
kızarma Türkiye genelinde artıyor. 
Ayrıca bir bakıyorsunuz, kızarması 
gereken iller, olgu sayısı bakımından 
kırmızı olması gereken iller kırmızı 
yapılmamış gibi. Uluslararası standart-
lara orada da uyulmuyor. Onu da söy-
lemiş olalım. Türkiye genelinde gerçe-
ği temsil eden bir Epidemiyolojik hari-
tayla karşı karşıya değiliz. Başlangıçta 
il insidens hızlarını ilk verdiklerinde, 
Şubat’ın başında, illerde renklendirme 
de yapmışlardı. İki hafta sonra sayısal 
güncellediklerinde, Türkiye haritası-
nı gri tonlama ile verdiler Ercan Ho-
cam. Her ili hasta yoğunluğuna göre 
renklendirmeden, gri tonlarla verdiler. 
Üçüncü güncellemede hiç gri tonlama 
bile yapmadan, salt illerdeki haftalık 
insidens hızlarını (yüz binde) verdiler. 
Yani boyayacak olsanız ülke kıpkızıl!. 
Peki o silme kırmızı sayılabilecek ha-
ritalar nerden çıktı? Bakanlığın sayısal 
verilerine göre boyadığımızda Türki-
ye’nin gerçeği böyle çıkıyor. O bakım-
dan gerçekten, 

Salgın denetimden çıkma 
eşiğine geldi…

Göz göre göre bunca ölüm seyre-
dilemez! 

Ben ağır hastaları söyleyecektim… 
Öylesine çelişki ki Ercan Hocam, sayı-
yı verdim yukarıda; 1197’den 1720’ye 
% 50 artmış 3 haftada. Ama bakıyo-
rum % 99,9 görünüyor filyasyon oranı. 
Yani bu hastalığa yakalanan her 100 
insanının 99,9’unda filyasyon yapılı-
yor ve kişinin bu enfeksiyonu nerden 
aldığı bulunuyor. 1000 hastada 999 
diyelim. 1000’de 1 kişinin filyasyonu 
başarılı olmuyor ve üstelik bunu orta-
lama 9 saatte yapıyorsunuz. Bu inanıl-
maz bir başarı(!) Ercan Hocam, Dünya 
rekoru(!)

  Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: Burada bir saçmalık var. Bu anlam-
da ben şeyi sormak istiyorum Hocam, 
burada Nakliyat-İş’te sendika uzmanı 
arkadaşımız şunu sormuş; tam da bu 
konuyla ilgili belki. 

“Koronavirüs artık İşçi Sınıfı has-
talığına dönüşmüş durumda ve İşçi 
Sınıfımız 3. tepeyi konuştuğumuz şu 
günlerde salt maske ile korunmaya ça-
lışıyor. İşçiler çalışırken sosyal mesa-
feye uyması zordur. Bu konu hakkında 
ne düşünüyorsunuz? İşçiler koronavi-
rüsten kendini nasıl korur?”

Yani bir işçide koronavirüs saptan-
dığı zaman Hocam, yalnızca ailesine 
bakılıyor diye görüyorum. Oradaki 
öbür işçilerde çok bir araştırma ya-
pılmıyor ve zaten bu durum yüzün-
den Gaziantep, koronavirüsün Ha-
ziran-Temmuz ve Ağustos aylarında 

Türkiye’de neredeyse biz birinciydik. 
Filyasyon yapılıyor ama, işte insan-
lara gerekli izin verilmeden, oradaki 
tüm işçiler karantinaya alınmadan… 
bu nedenle neredeyse bütün işçilerin 
Kovit-19 geçirmesine neden olundu. 
Bu anlamda böylesine bir durum var.  
Arkadaşımız da “İşçiler koronavirü-
se karşı nasıl kendini korur?” demiş. 
Herhalde bunun yanıtı da yok. 

Prof. Dr. Ahmet Saltık: İşçinin tek 
başına yapabileceği bir şey yok. Ayrıca 
işçi koronaya yakalansa bile korona 
testinin pozitif çıkmasından kaçınıyor, 
korkuyor. İşinden uzaklaştırılacak, 
damgalanacak neredeyse. Şimdi HES 
kodu istenmeye başlandı birçok yerde. 
İnsanlar korkuyorlar test yaptırmaya. 
Pozitif çıkarsa, bir 10-14 gün Karanti-
nada kalacak, HES kodu alamayacak, 
birçok işini yapamayacak, birçok yere 
giremeyecek gibi... Bunlar da temaslı-
ların, hafif hastaların toplumun içinde 
gizli kalmasına yol açıyor. 

Dolayısıyla bireysel çözüm yok 
Ercan Hocam. 

Sağlık Bakanı ha bire “tedbir ted-
bir” diyor ama yeter artık! Bu olacak 
şey değil. İllerdeki sorumlulukların 
da bir sınırı var. Diyelim ki Samsun 
rekor kırıyor. Yüz binde 500’ün üs-
tünde haftalık insidens hızı. Göz göre 
göre bu ilde uçtu geldi rakamlar yüz 
binde 500’ün üstüne. Samsun’daki bir 
Halk Sağlığı Hocası arkadaşımı ara-
dım, konuştum, nedir bunun nedeni, 
dedim. “Samsun’da hiçbir şey yokmuş 
gibi, salgın yokmuş gibi normal ya-
şam sürüyor...” dedi. Bana yanıtı bu 
oldu. Şimdi Samsun valisinin acaba, 
herkesin önünde soruyorum; “Komşu 
illerinden doğudan, batıdan, güneyden 
Samsun’a giriş - çıkışları yasaklama 
yetkisi var mı? Bunu İçişleri Bakanına 
danışmadan, Sağlık Bakanına danış-
madan yapabilir mi? Yapamaz. Hele 
hele yurt dışından Samsun’a turist 
gelmesini, “Rusya’dan turisti yasakla-
dım” diyebilir mi, diyemez. Bu ancak 
hükümet yetkisiyle, Erdoğan’ın yetki-
siyle olabilecek bir şey. O bakımdan 
tavşana kaç, tazıya tut politikası bu. 
Ben yapamayacağım merkezi iktidar 
olarak, yıpranıyorum ama sen vali ola-
rak ne yapabilirsen yap, ama sınırı da 
aşma... anlamında. Bu politikalarla bu 
sorun çözülemez, üstadım. 

Bir yandan yineleyelim, yeterince 
aşı yok. 14 Ocak’ta başlamıştık aşı-
lamaya Türkiye’de, anımsayalım. 70 
günde 12.5 milyon doz aşı yapmışsı-
nız. 200 binin altında Ercan Hocam. 
Günlük 200 bin dozun altında. 70 gün-
de 12.5 milyon doz aşı yapmışsınız. 14 
milyon doz yapmış olsaydınız 200 bin 
doz / gün olacaktı ortalama. Biz 200 
bin doz / gün varsayalım, günlük 200 
bin doz ancak yapıyorsanız, hiç aksa-
mazsa 5 günde 1 milyonu aşılarsınız. 
Hedef kitleniz 70 milyon olduğuna 
göre size 350 gün gerekli. Bu 1 yıl de-
mektir, 1 yıl! İki doz gerektiğine göre 2 
yıl demektir! Demek ki böyle kaplum-
bağa hızıyla giderseniz ve aşı sağlan-
ması aksamazsa hedef kitle 70 milyo-
nu ancak 2 yılda aşılayacaksınız. Ama 
biliyorsunuz aşıdan sonra 6-8 ay içinde 
negatif sero-konversiyon gelişiyor.  

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: Yeniden aşı olmak gerekiyor

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Yani bağı-
şık yanıt çok zayıflıyor 6-8 ay içinde, 
bir daha aşılamak gerekecek. Bu arada 
mutasyonlar kaçınılmaz olarak süre-
cek bildiğiniz gibi. Mutasyon sürdük-
çe aşılara direnç gelişecek, bu bir kısır 
döngü.

* Gerek Türkiye’nin gerek küresel 
toplumun aklını başına alması, aşı ada-
letini sağlaması, bütün dünyada etkin, 
yaygın, hızlı aşıya erişim hakkını sağ-
layarak dünya nüfusunun aşılanması 
gibi bir zorunluluk var. 

Onun için Türkiye’de de bunun ça-
resi artık “tam kapatmak” (lock down) 
gibi görünüyor. Nasıl bir manevrayla 
bu kapatmaya gidecekler? Nasıl bir 
gerekçeyle? Eğer gideceklerse, hayal 
bile edemiyorum, hayal edemiyorum... 
Ama kezlerce “tam kapanma” istedik, 
ağzımız dilimiz kurudu.

İdeal olanı Ercan Hocam, ne yapıp 
edip, aşı bulmak. 

Yeterince aşıyı Türkiye’ye getir-
mek, biyogüvenlik testlerini yapmak 
ve 4 hafta kapatmak Türkiye’yi, %95’e 
varan düzeyde. 

Ama bu arada sosyal devlet so-
rumluluklarınızı eksiksiz yerine geti-
receksiniz, hiç kaçarı yok. 

O 4 hafta içinde olağanüstü bir se-
ferberlikle aşı ekipleri, aşı istasyonları 
kurarak, bütün yedeklerinizi toplum 
olarak kullanarak, örneğin tıp öğren-
cilerini, emekli sağlık çalışanlarını 
gerektiğinde sahaya sürerek ilk 2 hafta 
içinde 12.5 milyon aşılanmış diyelim, 
70 milyon hedef nüfustan 60 milyon 
kalıyor. O 60 milyon insanı iki hafta 
içinde aşılayacaksınız. İzleyen 3. ve 4. 
haftada 2. dozu yapacaksınız. 4 hafta-
nın bitiminde de gıdım gıdım gevşeye-
ceksiniz. 

Salgını başka türlü 
sönümlendirme

olanağı yok!
Turizm sezonu geliyor… Geçen 

yıl % 20 dolayında gerçekleşti beklen-
ti turizm gelirlerinde. Bu yıl da böyle 
olursa, zaten 1 Dolara takla atıyoruz 
biliyorsunuz, iyice perişan oluruz. 

Okullar konusunda… Açılmama-
lıydı söyledik onu. Nitekim bakın yüz 
yüze sınavları yapamıyorlar, az önce 
belirttim. Değerli Milli Eğitim Baka-
nı erteledi onu 1 ay. Evet, farkındayız, 
yüz yüze eğitim son derece yaşamsal 
bir konu ancak salgın var bir yandan, 
öldürüyor insanları! Yangın sürüyor 
toplum içinde. Telafi edilebilir eğitim-
deki açıklar. Bir yıl diyelim okulların, 
çocukların eğitimi uzar. Ne yapalım, 
bu salgın geldi başımıza kapitalizmin 
vahşeti nedeniyle. Dolayısıyla Ercan 
Hocam,

* Şu çıplak gerçeği herkes görsün:
* Bu salgının kök nedeni, ana ne-

deni, temel nedeni vahşi kapitalizm-
dir. 

Ne ilgisi var diyeceksiniz? Doğayı 
ölçüsüz kar hırsıyla yıkıma uğratan, 
sömürülecek sınırsız kaynak olarak 
gören, Mısırlı bir filozofun deyimiyle, 
affedin beni “fahişe” gibi gören kü-
resel emperyalizm, yabanıl (vahşi) 
kapitalizm, Adam Smith’in torunları 
çevreyi öylesine yıkıma uğrattılar ki; 
işte Çin’de Wuhan’daki bilmem yara-

salarla pangolinlerden kaynaklanan bir 
virüs, evrim (mutasyon) geçirerek in-
sanlara bulaşma özelliği kazandı. Yani 
bu hastalık çevre kökenli bir hastalık. 
Gökten inmedi ey Türkiye İnsanı, ken-
dine gel! Kader değil! Yazgı değil! Al-
lah’ın bir gazabı değil! Senin yaptığın, 
insanoğlunun doğaya ölçüsüz saygı-
sızlığı nedeniyle ortaya çıkan çevresel 
kökenli bir zoonoz, bir zoonotik hasta-
lık, hayvanlardan insanlara geçen. 

Bununla da bitmeyecek, çünkü 
çevreye korkunç yüklenmemiz sürü-
yor. Aşırı nüfus artışı başta. Bunlara 
önlem almak, aşırı nüfus artışını dur-
durmak, “her aileye 1 çocuk”ta kal-
mak, çevreyle barışık yaşamak yani 
“sürdürülebilir kalkınma” masalını 
unutup, “sürdürülebilir yaşam” felse-
fesini benimsemek! “Homo sapiens” 
beka sorunuyla karşı karşıya yeryüzün-
de insanlık olarak. Bir sağkalım (survi-
val) sorunumuz var. Ona tutunmamız 
gerekiyor. IMF’nin Dünya Ticaret 
Örgütü’nün gelişmekte olan ülkelerin 
borçlarına bir çözüm üretmesi gere-
kiyor ertelemek, silmek gibi. Aşıya 
erişmelerini mutlaka sağlamak zorun-
lu. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün BM’ye (Birleşmiş Milletler) bir 
çağrı yaparak bu aşıyı geliştiren firma-
ların “patent hakları”nı diyelim, tırnak 
içinde “haklarını” askıya almaları ya 
da simgesel düzeye indirmelerini sağ-
lamak... Çünkü patent vb. fikri mülki-
yet hakları aşı fiyatını çok yükseltiyor. 
Biliyorsunuz bu aşıların geliştirilmesi 
milyarlarca dolarlık kamusal AR-GE 
desteğiyle yani bizim vergilerimizle 
sağlandı. AR-GE finansmanını kamu - 

devlet yaptı Ercan Hocam, milyarlarca 
Dolar. Biz vergilerimizle o aşıları sizin 
geliştirmenizi sağladık. Ama siz şimdi 
diyorsunuz ki; benim patent vb. hak-
kım, kârım… Peki, kâr et, et de karde-
şim şu küresel yangın nasıl sönecek?                                        

Bunun yarısını et, dörtte birini et, 
üç yıl, iki yıl sonra verelim, beş yıl 
sonra verelim, verelim… Ama önce şu 
aşı fiyatları bir düşsün, bütün dünya 
insanları hızlı üretimle aşıya adil ko-
talarla erişsin, yani küresel dayanış-
ma… Ve insanlığın bu salgından ciddi 
dersler çıkarması gerek. 

KüreselleşTİRmeyi sorup sorgula-
ması gerek… 

KüreselleşTİRme = Yeni Emper-
yalizm demektir!

* Artık Küreselleşme, ya-
şam hakkımızı da göz göre 
göre, doğrudan neden olduğu  
bulaşıcı hastalık (Kovit-19) yüzünden 
elimizden almakta. 

Her türlü maddi - manevi sömürü 
yetmediği gibi, yaşam hakkımızı da 
küresel emperyalizm adına Küreselleş-
me dedikleri yeni emperyalizm elimiz-
den almakta! 

Türkiye’de ve dünyada yineliyo-
rum; salgının temel nedeni kapita-
lizmdir kök neden olarak!

Wuhan’da bir virüs filan, o araya 
giren (intermediate) nedendir, ara ne-
dendir kök neden değil, temel neden 
değildir. 

Ve salgının çözümünde temel en-
gel yine kapitalizm, insanlık düşmanı 
ideoloji! 

Türkiye’de de bu temel sorunun 
yansımasını görüyoruz, ayrıca İslami 
Kapitalizm nedeniyle Adam Smith’in 
torunlarından daha vahşi bir biçim-
de, günümüz neo-liberallerinden daha 
hoyrat bir biçimde, acımasız biçimde 
Türkiye’de insanlara bu zulüm yapıl-
maktadır. 

Türkiye’de AKP iktidarı salgını bi-
limle değil, acımasız siyasal tercihle-
riyle yönetmeye çalışmakta, dolayısıy-
la çuvallamaktadır, yönetmemektedir, 
yönetememektedir, ama kullanmakta-
dır! 

AKP yönetimi, salgında 
masum ölümlerden

sorumludur
Halk uyanmadıkça, bu acı gerçek-

leri görmedikçe, muhalefet de gerçek-
ten muhalefet gibi Erdoğan’ın karşı-
sına dikilip, bütün gündem oyunlarını 
bir yana itip oyuna gelmeyerek diren-
medikçe çözüm yok!

Nerede aşı Erdoğan? 
Hani sen dünya lideriydin, niye 

yeterli aşı getiremiyorsun Erdoğan? 
Nerde kaldı aşı Erdoğan? 
Parasını mı ödeyemiyorsun Erdo-

ğan? 
Çin’e kaç milyon Dolar gönder-

din, gönderdiğin para kadar mı aşı 
geliyor Erdoğan? 

Hani sen dünya lideriydin, hadi 
Reiz, şu salgını çözsene! 

Bak yüzüne gözüne bulaştırdın, 
ikide bir gündem oyunu yapıyorsun, 
bilmem HDP’nin kapatılması millet-
vekilliğinin düşürülmesi Gergerlioğ-
lu’nun, efendim anayasa değişikliği 
gibi acımasız gündem oyunlarıyla ger-
çek gündem salgın iken onu gözden 
kaçırıyorsun…

Bu bir insanlık suçudur!
Türkiye’nin gerçek ve öncelikli 

gündemi salgındır!
Bu salgınla baş etmedikçe ekono-

miyi de ayağa kaldırma olanağı yoktur, 
ikisi birbirine bağlı gördüğünüz gibi.

* Ülkeyi talan ettiniz, salgın yöne-
timi için para bulamıyorsunuz!

* Ülkeyi içine düşürdüğünüz fe-
laket nedeniyle salgını yönetemiyor-
sunuz. 

Ben size birkaç acımasız veri ve-
reyim, AKP iktidar olduğunda ne oldu 
diye çok kısaca değerli meslektaşım, 
bakın; benzin 1,48 liraydı 2002’de 
AKP iktidar olduğunda, 19 yıldır baş-
tayız diyorlar ya, bu gün 7+ lira, 

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: 7 lira 40 kuruş

Prof. Dr. Ahmet Saltık: 1 Doları 
söyleyeyim, 1 Dolar 1,5 liraydı, bugün 
8 lira Ercan Hocam. 1 Sterlin 2,2 liray-
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dı, bu gün 11 lira. Altının gramını söyle-
yeyim Ercan Hocam, sıkı durun küçük 
dilinizi filan yutmayın, şaka ile karışık 
söylüyorum; 17 liraydı 1 gram altın, bu 
gün 444 lira! Efendim çeyrek altın 32 li-
raydı, geçmiş zaman olur ki hayali cihan 
değer derler ya; bu gün 724 lira!! Yani 
AKP iktidarının yaptığı bu.  Korkunç bir 
yoksunlaştırma! Onun için, çare halkın 
bilinçlenmesi, neler oluyor bitiyor, sor-
gulaması… namuslu insanlarının önder-
liğinde, onlarla birlikte yaşam hakkına 
sahip çıkması, bunu yapacak bir muha-
lefet! Parlamento’da bunu göremiyoruz, 
ana muhalefet de dahil olmak üzere. Do-
layısıyla muhalefet, iktidarın özellikle 
bu gündem oyunlarına oltalanarak suça 
ortak oluyor. 

İş başa düşmüştür Ercan Hocam, ül-
kenin namuslu aydınları işte haykırıyor-
lar sizin-benim gibi, yapabildiği ölçüde 
böylesi programlarla. Eh... insanlar da 
artık ne olur biraz sorgulasınlar, yaşam 
haklarına örgütlü bir biçimde sahip çık-
sınlar diyeyim bu günkü konuşma için, 
burada noktalayalım. 

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu: 
Tacettin Çolak arkadaşım şunu sormuş: 
“Sayın hocalarım bu AKP kongreleri 
salgını körüklediği besbelli, akşam saat-
lerinde Sağlık Bakanı sosyal medyadan 
geri dönüş yolumuz tedbir diye halka 
çağrı yapıyor. Bu Bakan mesleksel an-
lamda disiplin suçu işlemiyor mu?” de-
miş Av. Tacettin Çolak arkadaşımız…

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Çok haklı 
avukat arkadaşımız, Bakan Koca’nın az 
önceki demecini ben iliklerime dek uta-
narak okudum, dedi ki: 

“Karanlıkları aydınlığa çıkaracak 
olan sevgi, merhamet ve ilimdir...” dedi 
Dr. Koca. Diyanet İşleri Başkanı gibi ko-
nuştu; sevgi, merhamet ve ilim… Ben de 
sorayım: 

Sizin bu günkü (24 Mart 2021) AKP 
kongrenizin neresinde sevgi vardı, nere-
sinde insan sevgisi, neresinde merhamet 

vardı insana? Ve neresinde ilim vardı? 
Bilim demiyor “ilim” diyorsunuz, ilim-
den de Bilimi kastetmiyorsunuz, aslında 
maneviyatı-inancı kastediyorsunuz. Ne-
resinde Doktor Koca?! Sen tıp eğitimi 
gördün, İstanbul Tıp Fakültesi mezunu-
sun, çocuk hekimisin değil mi? Söyle 
bana neresinde merhamet, ilim, sevgi bu 
AKP kongresindeki aşırı kalabalığın? 

Ercan Hocam eğer adam gibi bir fil-
yasyon çalışması yapılsa, o avukat ar-
kadaşımıza da yanıt olsun, bu kongrede 
kaç kişinin bulaşı (enfeksiyonu) aldığı, 
kaç kişinin bu yüzden öldüğü ortaya 
çıkartılabilir. Filyasyon böylesine böy-
lesine önemli ve hünerli bir çalışmadır. 
Tıpkı Rize’de yaptığı gibi Erdoğan’ın, 
Giresun’da yaptığı gibi, Urfa’yı uzaktan 
yaptı biliyorsunuz ama Urfa kongresine 
de katılıp hastalığı alan ve kongre ne-
deniyle ölen insanların sayısı filyasyon 
çalışmasıyla çıkartılabilir ortaya. Ama 
salgın veri tabanı bize kapalı, dolayısıy-
la o kongrelerde kaç kişi hastalandı, kaç 
kişi öldü şimdilik belirsiz. Doğrudan so-
rumlu olanlar o kongreyi yapanlar, o in-
sanları oraya ücretsiz ve komanyalı – cep 
harçlıklı olarak otobüslerle “leb a leb” 
taşıyanlardır! Yapılanlar teknik anlam-
da, Türk Ceza Yasasının 195. maddesine 
göre de suç. İnsan sağlığını tehlikeye 
atan davranışlar ama hangi babayiğit 
ya da anayiğit Cumhuriyet Savcısı çıka-
cak da bu kongrelerle ilgili soruşturma 
başlatacak önce, ardından dava açarak 
kovuşturma başlatacak? Hangi anayiğit, 
babayiğit yargıç burada, evet bu kong-
rede Erdoğan efendim, TCK 195. mad-
deye göre suç işlemiştir, insan yaşamını 
tehlikeye atan eylemler içindedir... diye 
karar verecek?? Hukuksal yollar tıkalı. 
TBMM eliyle siyasal denetim, basın eliy-
le kamuoyu denetimi de öyle. Dolayısıyla 
yaşam hakkına sahip çıkma, meşru bir 
direniş hakkı halkımız için doğmuştur 
kanısındayım.

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu: 

Evet, çok teşekkür ediyorum Hocam. 
Sevgili izleyenler, bu gün gerçekten 

salgının 1. yılını geçtiğimiz bugünlerde 
salgını değerlendirdik.

AKP = RTE, Kovit salgınını neden 
yön(e)temiyor? 

Sorunsalını ayrıntılı olarak Ahmet 
Hocamızla, Prof. Dr. Ahmet Saltık Ho-
camızla birlikte irdeledik. 

Çok teşekkür ediyorum Ahmet Saltık 
Hocam çok sağ olun, sağlıklı ve korana-
sız günler diliyorum, çok teşekkürler… 

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Ben hoşgö-
rünüzle şunu da ekleyeyim: Bakın Dr. 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü 
açın diyoruz 1 yıldır, açmıyorlar. Bu sal-
gın sizin de belirttiğiniz gibi daha birkaç 
yıl sürebilir, dünyanın ve Türkiye’nin 
başında mutasyonlar arttıkça da çetrefil-
leşecek bildiğiniz gibi. Daha acısı bunun 
da kalmayacak, 2000’lerin ilk 20 yılında 
bu 6. Salgın! Görülmemiş bir şey, arkası 
gelecek. Başka çevresel afetler izleyecek, 
onun için bir ulusal kuruma gereksinim 
var. Dr. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıh-
ha Enstitüsü’nü açmak, özerk - bilimsel 
bir biçimde, yönetim bakımından, akçalı 
(mali) bakımdan ve oraya stratejik yatı-
rım yapmak. İnsan gücü, teknoloji bakı-
mından… Yaşamsal tıbbi ürünleri, aşıları 
orada geliştirmek, dışa bağımlılığı azalt-
mak gerekliliği var. Bunu söyleye söyle-
ye dilimizde tüy bitti. Ama açmıyorlar bu 
Cumhuriyet kurumunu, altyapısal yatırım 
yapmadılar bu bir yılda. Sağlık hizmetle-
rinde Birinci Basamağı güçlendirme-
diler, okul sağlığı birimleri kurmadılar, 
yeni sağlık insangücü yeterince almadı-
lar, okullarda yeterince derslik yaratma-
dılar… Göstermelik önlemlerle sözüm 
ona salgın yönetmeye çalışıyorlar, altında 
kalırsınız, çoluk çocuğunuz yarın size so-
rar, aynaya bakamazsınız vicdanınız kal-
dıysa, o da sizi dilerim rahat bırakmaz. 

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: Evet Hocam, şimdi siz öyle deyince 
ben de şunu eklemek istedim özellikle: 

Biz özellikle kendine bilim insanı diyen 
arkadaşlarımızın da, hocalarımızın da 
bilim insanlarının da bu soruna ben daha 
çok sahip çıkmalarını bekliyorum Ahmet 
Hocam, öyle değil mi? Yani bir özeleşti-
ri yapmaları gerekir, yani eleştirebilmek 
gerekiyor, yani eğer biz kendimize bilim 
insanı diyorsak, bu süreci doğru eleştir-
memiz gerekiyor. Bu noktada da ciddi 
eksiklikler var çünkü bizlerin bu mem-
lekete sahip çıkmamız gerekiyor bilim 
insanları olarak. Bu memleket bizi yetiş-
tirmiş, bu açıdan da ülkemizin sağlığına, 
geleceğine sahip çıkmamız gerekiyor. 
Zaten bir yandan da bu süreçte hekimler 
olarak biz en önde mücadele ediyoruz. 
Bu açıdan da mesleksel dayanışma içinde 
ve bu mücadelenin içinde olmalıyız diyo-
rum ben Hocam. 

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Peki ben 
size son olarak küçük bir video daha izle-
teyim izin verirseniz. 

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu: 
Buyurun Hocam.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Paylaşayım 
ekranı, şuradan ekran paylaşması, “share 
screen”, nerede o dosya, hemen buluyo-
rum, evet, şurada.

***
Prof. Dr. Ahmet Saltık Hoca bir ses 

kaydı daha dinletiyor:
Recep Tayyip Erdoğan: “Doğu, 

Güney Doğu’nun Kürdistan Eyaleti ol-
duğunu görecekler, Doğu Karadeniz’in 
Lazistan Eyaleti olduğunu görecekler 
bunlar bizim tarihimizin bize devrettiği 
mirastır. Bunları görmemezlikten gele-
mezsiniz, kullanamayacaksınız artık ne 
Türk kavramını ne de Türkiye ismini 
kullanamayacaksınız.”

Mustafa Balbay: Türkiye’deki ku-
rumların başından Türk ve Türkiye kav-
ramları attırmak, ancak ve ancak Türki-
ye’yi işgal eden bir gücün işi olabilir.

***
Prof. Dr. Ahmet Saltık: Evet, görün-

tülü oldu mu ekranda Ercan Hocam?

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu: 
Görüntü olmadı ama sadece sesler payla-
şıldı, o anlaşıldı yalnız. 

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Tamam, 
Mustafa Balbay’ın Meclisteki itirazı: 

“Ancak işgal altındaki bir ülkede 
olabilir” dedi. 

Biz de söyleyelim, Türkiye işgal al-
tında! AKP’yi kuran - kurduran güçler 
Rand Corporation eliyle programını yaz-
dıran güçler, Morton Abramovitz eliyle 
yıllar önce keşfedip özel olarak yetiştirip 
AKP’yi ve Erdoğan’ı başımıza musallat 
eden güçler... Şimdi Türkiye’de Andımızı 
kaldırdılar. 

Türk ve Türkiye’yi... çok açık söyle-
di R.T. Erdoğan, işte duydunuz; Türk ve 
Türkiye kavramını kullanamayacaksı-
nız, Lazistan olacak, Kürdistan olacak, 
bunlar tarihimizden gelen gerçekler… 
dedi yani Sevr’in rövanşı apaçık! 

Şimdi böyle bir kadrodan yani Tür-
kiye’de Sevr’i uygulamak isteyen bir 
siyasal kadrodan, bu misyonun kendine 
yüklendiği bir kadrodan bu halkı esirge-
mesi koruması, salgını yönetmesi, insan-
ların ölmesini engellemesi beklenebilir 
mi? Nokta!

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu: 
Evet, teşekkür ediyoruz Hocam, görüş-
lerinizi bizlerle paylaştınız. Epeyce bir 
zaman da geçti, çok teşekkür ediyoruz ve 
dileriz ki tüm halkımız olarak bu sorunla-
ra doğru yaklaşır ve gerçekleri görürüz. 
Sağlık hakkımıza da sahip çıkarız diye 
düşünüyorum ben. Önümüzde Koronavi-
rüssüz günler diliyorum.

Çok sağ olun Ahmet Hocam, sağ 
olun.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Siz de sağ 
olun fırsat verdiğiniz. Sevgi ve saygıyla. 
Evet, ayrılıyorum izninizle.

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu: 
Tamam. Teşekkürler Hocam

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Hoşça kalın, 
görüşmek üzere. (24 Mart 2021, sanal or-
tamda söyleşi)
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Partimiz, her fırsatta Ortaçağ özle-
mini dile getiren gericiliğin peşini 

bırakmıyor, onlarla hem ideolojik hem 
de hukuki anlamda mücadele etmeye de-
vam ediyor. Başını AKP’giller’in çektiği 
Amerikancı, Muaviye-Yezid, CIA-Pen-
tagon İslamcıları, fırsatını buldukları 
anda Ortaçağ özlemlerini dile getir-
mekten çekinmiyorlar. En son, Yeniden 
Refah Partisi İstanbul İl Gençlik Kolla-
rı Başkan Yardımcısı Sadık Tunç ve İl 
Gençlik Teşkilat Başkanı Ömer Seven 
bu özlemlerini sosyal medya hesapların-
da dile getirmişlerdir.

Bunun üzerine harekete geçen Parti-
miz, söz konusu kişiler hakkında, Devle-
te Karşı Savaşa Tahrik (TCK. Md. 304), 
Anayasayı İhlal (TCK. Md. 309), Suçu 
Ve Suçluyu Övme (TCK. Md. 215), 

Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Veya 
Aşağılama (TCK. Md. 216), Kanunla-
ra Uymamaya Tahrik (TCK. Md. 217), 
İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin 
kullanılmasını engelleme (TCK. Md. 
115/3) maddelerine istinaden soruşturma 
açılması için Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunmuştur.

Partimiz adına suç duyurusunda bu-
lunan Genel Sekreter Yardımcımız Av. 
Tacettin Çolak, suç duyurusundan sonra 
yaptığı basın açıklamasında şunları söy-
lemiştir:

“Bugün bir suç duyurusu daha yaptık. 
Bu suç duyurumuz geçtiğimiz günlerde, 
Yeniden Refah Partisi Yöneticisi genç 
bir çocuğa yaptırılan bir sosyal medya 
paylaşımı. Bu sosyal medya paylaşımın-
da hilafet çağrısı açıkça yapılıyor:

“Sanıyor musunuz ki Hilafet  ye-
niden bu topraklara hâkim olmasın. 
Ömrünü Rızayı İlahiye adamış bir 
İslam Halifesinin gölgesinde, Şeriat-ı 
Garra-i Muhammediyye’yi ilan ede-
ceğimiz günler yakındır. Çünkü Allah 
nurunu tamam edecek. Cenk, Cihad, 
Şehadet.”

Paylaşımıyla açıkça bu ülkede hila-
fet savunuculuğu yapmıştır. Cenk, Cihat, 
Savaş söylemleriyle toplumda ayrışmaya 
ve boğazlaşmaya zemin hazırlayıcı çağ-
rılar yapmıştır. Aslında bizim yaptığımız 
suç duyurusuyla ilgili savcıların kendili-
ğinden harekete geçmesi gerekir. Çünkü 
biliyorsunuz en küçük bir siyasi eleştiri-
de sanal devriye timleri hemen devreye 
geçerek, Cumhurbaşkanına hakaretten, 
Tayyip Erdoğan’a hakaretten sürekli 
soruşturma açanlar, Devrim Kanunla-
rı’nın yürürlükte olduğu bir yerde ve bu 

kanunların yıldönümünde hilafet çağrısı 
yapanlara sessiz kalmaktadırlar.

Biz, bir tane kendini bilmez, ne de-
diğini bilmez bir çocuğun paylaşımının 
peşinde koşmuş değiliz. Buradaki derdi-
miz; bilinçli bir şekilde bu tür paylaşım-
lar yaptırılıyor, toplum buna alıştırılmak 
isteniyor. Geçtiğimiz günlerde de Boy-
nukalın isimli bir vatandaş, Ayasofya 
Camii’nin İmamı mıymış neymiş; o da 
Anayasadan Laiklik ilkesinin çıkarılma-
sı ile ilgili paylaşım yaparak benzer suçu 
işlemiştir. Dolayısıyla bu suçlar hep ce-
zasız kalmaktadır. Bu nedenle meydanın 
boş olmadığını göstermek için bu suç du-
yurularını yapıyoruz.

Ayrıca şunu da belirtelim: Hilafet de-
diğiniz ne ki?

Osmanlı’nın batması, bu kendini Ha-
life ilan edenler, kendini Allah’ın yeryü-
zündeki gölgesi ilan edenler yüzünden 

değil mi?
Kaldı ki bir biçimiyle de Allah’a 

şirk koşmaktır, kendi inanç değerleriy-
le yorumlasak bile. Dolayısıyla biz bu 
yapılan eylemi, Devlete Karşı Savaş 
Tahrik Suçu, Anayasa’yı İhlal Suçu, 
Suçu ve Suçluyu Övme Suçu, Halkı 
Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağı-
lama Suçu, İnanç, Düşünce ve Kana-
at Kullanılmasının Engellemesi Suçu 
olarak değerlendiriyoruz. Bununla ilgili 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurumuzu 
yapmış bulunuyoruz. 2021/5173 muha-
bere sayısıyla suç duyurumuz işleme gir-
miştir. Suçun işlenme yeri İstanbul oldu-
ğu için dilekçemiz İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderilecektir. ”

5 Mart 2021

HKP Genel Merkezi

İstanbul
8 Mart, başta Ortadoğu Halkları ol-

mak üzere Dünya Halklarına kan kustu-
ran, milyonlarca masum kadın ve çocu-
ğun katliam fermanını yazan, eli kanlı 
AB-D Emperyalistlerinin temsilcisi ka-
dınların günü değildir.

8 Mart, 129 Amerikalı Tekstil İşçisi 
Kadının onurlu mücadelesidir ve Tarihe 
ateşle, ölümle, kanla yazılmış bir gündür.

Parababalarının insafsız sömürü dü-
zeninin, 129 Kadın İşçinin bedenini kor 
ateşlerde, hiç acımadan katletmelerinin 
üzerinden tam 164 yıl geçti. Bu tarihi 
günün 164’üncü yılında Kadıköy İskele 
Meydanı’nda İstanbul’dan Kurtuluş Par-
tili Kadınlar olarak bir basın açıklaması 
gerçekleştirdik.

Açıklamamızın başında 129 kadın 
tekstil işçisi ve onların nezdinde tüm 
devrim şehitleri için saygı duruşunda bu-
lunduk.

Basın açıklamasını İstanbul Ka-
dın-Çocuk Komitesi üyesi Semra Kal-
kan Yoldaş okudu.

Semra Yoldaş açıklamasında, kadın-
ların genel olarak dünya çapında özelde 
ise Türkiye’de içinde bulunduğu durumu 
anlattı. Yoldaşımız açıklamasında şu ifa-
delere yer verdi:

“Ülkemizde hem iktidarları hem 
de muhalefeti belirleyen AB-D Emper-
yalistleri tarafından 2002 yılında ikti-

dar koltuğuna oturtulan AKP’giller, 
Tarihin en gerici ve asalak sermaye sı-
nıfı Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının 
temsilcileridir.

“Bu Ortaçağcı gerici sınıf, Or-
taçağ’ın karanlık günlerinin özlemi 
içindedir. Fıtratında kadın düşmanlığı 
vardır. Bu yüzden ülkemizi, kadınları 
ve çocukları Ortaçağın karanlık gün-
lerine götürmek, kadınları dört duvar 
arasına hapsetmek, Laikliği ortadan 
kaldırmak, kadını bir eşyadan daha 
değersiz, alınır satılır bir mal durumu-
na düşürmek isterler. Bunu yaparken 
de çok ince yollarla kadın bedenini bir 
cinsel obje aracı olarak kullanır ve ser-
gilerler.”

Kadıköy’deki eylemimiz, “Kadın-
ların Katili Sermaye Düzeni”, “Kadın 
Erkek El Ele Kurtuluş Partisi’ne” , 
“Yaşasın Emekçi Kadının Devrimci 
Mücadelesi” sloganları ile sona erdi.

8 Mart basın açıklamamızın ardın-
dan haklarını almak için Nakliyat-İş ön-
derliğinde 29 aydır eylemler yapan, 185 
gündür Direniş Çadırında bıkmadan, yıl-
madan direnen yiğit Uzel Direnişçilerini 
ziyaret ettik. 

Kurtuluş Partili Kadınlar adına söz 
alan Sema Olkun Yoldaş özetçe şunları 
dile getirdi:

“Uzel Direnişçileri sadece onların 
haklarını gaspeden Uzel Parababasına 

değil, aynı zamanda Sarı Gangaster Sen-
dikacılığa karşı da mücadele ediyorlar. 
Ve ne mutlu Uzel Direnişçilerine ki bu-
gün Nakliyat-İş Sendikası gibi İşçi Sını-
fının gerçek, biricik dostu bir Sendikayla 
tanıştılar. Onun devrimci, yiğit, fedakâr 
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve 
yöneticileriyle tanıştılar. Ve onların ön-
cülüğünde bu mücadeleyi yiğitçe sürdü-
rüyorlar ve zafere ulaşacaklarından emi-
niz.”

Ziyaretimiz sloganlarla ve alkışlarla 
sona erdi.

İzmir
İzmir’den Halkın Kurtuluş Partililer 

olarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü için geçekleştireceğimiz basın 
açıklamamızı yapmak üzere, 8 Mart günü 
saat 18:00’de, Karşıyaka Parti Örgütü-
müzde bir araya geldik. 

“Selam Olsun 8 Mart’ı Yaratan-
lara-Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü”, “Emperyalizme, Or-
taçağcı Gericiliğe, Şovenizme, Kadına 
Şiddete ve Çocuk İstismarına Karşı 
Örgütlü Mücadeleye” ve “Kadının 
Kurtuluşu İşçi Sınıfının Kurtuluşun-
dan Bağımsız Değildir” pankartlarımız, 
Parti bayraklarımız ve dövizlerimizle 
kadın ve erkek Kurtuluş Partililer olarak 
kortej oluşturduk ve eylem yapacağımız 
Karşıyaka Çarşı girişine doğru yürüyüşe 
geçtik.

Yürüyüşümüz polis tarafından engel-
lenmek istendi ancak kararlı tutumumuz 
üzerine geri adım atmak zorunda kaldılar. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nü’ne yönelik coşkumuzu ve mücadele 

inancımızı basın açıklamamızdan önce 
yürüyüş sırasında haykırdığımız “Yaşa-
sın 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü!”, 
“Her Gün 8 Mart Her Gün Mücade-
le!”, “Kadına Şiddete Hayır!”, “Cin-
sel, Ulusal, Sınıfsal Sömürüye Son!” 
sloganlarımızla ifade ettik. 

Basın açıklamamız açış konuşması 
ile başladı. Açış konuşmasında, 2021 yı-
lında ülkemizde kadın sorununun, kadına 
yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin, ka-
dın işsizliğinin, çifte sömürünün en ağır 
biçimde sürdüğü dile getirildi. 

Ardından, Partimiz adına basın açık-
lamasını HKP Merkezi Kadın Çocuk Ko-
mitesi Üyesi Yoldaş’ımız Prof. Dr. Özler 
Çakır yaptı. 

Özler Çakır, açıklamasına “Kadın-
lar Uyanın! Harekete Geçin! Savaşın!” 
diyerek başladı ve 2021 yılında Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nün mücadele 
bayrağını, dünyamızı ve ülkemizi etkisi 
altına alan Koronavirüs salgını günlerin-
de dalgalandırdığımızı ifade ederek ko-
nuşmanı sürdürdü.

Çakır açıklamasının devamında, kü-
çük bir virüsün dünya halklarına, buzda-
ğının altında hep var olan ama Parababa-
larınca gizlenmeye çalışılan asıl büyük 
gerçekliği, Kadınlarımızı ve Çocukları-
mızı çaresizlikler, yoksulluklar, acılar ve 
gözyaşları içinde bırakan; çalışan, üreten 
insanlarımızı İşsizlik ve Pahalılık cehen-
neminin kızgın alevlerinde cayır cayır 
yakan, İnsanlığı bir yük hayvanı haline 
getiren ve insan soyu için asıl öldürücü 
olan ve hayatın her alanında eşitsizlik-
ler yaratan, içinde bulunduğumuz Sınıflı 
Toplum-Parababaları düzeninin olduğu 

gerçekliğini bir kez daha gösterdiğini, 
kadınların içinde bulunduğumuz sınıflı 
toplum düzeninde çifte sömürüye uğradı-
ğını dile getirdi.

Eylemimiz sırasında “Laiklik Ka-
dının Özgürlüğüdür”, “Kadının Kur-
tuluşu Devrimde, Sosyalizmde!”, 
“Kadınların Katili Sermaye Düzeni”, 
“Kadın Erkek El Ele Örgütlü Mücade-
leye” sloganlarımızla ve “Kadın Erkek 
Kol Kola Sosyalist Kurtuluşa”, “Yaşa-
sın Emekçi Kadının Devrim Mücadele-
si”, “Ne Şeriat Ne Feminizm, Kadının 
Kurtuluşu Sosyalizmde” yazılı dövizle-
rimizle, Partimizin Kadın sorununa bakı-
şını ve çözümünü en özlü biçimde İzmir 
halkı ile paylaştık.

 Basın açıklamamızı, Hikmet Kıvıl-
cımlı’nın deyimiyle Yarımız olan ka-
dınlarımızı” ve İzmir Halkını Partimiz 
saflarında örgütlü mücadeleye çağırarak 
sonlandırdık. 

Hatay
 Hatay’dan Kurtuluş Partili Kadınlar 

olarak basın açıklamamızı, Hatay Sa-
mandağ İlçesi Abdullah Cömert Alanı’n-
da gerçekleştirdik.

Basına ve halkımıza seslendiğimiz 
açıklamamızda kadını ile erkeği ile el ele 
örgütlü mücadeleye çağrı yaparak kadına 
şiddeti, kadın sömürüsünü, kadını yok sa-
yan, metalaştıran, bu sömürü ve vurgun 
düzenini ortadan kaldıracağımızı bir kez 
daha haykırdık.

Kadın Erkek El Ele Kurtuluş Par-
tisi’ne!

8 Mart 2021 

Kurtuluş Partili Kadınlar

Partimiz, hilafet çağrısı yapan Ortaçağcılar
hakkında suç duyurusunda bulundu

Kurtuluş Partili Kadınlar olarak
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde

alanlardaydık tüm coşkumuzla!
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İstanbul
Bundan tam 106 yıl önce Batılı 

Emperyalistlere karşı kazandığımız 
destansı Çanakkale Zaferi’mizi Kurtu-
luş Partililer olarak bu yılda coşkuyla 
kutladık. 

Bütün mazlum ulusların emperya-
lizme karşı ilk zaferi, aynı zamanda tüm 
ezilen halklara ilham kaynağı olan Birin-
ci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mıza 
giden yolda önemli zaferlerden biri olan 
Çanakkale Zaferimizi İstanbul Kadı-
köy’de; bundan 106 yıl önce Çanakkale 
Destanı’nı yazan ve vatanımızın emper-
yalist işgalden kurtarılmasına öncülük 
eden Mustafa Kemal’in Anıtının önünde 
gerçekleştirdiğimiz basın açıklaması ile 
kutladık.

Basın açıklamasını HKP İstanbul İl 
Yöneticisi Durmuş Kaygusuz Yoldaş 
yaptı. Yapılan basın açıklamasında, Ça-
nakkale Zaferi’nin sadece bizim değil, 
tüm mazlum milletlerin emperyalizme 

karşı ilk zaferi ve Batılı Emperyalist-
lere; “Çanakkale Geçilmez!”, dedir-
ten şanlı bir zafer olduğu belirtildi. Bu 
büyük ve destansı mücadele sonucunda, 
deniz harekâtıyla emperyalistlerin arzu-
ladığı başarının sağlanamadığını, 250 
bin vatan evladının, kanları canları 
pahasına Çanakkale’yi geçilmez yap-
tığını belirtti. Çanakkale Zaferinin, 
Antiemperyalist Birinci Ulusal Kur-
tuluş Savaşı’mızın yolunu açtığını, bu 
nedenle çok önemli bir zafer olduğu-
nu dile getiren Yoldaşımız, Çanakkale 
Zaferi’ni her yıl kutladığımızı, bundan 
sonrada da kutlamaya ve anmaya devam 
edeceğimizi ifade etti.

Yoldaşımız konuşmasını “Nasıl 
ki Çanakkale Zaferi’mizde ve daha 
sonra Birinci Kurtuluş Savaşı’mızda 
uyandıysak, emperyalistlere ve on-
ların yerli işbirlikçilerine karşı zafer 
üstüne zafer kazandıysak, bugün de 
uyanma vaktidir. Bu ihanet cephesini, 

bu hainleri sırtımızdan atma vakti-
dir.” diyerek bitirdi.

Atılan sloganların ardından eylemi-
miz sona erdi.  

İzmir
Çanakkale Zaferi’nin 106 yıldö-

nümünde, İzmir’den Halkın Kurtuluş 
Partililer olarak haykırdık: 

“Emperyalistler, işbirlikçiler bir 
kez daha geldikleri gibi gidecekler!”

Tüm mazlum ulusların emperyaliz-
me karşı ilk zaferi olan Çanakkale Za-
feri’nin 106’ncı yılını kutlamak ve basın 
açıklamamızı yapmak üzere İzmir’den 
Halkın Kurtuluş Partililer olarak 18 Mart 
2021 18:00’de, Karşıyaka Parti Örgütü-
müzde bir araya geldik. 

“Çanakkale Zaferi Tüm Mazlum 
Ulusların Emperyalizme Karşı İlk Za-
feridir” pankartımızın yanı sıra, “Birin-
ci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşımı-
zın Önderi ve En Büyük Müttefiki” sö-
zünün yazılı olduğu ve Mustafa Kemal 
ve Lenin’in portrelerinin yer aldığı 
pankartımız, “Bağımsızlık Benim Ka-
rakterimdir” yazılı Mustafa Kemal’in 
portresinin yer aldığı  pankartlarımız; 
yine “Bağımsızlık Benim Karakterim-
dir” yazılı flamalarımız ve Parti bayrak-

larımızla oluşturduğumuz kortejimizle,  
eylem yapacağımız Karşıyaka Çarşı gi-
rişine kadar 18 Mart’ın coşkusu ile slo-
ganlarımız eşliğinde yürüdük.

Tam Bağımsızlığa olan sarsılmaz 
inancımızla “Çanakkale Geçilmez, Ör-
gütlü Birleşik Halk Yenilmez”, “Ya-
şasın Çanakkale Zaferimiz”, “Halkız 
Haklıyız Yeneceğiz”, “Çanakkale Ge-
çilmedi Geçilmeyecek”, “Katil ABD 
Ülkemizden Defol”, Katil ABD Or-
tadoğu’dan Defol”, “Mustafa Kemal 
Ölümsüzdür”, “Emperyalistler, İşbir-
likçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler” 
sloganlarımızı haykırdık.

Basın açıklamamızı HKP Genel Sek-
reter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. 
Tacettin Çolak yaptı.

Tacettin Çolak konuşmasına, “Sa-
dece Bizim Değil, Tüm Mazlum Ulus-
ların Emperyalizme Karşı İlk Zaferi: 
Çanakkale Zaferi Kutlu Olsun”, diye-
rek başladı.

Çolak, açıklamasının devamında, 
Çanakkale Zaferi’mizi ne kadar kutlasak 
yeridir, diyerek konuşmasını şu sözlerle 
tamamladı:

“Saygıdeğer Halkımız, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne, bugün iktidarda 

olan Ortaçağcı, Vatan ve Mustafa Ke-
mal düşmanı AKP’giller iktidarından 
daha büyük kötülüğü ve ihaneti hiç 
kimse yapmamıştır. Onlar, ABD’nin, 
CIA’nın sadık hizmetkârlarıdır. Orta-
doğu’yu kan ve gözyaşına boğan, mil-
yonlarca masum insanı katleden ABD-
AB Emperyalistlerinin Büyük Orta-
doğu Projesi (BOP)’un taşeronlarıdır.

Nasıl ki Çanakkale Zaferi’mizde 
ve daha sonra Birinci Kurtuluş Sava-
şı’mızda uyandıysak, emperyalistlere 
ve onların yerli işbirlikçilerine karşı 
zafer üstüne zafer kazandıysak, bugün 
de uyanma vaktidir. Bu ihanet cephe-
sini, bu hainleri sırtımızdan atma vak-
tidir. İkinci Kurtuluş Savaşı’nı örme 
vaktidir. Demokratik Halk İktidarımı-
za giden yolda yeni Zafer’ler kazanma 
vaktidir.”

İzmir Halkının da ilgiyle izlediği 
eylemimizi “Yaşasın Çanakkale Zafe-
rimiz”, “Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!” 
sloganları eşliğinde sonlandırdık. 18 
Mart 2021

Kurtuluş Partililer

Emperyalist güçlere açılarak bölge gü-
venliğinin tümüyle yitirilmesi. Gene 
bir cuma gecesi Tayyip emperyalizme 
böyle bir peşkeş neden çekmesin?

Öte yandan, Cumhuriyet’e ve hal-
kımıza yapılan saldırıdan her olum-
lu şey gibi Çanakkale Zaferi’miz de 
nasibini alıyor. Aslında, nasıl “Keşke 
Yunan galip gelseydi”, dedilerse, tıp-
kı öyle, geriye dönüp baktıklarında 
“Keşke Çanakkale geçilseydi” diyor-
lar içlerinden. 

Nedenlerine bakalım…
Başta tabiî sınıfsal kökenleri böyle 

emrediyor. Tefeci-Bezirgân Sermaye-
ye dayanıyorlar ve Ortaçağcı, milletçi 
değil ümmetçi görüşe sahipler. Hâlâ 
gözleri halifelikte…

Ve tıpkı Halifeliğin son zamanla-
rında yaptığı gibi emperyalist uşağı. 
Gene sınıfsal kökenleri nedeniyle, halk 
ve ulus kavramları silinmiş bunların 
kafalarından. Pusulaları emperyalistle-
rin çizdiği sahte dine dayanıyor.

Böyle olunca da, kaçınılmaz olarak 
Cumhuriyet’e ve halka saldırılar ardı 
ardına geliyor.

Çanakkale Zaferi’mizde Musta-
fa Kemal’in rolü çok büyük, hayati 
yanlışları düzeltiyor. Çanakkale kara 
savaşlarında, kalın kafalı ve Mehmet-
çiğin yok oluşuna seyirci Alman yet-
kililere (örneğin Liman von Sanders 
Paşa gibi) doğru savaş taktiklerini ka-
bul ettirerek veya kabul ettiremese de 
inisiyatif kullanıp doğru zamanda uy-
gulayarak, düşmanın yenilmesinde çok 
büyük rol oynuyor. 

Çünkü iyi bir asker. Gelişmele-
ri, coğrafyayı, karşı güçleri biliyor, 
olacakları sezebiliyor. Ve hepsinden 
önemlisi halkını, vatanını seviyor. 

Ama Din Bezirgânları Çanakkale 
Zaferi’mizde Mustafa Kemal’in adını 
bile anmazlar. Yok sayarlar. Ya da hiç-
bir yetkisi olmayan, yarbay rütbesinde 
sıradan bir subaydı demeye getirirler. 
Oysa savaşın sıcak ateşi içinde Yar-
bay Mustafa Kemal, gösterdiği başarı 
sonrasında Miralay (Albay) olur, ken-
disine neredeyse bir ordu komutanlığı 
verilir (Anafartalar Grup Kuman-
danlığı) ve zaferin hemen arkasından, 
zaferden birkaç ay sonra da Paşa (Ge-
neral) yapılır (1 Nisan 2016). Mustafa 
Kemal Çanakkale’de vardır, yok sayı-
lamaz!

Din Bezirgânlarının bir taktiği de 
aklı, bilimi, bilinci bir yana bırakıp, 
dinci yaklaşımlar ve mistik hurafelerle 
dolaylı olarak askeri başarıyı doğaüstü 
güçlere bağlamaktır. Turgut Özak-
man, “Diriliş Çanakkale 1915” kita-
bının girişinde bu yaklaşımdan şöyle 
uzun uzun bahseder. (Bu uzun alıntıyı 
bütünlüğünün bozulmaması için böyle 
uzun aktarıyoruz):

“Çanakkale’yi bir mucizeler, ke-
rametler sergisi halinde anlatmak.

“Bu hikâyelere bakılırsa Çanak-
kale Savaşı askeri bir zafer değil. 
Komutanların, subayların ve Meh-

metçiklerin önemli bir rolleri yok. 
Bunlara göre savaşı, komutanlar, 
dövüşenler, can verenler değil, ilahi, 
gizli güçler, veliler, erenler, dervişler 
kazanmış.

“Cevat Paşaya (Cevat Paşa Müs-
tahkem Mevki Kumandanı – Hüse-
yin Ali) rüyasında Allah tarafından 
buyruldu ki:

“Ey Cevat, sen Müslüman Türk 
topraklarının kumandanısın. Bu 
topraklar üzerinde yaşayan sizler, 
benim kelamıma hürmet ve tazim 
edersiniz. Size müjdeler olsun ki ya-
kında zafere müyesser olacaksınız. 
Deniz üzerine bak.”

“Cevat Paşa dönüp denize ba-
kar, denizin üstü yoğun bir nurla 
kaplıdır. O nurlu dalgalar arasında 
çiçeklerle bezenmiş kef ve vav harf-
lerini görür, uyanır. Bu ilahi işaretin 
anlamını çözemez.

“Kilitbahir’de kızının mezarını 
ziyaret ederken rüyasında aşina ol-
duğu sesi (Allah’ın sesini) burada da 
işitir:

“Ey Cevat. Depolardaki 26 mayı-
nı denize döşe. Türke Türkten başka 
dost yoktur.”

“Ne yapılması gerektiğini yüce 
Allah Cevat kuluna Türkçe olarak 
apaçık söylüyor. Ama Cevat Paşa 
nedense anlamıyor. Neyse ki karşısı-
na pir yüzlü bir zat çıkar ve rüyayı 
yorumlar, ebcet hesabıyla kef ve vav 
harflerinin 26 demek olduğunu açık-
lar, sonunda da der ki:

“Bu 26 mayını hemen denize 
döşe ki zaferinize sebep olsun.”

“Yüce Allah emretmiş, pir yüzlü 
zat da doğrulamış. Cevat Paşanın 
hemen gereğini yapmaya koşması 
beklenmez mi? Hayır, koşmuyor. 
Hiç telaşı yok. Eve geliyor. İftar 
ediyor. İftar ederken olayı eşine an-
latıyor. Allah’tan eşi akıllı. Hemen 
Paşayı uyarıyor: “Mayın Grup Ko-
mutanından meseleyi öğren!

“Depolarda kaç mayın var?”
“Paşa eşi de böyle olmalı! Bunun 

üzerine Müstahkem Mevki Komuta-
nı Cevat Paşa nihayet ayılıp hareke-
te geçiyor, Mayın Grup Komutanını 
çağırıyor, depoda 26 mayın olduğu-
nu öğreniyor ve bunların döşenmesi 
için emir veriyor...

“Nusrat mayın gemisiyle dökü-
len 26 mayın olayının içyüzü meğer-
se bu imiş!

“ (…) Bu kitabı kim yayımlamış 

dersiniz?
“1990’da Gençlik ve Halk Dizi-

sinin 50. kitabı olarak, TC Kültür 
Bakanlığı! Kitabın önsözünde ve 
arka kapağında özetle şöyle denili-
yor: “Bu olayları, resmi ve ilmi tarih 
söylemez, söyleyemez. Bunlar tarihi 
olayların arka planıdır.”

“O müthiş 18 Mart deniz zaferi 
böyle bir hurafeye indirgeniyor.

“Böylesi rehberler, kitaplar Ge-
libolu’daki şehitliklerde satılıyor. 
Kafileler halinde çocuklar, gençler 
Gelibolu’ya getiriliyor, şehitlikler 
gezdirilirken özel rehberler genç be-
yinleri bu hurafelerle yıkıyorlar.

“Milli Park yönetimi hiçbir ön-
lem almıyor. Gelibolu bir sömürü 
alanı ve zevksiz bir panayır halinde.

“O görkemli zafer, o kutsal top-
rak bunu hak etmiş değil. Tarihe 
saygılı ve zevkli birileri Gelibolu’ya 
ve Orhaniye çevresine kesinlikle sa-
hip çıkmalı.

“Halk muhayyilesi bir zaferi 
süslemek, yüceltmek için bazı olağa-
nüstü hikâyeler yaratabilir. Bu tıp-
kı türkü yakmak gibi doğal, güzel, 
masum bir şeydir. Bunlara menkıbe 
denilir. Gerçek olmadığı bilinir. Bu 
nedenle tarih kitaplarında yer al-
maz. Ancak edebiyat ve halkbilimi 

bakımından bir değer ta-
şır. Halkın yarattığı birkaç 
menkıbe var ki onlara ben 
de kayıtsız kalmadım.

“Hurafecilik Allah’la 
yetinmiyor, Çanakkale Sa-
vaşı’na Hazret-i Peygam-
ber’i de katıyor.6 Hazret-i 
Peygamber 1915 yılında, 
Çanakkale Savaşı sırasın-
da türbedarının rüyasına 
girerek demişmiş ki:

“Ben şimdi Medine’m-
de değilim. Çanakkale’deyim. Çok 
zor durumda olan asker evlatlarımı 
yalnız bırakmaya gönlüm razı olma-
dı. Şimdi onlara yardım ediyorum.”

“Bu da yetmiyor. Mehmet Genç-
can “Çanakkale’ye Anadolu’dan 
alay alay, tabur tabur erenler, veliler 
ordusunun geldiğini” de ekliyor.

“İnsanın sorası geliyor:
“Bir:
“Yüce Allah, Hazret-i Peygam-

ber, erenler ve veliler, iki yüz yıldan 
beri yenilip duran Osmanlı Dev-
letine ve ordularına neden böyle 
yardım etmediler? Rusya ile savaş-
larda, hele Balkan Savaşı’nda aca-
ba neden hiç yardımcı olmadılar? 
Sarıkamış’ta, Süveyş’te, Filistin’de, 
Kudüs’te, Suriye’de, Irak’ta, Bağ-
dat’ta, Musul’da niye hiç yardıma 
koşmadılar?

“Neden yalnız Çanakkale Sava-
şı’nda ordumuza yardımcı oldular, 
mucizeler, harikalıklar yarattılar, 
öbür cephelerde hiç yardımcı olma-
dılar?

“Soru iki:
“Allah’ın taraf olduğu bir savaş 

9 ay sürer mi? Yani İngilizler ve 
Fransızlar yüce Allah’a 9 ay kafa 
tutabilecek kadar güçlü müydüler? 
Bunu düşündürmek Allah’a saygı-

sızlık, kudretine inançsızlık olmuyor 
mu? Yüce Allah, hurafecilerin anlat-
tığı gibi savaşa katılsaydı, savaş bu 
kadar uzar mıydı?

“Bir saniyede bitmez miydi?
“Sorulara devam ediyorum.
“Üç:
“Menkıbelerde anlatılan onca 

mucizeye rağmen, 3 yıl sonra yenil-
dik, İngiliz ve Fransızlar 1918 Kası-
mında Gelibolu’yu, Çanakkale’yi ve 
düşmanın ele geçirmemesi için yüz 
bine yakın şehit verdiğimiz İstan-
bul’u işgal ettiler.

“Bu durumu nasıl yorumlayaca-
ğız?

“O hurafeler neydi, bu acı, zaval-
lı sonuç ne? Böylece düşman, yalnız 
ordularımızı değil, hurafecilerin Ça-
nakkale Savaşı’na sürekli katıldığını 
ileri sürdükleri yüce Allah’ı, Haz-
ret-i Peygamber’i, velileri, erenleri, 
dervişleri, nur yüzlü ulu kişileri de 
yenmiş mi oldu?

“Önünü ardını düşünmeden hu-
rafe uydurmanın sonu buna varır. 
Allah’a saygısızlığa, küçük düşür-
meye kadar uzanır, Allah’ı İngilizle-
re yenilmiş gösterir.

“Uyduruk tarihle uyduruk genç-
lik yetişir. Uyduruk gençlik de güçlü 
yabancıyı ‘efendi’ bilen, işgalcinin 
elini öpen sömürge gençliği, büyü-
yünce de sömürge yöneticisi, sömür-
ge politikacısı, sömürge öğretmeni, 
sömürge işadamı, sömürge yaza-
rı, sömürge tarihçisi olur.” (Turgut 
Özakman, Diriliş, Çanakkale 1915)

Gerçekle ilgisi olmayan, Allah ile 
aldatmanın başka biçimi, diyebiliriz. 
Turgut Özakman gerekli cevabı ver-
miş…

Biz şunu ekleyelim: Çanakkale Za-
feri’ni asıl bitiren başlangıçtaki deniz 
savaşları değil, aylarca süren kara sa-
vaşları olmuştur. Kara savaşları Aralık 
2015’de son bulur. Ve kara savaşla-
rında başarının mimarı Mustafa Ke-
mal’dir.

Görüldüğü gibi, kitap Tayyip döne-
minden önce, taa 1990’da Kültür Ba-
kanlığı tarafından yayımlanmış. Hep 
dediğimiz gibi bu Din Bezirgânları 
2003’te gökten zembille inmedi!

Peki, neden Din Bezirgânları Ça-
nakkale’yi küçültüyorlar, Mustafa Ke-
mal’i yok sayıyorlar, hurafelere sarılı-
yorlar?

Ruhları satılmış hainler, ondan. 
Emperyalist uşakları! Emperyalistleri 
yenmemizi hazmedemiyorlar. Tıpkı 
Kurtuluş Savaşı’mızda Yunan’ın ga-
lip gelmesini istemeleri, bunun için 
emperyalizmle ve işgalcilerle işbirliği 
yapmaları gibi…

Öte yandan, şunu da görüyorlar: 
Mustafa Kemal’i halkı gönlüne sokan, 
tanınır ve güvenilir kılan bir adım-
dır Çanakkale Zaferi. Bu sayede halk 
Mustafa Kemal’in öncülüğünde yürü-
müştür, ona inanmıştır.

Daha sonra, 1918’de İstanbul’un 
işgaline, Sevr Antlaşması’na ve ülke-
nin dörtbir yanının işgal edilmesine 
rağmen, ordu gücünü görmüştür. As-
kerler ve subaylar deneyim kazanmış-
tır. Ordunun kendine güveni artmıştır. 

Ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızdan 
ayrı düşünülemez Çanakkale. Bu saye-
de ordu 1. Emperyalist Savaş’ta kötü 
yönetim nedeniyle yenilmiş bile olsa, 
gururlu, başı dik, yurtsever kalabilmiş-
tir. Böylece Kurtuluş Savaşı’mızı ba-
şarıya ulaştırmıştır.   

Halkımız da yokluk içinde olunsa 
bile, doğru yönetimle emperyalizmin 
yenilebileceğini görmüştür. Halk ol-
manın bilincine beki tam varamasa da 
ezikliği üzerinden atabilmiştir.

Ayrıca, eğer emperyalist donanma-
sı Çanakkale’yi geçip İstanbul’a varsa, 
1917 Ekim Devrimi’ni de önleyecekler 
veya boğmaya çalışacaklardı. Çanak-
kale Zaferi sayesinde İngiliz-Fransız 
desteği Çarlık Rusya’sına ulaşamadı. 
Çanakkale Zaferi’nin Ekim Devrimi 
ile böyle bir kader birliği de vardır. 
Ve sonrasında da tabiî Ekim Devrimi 
ile Kurtuluş Savaşı’mız arasında bir 
uyum, kader birliği oluşmuştur.  

Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Sava-
şı’mız ile birlikte dünya halklarına da 
yol göstermiş, emperyalist orduların 
ne kadar “güçlü” olurlarsa olsunlar, 
halkın gücü karşısında tutunamayaca-
ğını kanıtlamıştır.

Şimdi halkımızın önünde yeni Ça-
nakkale Zaferleri, yeni Kurtuluş Sa-
vaşları duruyor. 

Halkımız, tüm Allah ile aldatma, 
kirletme, yozlaştırma, sömürü, soygun, 
baskı, cinayet, terör uygulamalarına 
karşı bu savaşları başaracak güçtedir. 

Çanakkale Zaferimiz ve devamı 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız gurur kay-
nağımız ve ışığımız. Böylesi ulu olay-
lar, aradan 100 yılı aşkın süre geçse 
de unutulmaz, çünkü halkın bilincine 
kazınmıştır.

İşte bu yüzden satılıklar içlerin-
den keşke Çanakkale olmasaydı, 
keşke zaferle sonuçlanmasaydı, diye 
hayıflanırlar. 

Şimdi başlıca görev, öncelikle 
yeni emperyalist uşaklarını-Din Be-
zirgânlarını başımızdan defetmek, 
emperyalistleri ülkemizden ve böl-
gemizden kovmak, böylece İkinci 
Kurtuluş Savaşı’mızı zaferle taçlan-
dırmaktır.

Bu bakımdan Çanakkale hep ışı-
ğımız olacaktır. q

ÇANAKKALE’DE ÖLÜM
Sen ölüm,
Evlerde pissin ama,
Dağlarda iğrençsin.
Sen ölüm,
Birinin adı silinir de,
Adın geçer ancak.
Sen ölüm,
Eli tutmaz olur da, gözü görmez 

olur da
Tutarsın, görürsün oralarda an-

cak.
Sen ölüm,
Ülkelerde kötüsün ya
Ülkelerarası daha çirkinsin.
Sen ölüm,
Sayrılıklardan sonra gelirsin 

peki,
Şu dev gibi, şu dipdiri gençlerle 

işin nedir?
Fazıl Hüsnü Dağlarca

HKP’den:

Çanakkale Zaferi’mizin 106’ncı yılında
bir kez daha haykırdık:

“Çanakkale Geçilmez, Direnen Halklar Yenilmez!” 
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“Keşke Çanakkale Geçilseydi”!
Baştarafı sayfa 20’de



AKP’giller’e, FETÖ ile ortak ola-
rak uygulayıcılıklarını üstlen-

dikleri Ergenekon-Balyoz-Poyraz-
köy-Kozmik Oda adlı CIA Operasyon-
ları yetmedi.

Bu operasyonlarla Türk Ordusu’na 
diz çöktürmüşlerdi. Ama bu onları 
kesmedi. 15 Temmuz Laik Cumhuri-
yet Ganimet Paylaşım Savaşıyla Türk 
Ordusu’nu yere serdiler.

Ama onları bu bile kesmedi. Mus-
tafa Kemal ve başta İsmet İnönü 
gelmek üzere silah arkadaşları tümden 
referans olmaktan çıkmalı, Harp Okul-
larına gelen öğrenciler Laik bir ailede 
yetişen çocuklar olmamalıydı. Musta-
fa Kemal’in, Kuvayimilliye’nin kalan 
izleri silinmeli, artık bu değerler, bu 
kişilikler referans olmamalıydı. 

Ve Mustafa Kemal’in Harbiye’ye 
girişinin yıldönümlerinde 1283 numa-
rası okunduğunda bütün Harbiye Öğ-
rencilerinin ayağa kalkarak “İçimizde” 
diye bağırmaları son bulmalıydı.

İşte AKP’giller, son çıkardıkları 
yönetmeliklerle Türkiye Cumhuriyeti 
Ordusu’nu, AKP’giller’in ulaşmak is-
tedikleri Faşist Din Devletine götüre-
cek Kaçak Saray Ordusuna dönüştür-
mek istiyorlar.

Artık Harp Okuluna girebilmenin 
yolu artık tarikatların, cemaatlerin, 
bunların sapık şeyhlerinin tezgâhından 
geçmekten, CIA-Pentagon İslamı’nın 
bir müridi olmaktan geçiyor.

Artık referans Nakşiler, Kadiriler, 

Süleymancılar, Menzilciler.
Artık Harp Okulunda okuyacak 

gençler, özellikle 3-12 yaş kritik eşi-
ğinde kafaları Muaviye-Yezid İsla-
mı’yla doktrine edilen gençlerden der-
leşik olacak.

Artık Harp Okulunu, toplumu Or-
taçağın Ümmetçi konağına dönüştür-
mek için savaşacak gençler doldura-
cak.

Türk Ordusu’na komuta edecek 
subaylar artık komutanlarından, üstle-
rinden değil Şeyhlerinden emir alacak.

Bu okullarda yetişecek subaylar 
artık Çanakkale Zaferini, Mustafa Ke-
mal’in, silah arkadaşlarının ve Emper-
yalist Yedi Düvele geçit vermeyen 250 
bin şehidin kazandığına değil, mezar-
larından çıkıp gelen evliyaların kazan-
dığına ve bundan sonra da savaşların 
böyle kazanılacağına inanacak.

İşte bu Faşist Din Devletine giden 
süreci hızlandıracak gidişe karşı Par-
timiz AKP’giller’in Reisi ve O’nun 
Tosun Paşalıktan Bakanlığa terfi etti-
rilen “Savunma” Bakanı hakkında suç 

duyurusunda bulundu.
Bize gerek kalmamalıydı. Aslında 

Anayasa’nın değiştirilmesi teklif dahi 
edilemez maddelerine karşı da açıkça 
aykırılık teşkil eden bu yönetmeliğe 
karşı Cumhuriyet’in Savcıları kendi-
liğinden harekete geçmeliydiler. Ama 
AKP’giller Yargıyı kendi hukuk büro-
larına dönüştürdükleri için görev yine 
bu ülkenin en Halksever, en Yurtsever, 
Mustafa Kemal’in gerçek devamcıları 
olan HKP’ye ve Halkçı Hukukçulara 
düştü.

Bu suç duyurumuzla bir kez daha 
tarihe not düşüyoruz.

Suç Duyurumuz sonrası Av. Ayça 
Okur Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşa-
ğıdadır:

Bugün itibariyle bir suç duyuru-
sunda daha bulunduk. 

Suç duyurumuzun konusu; Harp 
Okullarına girişte ve Astsubay Meslek 
Yüksekokullarına girişte yapılan yö-
netmelik değişikliği.

Aday öğrencilerde aranan irticai 
ve bölücü faaliyete karışmamış olma 
ve yakınlarında aranan bu şart ortadan 
kaldırılmış oldu.

Bu şart neyi getiriyordu?
Tarikatlara, Cemaatlere, Şeyhlere 

karışmış bulaşmış olanların, onların 
mensubu olanların Harp Okullarına 
girememesini getiriyordu. Ancak bu 
ortadan kaldırılmış oldu. 

Bunun asıl amacı, Mustafa Ke-
mal’in ordusunun içini boşaltmak. 
Yapılan saldırılardan bir tanesidir. İlki 
Irak’ta askerlerimizin başına ABD 
Emperyalistleri tarafından çuval geçi-
rilmesiyle başlatıldı. Ve onlar dediler 
ki, Artık sıra sizde. Biz yapacağımızı 
yaptık. Şimdi içeride siz yapacaksınız. 

AKP’giller ve Reis’i hakkında, 
AKP’nin 2008 yılında Anayasa Mah-
kemesi tarafından verilmiş bir kararı 
vardı, İrticai faaliyetlerin odağı haline 
geldiğine dair. Ve odak olma hali de-
vam ediyor.

İşte biz buna karşıyız. “iki ayyaş”, 
“ölmüş inek” dedikleri Mustafa Ke-
mal ve İnönü’nün temsilcisi oldukları, 
ülkemizdeki ilerici hareketlerin tümü-
ne öncülük etmiş Jön Türk gelenekli 
Türk Ordusu’na yapılan saldırıların 
karşısındayız.

Buna karşı her zaman mücadele 
edeceğiz. Ve peşini de bırakmayaca-
ğız.  29 Mart 2021 

HKP Genel Merkezi
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Ayrıca eylemde üyesi olduğumuz 
Dünya Sendikalar Federasyonu’nun 
(DSF) hazırlamış olduğu bildiriyi de 
Sendikamız üyesi Cansu Özcan oku-
du.

Eskişehir
İkinci eylem Eskişehir Sarp Lojis-

tik önünde gerçekleşti. Burada da bil-
dirilerimiz okundu.

Nakliyat-İş’li Kadınlar sınıfsal sö-
mürüye, cinsiyet ayrımcılığına, kadın 
cinayetlerine, erkek şiddetine karşı 
alanlarda, direnişlerde, grevlerde iş-
gallerde Parababaları düzenine karşı 
mücadeleye devam edecek.

Eylemlerde; “Kadına Şiddete Ha-
yır”, “Kadın Cinayetlerine Son”, 
“Cinsiyet Ayrımcılığına Son”, “Çif-
te Sömürüye Hayır”, “Kadın Er-
kek El Ele Örgütlü Mücadeleye”, 
“İstanbul, Sözleşmesi Uygulansın”, 
“Kadının Kurtuluşu İşçi Sınıfının 
Kurtuluşundan Bağımsız Değildir”, 
sloganları atıldı, dövizleri açıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü Bildirimiz:

Değerli Basın Emekçileri, Değer-
li Halkımız

Bugün burada 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nü’nü kutlamak, anmak ve 
anlamak için toplandık.

8 Mart 1857 yılında New 
Yorklu dokuma işçisi 40.000 
emekçi, eşit işe eşit ücret, 8 
saatlik iş günü, daha iyi ça-
lışma koşulları ve insanca 
yaşayabilecekleri ücret için 
Greve gittiler.

Greve gidilen fabrikalar-
dan birinde işçileri fabrikaya 
kilitleyen patronlar yangın çıkartarak 
grevi bitirmeyi amaçladılar. Çıkan bu 
yangında 129 kadın işçi yanarak can 
verdi. Bu yiğit dokuma işçisi kadın-
ların anısına 8 Mart; Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü olarak ilan edilmiştir. 
Yani 8 Mart,  emekçi-işçi kadınların 
yaşamlarıyla bedelini ödedikleri bir 
günü temsil etmektedir.

Bu nedenle de bizler inatla 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü diyo-
ruz. Çünkü bu günün  içini boşaltmak 
isteyenler ve bu olayın mücadelenin  
sembolü olmasına tahammül edeme-
yenler var. Bunlar da 1857 yılında 129 
kadın emekçiyi yakarak katleden Para-
babalarını temsil eden dünya Paraba-
balarıdır.

Bu Parababaları, 8 Mart’ın içini 
boşaltıp anlamından saptırmak için, 
16 Aralık 1977 tarihinde Birleşmiş 
Milletler kararıyla; bu günü emekçi 
kelimesini çıkartarak, “8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü” olarak ilan etmişler-
dir. O günden beri birçok kurum, ku-
ruluş bu günü kadın mücadelesini sı-
nıfsal özünden, mücadeleden, bu günü 

anlamından uzaklaştırarak “Dünya 
Kadınlar Günü” diye kutlamaktadırlar.

8 Mart, tarihi itibarı ile sadece, 
ezilen, sömürülen emekçi kadınların 
günüdür. Bugün, sömürüye, baskıya 
boyun eğmeyen yiğit, onurlu, mücade-
leci emekçi kadınların günüdür. Yani 
bir avuç azınlığın değil bizim günü-
müzdür.

Bugün, günde 8 saat çalışıyorsak, 
kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, si-
gortamız varsa, emeklilik hakkımız 
varsa bizden önce mücadele eden ka-
dın ve erkek emekçilere borçluyuz.

Ancak ne yazık ki bedel ödeyerek, 
dişimizle, tırnağımızla aldığımız bu ve 
benzeri haklarımız bizden teker teker 
geri alınmak isteniyor.

Değerli Basın Emekçileri, Değer-
li Halkımız

Kadınlar olarak işyerlerimizde cin-
siyet ayrımcılığı yapılmasını istemi-
yoruz. Erkeklerle birlikte yaptığımız 
aynı işlerde eşit işe eşit ücret istiyoruz. 
Güvencesiz, sigortasız çalışmak iste-
miyoruz.

Kadın cinayetleri, kadın katliamı 
son bulsun istiyoruz. 2020 yılında 300 
kadın eşi, sevgilisi ya da bir yakını ta-
rafından öldürüldü. 2021 Ocak ayında 
23, Şubat ayında 22, Mart ayında da 
her gün kadınlar öldürülmektedir. Biz 
kadınlar son on yılda  % 1400 artan bu 
kadın katliamlarının durmasını ve ka-
tillere gerekli cezaların hiçbir şekilde 
indirim uygulanmadan verilmesini is-
tiyoruz. Biz gözümüz gibi baktığımız, 
canımızdan çok sevdiğimiz çocukları-
mızın cinsel istismara,  cinsel saldırıla-
ra uğramasını istemiyoruz. Yapanların 

en ağır şekilde cezalandırılmasını isti-
yoruz.

Değerli Basın Emekçileri, Değer-
li Halkımız.

Ülkemizde sefalet ücreti olan asga-
ri ücret AGİ dahil 2.825,00 TL, açlık 
sınırı 2.652,00 TL, yoksulluk sınırı ise 
8.638,00 TL. Bekâr bir işçinin yaşam 
maliyeti aylık 3.222,00 TL. Biz emek-
çi kadınlar asgari ücretin sefalet ücreti 
olmaktan çıkartılmasını, insanca yaşa-
yabileceğimiz bir ücret istiyoruz.

Kadınlarda işsizlik, erkeklere oran-
la daha fazla artıyor. Çalışma yaşamın-
da gittikçe sayımız azalıyor. Kadın-
ların üretime, iş yaşamına daha fazla 
katılmasını istiyoruz.

Ev içi işler, çocuk ve yaşlı bakı-
mından kadınların üzerinden alınmalı, 
kreş ve yaşlı bakım evleri yaygınlaş-
tırılmalı.

Uluslararası Çalışma Örgütü 
İLO’nun 100 Sayılı Sözleşmesinde yer 
alan “eşit değerde işe eşit ücret” uygu-
lanmalı.

Başta sendikalara olmak üzere tüm 

halk örgütlerinde kadın temsiliyetini 
artıracak önlemler alınmalı.

İstanbul Sözleşmesi ve 624 Sayılı 
Yasa uygulanmalı, İLO’nun 190 Sayılı 
Sözleşmesi imzalanmalı.

Ülkemizde her 10 kadından 1’i 
okuryazar değil. Kadınların ve kız ço-
cuklarının eğitimden eşit bir şekilde 
yararlanmasını istiyoruz.

OECD’ye göre Türkiye’de ka-
dın-erkek ücretleri arasında % 20,6 
fark var. Yine ülkemizde aynı görev-
de çalışan kadınlar erkeklerden 5’te 1 
oranında daha az kazanıyor. Bir başka 
deyişle aynı işi yapan kadınlar 80 TL, 
erkekler 100 TL alıyor. Biz kadınlar 
eşit işe eşit ücret istiyoruz.

Ülkemizde 1,3 milyon civarında 
kadın, çocuk bakımı nedeni ile iş gü-
cüne katılmıyor. Her yıl yaklaşık 120 
bin kadın, çocuk ya da yaşlı bakımı 
nedeniyle işinden ayrılmak zorunda 
kalıyor. Biz kadınlar işyerlerimizde, 
mahallemizde kreş istiyoruz.

Tarımın yükünü yine kadınlar çe-
kiyor. Tarımda çalışan yaklaşık 2,4 
milyon kadın aynı zamanda ev işlerini 
de yapıyor. Bu sektörde çalışanların % 
93,7’sinin sigortası yok, % 79,2’sinin 
ise her hangi bir ücret almıyor. Yani 
ücretsiz aile işçisi. Biz kadınlar güven-
celi ve sigortalı çalışmak istiyoruz.

Ülkemizde sendikasızlaştırmanın 
dayatıldığı şu dönemde Kadın işçilerde 
sendikalaşma oranı %8 iken erkekler-
de % 13’tür. Örgütlenmenin önündeki 
bu engellerin kaldırılarak herkesin öz-
gür iradesi ile istediği sendikaya üye 
olarak, sendikalı ve toplu iş sözleşmeli 
çalışmasını istiyoruz.

Biz kadınlar bu sistemde, hem işçi 
olduğumuz için hem de kadın olma-
mızdan kaynaklı çifte sömürüye maruz 
kalıyoruz.

Sorunlarımızın çözülmesi, talep-
lerimizin gerçekleşmesi için 
kadın erkek el ele vererek 
İşçi Sınıfının kurtuluşunu 
örgütlemeliyiz. İşçi Sınıfının 
zincirlerini kırması, özgür-
leşmesi, biz kadınların da 
kurtuluşu ve özgürleşmesi 
olacaktır. Kadınların kur-
tuluşu, İşçi Sınıfının kur-
tuluşundan, sömürünün ve 
baskının olmadığı bir dünya 
yaratmaktan  bağımsız de-
ğildir.

Bundan 164 yıl önce ya-
şamları pahasına haklarını savunan, 8 
Mart’ı yaratan kadınlarımızın müca-
delesine, direnişlerine sahip çıkarak 
bizler de yukarıda saydığımız talep-
lerimizin ve daha fazlasının gerçek-
leşmesi için örgütleneceğiz mücadele 
edeceğiz. Bizi ikinci sınıf gibi gören, 
aşağılayan, dışlayan, çifte sömürüye 
uğratan, kadını bir meta durumuna ge-
tiren bu kapitalist Parababaları düze-
ninden hesap soracağız.

Şunu çok iyi biliyoruz ki; tek başı-
na kurtuluş yok. Ya hep beraber ya da 
hiçbirimiz.

Haydi kadınlar ayağa kalkın. Ge-
leceğimize, haklarımıza sahip çıkmak 
için mücadeleye, örgütlenmeye.

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü!

Yaşasın Nakliyat-İş!

8 Mart 2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten: 

Yaşasın 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü!

Baştarafı sayfa 20’de

HKP’den:

Partimiz, AKP’giller’in ve Reisinin 
Türkiye Cumhuriyeti Ordusu’nu Kaçak Saray 

Ordusu’na dönüştürmek istemesini Yargıya taşıdı

Koronavirüste Aşılama Süreci 
hızlandırılmalı, açıklanan Aşılama 
Programına uyulmalı. Öncelikli 
Sektörlerde Çalışanlara ivedilikle 
aşılar yapılmalı.

Koronavirüs pandemi süreci in-
sanlığın belası olmaya devam ediyor.  
Dünyada milyonlarca, ülkemizde ise 
on binlerce insan yaşamını yitirdi. Son 
bir yılda ülkemizde İşçi Sınıfı hastalı-
ğına dönüşen, Koronavirüs’te İSİG ve-

rilerine göre en az 861 işçi öldü. 
İnsanların, toplumun sağlığı yeri-

ne sermaye sınıfının, Parababalarının 
kârı, ekonomik çıkarları öncelikli ol-
duğu sürece Koronavirüsle mücadele 
de kısa sürede sonuç alınamıyor. Vaka 
sayıları artıyor. İnsanlar ölmeye devam 
ediyor. 

Vaka sayıları artıyor, aşılma sü-
reci yavaşlıyor. Mart ayı başına göre 
vaka sayıları 3 kat arttı. Artmaya da 

devam ediyor. Bilim Kurulu üyeleri 
3. Dalgadan söz ediyor. Ülkemizde de 
uygulanan aşılamanın olumlu etkileri, 
sonuçları görülmektedir. Ancak Sağlık 
Bakanlığı tarafından açıklanan aşılama 
programının en etkin şekilde hayata 

geçmesi gerekirken bir 
yavaşlama olduğu orta-
dadır. 

Bakanlık tarafından 
açıklanan 2. Aşamada 
“Hizmette Öncelikli Sek-
törlerde” çalışanlara/işçi-
lere şu ana kadar aşılama 
başlamamıştır. 

Sendikamızın da faa-
liyet alanı olan ve yüzbinlerce işçinin 
çalıştığı taşımacılık sektöründe de 
kargolardaki işçiler, motorlu kuryeler, 
araç muayene istasyonlarında, dağı-
tım işlerinde, taşıma şirketlerinde ça-

lışanlar, Koronavirüs açısından riskli 
ortamlarda çalışmaya devam etmekte 
buralarda da vakalar artmakta, buna 
paralel olarak ölümler de artmaktadır. 
Bakanlık tarafından açıklanan prog-
ramdaki sektörlerde de durum aynıdır. 

Aşılamada süreç bir an önce hız-
landırılmalıdır. Vakaların yeniden artı-
şa geçtiği bu dönemde Sağlık Bakanlı-
ğı tarafından açıklanan aşılama prog-
ramı bir an önce hayata geçirilmelidir. 
19.03.2021

DİSK/Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten: 

İşçilerin Sağlığı, Patronların Kârından
Daha Önemlidir, Değerlidir!
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Almanya’nın Avrupa Birliği’nden 
ayrı düşünülemeyeceğini dile getiren 
Küçükosmanoğlu; “Almanya ve AB 
Emperyalistleri bildiğimiz gibi bizim 
gibi ülkelerde demokrasi dersi ver-
mektedir. Ama kendi halkı ve işçileri 
için göstermiş olduğu sendikalaşma 
hakkını, kendilerinin şirketi olan Deli-
very Hero’ya bağlı Yemeksepeti İşçile-
rinin yasal hakkı olarak görmemekte-
dir. Çünkü AB Emperyalistleri işçileri 
daha fazla kölelik koşullarında çalıştı-
rıp sömürmek için her türlü düzenbaz-
lığı yapmaktadır”, dedi.

Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti 
işletmesinde yapılan uygulamaların 
yasalara göre suç, resmi evrakta sahte-
cilik olduğunu dile getirdi.

Küçükosmanoğlu, “Sendikalaşma 
hakkı uluslararası sözleşmelerle de 
güvence altına alınmış haklardandır. 
Biz burada Yemeksepeti’ni İşçilerin 
anayasal haklarına saygılı olmaya ça-
ğırıyoruz. Buradan Alman tekeli olan 
Delivery Hero’yu da ikiyüzlü davran-
maktan vazgeçmeye, işçilerin örgüt-
lenme hakkına saygılı olmaya çağırı-
yoruz” dedi. 

Motokurye işçilerinin insanlık dışı 
çalışma koşullarında çalışmak zorunda 
bırakıldığını ifade eden Küçükosma-
noğlu, motokuryelerin kazalar geçir-
diğini, sakat kaldığını, yaşamını yitir-
diğini dile getirdi. Küçükosmanoğlu, 
“Bizim Yemeksepeti örgütlenmemiz, 
tüm motokurye olarak çalışan işçiler 
için önemli bir mücadeledir” dedi.

Yemeksepeti işverenin yaptığı 
usulsüz ve haksız engellemeler kar-
şısında gelecek günlerde diğer sendi-
kaların ve halk örgütlerinin de destek 
vereceği bir boykot eylemi planı ha-
zırlığında olduğumuzu söyleyen Kü-

çükosmanoğlu “Mücadelemiz yurt dı-
şında ve Türkiye’de birçok sendika ve 
halk örgütünün de desteğiyle devam 
ediyor” dedi.

Küçükosmanoğlu ayrıca, İşverenin 
işçilerin karşısına bu kez de sarı sen-
dikacılığı çıkararak gerçek örgütlen-
menin ve mücadelenin önüne geçme 
çabası içinde olduğunu, ancak işçilerin 
bu oyuna gelmediğini ve gerçek örgüt-
leri olan Nakliyat-İş Sendikası’na sa-
hip çıktığını belirtti.

 Küçükosmanoğlu açıklamasını 
İşçi Sınıfı Mücadelesi zafere ulaşana 
kadar, Yemeksepeti İşçileri DİSK’li 
Nakliyat-İş’li olana kadar devam ede-
ceğini söyleyerek sonlandırdı.

Eylemimiz sloganlarla son buldu.
Eylem sonrası sendikamız tarafın-

dan hazırlanan, Yemeksepeti/Delivery 
Hero’nun işçi ve sendika düşmanı tu-
tumlarının protesto edildiği bir mek-
tup, Genel Başkan’ımız tarafından 
Almanya Konsolosluğu yetkililerine 
iletildi. 

Yaşasın Yemeksepeti İşçilerinin 
Haklı Mücadelesi, Örgütlü Mücade-
lesi!

Yaşasın Türkiye İşçi Sınıfı! 
Yaşasın Uluslararası Dayanışma! 

04.03.2021

Nakliyat- İş Sendikası
Genel Merkezi

Bunun sonucunda 2000 ci-
varında sendikamız üyesi işçi-
nin üyeliği düşürülmüştür.

Sendikamız bu işçi ve 
sendika düşmanlığının önüne 
geçmek için her türlü protesto 
eylemlerini yapmaya devam 
etmektedir.

Sendikamızın bu bağlamda 
başta İstanbul olmak üzere Tür-
kiye’nin birçok ilinde başlattığı 
stantlar açma, bildiri, broşür 
dağıtma ve imza kampanyası 
devam etmektedir. 

Stant çalışmalarımız 27.03.2021 
Cumartesi günü 14.00-16.00 saatleri 
arasında Beşiktaş Meydanı’nda, 16.00-
18.00 saatleri arasında Şişli Mecidi-
yeköy Cevahir AVM önünde ve Me-
cidiyeköy metro çıkışında devam etti. 
Genel Başkanımız ve yöneticilerimizin 
de katılımıyla stant açtık, imza topladık, 
bildirilerimizi dağıttık. Halkımız standı-
mıza yoğun ilgi göstererek imza kam-
panyamıza destek verdi.

Eylemimizi sonlandırırken, tüm hal-
kımızı önümüzdeki günlerde İstanbul’da 
ve diğer illerde devam edecek olan stant 
açma eylemlerimize destek vermeye, 
Yemeksepeti İşçileri ile dayanışmaya, 
işverenin bu haksız, hukuksuz tutumunu 
protesto etmek için imza kampanyamıza 
destek vermeye bir kez daha çağırdık. 
27.03.2021

Nakliyat-iş Sendikası
Genel Merkezi

18 Mart Perşembe günü HKP Geb-
ze İlçe Örgütü olarak Birleşik Metal-İş 
Sendikası’nda örgütlü olan ve 25 Aralık 
2020’den beri grevde olan Baldur İşçile-
rini ziyaret ettik.

Ziyaretimiz sırasında, Murat Kı-
zıltaş Yoldaşımız grevci işçileri selam-
layarak bir konuşma yaptı. Bu onurlu 
mücadelelerinde HKP olarak yanlarında 
olduğumuzu bildirdi.

Partimizin saflarında da grevlerden, 
direnişlerden gelen pek çok arkadaşımız 
olduğunu, Partimizin İşçi Sınıfı için-
de olan bir Parti olduğunu, İşçi Sını-
fı mücadelesi verdiğini belirtti. İçinde 
yaşadığımız Parababaları düzeninde, 
pandemiyle birlikte ekonomik krizin de-
rinleştiğini, krizin faturasının İşçi Sınıfı-
mıza ve Emekçi Halkımıza çıkartıldığın 
ifade etti.

Pandemi döneminde Parababalarına 

teşvik üstüne teşvik verildiğini, İşsizlik 
Fonu’nun bu teşvikler için kullanıldığı-
nı, artık işverenlerin destek fonuna dö-
nüştüğünü belirtti.

Partimizin davasının da ekmek da-
vası, halkın kurtuluş davası olduğunu 
vurguladı.

Örgütsüz İşçi Köle İşçidir, Örgüt-
lü İşçi Yenilmez sloganını hatırlatan Kı-
zıltaş, Baldur İşçilerinin mücadelesinin 
er geç zafer kazanacağını söyledi. Bal-
dur İşçilerine mücadelelerinde başarılar 
dileyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşma sırasında ve sonrasında 
işçilerle birlikte Baldur İşçisi Yalnız 
Değildir, Yaşasın Baldur Grevimiz, 
Yaşasın Sınıf Dayanışması, Baldur’a 
Sendika Girecek Başka Yolu Yok! Slo-
ganlarını attık.

Daha sonra işçi kardeşlerimizin ik-
ram ettiği grev çayı eşliğinde, mücade-

lelerinin seyri, ülkemizde İşçi Sınıfı ve 
Emekçilerin durumu, Anayasal bir hak 
olan sendikalaşma hakkının nasıl gasp 
edildiği üzerine sohbet ettik.

Yine sloganlarla grevci işçi kardeş-
lerimize kolaylıklar ve başarılar dileye-
rek direniş alanından ayrıldık.

Yaşasın Baldur Grevi!
İşçilerin Birliği Sermayeyi Yene-

cek!
Örgütsüz İşçi Köle İşçidir,
Örgütlü İşçi Yenilmez!
Yaşasın Sınıf Dayanışması!

HKP Gebze İlçe Örgütü

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, 
bu yılın Haziran ayında “Dünya 

Halkları 200’üncü Yıl Kongresi” 
başlıklı bir kongre gerçekleştirecek. 
Söz konusu kongrenin yapılacağı tarih, 
aynı zamanda Simon Bolivar önder-
liğinde İspanyol sömürgecilere karşı 
kazanılan şanlı Carabobo Bağımsız-
lık Savaşı’nın 200’üncü yıldönümüne 
denk gelmektedir.

Sendika olarak Bolivarcı Venezue-
la Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçi-
liğinden söz konusu kongre için yapı-

lacak bir dizi hazırlık toplantılarına ka-
tılma yönünde resmi bir davetiye aldık.

Bu toplantılardan ilki, Bolivarcı 
Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başka-
nı Nicolás Maduro’nun da katılımıyla 
26 Mart 2021 tarihinde online olarak 
gerçekleştirdi. 

Toplantıya Türkiye İşçi Sınıfını 
temsilen sendikamız da katıldı. Sen-
dikamız adına Genel Başkan’ımız Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu, Genel Sek-
reterimiz Erdal Kopal, Genel Mali 
Sekreterimiz ve Anadolu Şube Baş-

kanımız Ali Özçelik, Merkez Denetim 
Kurulu Üyemiz Kader İpek Altınbulak 
ve Uluslararası İlişkiler Sorumlumuz 
İlhami Erdem’in katıldığı toplantıda 
Nicolás Maduro bir konuşma gerçek-
leştirdi. Maduro konuşmasında, ABD 
Emperyalistlerinin Venezuela’ya yöne-
lik saldırılarına karşı tüm dünya halk-
larına dayanışma çağrısında bulundu. 
Toplantıya 164 ülkeden binin üzerinde 
temsilci katıldı. 

“Dünya Halkları 200’üncü Yıl 
Kongresi” için hazırlık çalışmaları 
önümüzdeki süreçte de devam edecek.

26 Mart 2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Sendikamız, Reysaş’ta önümüzdeki 
günlerde toplu iş sözleşmesi görüş-

melerine başlıyor.
Eskişehir, Kastamonu, Zonguldak, 

Karabük, Bartın’da bulunan Tüvtürk 
Araç Muayene İstasyonları alt işletici-
si, Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları 
İşletim AŞ’de Aile, Çalışma ve Sosyal 
hizmetler Bakanlığı tarafından “Yetki 
Belgesi” verildi.

28.02.2018 tarihinde Bakanlık tara-
fından sendikamıza verilen yetki tespit 
yazısına işverenin itirazı üzerine görü-
len davaları her aşamada sendikamız 
kazanmıştır. Ve sonuç olarak Bakanlık 
tarafından sendikamıza “Yetki Belgesi” 
verilmiştir.

Reysaş’ta örgütlenme süreci ve daha 
sonraki süreçte sendikamız üyesi 42 işçi 

kardeşimiz işten çıkarılmıştır.
İşverenin örgütlenme haklarına yö-

nelik saldırıları ve işten çıkarmalarına 
karşı başta Eskişehir, Karabük, Bartın, 
Zonguldak olmak üzere tüm bölgelerde 
aylarca devam eden Direnişler yapılmış-
tır. En son Kastamonu’da devam eden 
Direnişimiz bugün 480’inci günündedir.

Sendikamız üyelerimizle birlikte 
hazırlamış olduğu toplu iş sözleşmesi 
teklif tasarısı ile önümüzdeki günlerde 
işverene toplu iş sözleşmesi çağrısı ya-
pacaktır.

Üç yılı bulan Örgütlenme ve Direniş 
süreci sonunda, toplu iş sözleşmesi aşa-
masına geldik.

Eskişehir, Kastamonu, Zonguldak, 
Ereğli, Karabük, Bartın, Tosya’da bulu-
nan Reysaş/Tüvtürk Taşıt Muayene İs-

tasyonlarında çalışan tüm işçi kardeşle-
rimizi insanca yaşayabilecek bir ücret ve 
insan onuruna yaraşır çalışma koşulları 
için sendikamızda örgütlenmeye, üye ol-
maya çağırıyoruz.

Yaşasın Reysaş/Tüvtürk işçileri-
nin Örgütlü Sendikal Mücadelesi!

Yaşasın Reysaş Direnişimiz!
Yaşasın Nakliyat-İş Sendikası!

24.03.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Sendikamız öncülüğünde aylardır 
yiğitçe direnen Uzel Makina İşçileri, 
27 Mart Cumartesi günü Uzel Makina 
önündeki Direniş Çadırı’nda bir araya 
gelerek bir basın açıklaması gerçekleş-
tirdi.

Eyleme Sendikamız Genel Başkanı 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve sendika 
yöneticilerimiz de katıldı. 

Eylem sloganlarla başladı. İşçiler 
adına konuşan Suat Bektaş, 14 yıldır 
hakları için mücadele eden,  Direniş 
Çadırı’nda 196 gündür nöbet tutan Uzel 
Makina İşçilerinin mücadelesini anlattı. 
Suat Bektaş konuşmasında; mücadele-
den asla vazgeçmeyecekleri vurgusunu 
yaptı.

Direnişçi Suat Bektaş’ın konuşma-
sından sonra Genel Başkan’ımız Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu bir konuşma 
gerçekleştirdi.

Genel Başkan’ımız, Uzel’deki Dire-
niş Çadırı’nın 6 ayı doldurduğunu belir-
terek, bu mücadelenin Türkiye İşçi Sını-
fına örnek olan, bir taraftan Parababa-
larına, diğer taraftan da onlarla işbirliği 
halindeki sarı sendikacılara karşı verilen 

bir mücadele olduğunu dile getirdi. 
Uzel Makina İşçilerinin “hakkımızı 

gasp ettirmeyeceğiz!” diyerek mücade-
lesini başlattığını belirten Küçükosma-
noğlu, Direnişçi Uzel İşçilerinin çok zor 
koşullar altında, karda kışta nöbet tutma-
ya devam ettiğini belirtti. İnsanlar bu ka-
rantina günlerinde evlerinde otururken 
Uzel İşçilerinin Direnişlerini kararlı bir 
şekilde sürdürdüğünün altını çizen Kü-
çükosmanoğlu, Direnişteki mevcut sü-
reçle ilgili çeşitli bilgiler verdi. 

Boğaziçi Varlık adını alan Vera Var-
lık’ın en yetkili kişileriyle ve İflas Ma-
sasıyla görüşmeler yapıldığını belirten 
Küçükosmanoğlu, bu yapılan görüşme-
lerle, müdahalelerle oyunun bozulduğu-
nu, bilirkişi tayin edildiğini ifade etti. Bu 
müdahaleler yapılmamış olsaydı fabrika 
içindeki malzemelerin yok pahasına ka-
patılacağını dile getiren Küçükosmanoğ-
lu, oyunun bu aşamada da bozulduğunun 
altını çizdi.

Sendikamızın direnen, mücadele 
eden Uzel Makina İşçilerinin sonuna ka-
dar arkasında olacağını, işçilerin hakları 
olan paralarını kuruşu kuruşuna alacağı-

nı dile getiren Küçükosmanoğlu, hakkı-
nı arayan mücadele eden Uzel Direniş-
çileri haklarını alacaktır dedi.

“Sonu belli olmayan, sonucu belli 
olmayan bir mücadelenin içine biz de 
sendika olarak girmeyiz” diyen Küçü-
kosmanoğlu Uzel Makina İşçilerinin 
mücadelesinin böyle bir mücadele ol-
madığını, eninde sonunda işçilerin ör-
gütlü ve kararlı mücadelesiyle sonuç 
alınacağını dile getirerek konuşmasını 
sonlandırdı.

Uzel Direnişçileri, aynı zamanda 
Yemeksepeti şirketi işvereninin örgüt-
lenmemizi engellemek için yaptığı hile-
li, muvazaalı işkolu ve işyeri değişikli-
ğine karşı sendikamızın başlatmış oldu-
ğu imza kampanyasına destek verdiler. 

Eylem, hep bir ağızdan atılan coşku-
lu sloganlarla sona erdi. 

Zafer Direnen, Mücadele Eden 
Uzel İşçilerinin Olacak!

27.03.2021

Nakliyat-iş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten: 

Reysaş’ta Örgütlenmelerden Direnişlere sıra
Toplu İş Sözleşmesinde!

Nakliyat-İş’ten: 

Uzel Makina İşçileri, Parababalarının
İşçi Düşmanlığına ve Sarı Sendikacılığa karşı 

verdikleri mücadeleyi
Nakliyat-İş Öncülüğünde kazanacak!

Nakliyat-İş’ten: 

Taksim’de Alman Konsolosluğu önünde
Delivery Hero/ Yemeksepeti’nin İşçi ve Sendika 

Düşmanlığını Protesto ettik
Baştarafı sayfa 20’de

Yıl: 16 / Sayı: 158 / 1 Nisan 2021

HKP Gebze İlçe Örgütü olarak Grevdeki Baldur İşçilerini ziyaret ettik.

Baldur İşçisi Yalnız Değildir!

Nakliyat-İş’ten: 

Yemeksepeti’nin İşçi ve Sendika Düşmanlığına 
karşı dayanışmaya çağırıyoruz

Nakliyat-İş’ten: 

Sendika olarak Türkiye İşçi Sınıfını temsilen
“Dünya Halkları 200’üncü Yıl Kongresi”nin

Hazırlık Toplantısına katıldık



Yemeksepeti’nin İşçi ve Sendika 
Düşmanlığını Protesto Etme-

ye Devam Ediyoruz: Sendikamızın 
26.03.2021 tarihi İtibarıyla Başlattığı 
Stant Çalışması, Bildiri Dağıtımı ve 
İmza Kampanyası Devam Ediyor.

Sendikamız, 2020 yılının son ay-
larından beri yürüttüğü örgütlenme se-
ferberliği ile Yemeksepeti işletmesinde 
yasal olarak örgütlenmekte, işçi kardeş-
lerimiz sendikamıza üye olmaktadır. Bu 
çabalar sonucunda sendikamız, 6356 Sa-
yılı Yasa uyarınca Bakanlığa sözleşme 
yetkisi için başvuru aşamasına gelmiştir.

Bu aşamada işveren, hile, muvazaa 
ve resmi evrakta sahtecilik yaparak Ba-
kanlık kayıtlarında taşımacılık işkolun-
da gözüken işçilerin tamamına yakınının 
işyerini ve işkolunu hukuksuz ve keyfi 
bir şekilde değiştirmiştir. 

Kadına İş Yaşamında ve Toplum-
da Eşit Haklar Tanınsın!

Kadına Yönelik Şiddete Son!
Sendikamız, İstanbul/Kadıköy ve 

Eskişehir’de 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Gününde Alanlarda.

İstanbul
Sendikamızın ilk eylemi bugün 

saat 12.00’da Kadıköy Meydanı’nda 
gerçekleşti. Sendikamız üyesi kadın 
işçilerle birlikte 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Gününün 164. yılını coşkulu 
bir biçimde Kadıköy’de kutladık

Eylemde, Sendikamızın hazırlamış 
olduğu bildiriyi, üyemiz Kader İpek 
Altınbilek okudu.

Alman Delivery Hero/Yemekse-
peti işvereninin yapmış olduğu 

işçi-sendika düşmanlığını protesto et-
mek için bugün Taksim’de Almanya 
Konsolosluğu önünde bir eylem ger-
çekleştirdik.

Eylemimize Sendika Genel Başka-
nımız, yöneticilerimiz, işyeri sendika 
temsilcilerimiz katıldı. Eylemimiz slo-
ganlarla başladı. Genel Başkanımız Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu, eylem sırasın-
da bir basın açıklaması yaptı. 

Genel Başkanımız Ali Rıza Küçü-
kosmanoğlu açıklamasına, bugün bu-
rada, Alman şirketi Delivery Hero’yu 
ve Yemeksepeti’ni, Almanya Konso-
losluğu önünde protesto etmek için 
toplandıklarını belirtti. 

Çanakkale Savaşı’nın, daha doğ-
rusu Çanakkale Deniz Savaşları 
Zaferi’nin üzerinden 105 yıl geçti, 
106’sını kutladık… 

Kara savaşlarıyla birlikte, hal-
kımızın gurur kaynaklarından birisi 
Çanakkale Zaferi’miz. Emperyaliz-
mi, onca yoksulluk içinde dünyanın 
en güçlü ordularını bir süreliğine de 
olsa yendiğimiz, on binlerce şehit 
verdiğimiz bir ulu zafer. 

Din Bezirgânları, Cumhuriyet’e 
karşı acımasızca saldırıyor. Bu sal-
dırıların boyutu pandemi döneminde 
daha da arttı. Yani, pandemiyi halka 
ve Cumhuriyet’e karşı kullanıyor.

Hem “lebaleeb” kongre yaklaşı-
mıyla halkımızın pandemiden kaybı-
nı ivmelendiriyor. Sayıları saklasalar 
da ağır hastaların ve ölümlerin çok 
arttığı, az çok aklı başında insanları-
mız tarafından görülebiliyor.

Hem de, halkımıza ve Cumhuri-
yet’e karşı saldırı had boyutta. 

Son dönemde yaşadıklarımıza bir 
bakalım:

Boğaziçi Üniversitesine haksız, 
liyakatsiz, usulsüz atamalar. Direnen 
öğrencilere zılgıt, öğretim üyelerine 
baskı…

İstanbul Sözleşmesi’nden Tay-
yip’in keyfi bir uygulamasıyla çıkıl-
ması. Ve bunun daha sonraki keyfi 
davranışları için yol olması…

Artık “guguk” haline gelen sözde 
“hukuk yoluyla” “Andımız”ın kaldı-
rılması ve madalyalardan Atatürk ka-
bartmasının çıkartılması konusunda 
Danıştay kararı… (Basından öğren-
diğimize göre, madalyalardan Ata-

türk kabartmasının çıkartılmasının, 
Arap şeyhleri memnun etmek gibi bir 
gerekçeyle yapılmış olduğunu belir-
telim. Bizce asıl neden Cumhuriyet 
ve Atatürk düşmanlığıdır). 

Bunları tamamlayan Anayasa’nın 
ilk dört maddesinin değişikliğinin 
gündeme getirilerek toplumun hazır-
lanması…

Pandemi gerekçe gösterilerek 
en ufak muhalif harekete hukuksuz 
bir şekilde fırsat verilmemesi… (Ne 
yazık ki tam bir dinci-faşist kırması 
diktatörlük, polis devleti durumunda 
Türkiye…)

Daha yeni Harp Okullarına irtica-
cıların, tarikat müritlerinin de açıktan 
girebilmesi için kapıları açtılar. 

“Hilafeti de geri getirelim” lafları 
dolanıyor ortalıkta…

Ve son olarak da “Kanal İstanbul” 
oyunu ile ilişkili olarak Montrö Ant-
laşması’nın feshi. Yani Boğazlar’ın 

“Keşke Çanakkale Geçilseydi”!
Hüseyin Ali

Nakliyat-İş’ten: 

Yaşasın 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü!

Nakliyat-İş’ten: 

Taksim’de Alman Konsolosluğu önünde
Delivery Hero/ Yemeksepeti’nin İşçi ve Sendika 

Düşmanlığını Protesto ettik

Nakliyat-İş’ten: 

Yemeksepeti’nin İşçi ve Sendika Düşmanlığına 
karşı dayanışmaya çağırıyoruz

Nakliyat-İş’ten: 
Uzel Makina İşçileri Parababalarının

İşçi Düşmanlığına ve Sarı Sendikacılığa karşı 
verdikleri mücadeleyi

Nakliyat-İş Öncülüğünde kazanacak!

HKP’den:

Devrim Çınarları Faruk Sur ve Sıtkı Şaplak 
Yoldaşları bir kez daha Andık!

HKP Gebze İlçe Örgütü olarak
Grevdeki Baldur İşçilerini ziyaret 
ettik.

Baldur İşçisi Yalnız 
Değildir!

Nakliyat-İş’ten: 

Reysaş’ta
Örgütlenmelerden

Direnişlere sıra
Toplu İş Sözleşmesinde!

18’de

19’da

17’de

Mustafa Kemal,
Çanakkale Savaşlarında. 

Kurt bakışlı, 
kendine güvenen komutan duruşu…

19’da

19’da

19’da

19’da

19’da2’de

Nakliyat-İş’ten: 

Sendika olarak Türkiye İşçi Sınıfını temsilen
“Dünya Halkları 200’üncü Yıl Kongresi”nin

Hazırlık Toplantısına katıldık


