
ABD Emperyalizmi kana-katlima 
doymuyor. Şimdi de Rusya ve Ukray-
na arasında yaşanan gerginliği kendi 
lehine fırsata dönüştürmek için kilo-
metrelerce uzağa yani Karadeniz’e sa-
vaş gemisi gönderiyor.

AKP’giller’in yeni Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ne me-
nem kadın ve çocuk hakları ihlalleri ile 
dolu icraatlar yürüteceğini Bakanlığı-
nın daha ilk haftasında, 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 
kameralar karşısında, tüm Türkiye’nin 
gözleri önünde kanıtlamıştır.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24.03.2021 
tarihli ve 129 karar numarasıyla 06 Haziran 
2021 tarihinde yapılacak ara seçimlere katıla-
cak 19 siyasi partiyi açıkladı. Halkın Kurtuluş 
Partisi (HKP) yine yok 19 Parti içerisinde.

19 partinin dışında kalan partiler için de şu 
maddeyi eklemişler:

“c) Diğer partilerin ise, genel kongre 
veya teşkilatlanma koşulunu taşımamaları 
nedeniyle, 298 sayılı Kanunun 14’üncü mad-
desinin 11’inci bendi ile 2820 sayılı Kanunun 
36’ncı maddesinde öngörülen nitelikleri ka-
zanamadıkları tespit edilmiştir.”

Oybirliği ile almışlar kararı.
YSK Başkanı ve diğer 10 üye bu kararla-

rıyla; Tam Kanunsuzluk yaparak suç işlemiş-
lerdir!

Bu karar hukuki değildir, yasal değildir, 
vicdani değildir.

Çünkü bu karar AKP’giller’in yasal olma-
yan, yazılı olmayan talimatına YSK’nin

HKP’den:
Yaşasın İşçi Sınıfının

Uluslararası Birlik, Mücadele,
Dayanışma Günü 1 Mayıs!

Sevgi ve saygıdeğer halkı-
mız;

2021 1 Mayıs’ını da, üzgü-
nüz ki meydanlarda, slogan-
larımızı haykırarak, mücadele 
içinde kutlayamıyoruz…

Taksim; Taksim Vatanına 
sahip çıkan Gerçek Devrim-
cilerin sloganlarıyla bu yıl da 
inleyemeyecek.

Ne günlerce süren gözal-
tılar, ne biber gazları, ne gaz 
bombaları, ne TOMA’lar engel 
oldu, 1 Mayıs’ı özüne uygun 
kutlamamıza.

Taksim’i; İşçi Sınıfımız, 
Devrimcilerimiz kanlarıyla su-
layarak 1 Mayıs Alanı yaptılar.

O yüzden başka alan tanı-

mayız, dedik. Tanımadık!
Ödenecekse bedel bu uğur-

da, öderiz, dedik. Ödedik!
Yılmadık. Yıldıramadılar. 

Bir biz kaldık. Vazgeçmedik. 
Vazgeçmeyeceğiz de!

Elimizi kolumuzu bağla-
yan bu afet günleri de geçecek. 
Doğruluklar, yiğitlikler, dü-
rüstlükler hareketinin temsil-
cileri HKP’liler, 1 Mayıs’larda 
Taksim Vatanı için geçen yıl-
larda olduğu gibi kararlı mü-
cadelelerine devam edecekler. 

Biz bu ülkenin Gerçek 
Devrimcileriyiz. İşçi Sınıfının 
Kurtuluş Bilimidir bize yönü-
müzü gösteren.

AKP’giller’in gözü doymu-
yor. Nasıl bir hırs, nasıl bir mal 
düşkünlüğü, nasıl bir vicdan, na-
sıl bir Müslümanlık bu!

Taptıkları Para Tanrısı göz-
lerini yuvalarından çıkarıyor 
AKP’giller’in. Onlar için insan-
lar da, tarihi alanlar da, orman-
lar, akarsular, dereler, denizler de 
para getirecek birer unsur. Gözle-
ri, gördükleri her şeyi Dolar ola-
rak, Euro olarak görüyor.
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HKP’den:
Ey AKP’giller,

Ey AKP’giller’in
Seçim Bürosu 

gibi çalışan YSK,
Partimizi seçimlere 

sokmamakla
Tam Kanunsuzluk 

yapıyorsunuz,
Hesabını vereceksiniz!

HKP’den:
Partimiz bu kez de 
Thodex vurgununu 

yargıya taşıdı:
Ülkemizi vurguncular 

cenneti yaptılar
Halkımızın birikimlerini 

hortumluyorlar

HKP’den:

Partimizden; 
kendi genelgelerine 

uymayan 
AKP’giller hakkında 

suç duyurusu

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı 

Derya Yanık,
İstifa Et!

HKP’den:
Katil ABD’nin savaş gemilerinin 

Boğazlar’ımızdan geçişini
protesto ettik:
Katil ABD,

Ülkemizden, Ortadoğu’dan 
ve Karadeniz’den Defol!

Yankee Go Home!

HKP’den: 

Soru Bir:
Diploma Nerede?

Pankartımız üstüne alınanlar tarafından
Parti Binalarımızdan 

indirilmeye çalışılıyor

M. Gürdal Çıngı Av. Tacettin Çolak Prof. Dr. Özler Çakır Hüseyin Ali5’te 6’da 6’da 7’de 20’de

Uçurumlar Düzeni... Muhalefet(miş)
gibi yapanlar

Arazi, arsa ve 
bir Tayyip klasiği “Karakolda Ayna Var”

5’te

HKP’den:
Ticaret Eski Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında

suç duyurusunda bulunduk!

Üniversitelerimizin durumu: 
acı gerçeklikler mi, boş 

hayaller mi?

HKP’den:
Partimiz, Diploma Sahtekârlığında

Tayyip Erdoğan’ın ensesinde…
Bu kez de 

Marmara Üniversitesine sorduk:
Tayyip’in diplomaları nerede?

HKP’den:
Tayyip Erdoğan’ın Lise Diploması için 

Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde 
Eyüp Lisesine sorduğumuz sorulara 

cevap verilmemesi üzerine
Okul Müdürü ve İstanbul 

İl Milli Eğitim Müdürü hakkında suç 
duyurusunda bulunduk!

2’de 2’de

HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un

güncel
değerlendirmeleri

Başyazı

11’de8’de11’de21’de

12’de

İzmir İstanbul

11’de

10’da18’de

12-17’de

Soru Bir:
Diploma Nerede?

Masayı devirecek 
olan esas soru 
budur. Ya da
birinci soru…
Diplomasızlığı 

yersen, adam sana 
yüzlerce yolsuzluğu, 
hırsızlığı, ihaneti ve

kanunsuzluğu 
yedirir…



Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal 
eden Recep Tayyip Erdoğan’ın, 

olmayan Eyüp Lisesi ve Marmara Üni-
versitesi diploması ile ilgili gerçeklerin 
uzun zamandır peşindeyiz ve bu ger-
çekler ortaya çıkana kadar peşinde ol-
maya devam ediyoruz, edeceğiz.

Geçtiğimiz aylarda Eyüp Lisesine 
başvurarak Bilgi Edinme Kanunu çer-
çevesinde diplomanın olmadığını ka-
nıtlar sorular sormuştuk. Ancak Eyüp 
Lisesinin süresi içinde cevap verme-
mesi üzerine Lise Müdürü ve İl Milli 
Eğitim Müdürü hakkında suç duyuru-
sunda bulunmuştuk. 

Bugün de Marmara Üniversitesine 
yine Bilgi Edinme Kanunu çerçevesin-
de aşağıdaki soruları sorduk:

1- Recep Tayyip Erdoğan 1973’te 
Aksaray Ticari İlimler Akademi-
si’ne kayıt yaptırırken Eyüp Lisesi 
diploması Akademiye gönderilmiş 
midir? Aksaray Akademisi sonra-
dan Marmara Üniversitesi haline 
dönüştüğü için Marmara Üniver-
sitesinde, Tayyip Erdoğan’a ait bir 
sicil dosyası mevcut mudur ve bu 
dosyada Eyüp Lisesi diploması var 
mıdır?

2- Recep Tayyip Erdoğan iddia 
edildiği gibi 1973 yılında 3 yıllık 

Akademiye girmişse 1976 yılında 
mezun olması gerekir. Ancak me-
zuniyet tarihi Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayın-
landığına göre 1981’dir. Yani Recep 
Tayyip Erdoğan 3 yıllık okulu 7,5 
yılda mı bitirmiştir?

3- Recep Tayyip Erdoğan’a ait 
olduğu belirtilen 1981 yılında aldığı 
geçici mezuniyet belgesi neden mü-
hürsüz ve resimsizdir? Ayrıca belge 
üzerinde neden iki tane numara var-
dır?

4- İstanbul İktisadi ve Ticari Bi-
limler Akademisi’nden alındığı id-
dia edilen Mezuniyet Belgesinde me-
zuniyet yılı 1981, mezuniyet dönemi 
ise Şubat yazılmıştır.

Akademide “Şubat” diye bir dö-
nem var mıydı? Yoksa o dönem “Yaz 
ve Güz” dönemleri varken, şu anki 
mevcut sistemde “Bahar ve Güz” 
dönemleri mi vardır?

5- Tayyip Erdoğan’ın geçici me-
zuniyetindeki Dekan Doç. Dr. Sinan 
Arıtan’ın imzası ile diğer geçici me-
zuniyet belgelerindeki Dekan Doç. 
Dr. Sinan Arıtan’ın imzası neden 
farklıdır?

6- Recep Tayyip Erdoğan’ın üni-
versiteden mezun olduğunun iddia 

edildiği 1981 tarihinde “Marmara 
Üniversitesi” kurulmuş mudur? 
Yine Recep Tayyip Erdoğan’ın me-
zun olduğunu beyan ettiği “İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi” hangi 
tarihte kurulmuştur?

7- Üniversite öğrencilerinin dip-
loma derecesinin, okulunun kaç dö-
nem, kaç yıl olduğunun açıkça gö-
rüldüğü belge Transkript belgesidir. 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, üniversi-
te kayıtlarına dayanan“ transkript 
belgesi (Not dökümü Çizelgesi) var 
mıdır?

8- Recep Tayyip Erdoğan’ın me-
zun olduğunu iddia ettiğiniz bölüm 
kaç yıllık eğitim vermektedir ve Re-
cep Tayyip Erdoğan kurumunuzda 
toplam kaç yıl eğitim almıştır?

Yukarıdaki soruları içeren dilek-
çemizi Marmara Üniversitesi Rektör-
lüğüne Partimiz adına Av. F. Ayhan 
Erkan sundu, Dilekçemize resmi kayıt 
numarası verildi ve dilekçemiz Üni-
versite Rektörlüğü tarafından alınmış 
oldu.

Dilekçenin verilmesinin ardından 
Marmara Üniversitesi Göztepe Yer-
leşkesi önünde bir basın açıklaması 
gerçekleştiren Av. F. Ayhan Erkan şu 
ifadeleri kullandı:

***
Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 

Anayasa’nın 101’nci maddesinin ara-
dığı şartlardan biri, 4 yıllık yükseköğ-
renim mezunu olmaktır. Bugüne kadar 

Tayyip böyle bir geçerli diploma orta-
ya koyamamıştır. Çıkan diplomaların 
hep sahteliği ispatlanmıştır. Mezuniyet 
belgesinin altındaki rektörün imzası 
diğer mezuniyet belgelerinin altındaki 
imzayla çelişmektedir. 

Bir diplomanın gene Noterden sah-
te olduğu tespit edilmiştir ve disiplin 
kuruluna verilmiştir sahte diplomayı 
düzenleyen Noter Memuru.

Tayyip’in yükseköğrenim diploma-
sı tartışmaları sürerken Lise diploması 
olmadığı da ortaya çıkmıştır. Bununla 
ilgili Partimiz Eyüp Lisesine başvur-
muş, diplomasıyla ilgili bilgi istemiş-
tir. Cevap verilmemiştir. Buna karşı da 
suç duyurusunda bulunulmuştur. 4982 
sayılı Bilgi Edinme Kanuna göre bu-
gün de Marmara Üniversitesi’ne baş-
vurduk. Ve bu çelişkilerin giderilmesi 
için sorular sorduk.

Bu soruların bir kısmı; Marmara 
Üniversitesi’nin kaç yılında kurulmuş-
tur? 1981’de mezun olduğu söyleniyor 
oysa Marmara Üniversitesi bildiğimiz 
kadarıyla 83’te kurulmuştur.

Gene imzası olan rektörün farklı 
farklı imzalarının olması mezuniyet 
belgesinde ve Noterdeki sahte belge.

Bunlarla ilgili bir de Üniversitede 
kayıt sicil dosyası varsa buradaki lise 
diplomasının verilmesini istedik. Ay-
rıca ders notlarını açıklayan bilgileri 
istedik. Bu sorularımızla başvurduk. 

Halkın Kurtuluş Partisi, Tayyip’in 
diploma sahteciliğinin peşini bırak-
mayacaktır. Bu sadece AKP’giller’in 

bir sahtekârlığıdır. Bunun dışında 
AKP’giller’in sayamayacağımız kadar 
yolsuzluk, usulsüzlük, vurgun, talanla-
rı vardır. Bunlara karşı suç duyurula-
rında bulunduk. 

Gene doğamızı tahrip eden giri-
şimleri vardır; bunların en barizi Kanal 
İstanbul’dur. Bununla ilgili de suç du-
yurusunda bulunduk.

Gene 20 Ada’mızın Yunanistan’a 
peşkeş çekilmesiyle ilgili suç duyuru-
larında bulunduk. Yaptığımız, bütün 
bu kanunsuzluklara karşı, tamamen 
suça batmış, bir suç örgütüne dönüş-
müş, yasadışı suç örgütüne dönüşmüş 
bir partinin eylemlerine karşı yaptığı-
mız fiili mücadelenin yanında aynı za-
manda hukuki mücadeleyi de sürdür-
mekteyiz. Hukuki mücadelede amacı-
mız Tarihe not düşmek, ileriye yönelik 
belge oluşturmaktır. 

İleride bütün emirleri vicdanından 
alan hâkim ve savcıların karşısına, ha-
zırlanmış dosya sunmaktır.

Ve bunların, bu AKP’giller’in mut-
laka çelik bilezikle tanışacaklarına 
eminiz. Yasalardan, vicdanlarından 
emir alan hukukçular tarafından bunlar 
çelik bilezikle karşılaştırılacaklardır.

Teşekkür ederiz.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

28 Nisan 2021

Halkın Kurtuluş Partisi 
Genel Merkezi

Neredeyse her kuruma çöreklenmiş 
durumda bu tür insanlar. 

AKP’giller ve Reisinin, Emekçi 
Halkımızın hayalini bile kuramayacağı 
“dudak uçuklatan rakamlarla” 
yemlediği “üst düzey” bürokratların 
en son örneği Kültür ve Turizm Bakanı 
Nadir Alpaslan. Liyakat sahibi değiller, 
vicdan sahibi değiller, insan değiller. 
Tam da liyakat sahibi olmayan, 
vicdan sahibi olmayan, sadece 
insan görünümündeki Dördüncü 
Tür Yaratıklar kategorisine giren 
AKP’giller’in aradığı has “insanlar”.

Bu ülkenin en kamucu, en 
vatansever, en Halkçı; diğer taraftan 
AB-D Emperyalistlerine ve Yerli 
Satılmışlara karşı kin ve nefreti, 
düşmanlığı en yükseklerde olan 
Partimiz, Halkımızın parasını, 
alınterini peşkeş çekenlerin yakasını 
bırakmıyor. Gördüğümüz yerde 
haksızlığı, vurgunu, talanı; elimizdeki 
bütün araçlarla karşı koyuyor, 
Devrimci Nefesimizi enselerinde 
hissettiriyoruz. Halkımızın değil 
milyonlar, milyarlar tek bir kurşunun 
heba edilmesine, har vurup harman 
savrulmasına göz yumamayız.

Bakan Yardımcısı sıfatını taşıyan 
Nadir Alpaslan’a yapılan bu kıyağa da 
göz yummadık. Atamasını imzalayan 
Recep Tayyip Erdoğan, Patronu olan 
Bakan M. Nuri Ersoy ve kendisi 
hakkında suç duyurusunda bulunduk. 

Yine Tarihimize notumuzu düştük. En 
Halkçı Parti olmanın gereklerini yerine 
getirdik.

İnanıyoruz ki gücünü hukuktan 
ve vicdanlarından alan Gerçek 
Hakimler, Gerçek Savcılar gün gelip 
devran döndüğünde AKP’giller’i 
yargılarken Halkın Kurtuluş Partisi’ne 
ve Halkçı Hukukçulara şükranlarını 
sunacaklardır. Çünkü diyecekler 
ki; sağ olsunlar bize fazla bir şey 
bırakmamışlar, her şey önümüze 
konmuş, hazır. Bu Organize Suç 
Örgütüne karşı HKP ve Halkçı 
Hukukçular ne yapılması gerekiyorsa 
yapmışlar, bizlere bırakmışlar...

İşte gelecek o günler için yapıyoruz 
bu suç duyurularını. O bileklerine 
geçirilecek çelik bileziklerle bir an 
önce tanışsınlar diye açıyoruz davaları. 
AKP’giller’in hukuk bürosuna 
dönüştürdüğü yargıdan bir şey 
beklediğimizden değil.

O hesap günü gelecek. Arkamızda 
ordulaştırdığımız Halkımızla 
getireceğiz o günleri.

Suç Duyurumuz sonrası Genel 
Sekreter Yardımcımız Av. Sait Kıran 
Yoldaş, Ankara Adliyesi önünde bir 
açıklama yaptı. Yoldaşımızın yaptığı 
açıklama şu şekilde:

***
Sevgi ve saygıdeğer Halkımız;
AKP’giller İktidarının yolsuzluk, 

vurgun, yandaşlara haksız kazanç 

sağlama kapıları gittikçe artıyor.
Ülkemizde asgari ücretin net 

iki bin sekiz yüz yirmi beş lira 
doksan kuruş olduğu bir dönemde, 
işçilerimizin  istatistiklere göre yüzde 
49’unun  bu doğrudan doğruya açlık 
ücretiyle  yaşamaya mahkûm edildiği 
bir dönemde, yine mevcut istatistiklere 
göre asgari ücretin biraz üzerinde yani 
yüz, iki yüz lira üzerinde ücret alan  
toplam çalışan özel sektördeki işçilerin 
oranı yüzde 62.5 olduğu bir dönemde; 
AKP’giller kendi yandaşlarına kıyak 
maaşlar bağlamaya devam ediyorlar.

En son örnek Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan. 
Basına yansıdığı kadarıyla 
Nadir Alpaslan şu an; Bakan 
Yardımcılığından aylık net 27 bin 717 
TL, peşkeş çekilen Kuveytürk Banka 
Yönetim Kurulu Üyeliğinden 64 bin 
454 TL - ki bu da dolara endeksli, her 
ay dolar kuruna göre değişmekte - ve 
yine Kuveytürk Bankası Yönetim 
Kurulu Üyeliği kâr payı olarak da 84 
bin 556 TL olmak üzere toplam gelir 
bazında aylık 176 bin 727 TL gibi 
dudak uçuklatan bir rakam almaktadır.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
yasalarımıza açıkça aykırı olan bu 
durum hakkında suç duyurusunda 
bulunduk. Çünkü Türk Ceza 
Kanununun 257/2 Maddesine 
göre; “ayrıca kanunda suç olarak 
tanımlanan haller dışında görevinin 
gerektirdiklerini yapmakta ihmal 
veya geciktirme göstererek kişilerin 
mağduriyetine veya kamunun 
zararına neden olan ya da kişilere 
haksız bir menfaat sağlayan kamu 
görevlisi 3 aydan 1 yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.”

Bu çerçevede ve Anayasamızın 
10. Maddesi çerçevesindeki açık 
hükümlere göre mevcut Devletin 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy ve Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Nadir Alpaslan hakkında 
suç duyurusunda bulunduk. 

Anayasamızın kanun önünde 
eşitlik başlıklı 10. Maddesinde açıkça 
şu hüküm var değerli Halkımız:

“Hiçbir kişiye, aileye, zümreye 
veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

“Devlet organları ve idare 
makamları bütün işlemlerinde 
kanun önünde eşitlik ilkesine 
uygun olarak hareket etmek 
zorundadırlar.”

Halkımıza, İşçilerimize 2 bin 
825 lira gibi açlık, sefalet ücretini 
reva görenler kendi yandaşlarına 
ise gözlerini kırpmadan 176 bin TL 
aylık gelir, dolayısıyla haksız kazanç 
sağlayabilmektedir. Bu ücretler de 

halkımızın altınterinden biriktirilen, 
deyim yerindeyse yetimlerimizin hakkı 
olan hazinemizden karşılanmaktadır. 
Bu açık bir vurgunculuktur, 
yolsuzluktur, kayırmacılıktır.

Halkın Kurtuluş Partisi bu ülkenin 
gerçek halksever, yurtsever, vatansever 
partisi olarak bütün haksızlıklara, 
yolsuzluklara karşı çıktığı gibi bu 
konuda da mücadelesini yapıyor ve 
inanıyoruz ki er geç bu yolsuzluğu, 
bu kayırmacılığı yapanlar bağımsız 
yargı önünde yargılanacaklar ve 
aldıkları her kuruşu faiziyle birlikte 
tekrar halkımıza ödemek durumunda 
kalacaklar. Halkın Kurtuluş Partisi bu 
mücadeleyi yapıyor, yapmaya devam 
edecek.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz
29 Nisan 2021

HKP
Genel Merkezi

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, 14 
Ocak 2021 tarihinde Tayyip Er-

doğan’ın Lise diplomasının var olup 
olmadığıyla birlikte konuyla ilgili can 
alıcı soruları, fark derslerini vererek 
mezun olduğu iddia edilen Eyüp Lise-
sine Bilgi Edinme Kanunu çerçevesin-
de sormuştuk.

Türkiye’deki yegâne gerçek muha-
lefet partisi olan Partimizin bu soruları 
sormasındaki amaç; hem kamuoyun-
daki bu konuya yönelik soru işaretle-

rini sonuçlandırmak hem de başından 
beri takipçisi olduğumuz bu süreci 
açıklığa kavuşturmak istememizdir.

Ancak Eyüp Lisesine giderek 14 
Ocak tarihinde Okul Müdürüne elden 
teslim ettiğimiz, söz konusu soruları 
içeren dilekçemize, süresi içinde her-
hangi bir cevap gelmemiştir.

Bilgi Edinme Kanununca sorduğu-
muz sorulara 15 gün içinde veya bel-
geler ellerinde değilse en geç 30 gün 
içinde temin edilip cevap verilmesi 

gerekmekteydi.
Buna rağmen üç ay gibi uzun bir 

süre geçmesine rağmen Eyüp Lisesin-
den, sorduğumuz sorulara ilişkin her-
hangi bir cevap gelmemiştir.

Bunun üzerine Halkın Kurtuluş 
Partisi olarak dilekçemizi işleme koy-
mayan veya hasıraltı etmeye çalışan 
Eyüp Lisesi Müdürü ve İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürü hakkında TCK 
m. 257/1-2 maddesince “görevi kötü-
ye kullanmak” suçundan suç suyuru-
sunda bulunduk.

Suç duyurusunun ardından Çağla-
yan Adliyesi önünde basın açıklaması 
gerçekleştireceğimiz sırada AKP’gil-
ler’in kolluk kuvvetleri açıklamamıza 
engel olmaya çalıştılar. 15 Nisan tarih-

li bir Valilik kararını gerekçe gösteren 
polisler, hiçbir şekilde açıklama yaptır-
mayacaklarını söylediler. Valilik kara-
rının gerekçesinin pandemi olduğunu 
dile getiren kolluk kuvvetleriyle uzun 
süre kararlı bir tartışma yürüttük. 

Pandeminin, AKP’giller’e karşı 
yapılan bütün eylemleri, özellikle de 
Türkiye’de gerçek muhalefeti tek ba-
şına yürüten Partimizin faaliyetlerini 
engellemek için bir bahane olarak kul-
lanıldığını, oysa “Lebaleb” kongreler-
de pandemi tehlikesinin hiçe sayılarak 
binlerce kişinin kapalı salonlarda bir 
araya getirildiğini, bunun da virüsün 
yayılmasında ne kadar etkili olduğu-
nu dile getirdik. Yapılanın AKP lehine 
açık bir çifte standart olduğunu, mev-

cut yasalarla güvence altına alınmış 
olan basın açıklaması hakkımızın iradi 
olarak gasp edilmek istendiğini vurgu-
ladık.

Sonuç olarak bu kanunsuzluğa bo-
yun eğmedik ve kararlı duruşumuzla 
basın açıklamamızı gerçekleştirdik.

Halkın Kurtuluş Partisi adına ba-
sın açıklamasını gerçekleştiren HKP 
Yöneticisi Ayla Şahbaz, HKP’nin bu 
konunun peşini bırakmayacağını dile 
getirdi.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz! 
19 Nisan 2021 
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A- İşsizlik Nedir?
Türkiye’de, otuz yıldır, halk yığın-

larının hayatını kanser gibi kemiren bir 
hastalık var: İşsizlik…

İşçi Sınıfının bütün çırpınışları: İlk 
dernek ve sendika davalarından, son 
grev tartışmalarına ve yerli malı kam-
panyalarına kadar bütün hareket ve 
mücadeleleri hep aynı noktada başla-
yıp, aynı noktada bitiyor: İşsizlik: 

İşsizlik Nedir? 
Önce bu söz üstünde durulmaya 

değer. Her şeyden evvel unutamayaca-
ğımız gerçek şudur: Gerçek manasıyla 
“İşsizlik”, Modern Çağ’ın şerridir [kö-
tülüğüdür, fenalığıdır].

Modern Çağ’dan evvel de işsiz in-
sanlar yok muydu?..

Çook. İlk ve Ortaçağlar, zaman 
zaman yolları dolduran, köyleri, kasa-
baları basan işsiz güçsüz derbederlerle 
dolar taşardı. Ama o derbederlere “iş-
siz” denmezdi. Hele ortada bir “İşsiz-
lik” meselesi katiyen bulunmazdı. 

a) Kadim [Antika] Derbederlik
Bütün Kadim Medeniyetler iler-

lemekten kaldıkları vakit, hiçbir top-
lumsal görevi kalmamış çeşit çeşit ve 
takım takım hazır yiyiciler ve tembel-
lerle bunalırdı. Roma beldelerinde her 
sabah zenginlerin tabanlarını yalayarak 
sadaka dilenen yedi büklüm eğilmiş aç-
lar tümen tümendi. Osmanlı şehirlerin-
de konaklar dolusu bendegân [kullar, 
köleler], hadem ve haşem [hizmetçiler 
ve ev halkı], bir iş yapmaktan ziyade, 
efendi, ağa sofralarının kırıntılarıyla 
geçindirilmeye çalışan kul köle ordu-
larıydı. Bütün o derbeder kullarla, Mo-
dern İşsiz arasındaki fark, tefeci ser-
maye ile büyük sanayi arasındaki fark 
kadar büyüktür.

Daha yakından bakalım. Kadim 
Derbederle Modern İşsiz arasında yal-
nız fark değil, tam ve taban tabana bir 
zıtlık da vardır. Derbeder kullar, ka-
derlerine boyun eğmiş, gizli veya açık 
dilenci veya hırsızlardır. Modern İşsiz, 
tersine mukadderatını [kaderini-alınya-
zısını] toplum ilişkileriyle açıklayarak 
değiştirmeye azmetmiş hak arayıcısı-
dır. O, kimseden bir lütuf ve atıfet [ba-
ğış] beklemez. İnandığı üretim yetene-
ğine dayanarak alnının bereketli teriyle 
hayatını kazanmayı ister. Bu isteğinde 
hiç kimseye karşı minnetin zerresini 
beslemek lüzumunu duymaz.

Kadim Derbederle Modern İşsiz 
arasındaki bu müthiş çelişki nedendir?

Eski insanlar seciyesiz [karakter-
siz, güvenilmez] veya akılsız mıydılar? 
Yoksa Modern İnsan mı fazla kabili-
yetli ve kurnazdır?

İşi, böyle kişi maneviyatı veya uz-
viyeti [organizması] ile açıklamaya 
kalkmak ırkçı şarlatanlığa yahut ruh-
çu şaşkınlığa düşmek olur. Kişi olarak 
eski insanla yeni insanın tabiî mele-
kelerinde [doğal yetilerinde] hemen 
hiçbir değişme yoktur. Değişen sadece 
toplumsal şartlardır.

Tek kişi zihniyetinin, toplum im-
kânları ile ne kadar sınırlı bulunduğu-
na bir örnek de budur. Çökmüş Antika 
Toplumda derbederi ne çalıştıracak, ne 
geçindirecek yeterli bir imkân yoktur. 
Çünkü medeniyet olduğu gibi, toplum-
sal ve ekonomik bütünüyle gerilemek-
teydi. Eski hayat şartları, üretim im-
kânları, olduğu gibi kalmak şöyle dur-
sun, her gün biraz daha sıkışıp daral-
maktaydı. O zamanlar, iş değil, hayat 
sönüyordu yahut hiç olmazsa Medeni-
yetin belirli bir şekli geri gelmemece-
sine bozuluyordu. Bu şartlarda işsizlik 
değil, toplumsal yıkılış söz konusuydu.

Nihayet ortada modern manasıyla 
bir hür İşçi Sınıfı yoktu. Davar gibi 
alınıp satılan köleler yahut âlet gibi 
araziye, emlaka, akara ipotek edilmiş 
toprakbentler yığını ve uşaklar güru-

hu vardı. Derbederin, dünya görüşü 
olmak şöyle dursun, günlük hayatını 
kavrayacak bir görüş ufku bile yoktu. 
En sürekli örgütü, kendi kendini yi-
yen bir ahbapçavuşlar kalabalığı yahut 
bastığı yerde ot bitirmeyen serseriler 
alayı idi. Bunlar, geniş köylü yığınla-
rıyla hareket birliği yaptıkları zaman 
bile, Osmanlı Tarihindeki “Celâlî”ler 
kargaşalığından başka bir sonuç yara-
tamazlardı.

Onun için, Kadim Derbeder, bulun-
duğu toplumun kaçınılamaz ve meşum 
[uğursuz] yıkılışına karşı da, kendi 
kişisel yazgısının acılığına karşı da 
hiçbir çare göremeyen zavallı olarak 
kalır. İster dilenci derviş, ister serse-
ri eşkıya olsun, derdine deva bulmak 
şöyle dursun, derdinin ne olduğunu 
bile anlayamaz. Bilinçsiz bir hoşnut-
suzlukla yanar, tutuşur, kırar, döker. O 
kadar. Mevcut toplum ve medeniyet, 
“temyizi kâbil” olmamak üzere ölüme 
mahkûmdur. Bu mahkûmiyet insanla-
rın ruhlarına ve düşüncelerine kadar 
sinmiştir. Kimsede mukadderata [yaz-
gıya meydan okumak şöyle dursun, 
meydan okumayı düşünmek cesareti 
dahi bulunamaz

b) Modern İşsizlik
Modern toplumda iş tamamen bu-

nun tersidir. Toplumsal kabuğun git-
tikçe daralmasına ve çatırdamasına 
rağmen toplum ve medeniyet ilerleyip 
genişlemekten geri kalmaz. Gerçi eko-
nomik ve siyasi krizler 19’uncu Yüz-
yıl’ın birinci çeyreğinden beri, saat 
intizamıyla birbirini kovalamaktadır. 
Ama her kriz, yıktığı eski çerçeveler-
den daha geniş yeni çerçeveler içinde 
yeni bir refah getirmek imkânlarını 
hazırlamaktadır. Tarihin en kısır, en 
manasız tahripleri demek olan 20’nci 
Yüzyıl’daki cihan krizleri ve cihan sa-
vaşları bile insanlığı içinden çıkılmaz 
bir uçurumun mezarına sürükleye-
memişlerdir. Tarihin o en göze batan 
olumsuz yıkılışları, insanlığa en inanıl-
maz olumlu kuruluşlar getirmişlerdir. 
Gerek üretim güçleri, gerek toplumsal 
ilişkiler, bütün tekelci baskılara rağ-
men şahlana şahlana gelişmektedir.

Artık en kör göz bile görüyor ki, 
böyle bir toplum batamaz. Her zaman 
olduğu gibi, bugün de, “Benden sonra 
Tufan!” diyecek zümre ve sınıflar elbet-
te bulunacaktır. Elbet Tarihin çarklarını 
geri çevirmeye uğraşanlar çıkacaktır. 
Fakat nafile, atı alan Üsküdar’ı geç-
miştir. At, medeni ilerleyiştir; atı alan, 
modern halk tabakalarıdır; Üsküdar: 
her ekonomik ve her siyasî krizle par-
çalanan köhne toplumsal çerçevelerdir.

İşsizlik, ancak böyle toplumda top-
lumsal bir mesele, ulusal bir dava ha-
line gelebilir. Çünkü orada iş bulması 
ve çalışarak namusuyla geçinmesi im-
kânsız tek insan düşünülemez. Zaman 
zaman işyerlerinin kapıları önüne atı-
lan işsizler hâlâ varsa, bu işin bittiğine 
delil teşkil etmez. Tersine işin örgüt-
lenmesinde maddî en geniş imkânlar 
mevcutken manevi bir plansızlık, bir 
hesapsızlık hüküm sürdüğüne delildir. 
Fakat, nerede maddî ve iktisadî im-
kân varsa, orada insan bilinci kendine 
planlı bir yol açmakta gecikemez. Ne-

rede tarihi bir mesele insanlığın önüne 
çıkarsa, orada bu meselenin halli için 
gereken şartlar ve sebepler de artık ol-
gunlaşmış demektir.

Kadim Derbederler, başıboş gezer, 
dilenir veya çalardı. Modern İşsiz ölse 
bu soysuzluğa tenezzül etmez. Çünkü 
Kadim Derbeder, sınıfından kopmuş, 
toplumsal eksenini kaybetmiş bir yer-
siz göksüz biçaredir. Modern İşsiz 
büyük bir toplumsal sınıfın ayrılmaz 
parçası olduğunu bilir, toplumun ile-
ri gidişinde oynadığı canlı rolü duyar, 
bir üretimin zorunlu unsuru olduğunu 
anlar. O durumu ve kavrayışıyla top-
lumda bir dilenci kadar kimsesiz, bir 
eşkıya kadar yalnız kalmadığını görür.  
Tek başına olmamanın kuvvetiyle, bi-
reycil anarşi uçurumuna yuvarlanmaz. 
Toplumsal-sosyal bir davanın topluca 
halline iman eder. Bütün öteki sınıflar-
dan daha köklü bir vatandaşlık ruhuyla 
harekete geçer. Çalacak ve dilenecek 
yerde, örgütlenir, çalışır, uğraşır. Top-
lumdan aldığı kuvvet sayesinde birey-
sel haklarını elbirliğiyle ve adaletle 
gerçekleştirmeyi öğrenir ve öğretir. İş-
sizlik ve tembelliğin yeryüzündeki son 
izlerini de silmeye girişir.

Yukarıda işsizlik için “Modern 
Çağ’ın kötülüğüdür” demiştik. Fakat 
bu, ölü bir kötülük değildir. Tıpkı tarih-
teki Şeytan gibi, her olumsuz ve yıkıcı 
davranırken dahi, olumlu ve kurucu 
hayırlara yol açmaktadır.

Türkiye’mizde bir işsizlik meselesi 
mi var? 

“Elhamdülillâh!” diyelim. Allaha 
şükür: demek, aziz vatanımız dahi, bü-
tün dünyanın modern gelişim eşiğini 
aşmıştır. Demek, bu kısır memlekete 
dahi, artık Ortaçağ Derbederliği, kul 
köle uşaklığı yerine, hakkını arayan 
bilinçli vatandaşlık muradına erecektir. 
Bu, belki de son yarım yüzyılın talihsiz 
topraklarımızda kötülük gibi doğan en 
gerçek hayır devriminin] müjde güne-
şidir.

Onun için, “İşsizlik”ten korkmaya-
lım. Hattâ; “Kahrolsun işsizlik!”, diye 
bağırırken bile, bu yaşamsal kötülüğün 
öbür hayırlı kutbu var olsun; alnı açık, 
yüzü ak, hak arayan hür ve çalışkan; 
“İşçi vatandaş var olsun!”, diyelim. 
Modern medeniyet güneşi altındaki 
şerefli ve haklı yerini arayan dürüst 
insanlarımızı, İşçi Sınıfımızı selam-
layalım. Onun işsizlik kötülüğü bile, 
memleket için gelişmeyi gösteren bir 
hayır alâmetidir.

B) Üç Başlı İşsizlik
İşsizlik, yurdumuzda Birinci Dün-

ya Savaşı’ndan beri müzmin bir illet 
gibi hüküm sürüyordu. Fakat bu hasta-
lığın teşhisi ve tedavisi aranmak şöyle 
dursun, mevcut olduğu bile diktatörce 
ve derebeyice inkâr edildi durdu. Bu, 
avcı önünde kekliğin başını kara sok-
masına benziyordu. Ancak [bu davra-
nış biçimi] zalim avcıya, diktatörlüğe 
yarıyordu. Lâkin biçare memleketi-
mizin sahici gelişimi torbada kekliğe 
dönüyordu. Halkın hayatı, ziyafet sof-
ralarında uğruna şampanya patlatılan 
keklik eti oluyordu.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 
mızrak çuvala sığamadı. İşsizlik, sofu 
Müslümanın; “Gayretullaha dokunur!” 
, dediği mertebeye vardı. Her gün daha 
ziyade keskinleşen ekonomik ve siya-
sal krizlerle işsizlik büsbütün kahredici 
ulusal bir afet haline geldi.

Niçin ve nasıl?..
Sebepleri aydınlığa çıkarmazsak, 

çare aramak, karanlığa kubur sıkmak 
olur.

Tekrar edelim: İşsizlik deyince, 
aklımıza derhal, Modern Toplum ge-
lir. Bu toplum biçimi, 17’nci Yüzyıl 
ortasında İngiltere’yi, 18’inci Yüzyıl 
sonunda Fransa’yı, 19’uncu Yüzyıl or-
tasında Kara Avrupası’nı kapladı. Bize 
ancak Yirminci Yüzyıl’la beraber gel-
di. Modern toplumun bugünkü adına 
Batı Demokrasisi deniyor. İşsizlik, o 
Batı Demokrasisinin toplumsal me-
selesidir. Hangi memleket, Batı De-

mokrasisi içinde toplumsal bir geliş-
meye uğrarsa, orada işsizlik doğal ve 
ezelî [öncesiz] bir dert olur.

Türkiye’miz, 1908 Meşrutiyet 
Devrimi’nden beri, Batı Demokrasisi 
mahrekine [yörüngesine] girdi. Şu hal-
de, o zamandan beri Batı rejimi gibi, 
onun zorunlu sonucu bulunan işsizlik 
belâsı da başa satın alındı demektir. 
Hem Batı Demokrasisine uyalım, hem 
işsizlik meselemiz olmasın diyemeyiz. 
Batı Demokrasisinin ne çiçek olduğu-
nu bildikten sonra, o çiçeği sineye çek-
tikten sonra, Batı Gülünü sevip işsizlik 
dikenini kabul etmemek ham hayaldir.

Lâkin hepsi o kadar değil. Bizde 
işsizlik meselesi çok daha karışıktır. 
O kadar ki, Batı Demokrasilerine has 
olan safî işsizlik, bizdeki işsizlikle-
rin yanında âdeta “normal” bir hadise 
[olay] gibi kalır. Bizde, ondan başka 
ancak “anormal” diyebileceğimiz 
birtakım feci işsizlik şartları vardır. Şu 
halde, Türkiye’nin işsizlik meselesi 
araştırılırken, hem o her Batı Demok-
rasisi için “normal” sayılan işsizliği, 
hem de Batı’da emsaline [örneğine] 
rastlanmayan, bizim (mahut tâbiriyle 
[bilinen deyimiyle] “eşsiz örneksiz” 
dedikleri) anormal işsizliklerimiz göz-
den geçirilmelidir.

Bizim başımızın en büyük belâsı, 
kara bahtımız olan anormal işsizlik de, 
başlıca gelişim aşamalarımıza göre iki 
safha [evre] ve iki karakter gösterir. 
Meşrutiyet devrinin işsizlik meselele-
ri daha ziyade yarı-müstemleke [yarı-
sömürge] meseleleri içinde kalır. Asıl 
bahsettiğimiz iki anormal işsizlik tipi, 
Cumhuriyet Çağı’na has olan ve aktüa-
litesini kaybetmeyen, yani tesiri bugün 
de hâlâ devam eden işsizlik şartlarına 
dayanır. O şartları daha anlaşılır ve elle 
tutulur hale getirmek için tarih sırasıy-
la iki Dünya Savaşına bağlayabiliriz:

1- Birinci Dünya Savaşı’ndan son-
raki sinsi anormal işsizlik;

2- İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra-
ki keskin anormal işsizlik…

Görülüyor ki, Türkiye’de bugünkü 
işsizliğin sebepleri aranırken, başlıca 
üç çeşit işsizlik şartlarıyla karşı karşı-
ya kalmış oluyoruz. Gerçi, bizde asıl 
yürekler acısı işsizlik, maddiyatımıza, 
mâneviyatımıza doludizgin saldıran iş-
sizlik, başıboş Ölüm Tanrısı gibi orta-
lığı tırpanlayan işsizlik, anormal işsiz-
liktir. Ama konusu geçen normal işsiz-
liğin ne olduğu anlaşılmadıkça, anor-
mal işsizliği kavramaya imkân yoktur. 
Normal işsizlik, sinsi anormal işsiz-
likle, keskin anormal işsizliğin doğal 
ve daha doğrusu toplumsal temelidir. 
Gerçekte her üç çeşit işsizlik birbiriyle 
kaynaşmış haldedir. Hiçbiri tek başına 
değildir. Yalnız, meselenin incelenme-
sini kolaylaştırmak için, önce normal 
işsizliğin açıklamasını yapalım. Sonra, 
bunun bir de zamanla ne gibi ihtilâtlar 
[karmaşıklıklar] yaptığını arayalım…

1- Normal İşsizlik
Batı Demokrasisi denilen düzen 

bugünkü tekelci şekliyle dünyaya 
gelmedi. Lâkin doğduğu günden beri 
işsizlik denilen modern meseleyi dün-
yaya beraber getirdi. Batı için “nor-
mal” sayılacak işsizlik, bilhassa Batı 
Demokrasisinin en gürbüz ve parlak 
devrinde görülen işsizliktir.

a) Olumlu Taraf: Üstün Üretim
Herkesin bildiği gibi: Modern top-

lum, az çok yüksek örgütlü bir üretim 
şekline dayanır. Ortaçağ’ın küçük es-
naf ve köylü üretimiyle sermayedar 
üretimi arasındaki fark, ilkin, serma-
yedarın işbirliği (kooperasyon) esasına 
uygun bir işletme kurmasıyla başlar. 
İşbirliği demek, birçok usta işçiler ara-
sında işbölümü kurarak topluca, yani 
bir çeşit toplumsal işletme demektir. 
Yeni yeni aletlerin keşfi, işin makine-
leşmesi sonradan sonraya bu “işbirliği” 
sayesinde mümkün oldu.

Demek, modern işletme, daha 
doğarken küçük üretimden üstündü. 
Serbest rekabet düzeninde, üstün ve 
kuvvetli olanlar küçük ve zayıf olan-
ları yok ederler. Modern üretim siyasî 
iktidara sahip olmadan evvel, bu iktisa-
di üstünlüğü sayesinde tutunup gelişti. 
Şu halde, modern üretim, doğası gereği 
Ortaçağvârî küçük işletmeleri iflâs et-
tirdi. Bir zaman kendi toprağını işleyen 
köylü, kendi dükkânında çalışan esnaf, 
yavaş yavaş tası tarağı satıp, işsiz hale 
geldi. Hele makineli büyük sanayi ku-
rulmaya başlayınca, değme küçük ve 

orta sermayedarlar bile, daha büyük 
sermayenin rekabeti önünde eridiler ve 
işçi saflarına döküldüler.

Modern üretimin bir kanunu da bu-
dur: Modern toplum, küçük üreticileri 
temizleye temizleye gelişir. Kalabalık 
ve dağınık ufak üreticilerin mülkceğiz-
leri, her gün sayıları biraz daha azalan 
kimselerin ellerinde derlenip toplanır. 
Kendi araçlarıyla kendi başına çalışa-
maz hale gelen müflis halk tabakaları, 
iş bulmak için fabrikaların kapısı önü-
ne yığılırlar. Bunlar, modern Batı Me-
deniyeti’nin sermayedarca gelişimiyle 
beraber çoğalan Modern İşsizlerdir. 
Kadim çağda iş ve geçim yok olduğu 
için, derbederler çoğalırdı.

Modern İşsizlik iş ve geçim imkân-
sızlığından mı doğuyor?

Hayır. Tersine, iş ve geçim imkân-
larının çoğalması, Modern İşsizliğe 
kapı açıyor. Çünkü dikkat edelim, mo-
dern üretim başlarken bile şu çelişkili 
olayları büyültür:

1- İşsizlik, İş Yokluğundan Değil, 
İş Çokluğundan İleri Gelir:

Sermayedar işletmesi, küçük iş-
letmelerin yerine büyüklerini geçirir. 
Yani, küçük iş kalkar, onun yerini daha 
büyük iş tutar. İşbirliğini, işbölümünü 
kuran sermaye, iş hacmini daraltmaz, 
tersine genişletir. Ama ona rağmen 
gene de işsizlik doğurur.

2- İşsizlik Geçim Yokluğundan 
Değil, Geçim Çokluğundan İleri Ge-
lir:

Modern üretim daha toplumsal bir 
yöntemle ve daha yüksek ve mükem-
mel bir alet ve teknikle iş yapar. İşbir-
liği ve işbölümü gibi, daha ileri teknik 
dahi işin verimini azaltmaz, tersine ço-
ğaltır. Daha iyi çalışma yöntemi ve âle-
ti, daha bol ürün getirir. Ama ona rağ-
men gene de bir işsizlik meydana gelir.

İşte bu iki çelişkili olay, Modern 
İşsizliğin içyüzünü aydınlatır. Kadim 
Derbederlik iş darlığından ve geçim 
kıtlığındandı. Modern İşsizlik, onun 
tam tersine: İş bolluğundan ve geçim 
bolluğundandır. Bollukla darlık, be-
reketle kıtlık, büyük işletmelerle işsiz 
yığınları yan yana gelişir.

b) Olumsuz Taraf: Göreceli 
İşsizlik

Nasıl oluyor da, sermayedar işlet-
mesinden çok daha geri, çok daha ufak 
ve tamamıyla verimsiz olan küçük iş-
letmeler zamanında görülmeyen işsiz-
lik, modern üretim gibi dev yapılı ve 
müthiş verimli bir işletme sisteminde 
alıp yürüyor? Yoksa işte bir yanlışlık 
mı var? Modern Medeniyet, kadim 
Ortaçağ’dan veya Osmanlı İmparator-
luğu’ndan daha mı geri düzendir, daha 
mı verimsiz bir üretime dayanıyor? 
Bazı ham sofuların dedikleri gibi, eski 
zamana mı dönelim? Modern ilerleme, 
yalan bir propaganda mıdır?

Elbette hayır. Yukarıda saydığımız 
ve daha birçok sayabileceğimiz bütün 
çelişkiler, modern düzendeki şu birinci 
ana çelişkiden doğar: Sermaye, üretim 
tarzını daha ilk günden toplumsallaştı-
rıp mükemmelleştirir; lâkin, mülkiyet 
eskisi gibi bireysel kalır. Üretim istedi-
ği kadar sosyalleşsin, mülkiyet bireycil 
kaldıkça, işletmenin verimliliğinden 
doğacak her türlü bolluk ve bereket, 
gene bireyin emrine geçer. Çalışan işçi 
bu bolluktan faydalanamaz.

Burada bizim anormal işsizliği-
mizle ilgili bir noktayla karşılaşıyoruz. 
Mademki sermayeli üretim bereke-
ti, sermaye sahibinin emrindedir, bir 
memlekette sermayedar sınıfı ne kadar 
derebeyi artığı ve mirasyedi olursa, o 
memlekette geçim seviyesi ve ücretler 
o kadar daha düşük olur. İşletmelerin 
çıkardıkları ürünler vatandaşlar ta-
rafından o kadar daha az tüketilir. Ve 
sonuçta işletmelerin faaliyeti o kadar 
daha darlaşarak, işsizlerin sayısı o ka-
dar daha bollaşır. Bu hal, sermayedarca 
işletmenin tersine giden bir akıntıdır. 
Bereket versin, birinci ana çelişkinin 
kötülüğünü değiştiren ikinci bir ana çe-
lişki daha vardır.

İkinci ana çelişki, sermayenin 
bizzat kendi bünyesinden doğar. Ser-
maye büyüdükçe bir kısım işsizleri 
aylaklıktan kurtarır. Lâkin serma-
ye büyüdükçe, sermayedarlar ara-
sındaki rekabet gibi, sermaye ile 
emek arasındaki rekabet de büyür. 
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O zaman sermayedar, daha mükemmel 
alet ve makinelerle bir taraftan işçile-
rin rekabetini kırmak, öte taraftan daha 
ucuza mal edeceği emtia ile rakiplerini 
iflâs ettirmek yolunu tutar. Sermaye-
nin daha mükemmel âletler edinmesi 
demek, cansız maddelere ayrılan ser-
maye kısmının, işçi ücretine ayrılan 
sermaye kısmına nispetle gittikçe daha 
çok büyümesi demektir. Sermayenin 
organik bileşimi büyüdükçe, her gün 
daha çok işi daha az sayıda işçi yapabi-
lir. Geri kalan işçilere yol verilir.

Bu ikinci çelişki, sermayenin en 
kusursuz hesaplı bir gidişle sahiden 
geliştiği zaman bile, her gün ve daima 
çalışan işçilerden bir kısmını işsizliğe 
mahkûm ettiğini gösterir. Sermayedar 
üretimi, cibilliyeti iktizası [doğası ge-
reği], emme basma tulumba gibidir. 
Bir yandan mülksüzleştirdiği çalışkan 
zümreleri işçileştirip işe alırken, öte 
yandan çalışan işçilerinden bir kısmı-
nı kapı dışarı eder. Üretimi genişlet-
mek suretiyle yaptığı iyilik, işsizleri 
gittikçe artırmak suretiyle ürküttüğü 
kurbağaya değmez. Sanayi ne kadar 
genişlerse genişlesin, kaldırım üstün-
de daima sermayenin firesi gibi atılmış 
bir işsizler kafilesi nöbet bekler. Buna 
İktisat Bilmi Yedek Sanayi Ordusu 
adını veriyor.  Yalan politikacılarının 
“fazla nüfus” dedikleri demagojik lâf 
da aynı kökten gelir.

Modern Kapitalizm, en gürbüz 
gençliğinde bile tıknefes çalışan bir 
makinedir. Fabrika kapısında çalış-
mak üzere sıra bekleyen yedek sanayi 
işsizler ordusu, evvela kaçınılmaz bir 
olaydır; ondan sonra, içeride çalışanla-
rın ücretlerini azaltmaya yaradığı için 
sermaye bakımından kârlı bir olaydır. 
Batı Demokrasilerini kendine örnek 
tutan Cumhuriyet Türkiye’sinde bu 
çeşit işsizliği doğal ve normal saymak 
mümkündür.

Gerçi zaman zaman artıp eksilen 
yedek işsizler ordusu da toplumun ba-
şına beladır. Ama bizde sırf o çeşit bir 
işsizlik bulunsaydı, belki de öper ba-
şımıza korduk. Çünkü o işsizliğin bir 
hadde kadar dayanılacak tarafı vardır. 
Vatanımızı çeyrek yüzyıldan beri ka-
sıp kavuran işsizlik, ne yazık ki, sade-
ce bu sözde “normal” işsizlik değildir.

2- Sinsi Anormal İşsizlik
En acı gerçeğimiz budur: Türkiye, 

hiçbir vakit bütün hızıyla ilerleyen bir 
sanayi ile atbaşı gitmiş yedek işsizlik 
çağını saf şekliyle yaşayamadı. Yani 
memleketimiz, bir türlü kapitalizmin 
hür teşebbüs kabiliyetli, akıncı, keşif 
ve icat edici, yaratıcı gürbüzlük ça-
ğını göremedi. Kapitalizmin ya ilkel, 
adeta kapitalizmden önceki yarı de-
rebeyi artığı şeklinde bocaladı yahut 
kapitalizmin en son, çürüyüp dağılan 
tekelci ve yatalak şekline özendi. İl-
kellik, sermayenin başlangıç, geri şek-
li demekti, yatalaklık son [bitiş], geri 
şekli demekti. Sermaye gelişimi mem-
leketimizde bu iki gerilikten yakasını 
kurtaramadı. İşsizlik de o yüzden Batı 
Avrupa’da görülmedik feci şekillere 
kardı. 

Bu neden böyle oldu?

a) Sömürgeleşmekten Ba-
ğımsızlığa

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra-
ki devrede Türkiye’nin ekonomik ve 
gelişmesine bakalım. Türkiye, o za-
mana kadar yarısömürgey. Türkiye’de 
Cumhuriyet’ten önce bu sömürge du-
rumundan kurtulup kurtulmamak baş-
lıca meseleydi. İlk Dünya Savaşı sona 
erdiği gün ortaya şu mesele çıkmıştı:

1- Yarısömürgelikten tam bağım-
sızlığa mı kavuşacağız?

2- Yoksa büsbütün sömürgeleşme-
ye mi boyun eğeceğiz?

Bu yaman dava, ilk defa Sivas 
Kongresi’nde açıkça konuşuldu. O 
zaman Osmanlı çöküntüsünün artı-
ğı bir çoğunluk ortaya çıktı. Bunlar 
Türkiye’yi Amerikan mandası altına 
sokmak istiyorlardı. Bu tekliflerini gö-
rünüşte bayağı haklı sebeplere daya-
maktan da geri kalmıyorlardı. En sözü 
dinlenen İttihatçı kodaman Kara Va-
sıf, Kongre’de sanki ileriyi gören bir 
kehanetle şöyle bağırıyordu:

“Onlar tayyare ile havada uçu-

yorlar, biz henüz kağnı arabasından 
kurtulamıyoruz. Onlar dritnot ya-
pıyor, biz yelkenli gemi yapamıyo-
ruz. Bu haller ile bugün istiklâlimizi 
kurtarsak bile yine günün birinde 
bizi taksim ederler.” (Mustafa Ke-
mal, Nutuk, s. 79)

Mademki “taksim ederler”, gelin 
biz kendimizi onlara peşkeş çekelim, 
gibi bir mantık. Gene, şimdi yaşı ben-
zemesin “Birleşik Milletler” örgütü 
gösterildiği gibi, o zaman da Amerikan 
mandalığını Türkiye’ye layık gören-
ler, aynen, Mustafa Kemal’in yazdığı 
gibi: “İstanbul’daki Amerikalılar 
(Mandadan korkmayınız, Cemiyet-i 
Akvam nizannamesine dahildir) di-
yorlar.” (Nutuk, s.79) idi.

Şimdiki sayın Demokrat saylav 
[milletvekili] Halide Edip Hanım; 
“İzzet-i nefsimizden epeyce fedakâr-
lık etmeye mecburuz”, buyuruyor-
lardı. Ve Türkiye’ye Filipinleri örnek 
gösterip; “Amerika sayesinde hakiki 
istiklâli kafasında ve cebinde taşı-
yan bir Türkiye”, görmek istiyordu. 
(Mustafa Kemal’e 3.8.1919 Mektup)

Şimdiki Sayın Demokrat Profesör 
Hami Bey Kongre’ye şu aklı öğreti-
yordu:

“(…) kelimenin ehemmiyeti yok-
tur. Ehemmiyet, işin hakikatinde ve 
mahiyetindedir. Manda altına gir-
dik demeyelim de, isterlerse ‘devleti 
ebet müddet olduk!’ diyelim.” (Nu-
tuk, s. 79)

Bunları Allah mı söyletiyordu, 
Şeytan mı? Yoksa Dolar mı?

Biz biliyoruz ki, şayet o zaman 
bağımsızlığımızı dolar gibi “cebinde 
taşıyan” bir “devlet’i ebed müddet” 
kursaydık, Türkiye’de bugünkü cılız 
millî sanayi dahi kurulmazdı. Mem-
leket Ortaçağvârî dilenci-derviş der-
bederlerle dolar taşardı. Onun için, 
Sivas’ta: “Kongre siyasetle iştigal 
edecek mi, etmeyecek mi?”  (Nutuk, 
s. 63) münakaşası yapanlara rağmen 
Türk milleti mandalığa sokulamadı. 
Milli hareket, Cumhuriyet’ten önce 
ister istemez gerçek bir “bağımsızlık” 
için dövüştü. Ve sömürgeleşmekten 
kurtuldu.

b) Derbederlikten İşsizliğe
Cumhuriyet’in ilk günlerinde, 

Antika softalık sahnede direndi: Batı 
Medeniyeti’nin iyiliklerini alalım, fa-
kat ahlâk sistemimiz geleneklerimize 
uygun kalsın, diyorlardı. Bu iddia, 
kapitalist ekonomiyi kabul edip, onun 
doğurduğu toplumsal çelişkileri red-
detmek, daha doğrusu derebeyi iliş-
kileriyle katmerlendirmek demekti. 
Anglikan Kilisesi’nin Batı Medeniye-
ti’ndeki işsizlik hakkında açtığı soruya 
başka cevap verilemiyordu. Bu iddia, 
modern toplumun bütünlüğünü inkâr 
etmekti. Tutmadı. Modern sermayedar 
üretimi üzerinde dilenci derbederlik 
rejimi kurulamazdı.

Modern anlayışla kadim softa-
lık uzun müddet yan yana yaşadılar. 
Zaman zaman da kanlı boğuşmala-
ra tutuştular. Şeyh Said İsyanı’ndan 
Menemen olayına kadar patlak veren 
mücadelelerde, kadim irtica, hep Tür-
kiye’de süratli sermaye birikişinin 
mülksüzleştirdiği halk tabakalarının 
derbederlerini cepheye sürdü. Neti-
cede, her zamanki gibi, dağınık ve 
bilinçsiz derbederler ezilip sahneden 
kaldırıldılar. Derbederliğin tarihsel 
rolü böylece kapandı.

Derbederliğin bittiği yerde ser-
mayedar gelişimiyle beraber Modern 
İşsizlik başlamaktan geri kalamazdı. 
Nitekim öyle oldu. Yalnız Türkiye’de 
Modern İşsizliğin sahneye çıkması, 
gene dünya ölçüsünde büyük bir kriz 
vesilesiyle sıçrama yaptı. 1929 Dünya 

ekonomik krizi bütün ülkelerde siya-
sal çatırtılar yapmıştı. Türkiye’de da-
ima “kökü dışarıda” olan, yani göbek 
bağı yabancı sermayeyle bağlı bulu-
nan yerli sermaye, o kriz vesilesiyle 
bir hamle yaptı. Sonradan İnönü ile 
Celâl Bayar tarafından beslenip büyü-
tülecek Demokrat Parti’nin başaracağı 
bu hamle bilinen ısmarlama Serbest 
Fırka hareketiydi.

Ne çare ki, evdeki pazar çarşıya 
uymadı. Serbest rekabetçi sermaye, 
Dimyat’a pirince giderken, az kalsın 
evdeki bulgurdan oluyordu. Çünkü 
“ev”de, Ortaçağ derbederlerine hiç 
benzemeyen, yepyeni bir unsur türe-
mişti. Bu yeni unsur, Dünya Kriziyle 
en berbat İşsizlik durumuna düşmüş 
olan Türkiye İşçi Sınıfıydı. Hemen 
bütün gazeteler, Serbest Fırka gazasını 
incelerken şöyle bağırıyorlardı:

“Asıl tutulması şart olanların 
büyük işçi kitlesi olduğu, nümayiş-
çilerin kâmilen amele [göstericilerin 
tümüyle işçi] ve yarı yarıya yeni yeti-
şen gençler olması ile tezahür ediyor 
[beliriyor].” (Cumhuriyet, 7.9.1930)

Bunun üzerine, Türkiye’de zaten 
Şeyh Said İsyanı’na kadar birkaç ay-
lık ömrü olan Modern Demokrasinin, 
gömüldüğü mezardaki “bakiyye-i 
izamı” dahi yakılıp kül edildi. Ser-
best Fırka’ya ilk ihaneti onu kuranlar 
yaptılar. Bakkal dükkânı kapatmadan 
daha kolay bir kaygusuzlukla Serbest 
Fırka (kurucusu tarafından) kapatıldı. 
Tek Parti, Tek Şef kanunlaştı. Şurada 
burada aydın gevezeliği yapan “Türk 
Ocakları” bile lağvolunarak, yerlerine 
Musolini’nin “Casa Populari”sinden 
“Türk Ceza Kanunu” gibi tercüme 
edilmiş “Halk Evleri” kuruldu. Halk 
Partisi’nin 13-14 Mayıs 1930 gün-
lü “Büyük Kongre”sinde; “Türkiye 
Cumhuriyeti halkı, ayrı ayrı sınıflar-
dan mürekkep değildir.” kararı çıktı ve 
geliştirildi. Ve ondan sonra, kirli ça-
maşırları yeni yeni ortaya çıkan “hân-ı 
yağma” başladı.

Türkiye’de Modern Batı Medeni-
yeti’ne benzemek için yemin ederek 
derbederleri imha edenler, Modern İş-
sizliği görür görmez, Modern Demok-
rasinin en ilkel kurallarını çiğnediler. 
Hatta bir ara Kadim Softalığın “Sebî-
lürreşâd”ı yerine, Modern Softalığın 
“Kadro”su geçti. Türkiye’de “inkı-
baz” vezninde [“kabızlık” ölçüsünde] 
bir görülmemiş “inkılâp”tan dem vu-
ruldu. Bu “eşsiz örneksiz” demagoji, 
gerçekte sarı Japon Mikado’sundan, 
beyaz Amerikan sendikalistine kadar 
bütün Emperyalizm uşaklarının özen-
diği Nazilik ve Faşistlik fikriyatı idi. 
Faşizm ise, bildiğimiz gibi, bir mem-
lekette ilerici serbest rekabet rejimi 
yerine geçmiş tekelci Malî Sermaye-
nin [Finans-Kapitalin] en gerici, en şo-
ven terörü idi. “İmtiyazsız, Sınıfsız” 
palavraları o tedhişi örten bir yaldız 
bile olamıyordu.

Böylece, yazık oldu Türkiye’de 
serbest rekabetçi modern sanayi geli-
şimini besleyecek Klasik Sermayedar 
Demokrasisine! Yazık oldu, çünkü ku-
rulan yarı banker, yarı Yunker, yarı As-
ker Derebeyi Faşizminin mirasyedice 
vurgunculuğu memleketin dağ gibi 
gelişim imkânları yanında, bir fare ka-
darcık sınaî gelişimi bile köstekleme-
ye başladı. Türkiye, sermayedarlığın 
ancak ilkel ve yatalak şekillerine bu 
yüzden düştü. Ve Türkiye’de klasik 
manasıyla gelişen bir kapitalizmin saf 
yerli sanayi işsizliği bu yüzden görül-
medi. O yüzden kankıranlaşmış bir 
sinsi işsizlik toplumumuzu boğmaya 
başladı. O yüzden memleket klasik 
kapitalizme bile hasret kaldı.

c) Bismarkizm’den Sinsi 
Anormal İşsizliğe 

Bizde demokrasili ve gelişimci ka-
pitalizm neden baltalandı?

Sebebine yukarıda kısaca işaret et-
tik.

Nasıl baltalandı?
Orasını da kısaca kavramazsak, 

İkinci Dünya Savşı’na kadar süren 
sinsi anormal işsizliği yeteri derece 
aydınlatmamış oluruz.

Bunun için meseleyi bir de şöyle 
koyabiliriz: Türkiye’de Cumhuriyet 
ilanıyla beraber sermayedarlık iktidara 
geldiği halde, nasıl oldu da, bu hâkim 

sınıf, kendi hâkimiyetini Batı Demok-
rasilerindeki serbest rekabetle ilerici 
bir rejim kurmakta kullanamadı? Ya-
hut hangi rejimi kullandı?

Biz, Türkiye’de ilerici sermaye-
darlık yerine, onun en ilkel geri ve en 
son yatalak şekilleri mümkün oldu, 
diyoruz.

Ne demek istiyoruz? Yahut nasıl 
oldu da, rejimin iyi ortasını bulama-
dan, bu iki fena ucunu birleştirebildik? 
Ve şarkının dediği gibi; “On yılda on 
beş milyoner yetiştirdik her yaştan”? 
Bu memleket, şu kahrolası talihsizli-
ğe hangi yollardan düştü: Bir taraftan 
Batı Medeniyeti’nin iyi taraflarını alıp 
kötülüklerini atalım diye çene çalar-
ken; öte yanda sermayedarlığın bütün 
olumlu yaratışlarını hiçe sayarak,  en 
olumsuz, en kötü geriliklerini sineye 
çekerek? Acaba Türk milleti mi çok 
cahil veya budala idi?

Haşa.
Yoksa yeni idare kahramanları 

dehşetli kurnaz veya dilediğini yapan 
birer Tanrı oldukları için, milleti bir 
kalemde saptırdılar, memleketi boyacı 
küpüne sokup çıkarırca beğendikleri 
renge soktular?

Hayır. Ne o, ne bu. Bütün ülke-
ler gibi, Türkiye’de, büyük tarihsel 
zorunlulukların sevkiyle bu çıkmaza 
girdi. Hatta onu buralara sürükleyen 
şefleri bile, gerçekte istemedikleri 
yerlere sadece sürüklendiler. Diktatör 
Atatürk’ün Batılı manasıyla bir de-
mokrasi için gizli gözyaşı döktüğünü 
söylerler. Serbest Fırka teşebbüsüne 
bakınca buna inanmamak mümkün 
mü? Fakat İnönü’nün, bir gün kara-
kol karakol dolaşıp salık verdiği Celâl 
Bayar Partisi tarafından sonraları taşa 
tutulmaya gönül rızasıyla çanak tuta-
cağını kim iddia edebilir? Demek mil-
lete kabahati bulmayalım. Hele şahıs-
lara hiç de olduklarından fazla değer 
vermeyelim.

Türkiye’nin tarihsel durumu, Ka-
pitalizmin başlangıcı ile sonunu bir 
araya getirdi. Dünyada sermaye, kendi 
gelişim zembereği olan serbest reka-
beti koparıp tekelcilik mezarına adım 
atarken, Türkiye Modern Batı demok-
rasisine, yani sermayedar sistemine 
girdi. Bütün facia da bu çelişkide giz-
lidir. Cumhuriyet Yirminci Yüzyıl’ın 
ikinci çeyreğine başladı. Halbuki dün-
ya o tarihte dünya Savaşları ve Dünya 
krizleriyle Dünya devrimleri çağına 
girmişti. Türkiye ayrı bir yıldızda ya-
şamıyordu. Tersine, bütün boyuyla, 
posuyla Batı Avrupa Medeniyeti’nden 
olduğunu, yani modern sermayedarlığı 
benimsediğini haykırıyordu. İster iste-
mez içine girdiği o dünyanın hava-i 
nesimisi ile teneffüs edecekti. O hava 
Tekelci Malî Sermaye [Finans-Kapi-
tal] idi. Türkiye’nin gelişimi ister is-
temez Emperyalizm’in cihanşümul 
[evrensel] hâkim tesirlerine kapıldı.

Gerçekte ise, Cumhuriyet Türkiye-
si, toplumsal gelişiminin, Avrupa’da 
yüzyıllarca evvel geçirilmiş olan en 
ilk evrim aşamasına yeni giriyordu. 
Sermayedarlığın bu ilkel aşaması 
memlekete göre değişir. “Türkün 
Altın Kitabı”nda birisi Mustafa Ke-
mal’i dünyadaki bütün büyük adamla-
rın özeti olan bir menşura [prizmaya] 
benzetiyordu. Yalan değil: Batı dünya-
sının Cromvel’inden Washington’un-
dan, Napolyon’una, Bismark’ına 
kadar geçirilmiş olan bütün ilkel ser-
maye diktatörlükleri hazır örnektiler. 
Nerede iktidara gelen sermayedarlar 
sınıfı, toplumsal kaynaşmaya demok-
ratça hâkim olmazsa, orada diktatör-
lüğü ilân eder. Millî sermaye az çok 
palazlanıp bilfiil iktidara sahip olacak 
kudreti kendinde görünceye kadar bü-
tün kalbiyle bir diktatöre teslim olur. 
Bu sermayenin en ilkel gelişme tarzı-
dır. Fransa’da Bonapartizm adını alan 
şey Almanya’da Bismarkizm taklidini 
buldu. Türkiye gerek tarihsel ilişkileri, 
gerekse toplumsal (yarı derebeyi, yarı 
militarist) bünyesi iktizası [gereği] bu 
en sonuncu örneğe daha çok uydu. Ke-
malizm efradını câmi, ağyarını mâni 
[ne eksik ne de fazla, artısı eksisi ol-
mayan]  bir Bismarkizm oldu.

Demek, alaturka Nazilerin iddia 
ettikleri “eşsiz örneksiz”lik boş lâf-
tı. Yalnız “biz bize benzeriz” şiârına 
biraz da hak verilebilirdi. Kemalizm, 

Yirminci Yüzyıl’ın Bismarkizmi idi. 
Dünyanın asırlarca evvel geçirdiği il-
kel diktatörlüğü Yirminci Yüzyıl’ın 
göbeğinde tekrarlamak az orijinallik 
sayılmazdı. Ne Bonapartizm, ne Bis-
markizm, doğrudan doğruya tekelci 
Malî Sermayedarlıkla işe başlamayı 
akıl edemezdi. Siyasal, iktisadî, kül-
türel bütün sıkıntılarımız, doğrudan 
ölmüş duruma düşen sermayedarlı-
ğımıza bağlıdır. Bugünkü ve yarınki 
talihsizliklerimizin hepsi de, Frenkle-
rin Avorton dedikleri şu Altıkulaçzade 
Beberuhi sermayedarlığımızın şâhese-
ridir.

İşsizliğimizle yakından bağlı ik-
tisadî unsurları bile saymakla bitire-
meyiz. Türkiye’nin iktisadî gelişimi, 
hiçbir zaman özendiği Batı ülkelerin-
de vaktiyle görülmüş olan o sağlıklı 
serbest rekabet gelişimine eremedi. 
Sermayeler arasındaki rekabet de, ser-
maye ve iş arasındaki rekabet de, ilk 
gününden beri balta ile kesilirce yasak 
edildi. Tek Parti diktatörlüğü sürdüğü 
müddetçe, işittiğimiz bütün iktisadî 
şiârlar daima “gayrimeşru rekabet”-
le mücadele oldu. Sanki rekabetin 
meşrusu, gayrimeşrusu varmış gibi… 
Daima işçinin en basit haklarını arama 
eğilimleri “hıyanet-i vataniye” sayı-
larak te’dîbe [baskıya, yola getirmeye] 
uğratıldı. Sanki işçi vatanın çocuğu 
değilmiş gibi… O yüzden dünya paza-
rında tutunabilecek kadar tek sahici bir 
endüstri doğmadı.

Beride bir avuç aslan postu giymiş 
sözde yerli melez, veya “Türk” adını 
firmalaştırmış yabancı Malî Sermaye 
[Finans-Kapital]; ekonomimizi, poli-
tikamızı, maddemizi, ruhumuzu, mec-
lisimizi, devletimizi görünmez tellerle 
kendi ağı içine almayı bildi. Başta İş 
Bankası gelmek üzere elli banka, elli 
sanayi, elli ticaret şirketi memleketin 
doğal ve toplumsal bütün zenginlik ve 
kuvvet kaynaklarını tekeline geçirdi… 
Zaten Osmanlı derebeyliğinin kırtasi-
yeci batağına boğaza dek batmış olan 
ülkemizde, akıncı sermayedarlık ruhu, 
yaratıcı müteşebbislik kabiliyeti doğ-
madan öldü.

Batı Demokrasilerinde büyük 
sanayi kurulduktan ve geliştikten 
sonra tekelci sermayedarlık başladı. 
Bizde Malî Sermayenin tekeli altında 
sanayi kurulmaya girişildi. Bu 
kadarını Bismark bile akıl edemezdi. 
Halbuki Malî Sermaye, adı üstünde: 
iratçı sermayedir. Yani yapılacak 
üretime değil, gelecek irada bakar. 
Sermayedarlık öncesindeki Bezirgân 
Tefeci Sermayenin ifratı [aşırılığı] 
nasıl toplumu kankıranlaştırırsa, Mali 
Sermaye [Finans-Kapital] de üretimi 
artırmak şöyle dursun, gerekirse, iradı 
arttırmak hırsıyla üretimi kısar; fiyatları 
yükseltmek için ürünleri yakar veya 
denize döker. Bizde az mı toprak ürünü 
çürütüldü? Az mı tütün yakıldı?

Evet, bu israflarda elbet sadece Malî 
Sermaye tekeli rol oynamadı. Memleke-
tin derebeyi artığı mirasyedilik zihniye-
ti, batakçı ağalık psikolojisi ve nihayet o 
zihniyetle bu psikolojinin doğal sonucu 
olan kırtasiyeci formalizm de Malî Ser-
maye [Finans-Kapital] soysuzlaşmasını 
katmerlendirdi. O zaman, sahiden: “Biz 
bize benzeriz” şiârı yerine geldi: Mem-
leketimizdeki yoksul geriliğin ve azgın 
işsizliğin içyüzü, hiçbir yerinkine ben-
zemedi.

Batı Demokrasilerinde Yirminci 
Yüzyıl’la beraber başlayan müzmin 
işsizlik yalnız Malî Sermaye [Finans-
Kapital] tekelinden doğmuştu. Bizde 
o modern maraz yanında ve üstünde, 
ayrıca bir Ortaçağ illeti vardı. Kambur 
üstüne kambur gibi, Avrupa’nın Modern 
Gericiliği ile Asya’nın Kadim Gericiliği 
el ele verip memlekette endüstriyel 
gelişimi baltaladı, iş hacmini daralttı; 
anormal sinsi işsizliği, milletin şah 
damarlarını kesen, belkemiğini kıran 
bir silah gibi yamanlaştırdı. Hemen her 
büyük şirketin ve her bankanın Millet 
Meclisinde bir üyesi bulunuyordu. 
Altıncı kazık Devletçilik sayesinde 
devletin kendisi en büyük sermayedar 
olunca, hemen bütün büyük sanayimiz, 
fodlacı bendegânın arpalığı haline girdi. 
İş bulanlar eski Sarayın kapıkullarından 
beter duruma düştüler. Sinsi işsizlik, 
devlet kapısında iş dilenciliği derecesine 
kadar soysuzlaştı.q
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Bir zamanlar İnsanlık, eşitsizliğin, 
adaletsizliğin, yalan dolanın, hile-

nin dümenin bilinmediği bir düzende 
yaşıyordu. Soyun gelişimini sağlayan 
ürünler ortaklaşa elde ediliyor, üre-
tiliyor, ortaklaşa paylaşılıyordu. Bu 
düzen, Kankardeşleri düzeniydi. O 
yüzden de İnsanlık bu döneme; “Altın 
Çağ” adını vermişti.

Gel zaman git zaman, İnsanlığın 
milyonlarca yıl içinde doğayla yaptığı 
alışverişler sonucu edindiği tecrübe-
lerle üretimin gelişmesi ve fazla ürün-
lerin değiş-tokuşu süreciyle birlikte bu 
düzen bozuldu. Üreticilerle tüketiciler 
arasına aracılar girdi. Ve bu aracılar 
Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı ola-
rak gelişti. Eşit Kankardeşliği Top-
lumu-İlkel Sosyalist Toplum, Sınıflı 
Topluma dönüştü.

Ve bu dönüşümle birlikte ezen ve 
ezilen, sömüren ve sömürülen sınıflar 
ortaya çıktı. Sosyal eşitsizlikler başla-
dı ve gittikçe büyüdü bu eşitsizlikler…

Ve aradan geçen her yıl, toplumda-
ki sınıflar, tabakalar arasındaki eşitsiz-
likleri, adaletsizlikleri de büyütüyor. 
Zalimler, zulme doymuyorlar. Her gün 
daha fazla kâr, daha fazla kâr için alt 
sınıf ve tabakaları en aşağılık, en in-
sanlık dışı bir biçimde ezip sömürü-
yorlar…

Aşağı yukarı 120-130 yıldır da Sı-
nıflı Toplum Düzeni Kapitalizmin (ki 
1600’lü yıllarda ortaya çıktı) en son 
konağı olan Emperyalizm Çağı’nda 
yaşıyoruz. Ve Emperyalizm, toplum-
daki eşitsizlikleri olağanüstü boyutlara 
ulaştırdı. Dünya çapında birkaç yüz 
Finans-Kapital Grubu, birkaç yüz aile, 
tüm dünyaya hükümdar oldu. Tüm 
dünyada onların boruları ötüyor. Onla-
rın istek ve emirleri yerine getiriliyor. 
Onların daha fazla sömürü, daha fazla 
kâr hırsları sonucu insanlık büyük acı-
lar çekiyor. Milyonlarca, milyarlarca 
insan onların aşağılık düzenlerinin 
sürdürülmesinin hizmetkârı durumun-
da. Kölesi durumunda.

Ve sınıflar arasındaki uçurumlar 
artık bu düzende kapatılamaz. Aksine 
sürekli artar. Her ne kadar bu yön-
de çaba sarf ediliyor gibi görünse de, 
bunlar göz boyamaktan başka bir şey 
olmuyor. Tam aksine her geçen gün 
aradaki uçurum artıyor.

Örneğin şu anda çaresizce, eli kolu 
bağlı bir biçimde yaşadığımız Koro-
navirüs salgını süreci de bu uçurumu 
daha çok derinleştirdi.

Salgın döneminde, son 1,5 yılda 
(3 Mayıs itibarıyla) 147.969.068 in-
san Koronavirüse yakalandı. Bunların 
3.123.483’ü de yaşamını yitirdi… On 
milyonlarcası da şu anda evde ya da 
hastanelerde yatıyor.

Bilim insanlarının çabaları sonucu 
2020’nin son aylarından itibaren aşılar 
üretildi bu menfur virüse karşı. Alman-
ya’da yaşayan Türk bilim insanları 
Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci aşıyı 
ilk uygulanabilir hale getiren bilim in-
sanlarından oldular. Aynı süreçte Rus 
ve Çinli bilim insanları da aşıyı üret-
tiler. Tabiî ki büyük ve olumlu bir iş 
başardılar. Çare oldular insanlığa. Ve 
böylece insanlar umutlandı, heyecan-
landı. Salgın önce kontrol altına alına-
bilecek, sonra da sonlandırılacaktı.

Ama ne yazık ki bunların hiçbirisi 
olmadı. Aşı bile aradaki eşitsizliği art-
tırmaktan başka bir şey yapmadı-yapa-
madı bu lanet sömürü düzeninde.

 Dediğimiz gibi, aşının bulunmuş, 
üretilmiş olması, insanların aşıya eşit 
erişimini getirmedi. Batılı büyük em-
peryalist devletler, ABD, İngiltere, 
Almanya başta olmak üzere, İsrail, Ja-
ponya hem yüz milyonlarca üretilmiş 
doz aşı aldılar hem de üretilecek aşıları 
almak üzere anlaşmalar yaptılar üretici 
firmalarla.

Bu ne anlama geldi?
Aşıyı üreten şirketlerin kârlarının 

milyar dolarlarca artması…
Örneğin BioNTech aşısını üreten 

Uğur-Özlem çifti dolar milyarderi ol-
dular bu aşı sayesinde.

ABD’de üretilen Moderna ve Pfi-
zer aşılarını üreten şirketlerin, sadece 
aşıdan karlarının 30-40 milyar dolar 
olacağı hesaplanıyor. Diğer üretici Fi-
nans-Kapital şirketleri de (AstraZene-
ca, Johnson&Johnson, Sputnik V, Si-
novac vb…) aynı şekilde on milyarlar-
ca dolar kâr elde edecekler aşılardan…

Buna rağmen, bu aşıların çok bü-
yük çoğunluğu ABD, AB Emperya-
listleri tarafından kapatılmış durumda, 
yukarıda da söylediğimiz gibi.

Bir tek insanını dahi aşılamamış/
aşılayamamış ülkeler var. Oysa İs-
rail, İngiltere, Çin, giderek ABD ve 
kimi başka ülkeler, nüfuslarının yüzde 
60’ına varan oranlara ulaştılar aşılama-
da.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 
açıkladığı rakamlara göre; Aşıların 
yüzde 76’sı on ülkeye gitmiş.

Yani geriye kalan 198 ülkeye ise 
sadece yüzde 24’ü gitmiş.

Bundan daha büyük bir uçurum 
olabilir mi?..

Bunun sonucunda ne mi oluyor?
“Salgında iki farklı manzara: Bir 

tarafta konser, diğer yanda oksijen 
kıtlığı

“Koronavirüse karşı Batı’da kı-
sıtlamaları kaldırma çabaları hız ka-
zanırken, Hindistan gibi gelişmekte 
olan ülkeler pandeminin en kötü 
seyrettiği yerler haline geldi. İngilte-
re, geçen hafta sonu ‘deneme’ amaçlı 
maskesiz ve sosyal mesafesiz konser 
etkinlikleri düzenledi. Hindistan’da 
ise tıbbi oksijen kıtlığı yaşanıyor.” 
(https://www.cnnturk.com/dunya/
salginda-iki-farkli-manzara-bir-taraf-
ta-konser-diger-yanda-oksijen-kitligi)

Yani tıbbî oksijen kıtlığı yüzünden 
insanlar yüzer-biner ölüyorlar Hindis-
tan’da.

Diğer ülkelerde ise hastaneler ar-
tık hasta yükünü taşıyamıyor ve sağlık 
sistemleri çöküyor…

Bundan daha büyük uçurum olabi-
lir mi?..

Yine ABD’de, ki aşıların büyük 
çoğunluğunu aldılar, yüz binlerce (570 
binden fazla) insan yaşamını yitirdi bu 
salgın sonucu. Çünkü onlar da bir avuç 
beyazın dışında, diğer ırktan insanlara; 
Zencilere, Latinlere vb.lerine gereken 
tıbbi desteği sağlamadılar, sağlamıyor-
lar.

Çünkü onların Sağlık Sigortaları 
yok!

Bu nasıl insanlık? Bu nasıl bir vic-
dan? Bu nasıl bir ahlâk?..

Boşuna aramayalım bu değerleri 
Finans-Kapitalistlerin egemen olduğu 
devletlerde.

Yok bunların hiçbirisi Batılı büyük 
emperyalist devletlerde çünkü.

Onlar için varsa yoksa daha çok 
kâr, daha fazla kâr...

Budur onların inandıkları tek şey. 
Onlar Para Tanrısından başka bir Tan-
rı tanımazlar ve sadece ona inanırlar. 
Mazlum halklara da vaaz verirler sa-
dece.

Ve bu Emperyalist İlaç Tekelleri 
(ki sayıları bir elin parmakları kadar-
dır) devletlerine koydurttukları yasalar 
ve yasaklar sonucu, aşıların patentine 
ve lisansına sahipler ve onları diğer 
ülkelerle paylaşmıyorlar. Aşı üretimini 
tekellerinde tutuyorlar…

Yine bu süreçte, dolar milyarder-
leri on milyar dolarlarına, on milyar 
dolarlar kattılar ve yüz milyarlarca do-
larlık servetlere ulaştılar:

***
Koronavirüs salgını, milyarder-

lerin servetini 4 trilyon dolar artırdı
Yapılan bir araştırmaya göre, en 

zengin 20 milyarder yüzde 68 artışla 
742 milyar dolar daha kazandı
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salgını, küresel ekonomiyi olumsuz et-
kilemesine rağmen bazı milyarderlerin 
servetini de artırdı.

Yapılan bir araştırmada, salgın sü-
recinde milyarderlerin servetlerinin 4 
trilyon dolar arttığı belirtildi.

“Business Insider” internet site-
sinin haberine göre, Politika Araştır-
maları Enstitüsünün (IPS) salgının 

hızla yayıldığı 18 Mart 2020-18 Mart 
2021’i kapsayan raporunda, 2 bin 365 
milyarderin, servetlerine yüzde 54’lük 
bir artışla 4 trilyon dolar daha eklediği 
belirtildi.

Raporda, en zengin 20 milyarderin 
de yüzde 68 artışla 742 milyar dolar 
daha kazandığı kaydedildi.

Birleşik Krallık merkezli ulus-
lararası yardım kuruluşu Oxfam da 
2021’in başında yayımladığı raporda, 
milyarderlerin gelirlerine yaklaşık 3,9 
trilyon dolar eklendiği belirtilmişti.

Raporda, bu parayla hem dünyada 
virüs yüzünden kimsenin yoksullaş-
mamasının sağlanabileceği hem de 
herkese yetecek sayıda aşı satın alına-
bileceği ifade edilmişti.” (https://bit.
ly/33dxMsK)

***
Zenginler servetlerine servet, kâr-

larına kâr katarken ya ezilen sömürü-
len halklar nelerle karşılaştılar bu sü-
reçte?

Bırakalım geri ülkeleri, bizzat Em-
peryalizmin Kâbe’si ABD’de durum 
nedir işçi ve emekçiler açısından, on-
ların çocukları açısından?

Cumhuriyet’ten Mustafa Birol Gü-
ger’in bu konuyla ilgili 2 Mayıs tarihli 
haberi de şöyle:

***
İşte, Amerikan rüyası: Her kriz-

de zenginleşen elitler milyonlarca aç 
çocuk

En zengin ilk 100 Amerikalı, Bi-
den’ın başkan seçildiği günden bu-
güne servetlerine 461 milyar dolar 
ekledi. Aynı süreçte 7 ila 12 milyon 
arasında çocuğun ise yeterince bes-
lenemediği bildirildi.

 Bloomberg’e göre, Joe Biden gö-
reve başladığından bu yana, en zengin 
100 Amerikalının toplam serveti 195 
milyar dolar arttı. Seçildiği 4 Ka-
sım’dan bugüne kadar olan süre dü-
şünüldüğünde bu rakam 461 milyar 
dolara çıkıyor.

Fakat bu sizi yanıltmasın, zira en 
zengin 100 Amerikalının, Trump’ın 
göreve başladığı 20 Ocak 2017 tari-
hinden 2020 seçimlerine kadar geçen 
sürede servetlerine eklediği nakit sto-
kunun ancak yüzde 20’sine tekabül 
ediyor. Bu rakam ise 860 milyar do-
lara (yaklaşık 7 trilyon 128 milyar TL) 
ulaşıyor.

Amazon ve Facebook gibi tekno-
loji ve e-ticaret devleri, salgının zirve 
yaptığı günlerde en çok kar eden şir-
ketler oldu. ABD merkezli Politika 
Çalışmaları Enstitüsü tarafından 
hazırlanan bir rapora göre, Amerikalı 
milyarderlerin toplam serveti son 13 
ayda yüzde 55 artarak 4,56 trilyon 
dolara (37 trilyon 795 milyar TL) 
ulaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, seçim 
kampanyası döneminde yüksek gelir 
gruplarının vergi paylarını artıracağını 
vaat etmişti, sözünü ettiği artış henüz 
gerçekleşmedi. 

MİLYONLARCA ÇOCUK AÇ
Öte yandan, özellikle alt sınıflara 

mensup Amerikalılar salgın sırasında 
milyarderler kadar başarı kaydedeme-
di.

Küresel eşitsizlikle ilgili istatistik-
ler yayınlayan inequality.org’ta yer 
alan verilere bir göz atalım:

- 21 Mart-26 Aralık 2020 tarihle-
ri arasında 73 milyondan fazla Ame-
rikalı işini kaybetti

- Aynı süreçte yaklaşık 100 bin 
işletme kalıcı olarak kapandı

- 26 Ağustos 2020 itibariyle 12 
milyon işçi, işverenler tarafından 
sağlanan sağlık sigortasını kaybetti

- 9-21 Aralık tarihleri arasında 
yaklaşık 29 milyon yetişkin, hanele-
rine yeterli gıda girmediğini bildirdi

- 25 Kasım-Aralık tarihleri ara-
sında ise ABD’de yaşayan 7 ila 12 
milyon çocuğun yeterince beslene-
mediği bildirildi

Eldeki verilere göre; düşük ücretli 
çalışanlar, beyaz ırka mensup olmayan 
Amerikalılar ve kadınlar orantısız bir 
biçimde salgının en büyük kaybedenle-
ri oldu. Milyarderlerin ezici bir çoğun-
luğunun da beyaz Amerikalı olduğu-
nu unutmamak gerek.” (https://www.
cumhuriyet.com.tr/haber/iste-ameri-
kan-ruyasi-her-krizde-zenginlesen-e-
litler-milyonlarca-ac-cocuk-1832924)

***
Gördüğümüz gibi acı gerçekler 

bunlar.
Ya Afrika’daki, Asya’daki, Ortado-

ğu’daki halklar açısından durum nedir 
derseniz, tek sözcükle: facia…

Bizim ülkemizde de durum hiç iç 
açıcı değil, bildiğimiz gibi. Küçük iş-
letmeler, esnaflar işyerleri kapalı ol-
duğu için yüzer biner işyerlerini kalıcı 
olarak kapatmak zorunda kaldılar. Ça-
lışanları işsiz kaldı. Lokantalar, kah-
vehaneler, kafeler, kuaförler vb. esnaf, 
işyerleri kapalı olduğu için, işçilerini 
çıkarmak zorunda kaldılar. Hakeza tu-
rizm sektöründe de durum facia…

Yani yüz binlerce insanımız iş-
siz kaldı. Yüz binlercesine, üstelik de 
kendi fonlarından (İşsizlik Fonundan) 
karşılanarak, Kısa Çalışma Ödeneği 
veriliyor. Maaşlarının yarısını bile ala-
mıyorlar… Yani Koronavirüs bizim 
ülkemizde de uçurumu büyüttü, tüm 
kapitalist dünyada olduğu gibi.

Uçurumlar düzeninde, uçurumlar 
dünyasında yaşıyoruz-yaşatılıyoruz bir 
avuç Parababası tarafından. Dünyanın 
kaymağını onlar yiyor. Bu dünyada 
Cenneti onlar yaşıyor. Ezilen ve sömü-
rülen milyarlarca insan da çok büyük 
acılar çekiyor. Çok büyük eziyetler gö-
rüyor. Kutsal kitaplarda anlatılan Ce-
hennemi bu dünyada yaşıyor.

Ama hep söylediğimiz gibi: Nere-
ye kadar?..

Çünkü bundan 104 yıl önce: Buz 
kırılmış, yol açılmıştır!

İnsanlık 1 milyon 700 bin yıl ya-
şadığı İlkel Sınıfsız Toplum kona-
ğından, son 6 bin 500 yıldır yaşadığı 
Sınıflı Toplum konağına geçmiştir. Ve 
bu Sınıflı Toplum konağından çıkışın 
yolunu da Büyük Ekim Devrimi’yle 
göstermiştir:

“Biz başlangıcı yaptık. Ne kadar 
zamanda, ne zaman, hangi ulusun 
proleterleri bu eseri sonuna ka-
dar vardırırlar, bunun önemi yok. 
Önemli olan, buzun kırılmış, yolun 
açılmış ve gösterilmiş olmasıdır.”, 
diyordu Lenin Usta, bundan 104 yıl 
önce…

Evet, İnsanlık “Altın Çağ”ı bir kez 
daha ve sonsuza kadar yaşayacak. Ama 
artık Modern Sosyalizm olarak yaşa-
yacak.

O toplumda sınıfsal ve sosyal eşit-
sizlikler ortadan kaldırılacak. İnsanın 
insanı ezmesine, sömürmesine, soyma-
sına, zulmetmesine izin verilmeyecek.

Uçurumlar olmayacak artık ve her-
kes, toplumun ürettiği zenginliklerden 
ihtiyacına göre yararlanacak…

Gelecek o günler. Mutlaka gele-
cek!q

O kadar düşürdüler Türk Lirasının de-
ğerini bütün istiflerini bu paralar üze-
rinden yapıyorlar. Bir de Muaviye-Ye-
zid, günümüzdeki adıyla CIA-Penta-
gon Dini’nin temsilcisi olunca, hiçbir 
değer tanımıyorlar, vurgunlarına hız 
kesmeden devam ediyorlar.

Bu seferki suç duyurumuzun ko-
nusu; AKP’giller’in Ticaret Eski Ba-
kanının kendi şirketinden dezenfektan 
satın alıp nüfuzunu kötüye kullanması. 
Üstelik piyasa fiyatının çok çok üstün-
deki bir fiyattan satın alıyorlar. Önce 9 
milyon Lira olarak yansıdı Kamuoyu-
na vurgunun boyutu. AKP’giller susu-
şa geçtiler. “Reisimizin ve avanesinin 
götürdüğü milyar dolarların yanında 

bu, devede kulak bile değil, 9 milyo-
nun esamesi okunmaz”, dediler.

Baktılar ki vurgun çok açık, mik-
tarı 500 binlere düşürdüler. Yapmadık, 
almadık diyemediler. Ama biz Halkın 
Kurtuluş Partisi olarak; değil 9 milyon 
veya 500 bin, 1 kuruş bile olsa tüyü 
bitmemiş yetimin hakkından çalınan, 

peşine düşer, hesabını sorarız.
Çünkü biz Halkın Partisi’yiz, eze-

nin, zalimin karşısında; ezilenin, mağ-
dur edilenin yanındayız. Bu vurgun, bu 
soygun, bu kanser düzenini ortadan kal-
dırıp Halkın İktidarını kuruncaya kadar 
AKP’giller’le, onların iktidara taşıyıcı-
sı AB-D Emperyalistleriyle mücadele-
mize hız kesmeden devam edeceğiz.

Suç duyurumuzun ardından Par-
timizin İstanbul İl Yöneticisi Doğan 
Çıngı’nın yaptığı açıklama aşağıdadır:

***
Geçtiğimiz gün görevden alınan 

Ticaret Eski Bakanı hakkında, Halkın 
Kurtuluş Partisi olarak suç duyurusun-
da bulunuyoruz. Ticaret Eski Bakanı, 
kendisine ait şirket üzerinden piyasa 
fiyatının altında dezenfektan alımı 
yaptığı için bugün Çağlayan Adliye-
sindeyiz.

Eski Bakan sanki Bakanlık kendi 
malıymış gibi kendisine ve eşine ait 

şirket üzerinden bütün bu suçları iş-
lemiştir. Ruhsar Pekcan hakkında, iş-
lediği suçlardan dolayı, görevi kötüye 
kullanma, irtikâp, Kamu Görevlisinin 
ticaret yapma suçundan dolayı suç du-
yurusunda bulunduk.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu 
suç duyurumuzun takipçisi olacağız. 
AKP’giller her geçen gün yeni bir suça 
imza atıyorlar. Ülkemizi mahvettikleri 
gibi, işledikleri suçlarla hem kendile-
rine hem yandaşlarına her türlü çıkarı 
sağlamakta, ama halkımız açlık, sefa-
let içerisinde yaşamaktadır.

İşte biz Halkın Kurtuluş Partisi 
olarak, sadece bugün değil geçmişte 
de AKP’giller’in işlediği bütün suçlara 
karşı suç duyurularında bulunduk. Suç 
duyurularında bulunmamızın amacı; 
AKP’giller’in elbet bir gün işledik-
leri bu suçlardan dolayı yargı önünde 
yargılanacak, gerekli cezaları alacak 
olmasıdır.

Bugün yaptığımız suç duyurusu-
nun sonuna kadar takipçisi olacağız. 
Biz inanıyoruz ki, yaptığımız bu suç 
duyuruları Tarihe not edilecek, günü 
geldiğinde bu suçları işleyenler ba-
ğımsız mahkemeler tarafından yargıla-
nacaklardır.

Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
bu görevimizi yerine getiriyoruz. Ve 
bilinsin ki AKP’giller ne zaman, nere-
de hangi suçu işlerse işlesin, karşıların-
da olmaya devam edeceğiz. Suç duyu-
rularını yapmaya devam edeceğiz. Bu 
konunun takipçisi olacağız. Ülkemizi, 
vatanımızı, adaleti AKP’giller’in eline 
bırakmayacağız. 22.04.2021

***
Halkın Kurtuluş Partisi, yolsuzlukları 
bir bir ortaya çıkan Ruhsar Pekcan 
hakkında 7 Nisan 2021 tarihinde bir 
suç duyurusunda daha bulunmuştur. 

HKP
Genel Merkezi

Uçurumlar Düzeni…

HKP’den
Ticaret Eski Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında

suç duyurusunda bulunduk!

M. Gürdal Çıngı

Pandemi, Uçurumlar Düzeninde yoksulların canını alırken
Parababaları servetlerine servet katıyor...
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Kim bunlar diyeceksiniz, haklı ola-
rak…

Şöyle çevrenize bir göz gezdirse-
niz, yararlı birkaç bilgi edinirim diye 
her akşam başına geçtiğiniz TV’lere, 
her Salı Meclisteki grup toplantılarına, 
haber programlarına, gazetelere baktı-
ğınızda bu (mış) gibi yapanlardan bol-
ca göreceksiniz.

Bazen üst perdeden konuşarak siz-
leri heyecanlandıranları bile var arala-
rında.

Bazılarının titrlerine bakarsanız 
“devrimci”, “sosyalist” ve hatta “ko-
münist”ler.

Tek yaptıkları; kuru ajitasyon.
Hatta içlerinden bazıları, yani 

Meclisin ceylan derili koltukların-
da oturanlar, kendilerini adam yerine 
koymayan iktidar karşısında tam tes-
lim durumdalar.

Klasik burjuva demokrasilerin-
de, sözde millet egemenliğinin gereği 
olarak uygulanmakta olan, yürütme 
üzerindeki Meclisin denetim meka-
nizmalarının yok edildiği bir sistemde, 
birileri kendisini hâlâ milletvekili san-
makta.

Meclis kürsüsünden birkaç dakika-
lık konuşmalarla muhalefet yaptığını 
düşünmekteler.

Oysa Meclis içinden çıkan Başba-
kanlık ve Hükümet Sistemi ortadan 
kaldırılmış, “Cumhurbaşkanlığı Siste-
mi” gibi ucube bir düzenlemeyle ba-
kanların Meclisle ilişkisi kesilmiştir. 
Soru, gensoru, güvenoylaması gibi 
denetim mekanizmaları ortadan 
kaldırılmıştır.

Devletin en tepesindeki cumhur-
başkanlığı makamını işgal eden kişiyi 
geçtik, bakanlara, bürokratlara dahi 

soru sorulamaz haldedir bu Mecliste.
Genel Kurul’da yapılan oylama-

da eskaza muhalefet partilerinin oy-
larıyla reddedilmiş bir kanun teklifi, 
anında oylama iptal edilerek bir hafta 
sonra tekrar Genel Kurul’a getirilip 
bu kez iktidar partisi ve yandaşları-
nın oylarıyla kabul edilebiliyor. Buna 
da Meclisteki “muhalif” partiler bir 
iki mızıldanmanın dışında hiçbir tep-
ki vermiyorlar. O kadar yok saymaya 
karşın ikinci oylamaya katılma basiret-
sizliğini bile gösteriyorlar.

Ege’de 20 tane Ada’mızın 17 yıldır 
Yunanistan tarafından işgal edilmesi, 
daha doğrusu AKP’giller’in buraları 
2004 yılında Yunanistan’a peşkeş çek-
mesi, Yunanistan’ın da buralara silah 
yığarak askeri tatbikatlar yapmaya 
başlaması, petrol-maden kaynaklarını 
ülkesine taşıması bile bunların ilgi ala-
nında değildir.

Bu işgalin yakın takipçileri tarafın-
dan kendilerine yazılı, görsel raporlar 
sunulduğu, brifingler verildiği halde 
iktidarın vatana ihanet suçu kapsa-
mında olan bu suçlarının üstüne git-
mezler.

Anayasanın değiştirilmesi teklif 
dahi edilemeyecek olan Laiklik ilkesi 
iktidar tarafından ayaklar altına alınır, 
bunlardan ses çıkmaz.

Meğer “Din pazarında” oy avcı-
lığının getirisi oluyormuş mantığıyla 
kendileri de dinciliğe soyunurlar. Sivas 
Katliamı’nın organizatörleriyle, Kontr-
gerilla’nın eli kanlı katil eskileriyle it-
tifak yaparlar ve sırf onların gönlünü 
hoş etmek için 27 Mayıs’a saldırırlar. 
Siyasi ömürleri boyunca 27 Mayıs’ın 
özgürlükçü anayasasını ortadan kal-
dırmak için mücadele eden ve ülkenin 
Ortaçağ karanlığına götürüldüğü bu 
gerici günlerin köşe taşlarını döşeyen 

Demirel, Erbakan gibi vurguncu geri-
cileri “ilerici”, “demokrat” diye yut-
turmaya kalkarlar.

AKP’giller her düzeyde yolsuzluk, 
vurgun, talan yapar ama bunlar sadece 
grup toplantılarında ya da Meclisteki 
basın açıklamalarında bir iki eleştiri ile 
işi geçiştirirler.

Oysa karşımızda en tepesinden en 

alt düzeydeki yöneticilerine kadar vur-
gun, talan, kanunsuzluk batağına sap-
lanmış organize bir suç örgütü vardır. 
AB-D Emperyalizminin projelendir-
diği ve yönetip yönlendirdiği bu suç 
örgütü devleti ele geçirmiş, kendile-
rini hiçbir yasa ile bağlı görmemekte. 
Mahkeme kararlarını dahi uygulama-
maktalar.

Ortaçağcılar, Atatürk Orman Çiftli-
ği’ne bir hançer gibi sapladıkları Kaçak 
Sarayları ve ABD Büyükelçilikleriy-
le tam bağımsızlık mücadelesi veren 
Kuvayımilliyecilere ve Cumhuriyet’e 
meydan okurlar, bunlardan ses çıkmaz. 
Vazgeçtik bizim AOÇ savunusu yaptı-
ğımız davalarımıza, eylemlerimize ilgi 

göstermeyi, Mimarlar Odası Ankara 
Şube Başkanı’nın kahramanca yürüt-
tüğü mücadeleye bile kayıtsız kalırlar.

Yüz dört Emekli Amiral, Ordudaki 
Laiklik karşıtı Ortaçağcı kadrolaşmaya 
karşı rahatsızlıklarını belirten ve Bo-
ğazlarımıza, Montrö Antlaşmasına 
sahip çıkan bildiri yayımlarlar, ardın-
dan AKP’giller’in hukuk bürolarının 
keyfi operasyonuna maruz kalırlar, 
bunlar (bir kısmı kendi partilerinin 
üyesi olan) amirallere, “aman bizi 

darbeci” ilan etmesinler, diye hukuki 
yardımda bile bulunmazlar.

Hırsızlık yapan, kamu malı aşıran, 
sahte diplomalarla kamu görevlerine 
getirilen üst düzey yöneticilere karşı 
da kayıtsızdırlar.

Ticaret Bakanının vurgunları, yine 
Turizm Bakan Yardımcısının üç-dört 
yerden toplamda 176 bin lira maaş aldığı 
deşifre olur, bunlar sadece Meclis kürsü-
sünden eleştirmekle işi geçiştirirler.

Oysa biz anında harekete geçip her 
iki vurguncu hakkında Suç Duyuruları 
yaptık. Ama bu hareketimiz de o (mış) 
gibi yapanların TV’lerinde susuşa ge-
tirilir.

Örnekler çoğaltılabilir…

Son bir örnek.
Anayasa’nın 101’inci maddesinde 

öngörülen “dört yıllık yükseköğre-
nim diploması” olmayan birisi Cum-
hurbaşkanlığı koltuğunu işgal etmekte, 
ama bunlar hiç bu diplomanın peşine 
düşmezler. En sert siyasi polemikle-
rinde bile “Sayın Cumhurbaşkanı” 
demekten çekinmezler.

Bu hitap şekli “sol, muhalif” gaze-
teciler arasında da yaygındır.

Bu gazetecilerin baş konukları da 
son birkaç yıla kadar AKP’giller’in 
karar mekanizmalarında yer alan, 
bakanlık, başbakanlık yapan Davu-
toğlu, Babacan gibi Ortaçağcılardan 
oluşmakta.

Her gün birini ekrana çıkartıyor-
lar. Sanırsın bunlar sütten çıkmış ak 
kaşık. Sanki devşirme katil sürülerini 
toplayıp, Emevi Camii’nde namaz kıl-
mak hayaliyle Suriye Halkı’nın başına 
bela eden bunlar değildi. Yüzlerce kez 
İhale Yasasını değiştirerek iktidarın 
nimetlerinden yararlanmak için kişisel 
menfaat sağlayanlar içinde bunlar yok 
muydu?

Aynı “muhalif” basıncılar, HKP 
olarak yaptığımız onca eyleme suç 
duyurusuna kayıtsız kalmaktalar. Hak-
larını yemeyelim, medya sorumlusu 
yoldaşların çabalarıyla bazen haberle-
rimizi vermekteler. Ama verilen haber-
ler de sadece eylem yerindeki çekim-
lerden ibaret kalmakta. Bunun dışında 
“bu parti onlarca suç duyurusu yap-
mış, bunlarla ne yapmak istiyor” 
diye sormuyorlar.

Çünkü sormuş olsalar, kendileri-
nin “muhaliflikleri” tuzla buz olacak, 
(mış) gibi yaptıkları ortaya çıkacak.

O nedenle cesaretle, ısrarla ve inat-
la AKP’giller’in vurgunlarının üstü-
ne gidenlerle ve dolayısıyla her türlü 
olanaksızlıklara rağmen gerçek mu-
halefet yapanlarla, görüntü yapanları 
ya da muhalefet(miş) gibi yapanları 
ayırmak gerekir.q

Muhalefet(miş) gibi yapanlar

Halkımız bu yıl da AKP’giller’in 
pandemiyi bahane ederek ya-

saklamaya çalıştığı 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ev-
lerden de olsa tüm coşkusuyla kutladı.

Antiemperyalist Birinci Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa 
Kemal’in aynı zamanda çocuklara bir 
bayram olarak armağan ettiği 23 Ni-
san günü evlerin camlarına bayraklar, 
Mustafa Kemal posterleri asıldı, İzmir 
Marşları söylendi, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kut-
lamak üzere birçok çevrimiçi program 
düzenlendi. Hem Ulusal Egemenliğe 
hem de çocuklarımıza düşman olan 
AKP’giller’in türlü bahanelerle insan-
larımızın bilincinden kazımak istediği 
23 Nisan’ın, Halkımızın maneviyatın-
daki yerinin değişmediği bir kez daha 
gözler önüne serildi. 

Değişmeyen bir şey daha vardı: 
AKP’giller, Mustafa Kemal ve Silah 
Arkadaşlarına, Kuvayimilliye’ye, An-
tiemperyalist Birinci Kurtuluş Sava-
şı’mızın zaferiyle kurulan Laik Cum-
huriyet’e karşı kinlerini, nefretlerini 
kusmaktan bu yıl da geri durmadı. 

Bilindiği gibi, Kaçak Saray’ın 
Amerikan Devşirmesi Diplomasız 
Reisi, Cumhurbaşkanlığı makamını 
işgal ettiği, daha doğrusu AB-D Em-

peryalistleri tarafından o makama 
oturtulduğu 2014 yılından bu yana 23 
Nisan’larda Anıtkabir’de düzenlenen 
törenlere katılmıyor. Kaçak Saraylı, bu 
yılki 23 Nisan’da da Mustafa Kemal ve 
Laik Cumhuriyet’e yönelik düşmanlı-
ğını alenen sergileyerek Anıtkabir’e 
gitmedi.

Ne yaptı?
23 Nisan günü, “Türkiye’nin en 

büyük bayrağını göndere çekmek” 
için soluğu İstanbul’da aldı…

Tabiî Kaçak Saraylı’nın bu tutu-
munda bizim açımızdan şaşırtıcı bir 
durum söz konusu değil. Ne de olsa 
“Hocam” diye hitap ettiği Fesli Deli 
Kadir’in, “Keşke Yunan Galip Gel-
seydi” şeklinde dillendirdiği özlemini 
bir günah çocuğu gibi karnında taşıdı-
ğını dünya âlem biliyor. 

Geçelim…

Kaçak Saraylı’nın milyonlarca lira-
yı heba ederek halkımızın gözünü bo-
yamak için billboardlarda, köprülerde 
reklamını yaptırdığı, “Türkiye’nin en 
büyük bayrağı” dediği bayrağın da 
aslında Türkiye’deki en büyük bayrak 
olmadığı, yani Tayyip’in bu kez de 
halkımızın milli duygularını istismar 
etmek için yalan söylediği kısa süre-
de ortaya çıktı. Anıtkabir’e gitmemek 
için uydurulan “Türkiye’nin en büyük 

bayrağı” yalanı üzerine kurulu törende 
Tayyip’in bizzat kendisinin söylediği-
ne göre:

“Çamlıca, bizzat takibini ya-
parak ülkemize kazandırdığımız 
camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 
metrelik bayrak direği ve Türki-
ye’nin en büyük bayrağı, yaklaşık 
1000 metrekareyi bulan bayrağıyla 
yepyeni bir çehreye kavuşuyor”du. 
(https://www.sozcu.com.tr/2021/gun-
dem/cumhurbaskani-erdogan-en-bu-
yuk-bayrak-dedi-ama-samsunda-da-
ha-buyugu-var-6394310/)

Oysa TRT’nin resmi internet sitesi-
ne göre, hatta Kaçak Saray’ın “İletişim 
Başkanlığı”nın resmi internet sitesine 
göre Türkiye’deki en büyük bayrak 
Samsun’da bulunuyor:

“Türkiye’nin en büyük bayrağı 
Samsun’da dalgalanıyor

“Kavak ilçesindeki Türkiye’nin 
dalgalanan en büyük bayrağı olarak 
gösterilen 2 bin metrekarelik dev 
Türk bayrağı, 9 yıl önce yaptırıldı.” 
(https://www.iletisim.gov.tr/turkce/
yerel_basin/detay/turkiyenin-en-bu-
yuk-bayragi-samsunda-dalgalaniyor)

Görüldüğü gibi Samsun’daki bay-
rağın alanı tam 2 bin metrekare, yani 
Çamlıca Tepesi’ne çekilen bayrağın 
alanının iki katı. Asılı olduğu direğin 
boyu ise 116 metre. Hem direk boyu, 
hem de alan genişliği bakımından 
Samsun’daki bayrak, Kaçak Saray-
lı’nın şov malzemesi yaptığı bayraktan 
daha büyük.

Bir ulusun, bir hareketin, bir parti-
nin bayrağının ebat bakımından elbet-
te bir önemi yoktur. Önemli olan bir 
bayrağın, bir işaretin, bir simgenin, bir 
amblemin; o ulusta, o hareketin, o par-
tinin mensubu olan insanlarda yarattığı 
çağrışımdır, duygulanımdır. Rozet ola-
rak takılan ufacık bir bayrak da, 2 bin 
metrekarelik devasa bir bayrak da sa-
mimi insanlarda aynı derecede yoğun 
bir çağrışımı yaratma gücüne sahiptir.

Dolayısıyla Kaçak Saraylı Reis, 
açıkça görüldüğü gibi, bir kez daha 
yalana başvurarak avanesiyle birlikte 
yaptıkları onca kanunsuzluğun, vur-
gunun, soygunun, talanın, kamu malı 
hırsızlığının üzerini bu kez de bayrakla 
örtme derdindedir.

Yalan söylemek de başta Kaçak Sa-

raylı Reis olmak üzere tüm AKP’giller 
tayfası için standart bir davranış kalıbı 
olduğuna göre, işin bu yanını da geçe-
lim…

Gelelim işin asıl trajikomik yönü-
ne...

Anıtkabir Törenine katılmamak 
için Ankara’dan topuklayıp İstanbul’a 
geçen Tayyip, sözde en büyük bayra-
ğın göndere çekilmesi töreninde bir de 
konuşma yaptı. 

Eee, Kaçak Saraylı Reis bu; şiir 
okumasa olur mu? 

Elbette olmaz. Bir de üzerine Şair 
Mithat Cemal Kuntay’ın “On Beş 
Yılı Karşılarken” isimli şiirinden şu 
ünlü mısraları patlatıverdi:

Bayrakları bayrak yapan üstün-
deki kandır,

Toprak eğer uğrunda ölen varsa 
vatandır.

Şiirde anlatılan güçlü duyguyu his-
settiğini göstermek için bütün teatral 
yeteneğini sergileyen Tayyip, şiirin 
devamındaki konuşmasında ne dese 
beğenirsiniz?

“Eğer toprak, kan dökülmemiş-
se, o zaten vatan olmaz. Ben bun-
ları hep şuna benzetiyorum. Arsa 
var, arazi var. Araziyi arsaya dö-
nüştürmek için belli bedel ödemek 
gerekiyor. Aksi takdirde arazinin 
hiçbir anlamı yok.” (https://www.
cumhuriyet.com.tr/haber/o-siirin-er-
doganin-aklina-getirdikleri-arsaya-do-
nusturmek-icin-bedel-odemek-gereki-
yor-1830486)

Güler misiniz, ağlar mısınız…
Kendi kurguladığı, sözde Türki-

ye’nin en büyük bayrağının göndere 
çekilmesi töreninde bile adamın aklı 
arsada, arazide. Yukarıda dedik ya; 
her bayrak, her simge, bir çağrışım; 
bir duygulanım yaratır, diye. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bayrağı da Tayyip’te 
“arsa”, “arazi”, “bedel” (yani para) 
kavramlarını çağrıştırıyor. Çünkü cen-
net vatanımızın tüm doğal güzellikle-
rini yağmalanacak, yerli yabancı Para-
babalarına peşkeş çekilecek ganimetler 
olarak görüyor. Ve ABD Emperyalist-
leri tarafından iktidar koltuğuna otur-
tulduğu günden beri aralıksız bir şekil-
de çalıyor, el koyuyor, satıyor. Başka 
türlüsü elinden gelmiyor...

Adamın karakteri, ait olduğu sı-

nıfın yapısı bu olunca da, İstanbul’un 
neredeyse bütününü gören Çamlıca Te-
pesi’nde gözü lüpleyeceği “kupon” ar-
salara, arazilere takılıyor ister istemez. 
Adamın gözü araziden, arsadan başka 
bir şey görmüyor... Bayrak mayrak 
umurunda olur mu hiç?

Hatırlanacağı gibi 2014 yılında 
eski TOKİ Başkanı Haluk Karabel’le 
yaptığı bir telefon görüşmesinde 
“Kupon arazileri benden habersiz 
satmayacaksınız”, talimatı vermiş, 
TOKİ Başkanını fırçalamıştı. Yani ne 
kadar değerli arazi, arsa varsa hepsini 
ben lüpleyeceğim, kimseye yedirmem, 
demişti. Ve dediğini de yaptı: En de-
ğerli arazileri ya kendisi lüpledi ya da 
yandaşlara, yerli-yabancı Parababala-
rına yok pahasına peşkeş çekti.

Bugün için kahredici gerçekliği-
miz, ülkemizin ne yazık ki böyle bir 
suç şebekesi ve böyle bir şebeke lideri 
tarafından yönetiliyor olmasıdır.

Kaçak Saray’ın TCK’de işlenme-
miş suç bırakmayan Amerikan devşir-
mesi Reisi, bir taraftan bayrak hamase-
tiyle cahil, bilinçsiz kitlelerin gözlerini 
boyarken, diğer taraftan uluslararası 
antlaşmalarla bizim olduğu şüpheye 
yer kalmayacak şekilde teyit edilmiş 
olan Ege’deki 20 Adamıza Yunan Bay-
rağının, hatta Bizans Bayrağının çe-
kilmesine tık diyemiyor. Dahası, eski 
Büyükelçi Basat Öztürk’ün de itiraf 
ettiği gibi, bize ait olan adaları bizzat 
kendi elleriyle Yunanistan Devletinin 
egemenliğine terk ediyor. Dolayısıyla 
da Vatana İhanet suçu işliyor. İstan-
bul’a Türk Bayrağı çekerken Ege’deki 
Adalarımıza birer birer Yunan Bayrağı 
çekilmesine göz yumuyor.

Ancak bu böyle gitmez, gitmeye-
cektir... 

Kaçak Saraylı Tayyip ne yaparsa 
yapsın, avanesiyle birlikte işlediği bin-
bir suçun hesabını bağımsız mahke-
meler karşısında vermekten asla kur-
tulamayacaktır. Değil bin metrekare, 
bir milyon metrekarelik bayraklar dahi 
şimdiye kadar işledikleri suçların üze-
rini örtemez, örtemeyecektir. Eninde 
sonunda halkın adaleti tecelli edecek, 
tepeden tırnağa suça batmış, krimina-
lize olmuş AKP’giller, başta Reisleri 
olmak üzere hak ettikleri çelik bilezik-
lerle tanışacaklardır.q

Arazi, arsa ve bir Tayyip klasiği:
Çamlıca Tepesi’ne “en büyük” Türk Bayrağı,

Ege Adalarımıza Yunan, Bizans Bayrağı...

Av. Tacettin Çolak
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Basınımızda belli dönemlerde, 
“Dünyanın en iyi ilk 500 üniver-

sitesi açıklandı” haber manşetlerini 
görürüz. Altında, çeşitli ülkelerden 
üniversitelerin yer aldığı bir liste çıkar 
karşımıza. Tabiî gözlerimiz de bu liste-
de ister istemez Türkiye’den üniversi-
telerin adlarını arar.

Bu yıl, Mart ayı içinde sosyal med-
yada yer alan haberlerde, Türkiye’den 
bu sıralamaya girebilen üniversitelerin 
sayısının düştüğünü ve sıralamada yer 
alabilen üniversitelerin adları açıklan-
maktaydı. 

Çok ayrıntıya girmeden bu sıra-
lamanın genel olarak hangi ölçütlere 
dayanarak yapıldığını okurlarımızla 
paylaşalım: Üniversitelerdeki öğre-
tim elemanlarının etki değeri yüksek 
bilimsel dergilerde yaptığı yayınların 
sayısı ve bu yayınlara yapılan atıf sayı-
sı. Daha açık belirtecek olursak dünya 
sıralamalarında “makale sayısı, atıf 
sayısı, en fazla atıf alan ilk % 1’lik 
ve ilk % 10’luk dilimdeki makale sa-
yısı ve yayın başına düşen atıf sayısı 
gibi göstergeler etkili” olmaktadır. 
(https://bit.ly/3nXDp7H)

Tabiî tüm bu hesaplamalar belli 
metodolojiler kullanılarak yapılmakta. 

Dünya genelinde üniversite sırala-
malarını yapan yetkili çeşitli kurumlar 
var. Bu dünya ölçeğinde kabul gören 
yetkili sıralama sistemlerinden bir ta-
nesi de ODTÜ bünyesinde yer alan 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi En-
formatik Enstitüsü (University Ran-
king by Academic Performance), kısa 
adıyla URAP’tır. URAP  “2020 Yılın-
da Üniversitelerimizin 11 Dünya Ge-
nel Sıralamasındaki Durumu 2 Mart 
2021” başlıklı bir rapor yayımladı (ht-
tps://bit.ly/3vFQiGm).

Yayımlanan raporda, URAP Labo-
ratuvarının, 2010’dan bu yana her yıl 
Türkiye ve Dünya üniversite sıralama-
ları yapmakta olduğu, sıralamalar ya-
pılırken, veri tabanlarındaki gelişmeler 
ve üniversitelerimizden gelen önerile-
rin değerlendirildiği ve gerektiğinde 
bazı yeniliklere yer verildiği belirtil-
mekte.

Raporda, Türkiye’deki 203 üniver-
sitenin 2020 yılında 11 dünya sıralama 
sistemindeki durumları verilmekte.  
Bunun yanı sıra, ülkemizdeki 11 araş-
tırma üniversitesi ve 5 aday araştırma 
üniversitesinin 2013-2020 yılları ara-
sında dünya sıralamalarındaki durum-
ları da değerlendirilmekte.

Rapor, Türkiye’deki üniversitele-
rin dünya sıralamalarındaki yerlerinin, 
2020-2021 dünya sıralamalarında da 
arzu edilen düzeye ulaşamadıklarını 
belirtirken, bunun temel nedenini etki 
değeri yüksek dergilerde yeterli sayıda 
bilimsel makalemizin olmayışına bağ-
lamaktadır.

URAP raporunda yer alan Tablo 
1, 2020 yılı dünya sıralamalarında ilk 
500’e giren 9 Türk üniversitesini gös-
termektedir. Tablo ile ilgili olarak yer 
alan açıklamalar şöyledir:

“Tablo 1’de görüleceği gibi 2020 
yılı dünya genel sıralamalarından 
en az birinde ilk 500’e girebilen 9 
üniversitemiz vardır.  

“Bu üniversitelerden Hacettepe 
Üniversitesi 3 sıralamada (URAP: 
500, LEIDEN: 455 ve RUR: 378) ilk 
500’de yer almıştır.  

“ODTÜ 3 sıralamada (RUR: 454, 
US NEWS: 453 ve WEBOMETRI-
CS: 416) ilk 500’de yer almıştır.  

“Koç Üniversitesi 3 sıralamada 
(QS: 465, RUR: 448 ve THE: 450) 
ilk 500’de yer almıştır.  

“İki sıralamada ilk 500’e giren 
4 üniversitemiz; İTÜ (RUR: 449 ve 
USNEWS: 486),  

“Boğaziçi Üniversitesi (RUR: 
425 ve US NEWS: 197),  

“İstanbul Üniversitesi (ARWU: 
450, LEIDEN: 355) olmuştur.  

“Bir sıralamada ilk 500’e giren 2 
üniversitemiz; Sabancı Üniversitesi 
(RUR: 344) ve Çankaya Üniversitesi 
(THE: 450) olmuştur.”

“Üniversitelerimiz, 10 yıl önce 
2011 yılı dünya sıralamalarında ol-
dukça başarılıydı ve ilk 500’e 10 
üniversitemiz girebilmişti. Son 10 
yılda üniversitelerimizin sıralama-
larda yükselebilmek için gösterdiği 
yoğun çabalara rağmen geçtiğimiz 
yıl ilk 500’e girebilenlerin sayısı 8’e 
düşmüştü.  Bu yıl sayı 9’a yükseldi.  

“1. İstanbul Ü. 2011’de 4 sıra-
lamada ilk 500’deydi (URAP: 383; 
CWTS: 497; SciMago: 395; ARWU: 
301-400). 2020’de ise 2 sıralamada 
ilk 500’e girebildi. URAP ve SciMa-
go’da ilk 500’deki yerlerini de kay-
betti.  

“2. ODTÜ 2011’de 4 sıralamada 
ilk 500’deydi (URAP: 495; LEIDEN: 
375; THE: 276-300; Webometrics: 
493). 2020’de ise 3 sıralamada ilk 
500’e girebildi. URAP, LEIDEN ve 
SciMago’da ilk 500’deki yerlerini de 
kaybetti.  

“3. Hacettepe Ü. 2011’de 3 sı-
ralamada ilk 500’deydi (URAP: 
400; LEIDEN: 489; SciMago: 398). 
2020’de yine 3 sıralamada ilk 500’e 
girebildi. Ancak SciMago’da ilk 
500’deki yerini kaybetti. 

“4. İ. D. Bilkent Ü. 2011’de 2 sı-
ralamada ilk 500’deydi (THE: 201-
225; QS: 401-450). 2020’de yine 2 
sıralamada ilk 500’e girdi. Ancak 
THE ve QS sıralamalarında ilk 
500’deki yerlerini kaybetti.  

“5. İTÜ 2011’de 1 sıralamada ilk 
500’deydi (THE: 276-300). 2020’de 
2 sıralamada ilk 500’e girme başarı-
sını gösterdi. Ancak THE sıralama-
sında ilk 500’deki yerini kaybetti. 

“6. Boğaziçi Ü. 2011’de 1 sırala-
mada ilk 500’deydi (THE: 301-350). 
2020’de 2 sıralamada ilk 500’e girme 
başarısını gösterdi ve US News sıra-
lamasında 197’inci olarak en yüksek 
sıraya çıktı.  Ancak THE sıralama-
sında ilk 500’deki yerini kaybetti.  

“7. Sabancı Ü. 2011’de 1 sırala-
mada ilk 500’deydi (QS: 451-500). 
2020’de yine 1 sıralamada ilk 500’e 
girdi. Ancak QS sıralamasında ilk 
500’deki yerini kaybetti. 

“8. Ankara Ü. 2011’de 3 sırala-
mada ilk 500’deydi (URAP: 464; 
LEIDEN: 496; SciMago: 465). 
2020’de ise hiçbir sıralamada ilk 
500’e giremedi. 

“9. Gazi Ü. 2011’de 2 sıralamada 
ilk 500’deydi (LEIDEN 493; SciMa-
go: 488). 2020’de ise hiçbir sıralama-
da ilk 500’e giremedi. 

“10. Ege Ü. 2011’de 2 sıralamada 
ilk 500’deydi (URAP: 486; SciMago: 
467). 2020’de ise hiçbir sıralamada 
ilk 500’e giremedi.”  

Rapor ayrıca, 2013-2020 yılları 
arasında 11 dünya sıralamasında Tür-
kiye’deki üniversitelerin durumlarını 
da incelemektedir. Raporda yer alan 
Tablo 8 URAP verilerini içermektedir:

Tablo yorumlanırken, Hacettepe 
Üniversitesi, 2013-2020 döneminde 
URAP sıralamasında konumunu en iyi 
koruyan üniversite olarak belirlenmek-
te,  diğer araştırma ve aday araştırma 
üniversitelerinin 2013’ten itibaren sü-
rekli gerilediği dile getirilmektedir. 
Durumun URAP dışındaki diğer 10 
dünya sıralamasında da farklılık gös-
termediği, Türkiye’deki araştırma ve 
aday araştırma üniversitelerinin birkaç 
üniversite dışında genellikle geriledi-
ği raporda yer alan grafiklerle ortaya 
konmaktadır. Merak eden okurlarımız, 
söz konusu 10 sıralama için ilgili rapo-
ru inceleyebilirler. 

Her bilimsel araştırma, elde ettiği 
verilere göre nesnel değerlendirmeler 
yapar ve bir sonuca ulaşır. Çalışmada 
ulaşılan sonuçlar araştırmadan elde 
edilen verilerle tutarlı olur, onlarla çe-
lişmez. Söz konusu sonuca yol açan 
nedenler üzerinde sorgulamalar yapar. 
Ve bu nedenleri de nesnellikler üzeri-
ne oturtur. Yine eldeki verilerin hangi 
koşullar altında elde edildiği gerçekli-
ğinden hareketle, koşullar değişmediği 
takdirde-aynı koşullar altında gele-
cekte olacaklara ilişkin kestirimlerde 
bulunur. Verili koşullardaki ne türden 
değişmelerin, sonuçlarda ne gibi de-
ğişmelere yol açabileceğine ilişkin 
hipotezler geliştirir. Bilimsel ilkelere, 
gerçekliklere dayalı olarak çözüm öne-
rileri sunar. 

URAP raporunda da belli sonuçlara 
ulaşılmış. Bunların bizim bakımımız-
dan önemli olanlarını okurlarımızla 
paylaşacağız. Rapordaki verilere ba-
karak biz de belli sonuçlara ulaştık. 
Bunları da okurlarımızla paylaşaca-
ğız. Ancak bunları paylaşmadan önce, 
2021 Türkiye’sinde üniversitelerimiz 
bakımından birtakım gerçeklikleri, 
yani söz konusu verilerin elde edildiği 
koşulları, bir kez daha ortaya koymak-
ta yarar var diye düşünüyoruz:

AKP’giller’e biat etmeyen üniver-
site rektörü kalmış mıdır?

Kalmamıştır.
Üniversitelerimizin rektörlerini ar-

tık tek adam imzası ile AKP’giller’in 
Reisi mi atamaktadır?

Evet!
Akademik liyakatının olmadığı ve 

bilimsel etik ilkelerini ihlal ettiği ayyu-
ka çıkan Melih Bulu Boğaziçi Üniver-
sitesine 2 Ocak 2021 tarihinde kayyum 
rektör olarak mı atanmıştır? O günden 
bugüne üniversite öğretim elemanları 
ve öğrenciler protesto eylemlerini sür-
dürmekte midirler?

Evet!
Tıpkı ülke yönetiminde olduğu gibi 

üniversitelerimiz de tarikat ve cemaat 
bağlantılı Ortaçağcı rektörlerin “tek 
adam” olarak hükümranlıklarını, salta-
natlarını sürdürdükleri kurumlar haline 
gelmiştir. Birçok üniversitede rektörle-
rin aynı zamanda fakülte dekanlıkları 
ve yüksekokul müdürlükleri gibi gö-
revleri de yürüttükleri bilinmekte mi-
dir? (https://bit.ly/2PW8k7V)

Evet!
En son 12-13 Mart 2021 tarihli sos-

yal medya haberlerinde de Gaziantep 
İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Rektörü olarak atanan Ortaçağcı cuk-
kacı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun, 
üniversitedeki 4 fakültenin dekanlığını 
yaptığı, toplam 8 fakültenin bulundu-
ğu 2018 yılında kurulan üniversitede, 
diğer 4 dekanlığı ise yalnızca 2 ismin 
yürüttüğü yer almakta mıdır? (https://
bit.ly/3nSVlR8)

Evet!
Üniversitelerimizde “Ben daha 

çok cahil ve okumamış tahsilsiz ke-
simin ferasetine (anlayış-sezgi) gü-
veniyorum bu ülkede. Yani ülkeyi 
ayakta tutacak olanlar, okumamış, 
hatta ilkokul bile okumamış, üniver-
site okumamış cahil halktır” diyen 
rektör yardımcıları var mıdır? (https://
bit.ly/33nMbma)

Evet!
Üniversitelerimizde “Hazreti 

Nuh’un cep telefonu olduğu”nu söy-
leyen öğretim elemanları da çalışmak-
ta mıdır?

Evet!
Aynı zat; “Fen bilimini ilahiyat 

ile yan yana koyamayanlar bilme-
lidir ki fen bilimleri mutlak olarak 
bir yaratıcının var olduğunu ispatla-
maktadır”, iddiasında bulunmuş mu-
dur? (https://bit.ly/2R16vHp)

Evet!
Kütahya Dumlupınar Üniversite-

sinde, TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yayma 
Cemiyeti, Hayrat Vakfı ve Aziz Mah-
mud Hüdayi Vakfı gibi cemaat ve ta-
rikat örgütlenmelerinin desteği ile “4. 
Uluslararası Bilimler Işığında Yara-
tılış Kongresi” yapılmış mıdır?

Evet!
Kongrede; “Kuran-ı Kerim’e 

göre yeni embriyoloji tarihi”, “Ha-
did Suresi, 25. ayetin biyokimyasal 
tefsiri”, “Said Nursi’nin evrim dü-
şüncesine karşı yazılmış ilk görüş-
leri” ve “Risale-i Nur’da insanın 
hayvaniyeti meselesi”, gibi bildiriler 
sunulmuş mudur? (https://bit.ly/33ns-
hHT)

Evet!
Adının önünde Prof. Dr. unvanı 

bulunan Ortaçağcı Ebubekir Sofuoğ-
lu, üniversitelere “fuhuş yuvası” ka-
ralamasını yapmış mıdır? (https://bit.
ly/3uwkZxE)

Evet!
Üniversiteler,  türedi doçent ve pro-

fesörlerden geçilmez olmuş mudur? 
Bunların nasıl ortaya çıktıkları aşikâr 
mıdır?

Evet!
AKP’giller iktidarında YÖK’ün 

atama–yükseltme kriterleri, bilimsel 
rekabet diye diye palazlandırdığı “bi-
limsel pazarlama şirketleri” tarafın-
dan düzenlenen “doçentlik ölçütlerine 
uygun uluslararası” kongrelerde, bas 
parayı bul karayı kabilinden sunulan 
ve basılan “bilimsel” bildiriler; yine 
birkaç yurt dışı üniversiteden yaban-
cı öğretim elemanın adının yer aldığı 
pıtrak gibi çoğalan türedi “uluslararası 
bilimsel!” dergilerde seri üretim paralı 
basılan makaleler sayesinde mi?

Evet! 
Özetlersek, verili koşullar bakımın-

dan ülkemiz AKP’giller tarafından hız-
la Ortaçağ karanlığına sürüklenirken, 
üniversitelerimiz 19 yıldır bu karanlık 
gidiş için hedef tahtasına oturtulan en 
önemli kurumlar olmuş mudur? Bilim, 
bilimsel üretim yerine artık üniversite-
lerimiz Ortaçağcı tarikat-cemaat örgüt-
lenmelerinin cirit attığı kurumlar hali-
ne gelmiş midir? Bilimin temeli olan 
Laikliğe son darbeler vurulmakta mı-
dır? Bilim artık can çekişmekte midir?

Evet! 
URAP raporunda da bu can çekiş-

menin yansıması görülmekte midir?
Evet!
Son 7 yılda, söz konusu sıralama-

larda üniversitelerimizin (henüz birka-
çı hariç) hep geriye gittiği ortaya kon-
maktadır. 

Bu sonuçların yukarıda ortaya koy-
duğumuz verili koşullara bağlı olarak 
ortaya çıktığı gün gibi aşikârdır. Ve ko-
şullar değişmediği takdirde sonuçların 
da değişmeyeceğini en basit bilimsel 
öngörü ortaya koyabilir. 

Ama URAP raporu ne yazık ki 
sonuç bölümünde elindeki bilimsel 
verilerin tam tersi yorumlamalar ya-
pıyor. Halkımızın tabiriyle “kör körü-
ne parmağım gözüne” ortada olan acı 
gerçekliğin üstü allanıp pullanarak 
örtülmeye çalışılıyor. Ele alınan sırala-
malardan üçünde kendisi de daha he-
nüz ilk beş yüz dışında kalmamış olan 
ve bu bakımdan şanslı(!) sayılabilecek 
(tabiî bu şansı ne kadar devam eder bi-
lemeyiz) ODTÜ’ye bağlı bir kurumun 
düştüğü-düşürüldüğü durum bu.  

Bu noktada rapordaki “Sonuç” bö-
lümünden aktarımlar yapalım:

“Ülkemizde araştırma üniver-
sitesi kavramının kabul görmesi, 

üniversite yöneticilerinin ve akade-
misyenlerin bu konuda büyük çaba 
harcaması başarıya ulaşma şansımı-
zı artırmaktadır. Ancak bu konuda 
başarıya ulaşmak sanıldığı kadar 
kolay değildir, çünkü dünyadaki 
20 bin üniversite ile yarışılmakta-
dır. Bunlardan sadece 100 tanesi ilk 
100’e girmektedir ve geriye kalan 
19.900 üniversite arasından her yıl 
en çok çaba gösteren 1-2’sinin o lis-
teye girme şansı olmaktadır. Bunu 
başarmak çok zordur ama imkânsız 
da değildir. Çin bunu başardıysa bi-
zim üniversitelerimiz de bir gün el-
bette başaracaktır.”

“Üniversitelerimiz arzu ettikleri 
kadar sıralamalarda yükselemese de 
bazı üniversitelerimiz bu yıl da dün-
ya sıralamalarında ilk 500’de yer 
alabilmiştir.” 

“(…) Dünya sıralamalarında 
2020 yılında, bu 9 üniversitemizin en 
az bir sıralamada ilk 500’e girmesi 
ülkemiz açısından azımsanmayacak 
bir başarıdır.”

Raporun sonuç bölümünde, maka-
le sayılarındaki artışa bir olumluluk(!) 
olarak dikkat çekilmek isteniyor (bu 
artışın nasıl olduğunu yukarıda dile 
getirmiştik).

Ama makale sayısındaki artış ile 
sıralama başarısındaki artışın doğru 
orantılı olmadığı gerçekliği de ayan be-
yan ortada olunca bu durumu AKP’gil-
ler’e ve onların atadığı üniversite yö-
neticilerine yandan çarklı topuk selamı 
vererek, utangaçça dile getiriyor rapor.

Okuyalım: 
“Üniversitelerimizin bilimsel 

makale sayısı 2010’dan bu yana sü-
rekli arttı. Ancak bu artış sırasında, 
etki değeri en yüksek dergilerde çı-
kan makalelerin sayısı artırılamadı-
ğı için ilk 500’deki ve ilk 1.000’deki 
üniversitelerimizin sayısı maalesef 
azalmaktadır. Üniversite yöneticile-
rimizin öğretim üyelerini etki değe-
ri yüksek dergilere yöneltmek için 
gösterdikleri çabalar çok yararlı ol-
maktadır. Yöneticilerin bu çabaları-
nın etkileri zamanla hissedilecektir. 
URAP ekibi olarak, üniversiteleri-
mizin bilimsel yayınlarının sayı ve 
kalitesini en kısa sürede artıracak-
larına ve dünyanın en iyi üniversi-
teleri arasında yer alabileceklerine 
inanıyoruz.”

Ülkemizde olagelenler göstermek-
tedir ki tek adam tarafından atanan 
üniversite rektörleri ve onların üniver-
sitelerde atadıkları yönetici kadroların 
en önemli görevleri AKP’giller’in Or-
taçağcı politikalarına üniversite cep-
hesinden hizmet etmektir. Bu uygula-
malara sessiz kalmak, üniversitelerin 
Peşaver Medreselerinden farksız hale 
getirilmesine ses çıkarmamak, bu gidi-
şi onaylamak, ona katkı sunmak anla-
mına gelmektedir. Eğer koca koca tıp 
profesörlerinden oluşan “Bilim Kuru-
lu”, şu salgın sürecinde, iktidarın halk 
sağlığını hiçe sayan, halkımızı sürü 
hayvanı yerine koyan uygulamalarına 
tek laf etme cesaretini gösteremeyip 
“Ne Biliim” kurulu haline dönmüşse 
varın gerisini siz düşünün.

Tüm bu nedenlerle, biz de inanıyo-
ruz ki, bu koşullarda hâlâ bazı üniver-
sitelerimiz bu sıralamalara girebiliyor-
larsa; yandaş üniversite yöneticilerine, 
uğradıkları her türlü baskı, engel ve 
mobinglere karşın gerçek bilimi terk 
etmeyen, ömrünü makamlara-koltuk-
lara değil, gerçeklere adayan cesur ve 
onurlu bilim insanlarının yüzü suyu 
hürmetinedir.

Kovit salgınında saklanan ger-
çeklere, alınmayan önlemlere karşın, 
sahip oldukları insan sevgisi ve bilim 
insanı sorumluğu ile en ön cephede, 
yaşamlarını hiç düşünmeden savaşıp, 
yakalandıkları Kovit virüsü nedeniyle 
yoğun bakımda son nefeslerini verir-
ken bile; “Tüm ilaçları benim üze-
rimde deneyebilirsiniz”, diyecek ka-
dar insanlığa hizmet etme aşkı ile dolu 
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu gibi gerçek 
bilim insanlarının yüzü suyu hürmeti-
nedir!q

Üniversitelerimizin durumu: 
acı gerçeklikler mi, boş hayaller mi?Prof. Dr. Özler Çakır

   7Yıl: 16 / Sayı: 159 / 8 Mayıs 2021



8

Bu durum, ülkemiz açısından bir 
felakettir. Kabul edilemez. Bu nedenle 
dünyanın başhaydudu ABD’nin savaş 
gemilerinin Boğazlar’dan geçip Kara-
deniz’e gitmesini, Kurtuluş Partililer 
olarak İstanbul/Beşiktaş’ta protesto 
ettik.

Eylemde basın açıklaması, Par-
timiz İstanbul İl Yöneticisi Durmuş 
Kaygusuz Yoldaş tarafından yapıldı.

Durmuş Kaygusuz Yoldaş’ın oku-
duğu, Parti Genel Merkezimiz tarafın-
dan yapılan açıklamayı aynen yayım-
lıyoruz:

***
Gerek Kanlı Zalim ABD’nin Sa-

vunma Bakanlığının, gerekse dünya-
nın bu başhayduduna hizmette sınır 
tanımayan AKP’giller’in resmi açıkla-
malar yoluyla belirttikleri gibi, bugün 
ve yarın ABD Emperyalizminin iki 
savaş gemisi ülkemizin Boğazlarından 
geçerek Karadeniz’e gidecek.

Bu iki geminin Karadeniz’e geçme 
amacı, kendisinin rakibi olan ve bugün 
Ukrayna ile savaş aşamasına gelen 
Rusya’ya karşı gövde gösterisinde bu-
lunmak, safına çekmek istediği Ukray-
na’ya ise “Sen Rusya’ya kafa tutmaya 
devam et, çünkü arkanızda biz varız”, 
demektir.

Biliyoruz ki Sovyetler Birliği da-
ğıldıktan sonra, başta Sovyetler Birli-
ği’nin hâkim olduğu coğrafya olmak 
üzere, dünyanın her yanında ABD 
Emperyalistleri ve kan dökme araçları 
NATO alçakça saldırılarda bulundular.

Sovyetler Birliği’nin çözülmeye 
uğradığı tarih olan 1991 yılından bu-
güne dek dünyamız, ABD Emperya-

lizminin saldırıları sonucu savaşlara 
sürüklendi. Önce Yugoslavya’ya sal-
dırdılar, başta AB-D Emperyalizmi 
gelmek üzere NATO’su ve AB Emper-
yalizminin askerleri ile. Parçalara böl-
düler Yugoslavya’yı, halkları birbirine 
düşürdüler, Tarihin asla unutamayaca-
ğı katliamlar gerçekleştirdiler. Ve bu-
nunla da kalmayıp yıllar içinde Irak’a, 
Afganistan’a, Libya’ya, Suriye’ye sal-
dırdılar.

Sonuçta Sovyetler Birliği dağıl-
mıştı bir defa. Emperyalizmin saldır-
ganlıklarına; dur, diyebilecek bir güç 
yoktu ortada. Bunu fırsat bildiler ve 
asıl amaçları olan “Büyük Ortadoğu 
Projesi (BOP)”’u hayata geçirebilmek 
için azgınca saldırdılar tüm bu ülkele-
re. Ve henüz tam anlamıyla amaçlarına 
ulaşamasalar da adım adım ilerliyor-
lar…

Ülkemize gelince; bu projeleri-
ni hayata geçirmek için kendilerine 
uşaklıkta sınır tanımayacak AKP’gil-
ler’i devşirip iktidara getirdiler. Ve 
AKP’giller’in şefi de hizmetkârı ol-
duğu ABD’li efendilerine karşı, “Ben 
Büyük Ortadoğu Projesinin Eşbaşka-
nıyım” diyerek bu mükâfata cevabını 
verdi. Ve bugün de Boğazlar’ımızdan 
savaş körüklemek amacıyla giden 
ABD Emperyalizminin savaş gemile-
rine seslerini çıkartamadılar. Geçmiş-
te birçok kez benzerlerini yaptıkları 
gibi…

ABD Emperyalizmi “kan kokusu 
almış bir köpekbalığı” gibi dünyanın 
neresinde bir olay gerçekleşse kanlı 
ayaklarını oraya basar. Bugün de ABD 
Emperyalizmi Rusya ve Ukrayna 
arasındaki “Donbass” bölgesinden 

kaynaklanan gerilimi fırsat bilerek 
iki adet savaş gemisini Montrö Söz-
leşmesi ile kontrolünü almış olduğu-
muz Boğazlar’ımızdan geçiriyor.

ABD Emperyalizminin bunu yap-
maktaki tek amacı, zaten yeterince ger-
gin olan bölgede küçük bir kıvılcımla 
başlayabilecek savaşa körükle koşmak-
tır. Çünkü ABD Emperyalizmi sadece 
savaştan, sömürüden ve kandan anlar, 
bunlardan beslenir. Yoksa herhangi bir 
halkı düşünmez, onun iyiliğini istemez.

ABD Emperyalizmi, hangi hak ve 
güçle, kendi ülkesinden binlerce kilo-
metre uzakta olan iki ülkenin arasında 
yaşananlara karşı ülkesinin savaş ge-
milerini Karadeniz’e göndermektedir?

ABD Emperyalizmi, bu ülkelerden 
biri dahi katliam örgütü olan NATO 
üyesi değilken, neye dayanarak savaş 
çığırtkanlığı yapıp ülkeleri tehdit et-
mektedir?..

Uluslararası Hukuk bu olayın nere-
sindedir?

İşte Karadeniz bu derece kaynar 
durumdayken, ABD Emperyalistleri-
nin Boğazlar’ımızdan adeta bir sava-
şa gidercesine iki tane savaş gemisini 
geçiriyor olması, ülkemiz açısından 
felakettir.

Ancak belli ki bu felaket ülkemiz-
deki Amerikancı iktidar AKP için bu 
bir sorun oluşturmamaktadır. Çünkü 
onlar ABD Emperyalizminin hizmet-
kârı durumundadır. AKP’giller, ABD 
savaş gemilerinin Boğazlar’ımızdan 
geçmesine ses çıkarmayarak, Kara-
deniz’de patlak verecek muhtemel bir 
savaşta, arada sırada kendi tabanını 
kontrol etmek için ABD’ye kafa tutar 
gibi görünse de,  NATO’nun ve ABD 
Emperyalizminin hizmetçisi olacağını 
netçe göstermiştir.

Unutulmamalıdır ki Karade-
niz’de bir savaş ihtimali varken, 
AKP iktidarı çok az bir zaman önce 
asıl niyetini; Montrö Boğazlar Söz-
leşmesi’nden çekilebiliriz, diyerek 
göstermiştir.

Aslında bu, niyetleri-
nin açıkça beyanı olmuş-
tur. AKP iktidarı, Montrö 
Sözleşmesi’nden çekile-
rek ABD Emperyalistle-
rine ne derece bağlı ol-
duğunu gösterecektir. Ve 
tabiî karşılığında iktidarda 
biraz daha kalmaları sağ-
lanarak mükâfatlarını da 
alacaklardır, ABD’li efen-
dilerinden.

Kanal İstanbul da bunu 
için gündeme getirilmek-
tedir AKP’giller tarafın-
dan. Böylece Montrö’nün arkasından 
dolanılmış olacaktır. ABD ve NATO 
savaş gemileri geçecektir bu kanaldan.

Ancak tüm bu saldırganlığa, iha-
nete ve ABD Emperyalizminin kış-
kırtmalarına karşı, savaş gemilerini 
ülkemizin Boğazlar’ından geçirme-
lerine karşı, aynen 1968 yılında 6. 
Filo’ya karşı duran Gerçek Devrim-
ciler olduğu gibi; bugün de biz yani 
Halkın Kurtuluş Partililer vardır.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak biz-
ler;

ABD Emperyalistlerinin Boğaz-
lar’ımızı savaş gemileri için “kısa yol” 
olarak görmesine karşı,

Batılı Emperyalistlere karşı elde si-
lah savaşarak kazandığımız denizleri-
mizden, topraklarımızdan emperyalist 
çıkarları için güle oynaya geçmesine 
karşı buradayız!

ABD Emperyalizminin saldırganlı-
ğına karşı buradayız!

Vatan topraklarımızı savunmak 
için buradayız!

Aynen 6. Filo’ya karşı mücadele 
eden devrimciler gibi biz de buradayız!

Ve buradan diyoruz ki;
Gün gelecek, başta ABD Emper-

yalizmi olmak üzere onun hem ülke-
mizdeki uşaklarını hem de dünyada-
ki uşaklarını er geç defedeceğiz.

ABD Emperyalizmine karşı yüz yıl 
önce verdiğimiz gibi bir Kurtuluş Sa-

vaşı, İkinci Kurtuluş Savaşı vereceğiz 
ve bir daha topraklarımıza ayak bas-
mamak üzere defedeceğiz onları!

ABD-AB Emperyalizmini ülke-
mizde ve dünyanın her yerinde yene-
ceğiz!

***
“Katil ABD, Ülkemizden, Orta-

doğu’dan ve Karadeniz’den Defol!” 
pankartının açıldığı eylemde sık sık; 
“Katil Amerika Ülkemizden Defol”, 
“Katil Amerika Karadeniz’den De-
fol”, “Karadeniz ABD’nin Gölü Ol-
mayacak”, “Kanal İstanbul Talan-
dır, Peşkeştir, İhanettir”, Montrö’ye 
İhanet Vatana İhanettir”, “Emper-
yalistler, İşbirlikçiler Geldikleri 
Gibi Gidecekler”, “Gün Gelecek 
Devran Dönecek ABD Halklara He-
sap Verecek” sloganları atıldı.

Yapılan basın açıklamasının ardın-
dan protesto eylemimiz sona erdi.

Kahrolsun ABD-AB Emperya-
lizmi!

Katil ABD Ülkemizden ve Kara-
deniz’den Defol!

Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi!
14.04.2021

Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul İl Örgütü

Partimiz, AKP’giller’in Kaçak Saray’ı 
yasallaştırma kılıfı olan 1700 sayılı 
İlke Kararına karşı Danıştay’da dava 
açtı:

AKP’giller’in ne dünyalık hırsla-
rı bitiyor, ne Mustafa Kemal’e düş-
manlıkları. Bu hırsları ve düşman-
lıkları için ne dümenleri bitiyor ne 
de hilekârlıkları. Bitmeyecek de…

Ama Partimizin, Halkçı Hukuk-
çularımızın da bu dümenlere, bu hi-
lekârlıklara, bu halk düşmanlığına 
karşı mücadele azmi bitmiyor. Bit-
mez…

Çünkü biz, bıkmayız, korkma-
yız, çekinmeyiz.

Çünkü bizde onlarda olmayan 
bir vatan var. İşte bizi korkusuz 
yapan, bizi yormayan, bizi sonunu 
düşünmeyen Kahramanlar yapan 
vatanın adıdır: CESARET!

Mimarlar Odası Ankara Şubesi-
nin açtığı dava ile “Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi” adını verdikleri, şatafatlı, 
günde milyonları yiyen bina, “Kaçak 
Saray” durumuna düştü. 5’inci İdare 
Mahkemesinin 2014 yılında bu kararı 
vermesiyle birlikte o tarihten itibaren 
bu masraf kapısı bina Kaçak Saray ola-
rak anılmaya başlandı. Ne kadar doğru 
bir tanımlama… Atatürk Orman Çift-
liğinin bağrına saplanan, Mustafa Ke-
mal’in vasiyetine ihanet olan bu bina 
artık “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi” 
olarak değil Kaçak Saray olarak bili-
niyor. AKP’giller’in kendilerinden ve 
Hülooggcularından başka herkes için 
orası artık Kaçak Saray’dır.

Sadece Kaçak Saray değil, ABD 
Emperyalistlerine peşkeş çektikleri 
ABD Büyükelçiliği binası da Kaçak’tır 
artık…

Ama AKP’giller’i bu mahkeme ka-
rarı da durdurmadı. Ne demişti Reisleri 

Tayyip:
“Hukuksuz olarak yaptığımız 

hiçbir şey yok. Güçleri yetiyorsa 
yıksınlar. Yürütmeyi durdurdular, 
bu binayı durduramayacaklar. Açı-
lışını da yapacağım, içine de girip 
oturacağım.”

Yasa tanımazlık, hukuk tanımaz-
lık, Mustafa Kemal’in halka mirasına 
saygısızlık, halkın malını gasp etme; 
ne aranırsa bu sözlerde var. AKP’gil-
ler’in değerlerimize, doğaya, hayvana, 
bitkiye,  Mustafa Kemal’e düşmanca 
bakışının özetidir bu sözler. Ortaçağcı 
CIA İslamcılarının, dünya hırsları için 
gözlerinin ne kadar döndüğünü de gös-
teriyor bu yaklaşım. 

Ama ne kadar da höykürseler, or-
tada bir mahkeme kararı vardı, bina 
yasal değildi, kamu vicdanında hiçbir 
meşruluğu da yoktu. Yalanın, hilenin, 
dümenin, hukuku arkadan dolanma-
nın üstadı AKP’giller’in akıldaneleri, 
“hukukçu” kimliğine bürünmüş hok-
kabazları bir “çözüm” buldular güya: 
Tarihi alanlarda kamu binası yapılabil-
mesinin önünün açan “271 Sayılı İlke 
Kararı”nı değiştirdiler. Bakın yasal 
hale geldik, artık kaçak değiliz, diye-
ceklerdi.

Bu süreçte onurlu bir mücadele yü-
rüten Mimarlar Odası, 271 Sayılı İlke 
Kararının İptali İçin Danıştayda dava 
açtı. Ve Danıştay 6’ıncı Dairesi 271 
sayılı İlke Kararını da iptal etti. Artık 
Kaçak Saray resmen Kaçak Saray’dı.

Ama yine dümen, yine hile, yine 
hukuku arkadan dolanma. AKP’giller 
belli ki yeminli Kaçak Saray’ı yasal-
laştırmaya, Atatürk Orman Çiftliği 
(AOÇ)’yi yok etmeye, Mustafa Ke-
mal’i hafızalardan, halkın gönlünden, 
aklından silmeye.

Bir mahkeme kararına uyar gibi ya-
pıp ama uymamak. Kelime oyunlarıyla 

yasalara takla attırmak, halkı kandır-
mak. İşte AKP’giller’in en iddialı ol-
dukları, bu konuda birinciliği kimseye 
kaptırmadıkları alan…

Bu sefer de “1700 Sayılı İlke Ka-
rarı”nı çıkardılar.

Bu kararla ne değişti?
Hiçbir şey. İptal edilen 271 Sayılı 

Kararda geçen “kamu hizmet yapı-
ları” ibaresini kaldırdılar, yerine 1700 
Sayılı Kararda “resmi kurum yapıla-
rı”nı koydular. Değişiklik sadece bun-
dan ibaret. Ve AKP’giller için Atatürk 
Orman Çiftliği (AOÇ) ilk adım.

Ülke sınırları içerisindeki bütün 
Tarihi SİT Alanlarına diktiler gözleri-
ni. Maddi ve Manevi paha biçilemez 
bu alanlara, AVM’ler, Oteller, Oto-
parklar, Eğlence Merkezleri dikmenin 
hayali içerisindeler.

Kanuna karşı yapılan bu hile, bu 
dümen AKP’giller’in artık zıvanadan 
iyice çıktığını gösteriyor. İnsan aklıy-
la, hukukla, hukukçularla, yasalarla, 
bu kadar dalga geçilmez. Bu kadar 
pervasızlığa da pes doğrusu…

Tamam, yargıyı kendi hukuk bü-
rolarına dönüştürdüler. Ama yargı da 
diyor ki; üzerimize daha fazla gelme-
yin, yasaların bu kadar amir hükmüne 
rağmen bu kadar açık olarak hukuka, 
yasalara aykırı karar bize verdirmeyin, 
diyor. Ama AKP’giller ve Reisi’nde 

“olmaz”, yok. Ne denirse yapılacak. 
Hukuksuzdur, yasal değildir, hele vic-
dani değildir, buna bakmıyor AKP’gil-
ler. Ağızdan çıkan emirdir, Padişah 
hükmüdür, yerine getirilecek.

Partimiz AKP’giller’in Kaçak Sa-
ray’ı korumayı amaçlayan, bu kaçak-
lığa Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)’nin 
de talanına yasal bir kılıf demek olan 
1700 Sayılı İlke Kararına karşı Danış-
tay’da dava açtı. Bir kez daha Devrim-
ci Soluğumuz, AKP’gillerin ensesinde. 
Bir kez daha Tarihe not düşüyoruz. 
Bir kez daha halkımıza gasp edilen bir 
kuruşun, talan edilen bütün değerleri-
mizin hesabını bıkmadan, korkmadan, 
yılmadan soracağımızı gösteriyoruz.

AKP’giller ve Reisi Kaçak Sa-
ray’ı yasallaştırmaya, Atatürk Or-
man Çiftliği’ni ranta kurban ede-
rek, Mustafa Kemal’i hafızalardan 
silmeye uğraşıyorlar

İzin vermeyeceğiz, peşlerini bı-
rakmayacağız!

Ta ki bağımsız mahkemeler önü-
ne çıkarılıp, gücünü vicdanlarından 
ve hukuktan alan hâkimler ve savcı-
lar önünde yargılanıncaya kadar…

Dava dilekçemizin Danıştay İlgili 
Dairesine verilmesinden sonra MYK 
Üyesi Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran 
Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:

Değerli Halkımız, 
AKP’giller’in hukuk ve yasa tanı-

mazlıkları hızla devam ediyor.
En son Atatürk Orman Çiftliği’nin 

talan edilmesinde ve Atatürk Orman 
Çiftliği’nin bağrına saplanan, iki yargı 
kararıyla kaçak olduğu tespit edilmiş 
Kaçak Saray’ın kurulmasında daya-
nak olarak kullanılan Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu’nun 271 sayılı ilke ka-
rarını bildiğiniz gibi Danıştay 6’ıncı 
Dairesi iptal etti.

Dolayısıyla Kaçak Saray’ın kaçak 
olduğu yargı kararıyla ikinci kez tespit 
edilmiş oldu.

Yapılması gereken mevcut hukuka 
göre bu sarayın boşaltılarak eski hali 
yeniden yerine getirilmesidir.

Fakat AKP’giller bu açık yasa hük-
müne rağmen kanuna karşı hile yoluna 
başvurarak Kültür Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 11.03.2021 tarih ve 
1700 sayılı kararını aldılar.

Bu kararda yapılan tek değişiklik 
ne biliyor musunuz?

Değerli Halkımız,
İptal edilen ilke kararında ibare 

“kamu hizmet yapıları” yapılan deği-
şiklik “resmi kurum yapıları”.

Bu açık kanuna karşı hiledir, kanu-
nun ve yargının kararının arkasından 
dolanmaktır. Suçtur.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
AKP’giller’in bu yasadışılığına, ka-
nuna karşı hilesine dur demek için 
Danıştay 6’ıncı Dairesinin 2021/3613 
esas sayılı dosyasında yürütmenin dur-
durulması talepli iptal davası açmış 
durumdayız.

Biliyoruz ki, AKP’giller yasa ve 
hukuk tanımazlıkta ısrar edecekler. 
Çünkü bunların doğası bu…

Hep söylüyoruz, bunlar çıkar 
amaçlı organize bir suç örgütüdür. Ale-
lade bir siyasi parti değildir. Bu neden-
le açık yasalara rağmen gözlerini kırp-
madan kanunlara karşı aykırılıklarına 
devam ediyorlar. Tek bildikleri var; 
vurgun, talan, yolsuzluk, kanunsuzluk, 
halka ve ülkeye düşmanlık. 

Ama Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
bunlara karşı mücadele ettik, ediyoruz, 
etmeye de devam edeceğiz.

İnanıyoruz ki er geç bu yasa dışı, 
kanunlar dışına düşmüş iktidar yıkıla-
cak!

Ve bunlar yargı önünde emri sade-
ce kanunlardan ve vicdanlarından alan 
bağımsız yargıçlar tarafından yargıla-
nacaklardır.

Hep söylediğimiz gibi çelik bile-
zikle er geç tanışacaklar.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu-
nun mücadelesini veriyoruz.

02.204.2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

HKP’den:
Katil ABD’nin savaş gemilerinin

Boğazlar’ımızdan geçişini protesto ettik!
Katil ABD,

Ülkemizden, Ortadoğu’dan ve 
Karadeniz’den Defol! Yankee Go Home!

HKP’den:
Atatürk Orman Çiftliği’ni ranta kurban ederek,

Mustafa Kemal’i hafızalardan silmeye uğraşıyorlar
İzin vermeyeceğiz, peşlerini bırakmayacağız!

Baştarafı sayfa 1’de
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Türkiye Cumhuriyeti’nin hukukun-
dan da, toplumsal yaşamından da, 

devletin tüm organlarından da, ABD 
Emperyalistleri tarafından iktidara 
getirildiği ilk andan itibaren Laiklik 
ilkesinin izini tozunu silmek için tepi-
nen AKP’giller; 15 Temmuz Ganimet 
Paylaşım Savaşı’na kadar FETÖ ile 
birlikte “Ergenekon, Balyoz, Poyraz-
köy” adlı CIA Operasyonlarıyla Türk 
Ordusu’na diz çökerttiler. 15 Temmuz 
Ganimet Paylaşım Savaşı’ndan üstün 
çıkmanın sağladığı pozisyonla da Türk 
Ordusu’na yönelik saldırılarını arttıra-
rak devam ettirdiler. Bu saldırılardan 
biri de, Türk Ordusu’nda kardeşliğin 
ve yurttaşlığın simgesi olan üniforma 
birliğini, siyasal “İslam”ın bayrağı 
olan türbanı devreye sokarak bozmak-
tı.

Amaçları; vatan aşkıyla, Cumhuri-
yet aşkıyla ve Mustafa Kemal’in dev-
rim ve ilkeleri aşkıyla halka hizmet 
edecek bu halk çocuklarını; Laiklikten, 
akıldan ve bilimden uzaklaştırmak ve 
Türk Ordusu’nu; Milli Ordu olmaktan 
çıkarıp tarikatlar ordusu haline ge-
tirmek ve dinsel dogmaların ve CIA 
İslamı’nın -asla gerçek İslamla ilgisi 
olmayan Muaviyeciliğin- tesirinde ve 
iç mezhep-inanç çatışmaları içinde bo-
ğulan, etkisizleşmiş, güçsüzleşmiş bir 
yapıya dönüştürmekti. Elbette gönülle-
rinden geçen Ordu sadece site güven-
likçisi konumuna indirgenmiş bir ordu. 
Mustafa Kemal’in izinin tozunun kal-

madığı bir ordu.
AKP’giller ilkin Jandarma ve Sa-

hil Güvenlik Komutanlığında denedi 
ve bir yönetmelik değişikliği ile bu 
iki kuvvet içindeki kadın subayların 
türban takmasını serbest bıraktı. HKP 
Avukatları olarak bu duruma izin vere-
mezdik ve Danıştayda dava açtık.

Hemen ardından Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin diğer kuvvetlerinde (Ka-
ra-Hava-Deniz Kuvvetlerinde) de tür-
ban serbest bırakıldı. Üstelik bu kez 
korku içinde, gizli saklı iş çevirdiler, 
yönetmelik değişikliğini sakladılar, 
Resmi Gazetede yayımlayamadılar. Bu 
nedenle önce yönetmeliğin tarafımıza 
verilmesini ve Resmi Gazetede yayım-
lanmasını istedik, Milli Savunma Ba-
kanlığından. Susuşa getirdiler, cevap 
vermediler. Ancak bu cevapsızlığın da 
İdari Yargılama Usulü Kanununda bir 
karşılığı vardı: Zımnen reddetmek. İşte 
bu saldırıya karşı da buradan hareketle 
dava açtık.

Geçtiğimiz günlerde ne yazık ki 
her iki davamız da OYÇOKLUĞU ile 
ve fakat TEMYİZ YOLU AÇIK OLA-
RAK reddedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde türba-
nı serbest bırakan yönetmeliğin iptali 
davamız tam da yukarıda anlattığımız 
sebeple, Resmi Gazetede yayımlan-
madan yönetmelik değiştirilemeyeceği 
gerekçesiyle 2 azınlık görüşü ile red-
dedildi. Danıştay dairesinin 5 üyesin-
den ikisi en azından böyle bir “hukuk-

çuluk” gösterebildiler.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Ko-

mutanlığındaki türban serbestisine 
açtığımız dava ise, Daire Başkan Ve-
kili’nin namuslu şerhine rağmen, red-
dedildi. Başkan vekili azınlık şerhini 
Laiklik ilkesinden hareketle ortaya 
koydu ve şöyle dedi: “din ve vicdan 
özgürlüğü bağlamında kamu per-
sonelinin dinsel aidiyetini göster-
mesine imkân tanınmasının; kamu 
görevini yerine getirirken ne kadar 
tarafsız davranırsa davransın, hiz-
metten yararlanan kişilerde şüpheye 
yol açabileceği ve bundan da kamu 
hizmetinin zarar göreceği açık oldu-

ğundan, dava konusu düzenlemenin 
iptali gerektiği oyuyla, aksi yöndeki 
çoğunluk kanaatine katılmıyorum.”

Tam olarak Laiklik ilkesinin öne-
mine ve bizim da dava gerekçemize 
dair bu özeti sebebiyle bu namuslu ve 
Gerçek Hukukçu Hâkimimizi kutluyo-
ruz.

Bizim çabamız; en başta Devrimci 
Parti olarak üzerimize düşen sorum-
luluğu yerine getirmek, Tarihe not 
düşmek ve en azından, bu namuslu, 
yurtsever, emri Anayasa ve yasalar 
ile hukukçu vicdanından alan Gerçek 

Hâkimlerin cesaret göstermesi, yalnız 
olmadıklarını bilmeleri içindir. İnanı-
yoruz ki aldıkları hukuk eğitimine ve 
bulundukları makamları sağlayan hal-
kımıza olan adalet borçlarını ödeme 
duygusundaki böyle hakimler yeniden 
çoğalacak ve en azından formel anaya-
sayı işleteceklerdir yeniden.

Her iki davamızın reddi yönünde 
oy kullanan bir sözde “Hâkimi”, ger-
çekte AKP hukuk bürosu memurunu 
tanıtmak durumundayız: Daire üyesi 
Hayriye Şirin Ünsel. 

Kimmiş bu zat? 
Bakalım:
“Pendik Belediyesi’nin AKP’li 

Meclis üyesi çıktı. Avukat Ünsel’in 
2008’den 2013’e kadar AKP Kadın 
Kolları İlçe Başkanlığı yaptı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
HSYK üyeliğine seçtiği 4 isimden 
biri olan Avukat Hayriye Şirin Ün-
sel’in AKP’nin yöneticilerinden ol-
duğu öğrenildi.

“Yeni HSYK üyesi Ünsel’in 
AKP’de şu görevlerde bulundu:

“AKP Pendik Teşkilatı Kurucu 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak siya-
sete girdi. 6 yıl boyunca ana kadroda 
görev yaptı. 2008 yılından itibaren 
AKP Kadın Kolları İlçe Başkanlığı 
görevini yürüttü. 2013 Kasım ayın-
da bu görevini sona erdirdi. 2009 
yılı yerel seçimlerinde AKP Pendik 
Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.” 
(https://odatv4.com/tag/Hayriye%20
%C5%9Eirin%20%C3%9Cnsel)

“26 Ekim 2014 tarihinde Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından Hakimler ve Savcılar 
Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, HSK 
2. daire üyeliği görevini sürdürmüş-

tür, 2017’deki halkoylaması sonucu 
görevi sona ermiş ve 19 Mayıs 2017 
tarihinde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından Danış-
tay üyeliğine atanmıştır.” (https://
tr.wikipedia.org/wiki/Hayriye_%-
C5%9Eirin_%C3%9Cnsel)

Görüleceği üzere AKP’den doğru-
dan buraya gelmiş bir kişidir. Belli ki 
Tayyip Erdoğan, böylesi kritik dava-
larda, ne yönde oy kullanacağı garanti 
olsun diye buraya yerleştirmiştir ken-
disini. 

Peki, bu emri yasalardan değil, 
AKP’den ve Tayyip’ten aldığı ortada 
olan zat olmasaydı da, yerine gerçek 
bir bağımsız hukukçu olsaydı, bir oy 
ile reddedilen davamızın aksi yönde, 
talebimiz yönünde karar verilebilir 
miydi? 

Şüphesiz böyle bir ihtimal vardı.
Ancak her iki kararı da temyiz et-

meye hazırlanıyoruz. Bu AKP güdüm-
lü sözde Hâkim için de, “Laiklik Kar-
şıtı Eylemlerin Odağı Haline gelmek” 
suçundan mahkûm olmuş bir partinin 
merkezinden geldiği için redd-i hâkim 
yoluna başvuracağız. Bundan sonraki 
kararı Danıştay Dava Daireleri Genel 
Kurulu verecek. Bakalım orada kaç 
tane Laik bir hukuk, laik bir anayasa 
savunan Gerçek Hâkim kalmış; göre-
ceğiz…

Bu davalardan bugün ne karar çı-
karsa çıksın, ant olsun ki, Tam Bağım-
sız, Demokratik ve gerçekten Laik 
Türkiye’yi kuracağız. 11.04.2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Halkın Kurtuluş Partisi olarak An-
tiemperyalist Birinci Kurtuluş Sa-

vaşı’mızın ve Ortaçağcı Gericiliğe kar-
şı mücadelemizin en büyük kazanımla-
rından biri olan; demokrasinin, özgür-
lüğün ve bilimin en önemli garantisi 
olan Laiklik ilkesinin korunması için 
her alanda mücadelemiz devam ediyor.

Bildiğimiz gibi, Milli Savunma 
Bakanlığı 2017’de TSK kıyafet yönet-
meliğinde değişiklik yapmıştı ve bu 
değişiklikle kadın subay, astsubay ve 
askeri öğrencilerin resmi kıyafetlerinin 
üzerine türban takabilecekleri belirtil-
mişti. Ancak bu yönetmelik değişikliği 
Resmi Gazetede yayımlanmamıştı. 

İşte Orduyu ve subayları bir din 
devleti yapılanmasına doğru götüre-
cek bu hukuksuz uygulamaya karşı 
Hukukçularımız söz konusu yönet-
melik maddesinin iptali ve yürütme-
nin durdurulması talebi ile Danış-
tayda dava açmıştı. 

Bu davada, Danıştay Savcısı esas 

hakkındaki mütalaasında;
“Anayasanın 2. Maddesi ve La-

iklik ilkesi geçerli olduğu sürece, 
kamu personelinin dinsel aidiyetle-
rini hiçbir şekilde belli etmemeleri 
gerekir (…) bu nedenle düzenleme-
nin iptal edilmesi gerekir”, demişti.

Ancak Yürütmenin durdurulması 
talebimiz oy çokluğu ile reddedilmişti 
ve bu karara muhalefet eden Mahkeme 
Üyesi “kamu görevlilerinin, din ve 
vicdan hürriyetinden bahisle dinsel 
mensubiyetlerini öne çıkarmalarına 

olanak sağlayacak şekilde kural ge-
tirilmesi, Anayasanın 2. maddesinde 
yer alan ‘laiklik ilkesi’ varlığını ko-
rudukça, hukuken kabul edilemez.” 
şeklinde görüş bildirmişti.

Danıştay 2. Dairesinde bu şekilde 
ilerleyen davada karar verildi ve dava-
mız 2’ye karşı 3 oyla reddedildi. 

 Kararda aslında AKP’giller’in Or-
taçağcı faşist din devleti ideallerine 
bayrak yaptıkları Türbanın gündelik 
yaşamın bir parçası haline geldiğine 
dikkat çekildi ve Laiklik ilkesine aykı-
rı olmadığı belirtildi. 

Karara usul yönünden muhalefet 
eden 2 Mahkeme üyesi hâkim de karşı 
oy yazılarında, kamu personeline ait 
genel hükümleri kapsayan yönetme-
liklerin Resmi Gazetede yayımlanması 
gerektiğini ifade etti. Bu nedenle huku-
ka aykırı olan yönetmeliğin iptal edil-
mesi gerektiğini belirtti.

Bu karar ve dava süreci AKP-
giller’in yargı üzerindeki baskısının 

ve yargıyı kendi hukuk bürolarına 
dönüştürme sürecinin bir yansıma-
sıdır. Bu baskılara rağmen lehimize 
mütalaa veren Danıştay Savcısının,  
yürütmeyi durdurma talebinin red-
dine muhalefet eden Mahkeme Üye-
sinin tavrı ve usul açısından da olsa 
karara muhalefet eden 2 mahkeme 
üyesinin tavrı hâlâ cesur hukukçula-
rımızın olduğunun da kanıtıdır.

Bugünlerde ülkemiz ne yazık ki 
bir yandan salgın hastalıkla, ekonomik 
sorunlarla mücadele ederken, diğer 
yandan Mustafa Kemal önderliğinde 
Emperyalist 7 düvele karşı dünyanın 
ilk başarılı Anti Emperyalist Kurtu-
luş Savaşı ile kazandığımız vatanımız 
Faşist Din Devletine dönüştürülüyor. 
TSK’deki türban meselesi bu yoldaki 
adımların sadece bir tanesi ve her za-
manki gibi Ortaçağcı Gericilerin kadı-
nı kullanarak attıkları bir adım!

AKP’giller güya Kadına “özgür-
lük” verdiklerini iddia ediyorlar ancak 
en son Kaçak Saraylı Reislerinin hu-
kuksuz bir şekilde, kadına yönelik şid-
detin önlenmesinde çok önemli bir yere 
sahip olan İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilme kararı vermesi bu konudaki 

sahteliklerini bir kez daha kanıtlamıştır. 
Her ne kadar dava red ile sonuç-

lanmışsa da süreç bitmedi. Kararı 
Danıştay İdari Dava Daireleri Ku-
ruluna götürerek temyiz edeceğiz. 

Bu dava ve ülkemizde yapılan tüm 
haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı 
açtığımız Davalar, yaptığımız Suç Du-
yuruları mücadelemizin çok önemli bir 
parçasıdır.

Hiçbir muhalefet partisinin açmaya 
cesaret edemediği bu davalar ve suç du-
yuruları ile hem Tarihe not düşüyoruz, 
hem de vatanımıza,  halkımıza ihanet 
eden ülkenin başındaki suç çetesinin 
yargılanacağı, cezalandırılacağı günler 
için suç dosyalarını biriktiriyoruz.

Biliyoruz ki eninde sonunda yap-
tıkları tüm ihanetlerin hesabını vere-
cekler ve Tarihin çöplüğündeki yerle-
rini alacaklar!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
Laiklik Yoksa Demokrasi, Bilim, 

Özgürlük Yoktur!
08.04.2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

AKP Döneminde İBB’de yapılan 
yolsuzluklara karşı İçişleri Ba-

kanı Süleyman Soylu, İçişleri Ba-
kanlığı Müfettişleri, İstanbul Valisi 
Ali Yerlikaya ve AKP Dönemi Yöne-
ticileri hakkında suç duyurusunda 
bulunduk

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, 
AKP’nin hem yeni işlediği suçları hem 
de geçmişte işlediği suçları, yolsuz-
lukları, tüm hak ve hukuk ihlallerini 
unutturmuyor, günün birinde bağımsız 
yargı mercileri önünde bu dosyaların 
açılacağına olan inancamızla AKP’yi 
ve suçlarını teşhir etmeye devam edi-
yoruz. 

Bugünkü Suç Duyurumuzun ko-
nusunu; İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nun, İBB yönetiminin AKP’de ol-
duğu döneme ilişkin olarak kamunun 
13 milyar Lira zarara uğratıldığı, bu-
nunla ilgili 50 tane soruşturma dosyası 
bulunduğu, bu soruşturma dosyalarına 
İçişleri Bakanlığının el koyduğu ancak 
soruşturma izni vermediğine yönelik 

açıklamaları oluşturmaktadır. 
Bu bilgilere göre İBB, AKP’nin 

yönetimde olduğu dönemde 13 mil-
yar Liralık kamu zararına uğratıl-
mıştır.

İmamoğlu, İBB’nin KİPTAŞ’a Ba-
şakşehir’de 4 gün içinde 81 milyon lira 
bedel artışıyla satılan arsayı ve Fatih’te 
10 milyon dolar bedelli arsayı 116 mil-
yon dolara satın almasını örnek göster-
miştir.

Ancak bunlar sadece İBB Başka-
nı Ekrem İmamoğlu’nun kamuoyuna 
açıkladıklarıdır. AKP döneminde bun-
lara benzer birçok yolsuzluk yapılmış-
tır. Ancak AKP İktidarı bu dosyaların 
yargı önüne çıkartılmasını engelle-
mektedir. İçişleri Bakanlığı aracılı-
ğıyla AKP İktidarı 50 tane soruşturma 
dosyasına el koymuş, bu soruşturmala-
rın yapılmasına izni vermemiştir.

Tüm bu yapılanlara karşı Halkın 
Kurtuluş Partisi olarak da biz de yol-
suzlukları yapan AKP’li eski yöneti-
ciler hakkında ve bu soruşturmanın 

açılmasını engelleyen diğer şüpheliler 
hakkında bugün Çağlayan Adliyesinde 
Suç Duyurusunda bulunduk.

Çağlayan Adliyesi önünde İstanbul 
İl Yönetim Kurulu adına yapılan açık-
lamada şunlar belirtildi:

***
Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu-

gün burada AKP yönetimi altındayken 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ya-
pılan yolsuzlukların sorumluları ve bu 
yolsuzlukları yargı önüne çıkarmayı 
engelleyenler hakkında suç duyuru-
sunda bulunduk. 

AKP İktidarı ülkemizin her yerinde 
olduğu gibi, yönetimde oldukları dö-
nemde İstanbul Büyükşehir Belediye-
sinde de birçok yeri yandaşlarına eder-
lerinden çok daha az miktara, sırf peş-
keş çekmek uğruna satmış ve kamuyu 
milyarlarca liralık zarara uğratmıştır. 
AKP döneminde gerçekleşen bu kamu 
malı hırsızlığının ve milyarlarca liralık 
zararın belgelerini ise şimdiki Büyük-
şehir Belediyesi yönetimi açıklamıştır. 
Açıklananlara göre AKP döneminde 
bir özel şirket 7 Ocak 2016 günü Ba-
şakşehir’de 49 milyon liraya 78 bin 
metrekarelik bir arsa almıştır. Bu alı-
mı yaptıktan sadece 4 gün sonra, 11 
Ocak’ta, 49 milyon liraya satın aldığı 
arsayı 130 milyon liraya Kiptaş’a sat-

mıştır. 4 günde 81 milyon lira... 2016 
yılının Ocak ayında dolar kuru yak-
laşık 3 TL’dir. Kamunun uğratıldığı 
zarar dolar cinsinden 27 milyon dolar 
olmuştur. Günümüz kuruyla hesaplan-
dığında yaklaşık 216 milyon lira, AKP 
ile bağı olan o şirketin cebine gitmiştir.

Yine 2017’de Fatih’te, Vatan Cad-
desi’ndeki bir lunapark, bir özel şirket 

tarafından 25 milyona alınmış, bu arsa-
ya İBB tarafından imar izni verilmiştir. 
25 milyon liraya satın aldığı ve imarını 
değiştirdiği bu araziyi alan şahıs, imar-
lı haliyle aynı arsayo 430 milyon liraya 
İBB’ye satmıştır. Ki bunlar sadece ör-
nek olarak verilenlerdir. Belediye’nin 
elinde bu yolsuzluklara benzer 50 
tane dosya bulunmaktadır ve bunlar 
hakkında yargı mercilerine başvura-
caklarını söylemişlerdir.

Ancak AKP İktidarı yapılan bu yol-
suzluklar ortaya çıkmasın diye İçişleri 
Bakanlığını devreye hızlıca sokmuş, 
dosyalara İçişleri Bakanlığı el koymuş 
ve soruşturma izni de vermemiştir. 
Yani tüm amaçları yaptıkları yolsuz-
lukları, kamuyu uğrattıkları milyar-
larca liralık zararı yargı önünde ortaya 
çıkartmamaktır. 

Ancak AKP İktidarı ne yaparsa 
yapsın, biz Halkın Kurtuluş Partisi 
olarak onların yolsuzluklarına ve en-
gellemelerine karşı mücadele etmeye 
devam edeceğiz.

Bugün yaptığımız suç duyurusunda 
hem İBB Yönetimi AKP elindeyken o 
zamanki görevliler hakkında hem de 
bu yolsuzluğun yargı önüne çıkmasını 
engelleyen İç İşleri Bakanı Süleyman 
Soylu, İçişleri Bakanlığı Müfettişleri 
ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hak-
kında suç duyurusunda bulunduk.

Suç duyurumuzun takipçisi olaca-
ğız ve AKP’nin gerçekleştirdiği tüm 
hukuksuzluklara ve yolsuzluklara kar-
şı mücadele etmeye devam edeceğiz. 
16.04.2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

HKP’den:

Türk Ordusu’nda Laiklik İlkesinin
Yılmaz Savunucusu da HKP’dir!

HKP’den:

TSK’de Türban Serbestisi’ne Karşı Açtığımız Dava,
2’ye Karşı 3 Oyla Reddedildi! Laikliğin Ruhuna El-Fatiha!

HKP’den:

AKP Döneminde
İBB’de yapılan yolsuzluklarla ilgili

suç duyurusunda bulunduk
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Aileler gelince önde Maden Cinayetin-
de yaşamını yitiren 301 madencinin is-
minin yer aldığı pankartla duruşmanın 
yapılacağı yere kadar olan yürüyüşe 
başlandı.

Partimizin yanı sıra değişik siyasi 
partiler ve halk örgütleri de yürüyüşe 

katılarak destek verdi. Yürüyüşün bir 
yerinde polisler, pankartımızdan duy-
duğu rahatsızlığı önce yürüyüşten so-
rumlu bir kişi aracılığı ile daha sonra 
da bizzat kendileri gelerek dile getirdi. 
Biz de pankartımızı bu duruşmaların 
başından beri taşıdığımızı ve taşıma-
ya devam edeceğimizi söyledik ve 
taşıdık. İşlem yapacaklarını söyleyip 

gittiler. Yoldaşlarımızın kararlı duruşu 
karşısında polis çekildi. 

Yürüyüş boyunca “Gün Gelecek 
Devran Dönecek, Katiller Halka 
Hesap Verecek”, “Soma’yı Unutma 
Unutturma” sloganları atıldı. Yürü-
yüş, duruşma salonunun yanındaki 
meydanda sonlandırıldı. Burada du-
ruşma öncesi aileler adına konuşmalar 
yapıldı. Yapılan konuşmalarda adalet 
istekleri dile getirildi. Bu duruşmaların 
aileler için bir işkenceye dönüştüğü ve 
adaletin geciktiği vurgulandı.

Duruşma bitene kadar taşıdığımız 
pankartı her zamanki yerine asarak 
bekledik. Bekleyiş sırasında daha ön-
ceki duruşmalarda dayanışma içinde 
olduğumuz dostlarla hasret giderme 
fırsatı da bulmuş olduk.

Sabah 09.00’da başlayan duruşma, 
Mahkemenin Yargıtayın bozma kararı-
na uyması ve 24 Mayıs 2021 tarihinde 
saat 09.00’da duruşma yapılması kara-
rıyla sona erdi.

Biz Halkın Kurtuluş Partililer o 
gün yine orada olacağız. 

Soma Katliamı’nın sorumlusu 
AKP’giller’in bekçiliğini yaptığı 
Parababalarının sömürü ve soygun 
düzenidir!

Unutmadık, unutturmayacağız!
13 Nisan 2021

HKP
İzmir İl Örgütü

İç ettikleri her bir kuruşun 
hesabı sorulacak!

Partimiz, Merkez Bankasının içi-
nin boşaltılarak Yerli-Yabancı Paraba-
balarına yedirilmesini yargıya taşıdı.

Partimiz, 128 Milyar Dolarlık vur-
gunun sorumluları, AKP Genel Başka-
nı Tayyip Erdoğan, Damat Bakan, Da-
mat Bakanın yerine gelen yeni Bakan, 
AKP’giller’in Reisinin canı istediği 
zaman değiştirdiği Merkez Bankası 
Başkanları hakkında suç duyurusunda 
bulundu. 

Böyle bir vurgunun örneğine daha 
önce rastlanmadı. Merkez Bankası eski 
Başkanı Durmuş Yılmaz, “Merkez 
Bankası’nda 35 yıl çalıştım. Döviz 

kıtlığını yaşadım, sıfıra yakın döviz 
rezervini gördüm ama eksi rezervi 
hiçbir zaman görmedim, duyma-
dım” diyordu.

Döviz Rezervlerini -47 milyar do-
lara düşürmek AKP’giller’in bir başa-
rısı(!) Bu da AKP’giller’e “nasip” oldu. 
Hep ilklere imza attılar AKP’giller.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, 
AKP’giller’in bu ülkenin başına bela 
olsunlar diye iktidar koltuğuna oturtul-
dukları güne kadar, yapılan bütün yol-
suzlukların, hırsızlıkların, peşkeş çek-
melerin, talanların bütün toplamından 
daha fazlasına imza attılar AKP’giller 
son 19 yılda.

Kamu Mallarını, Kamu Kurumları-
nı AKP’giller kadar yağmalayan başka 

bir hükümet yoktur.
Türk Lirasının değerini bu kadar 

düşüren, pula çeviren başka bir hükü-
mete bu ülke tanık olmadı.

Türk Lirasını bir Tweetle değerinin 
neredeyse yarı yarıya düşecek duruma 
getirmeyi AKP’giller’den başka “be-
ceren”, “becerebilen” olmadı.

300 milyar dolar tutarındaki Kamu 
Malını, yalnız aile efradıyla birlikte iç 
eden başka bir iktidarı Türkiye Cum-
huriyeti tarihi daha yazmadı.

AKP’giller ve Reisi, yolsuzlukta, 
hırsızlıkta, Kamu Malını aşırmada, ta-
landa feyz aldıkları Menderes’leri, De-
mirel’leri, Özal’ları, Mesut Yılmaz’la-
rı, Çiller’leri fersah fersah geçtiler…

CIA İslamcısı AKP’giller, ülkenin 
ekonomik altyapısını çökerttiler. Tarım-
da kendi kendine yetebilen ülke olmak-
tan çıkarıp, samanı, buğdayı, arpayı, 
neredeyse bütün tarımsal ürünleri ithal 
eder duruma getirdiler. Çiftçi, çiftçilik 

mazide kalan bir hoş seda oldu artık. 
Çünkü AKP’giller üreticiyi bırakalım 
desteklemeyi, üreticiyi öldürdüler. Çün-
kü dünyanın en pahalı mazotunu kendi 
çiftçisine bunlar satıyor. Kendi yerli 
tohumuna yasak getiren başka bir ülke 
yoktur dünya üzerinde. Çitçinin mahsu-
lünü toplamaya elindeki parası yetmi-
yor. Elin gâvuru çiftçisini dışarılardan 
gelebilecek tehlikelere karşı korurken, 
çiftçisini desteklerken, AKP’giller 
AB-D Emperyalistlerinin isteği doğrul-
tusunda çiftçimizi yok ediyor.

Asgari Ücretin adı artık sefalet üc-
reti. Memurların maaşları pula döndü-
rüldü.

Partimiz Avukatları Halkçı Hu-
kukçular, AKP’giller’in neredeyse 
bütün yolsuzluklarını, talanlarını, yağ-
malamalarını yargıya taşıdı. Davalar 
açtı, Suç Duyurularında bulundu.

Açılan davalar, yapılan suç duyu-
ruları burjuva hukukun işlediği, var 

olan yasaların çalıştığı bir ülkede olsa 
AKP’giller’in takım taklavatının elle-
rine çelik bilezik takılıp, müebbet ha-
pislere mahkûm olmalarını gerekirdi. 
Ama AKP’giller ekonomik altyapıyı 
çökerttikleri gibi Yargıyı da bitirdiler.

Ama bu soygunların, talanların so-
rumlusu AKP’giller’in tamamının bi-
leklerine çelik bileziklerin geçirildiği o 
günler de gelecek. Ülkeyi, Halkımızı ge-
tirdikleri bu durumun hesabı sorulacak. 
Üstelik şu anda ülkede geçerli kanunlar 
çerçevesinde. Bundan kaçışları yok.

Suç Duyurusu sonrası Av. Sait Kı-
ran bir basın açıklaması yaparak hal-
kımızın parasını hayâsızca çalanlardan 
mutlaka hesap sorulacağını belirtti. 

Halkız, Halklıyız, Yeneceğiz!
31.03.2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

23 Aralık 2019 tarihindeki Devrim 
Şehidi Teğmen Kubilay’ı anma ey-

leminde yaptığı konuşmada Tayyip’e 
“Kaçak Saray’ın Reisi” dediği için po-
lisler tutanak tutmuş; Genel Sekreter 
Yardımcımız ve İzmir İl Başkanımız 
Av. Tacettin Çolak hakkında dava açıl-
mıştı. Av. Tacettin Çolak’ın Tayyip’e 
hakaretten yargılandığı davanın ilk 
duruşması Menemen Üçüncü Asliye 
Ceza Mahkemesinde yapıldı. 21 Nisan 
Çarşamba günü saat 10.30’da yapılan 
duruşmaya partimizin avukatları, MYK 
Üyeleri, İzmir İl Yönetimi ve İlçe Baş-
kanlarının yanı sıra İzmir Barosu Yöne-
tim Kurulu Üyesi Av. Afhan Topel da 
katılarak destek verdi.

Pandemi nedeniyle duruşma salo-
nuna dinleyici alınmadı. Tacettin Yol-
daş’ımız savunmasına; ünlü Fransız 
Ceza Avukatı Jacques Verges’in “Sa-
vunma Saldırıyor” kitabından “Kim-
siniz? Neyi temsil ediyorsunuz? Nedir 
tarihsel olarak varlık nedeniniz? Bunlar 
yargıçların, savcıların ve sanıkların her 
davanın eşiğinde kendi kendine sor-
maları gereken sorular.” bölümünden 
alıntıyla başladı, tam bir “Kopuş Sa-
vunması” yaptı, kendisini yargılamaya 
kalkanları yargıladı.

Duruşma sonrası bir de basın açık-
laması yapan Av. Tacettin Çolak şunları 
belirtti:

***
Saygıdeğer arkadaşlar;
Bugün Menemen Üçüncü Asliye 

Ceza Mahkemesinde, toplumu teröri-
ze etmenin bir aracı olarak kullanılan 
TCK’nin 299. maddesinden yargılan-

dık. Bu soruşturmalar Türkiye genelin-
de 63 bin civarında. Bunların 17 bin ta-
nesi hakkında davalar açılmış durumda.

İnsanların ağzından çıkan en küçük 
bir eleştiri “Cumhurbaşkanına Hakaret” 
kapsamında değerlendiriliyor. Bizi de 
özünde Devrim Şehidi Kubilay’a sahip 
çıktığımız için, gözdağı vermek amaçlı 
burada mahkemeye çağırdılar.

Ben öncelikle duruşmada birbirin-
den güzel savunmalarla, birbirinden 
güzel tezleri ortaya koyan, bana destek 
olan bütün avukat meslektaşlarıma, İz-
mir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Afhan Topel meslektaşıma özellikle te-
şekkür ediyorum.

Bu dava siyasi bir davadır. Bu dava 
Tayyip Erdoğan’ı koruma davasıdır. Bu 
dava AKP Genel Başkanı sıfatıyla önü-
ne gelene hakaretler yağdıran bir kişi-
nin, kendisine yapılan, daha doğrusu 
Kaçak Saray’ına yapılan bir eleştiri kar-
şısında açılmış bir davadır. Evet, burası 
Kaçak Saray’dır. Burası Danıştay İdari 
Davalar Kurulunun ayrı ayrı kararla-
rına rağmen; oralarda, Atatürk Orman 
Çiftliği’ne yapılaşma yapılmaz dendiği 
halde, mahkeme kararlarına meydan 
okuyarak yapılmış bir binadır. O ne-
denle kaçaktır. Biz oranın yıkılmasını 
talep ediyoruz. Onunla birlikte Ame-
rikan Büyükelçiliği de Atatürk Orman 
Çiftliğine bir hançer gibi saplanmıştır. 
Oranın da yıkılması için Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığına, Ankara Büyük-
şehir Belediyesine, Ankara Valiliğine 
başvurular yapmışız.

Dolasıyla Kaçak Saray’ın Reisi de-
mek TCK anlamında bir suç değildir. 

Öyle bir suçu kendileri toplumu sindir-
me aracı olarak ortaya çıkartıyorlar. Ay-
rıca belirtelim ki, bizim ülkemizde şu 
anda Anayasanın 101’inci maddesinde 
tanımlanan, bağımsız, tarafsız bir Cum-
hurbaşkanı da söz konusu değildir. Aynı 
maddede tanımlandığı şekliyle dört yıl-
lık üniversite diploması olan birisi de 
yoktur. O nedenle Cumhurbaşkanı yok-
tur aslında bu ülkede.

Dolayısıyla bizim siyasal kişilikli 
AKP Genel Başkanına yaptığımız eleş-
tirilerimizi TCK 299’a dahil etmeleri 
hukuken mümkün değildir. Mahkeme-
de Yargılama Hâkimine de söyledi-
ğimiz gibi, maalesef polisin tuttuğu 
tutanaklar iddianameye dönüşüyor. Şu 
anda polis yine çekim yapıyor. Belki 
hakkımızda bir iddianame daha çıka-
bilir. Varsın çıksın. O iddianameler de 
maalesef gerekçeli kararlara dönüşüyor.

Dolayısıyla biz hâkime de söyledik: 
Hukukun üstünlüğünü savunan, gerçek-
ten üniversitelerde almış olduğu hukuk 
öğreniminde suçun maddi ve manevi 
unsurlarını doğru anlamda nitelendiren 
bir hakim, buradan ceza veremez. Veri-
yorsa siyasal bir karar vermiş demektir. 
Bunu da buradan ilan ediyoruz. Hepini-
ze teşekkür ediyorum.”

Partimiz Ankara İl Yöneticisi Av. 
Doğan Erkan da söz alarak şunları söy-
ledi:

***
Tacettin Çolak Ağabeyimiz, Yolda-

şımız “Kopuş Savunması” yaparak ken-
disi yargıladı.

Yargıladığı şey neydi?
Tayyip Erdoğan’ın oturduğu Sara-

yın kendisinin hukuksuz olduğu, açıkça 
Atatürk’ün mirasına ve bunun hukuksal 
normlarına aykırı olduğu, bunun Danış-
tay kararlarıyla ortaya konduğu, dolayı-
sıyla kaçak olanın ve suçlu olanın Tay-
yip Erdoğan’ın Sarayı olduğunu ortaya 
koydu. Kendisine “Cumhurbaşkanı” 

diyebilmemiz için önce Üniversite ve 
hatta Lise Diplomasının araştırılması 
gerektiğini ortaya koydu.

Bizler de müdafileri olarak onun sa-
vunmasına uygun taleplerde bulunduk. 
Türk Ceza Kanunundaki Cumhurbaş-
kanına Hakaret suçu düzenlendiğinde 
Anayasa 101’inci maddede şu hüküm 
vardı;

“Cumhurbaşkanı seçilenin partisi 
ile ilişiği kesilir.”

Dolayısıyla partisiz, partilere eşit 
uzaklıkta tarafsız, bağımsız olduğu dü-
şünülen bir Cumhurbaşkanını korumak 
için o madde getirilmişti.

Şimdi öyle mi?
Anayasa açıkça değişti. Partinin Ge-

nel Başkanı ve taraf; her konuda taraf. 
Dolayısıyla bu madde iptal edilmelidir. 
Bu ülke bu garabetten kurtulmalıdır. 
Bir parti genel başkanı siyaseten eleş-
tirildiğinde tüm bu eleştiriler sebebiyle 
on binlerce dava açılıyorsa, artık bu bir 
garabettir. Anayasayı değiştiriyorsunuz, 
kanununuzu ona uydurmuyorsunuz, 
yargılama makamları da kendiliğinden 
bu artık üst norm Anayasadır diye bunu 
uygulamalı.

Ancak ne yazık ki kendisi, asıl ken-
disi Cumhurbaşkanlığı sıfatını siyasi 
parti Genel Başkanlığında kullanmak-
tadır. Bir parti lehine Cumhurbaşkanlığı 
sıfatının tüm imkanlarını, bu makamın 
bütün dokunulmazlıklarını, tüm koru-
ma rejimlerini, bir siyasi partinin genel 
başkanlığını kolaylaştırmak, bu siyasi 
partinin kendi çıkarları için kullanmak-
ta, kendisi kullanmaktadır. Bu garabet-
ten artık kurtulunmalıdır.

İkincisi, o herkese üst perdeden ha-
karet etmektedir asıl, Tayyip Erdoğan. 
Kendisi hakaret edince hakarete uğra-
yan, hakaret suçuna maruz kalan siya-
sinin şikâyetine hiçbir işlem yapılmaz-
ken ona karşı yöneldiğinde on binlerce 
davalar, cezalar, hatta tutuklamalar çık-

maktadır.
Bu durumda yargı bir karar vere-

cektir. Gerçekten Anayasaya, ifade öz-
gürlüğüne, siyasi eleştiri özgürlüğüne, 
hukuka göre bir karar verecek misiniz? 
Yoksa Sarayın emrinde mi olacaksınız? 
Kararı verecek olan biz değiliz, bizim 
kararımız nettir. Biz bu hukuksuz, Ana-
yasa dışı Saray Rejimiyle mücadele 
ediyoruz. Siz Sarayın emrinde misiniz, 
hukukçu musunuz, bağımsız yargı mı-
sınız yoksa? Buna karar verecek olan 
yargı, kendisi düşünmelidir.

***
Son olarak İzmir Barosu Yönetim 

Kurulu Üyesi Av. Afhan Topel söz ala-
rak şunları söyledi:

 “İfade özgürlüğü en temel insan 
haklarından bir tanesidir. İfade öz-
gürlüğü olmadan demokrasi olmaz. 
Dolayısıyla bugün burada ifade öz-
gürlüğünü kullanan hem de bunu bir 
vatandaş olarak kullanan, mesleği de 
avukatlık olan Tacettin Çolak arka-
daşımızın ifade özgürlüğü kapsamın-
daki hakkını kullanmasından dolayı 
kendisine karşı açılan davada kendi-
sine destek olmaya İzmir Barosu göz-
lemcisi sıfatıyla geldik. Duruşmaya 
girdik, duruşmadan çıktık. Şu anda 
izlenimlerimizi polis kameraları-
na karşı da söylüyoruz. İzmir insan 
haklarının başkenti olacaktır. İzmir 
Barosu her türlü insan hakkı ihlaline 
uğrayan tanıdık, tanımadık herkesin 
derdine derman olmaya devam ede-
cektir. Teşekkür ederim.”

Açıklamalar sonrası “Baskılar Bizi 
Yıldıramaz”, “Gün Gelecek Devran 
Dönecek AKP Halka Hesap Verecek” 
sloganları atıldı. Duruşma 29 Eylül 
2021 saat 15.00’e ertelendi.
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Borsacılık ve kripto para alanında 
faaliyet gösteren Thodex isimli 

vurguncular yine vatandaşlarımızın 
birikimlerini hortumladılar. Ülkenin 
mali, ticari, bankacılık ve banka dışı 
finansal kuruluşlarınca yeterince 
denetlenmemeleri, ayrıca yürürlükteki 
yasal mevzuat sayesinde ülkemiz bu 
vurguncular için kısa yoldan köşe 
dönülen cennet yapıldı. 

Geçmişte Bankerler faciasını 
yaşadı bu ülke. Ardından Jet Fadıl, 
İhlas Holding, Bosna’ya yardım 
diye toplanan paraların iç edildiği 
“Mercümek Yolsuzluğu” vb. Hangi 
birini sayalım bu vurgunların, bu 
vurguncuların?..

Ama her biri maalesef iktidardaki 
yöneticiler tarafından korunup 

kollanmıştır.
Çocuk denecek yaşta biri olan 

Faruk Fatih Özer, Ticaret Sicil 
Gazetesi kayıtlarına göre sermayesi 
400 bin TL olan Koineks Teknoloji 
A.Ş işimli bir şirket kuruyor. 
Şirketin bugünkü sermaye değeri 
ise 40 Milyon dolardır. Ama hiç 
vergi ödemiyor. Ama kimse bir şey 
sormuyor. 

Bu adam sistemin kendisine 
tanıdığı olanaklardan yararlanmanın 
yanı sıra bir de siyasilere yakın 
durarak, MHP Milletvekilinin oğlunun 
evinde kalarak, İçişleri ve Dışişleri 
Bakanları ile görüşmeler yapıp resimler 
çektirerek nüfuz ticareti yapıyor.

Sonra da güya Borsacılık hizmeti 
sunmak amacıyla yaklaşık 400 bin 

vatandaştan topladığı 2 milyar dolar 
parayla 20.04.2021 tarihinde elini 
kolunu sallayarak yurt dışına kaçıp 
gidiyor.

Esasında; suç işlemek amacıyla 
kurulmuş bir örgüt olan bu şirketin 
www.thodex.com internet sitesinden 
yapılan paylaşımda; “… şirketimiz 
kayıtları daha önce de MASAK, 
SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
gibi kurumların bilgisine sunulmuş 
olup herhangi bir usulsüzlük 
olmadığı ilgili kurumların kayıtları 
ile de sabittir.” denildiği halde, anılan 
kurumların yetkilileri şirketi denetleme 
görevlerini yerine getirmiyorlar. 

Bu vurguncunun yurtdışına 
kaçışında ülkenin istihbarat birimleri 
de görevlerini yapmamıştır. Emniyet, 
Jandarma ve MİT görevlileri ve 
bunların bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı 
da görev suçu işlemiştir. 

Dolayısıyla; Nitelikli Hırsızlık, 
Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek 
Amacıyla Örgüt Kurma, Yasak 
Cihaz veya Programlar, Denetim 

Görevinin İhmali, Nüfuz Ticareti, 
Görevi Kötüye Kullanma, Suçtan 
Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini 
Aklama suçlarından; 

Koineks Teknoloji Anonim Şirketi 
kurucusu Faruk Fatih Özer ile Recep 
Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu 
(Dışişleri Bakanı), Süleyman Soylu 
(İçişleri Bakanı), Lütfi Elvan (Hazine 
ve Maliye Bakanı), Mehmet Muş 
(Ticaret Bakanı), Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma 
Kurulu Başkanı, Mehmet Ali Akben 
(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu Başkanı), İsmail Türk 
(Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı), 
Koineks Teknoloji Anonim Şirketi’nin 
denetçisi ve Soruşturma aşamasında 
ortaya çıkartılacak; menfaat temin 
eden şüpheliler ve fiillerine onay 
veren, görmezden gelen; MİT, 
Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma 
İstihbarat elemanları ile diğer kamu 
görevlileri hakkında yaptığımız suç 
duyurusunun dilekçesi; İstanbul 
Anadolu Cumhuriyet Savcılığına 

gönderilmek üzere İzmir Cumhuriyet 
Savcılığına verilmiştir. 

Ülkemizin en Vatansever, en 
Halksever partisi olan Halkın 
Kurtuluş Partisi; tüm haksızlıkların ve 
hukuksuzlukların üstüne çekinmeden 
yürüyen parti olarak; bu vurgunda 
sorumluluğu olan siyasiler ve diğer 
ilgililerin yargılanması için her zaman 
olduğu gibi bugün de mücadele etmeye 
devam ediyor.

Yapılan suç duyurusunun ardından 
İzmir Adliyesi önünde HKP İzmir 
İl Yöneticilerinin de katılımıyla 
basın açıklaması gerçekleştiren HKP 
Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl 
Başkanı Av. Tacettin Çolak AKP’giller 
döneminde yapılan tüm yolsuzluklar, 
vurgunlar gibi, Thodex vurgununun 
da mutlaka hesabının sorulacağını dile 
getirdi. 
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HKP’den:
Partimiz, Yerli Yabancı Parababalarına 

yedirilen  128 Milyar Doları yargıya taşıdı

HKP’den:
Hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret”ten dava 

açılan HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve 
İzmir İl Başkanı Tacettin Çolak: 
“Biz Yargılanmayız, Yargılarız!”

HKP’den:
Soma Katliamı’nın yeniden yapılan duruşmasında

Partimiz HKP, Aileleri yalnız bırakmadı

HKP’den:
Partimiz bu kez de 

Thodex vurgununu yargıya taşıdı:
Ülkemizi vurguncular cenneti yaptılar
Halkımızın birikimlerini hortumluyorlar
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Basında geniş bir biçimde yer aldığı 
üzere, Bakanlık koltuğunu Bayram 
nedeniyle 10 yaşındaki bir yavrumuza 
devrederken, o yavrumuzun kimliğini 
ve koruma altında olduğunu hiçbir 
yasal, hukuksal,  insani ve vicdani 
sorumluluk duymadan, görevini kötüye 
kullanarak, özel hayatın gizliliği 
hakkını hiçe sayarak ifşa etmiştir.  Bu 
süreçte, hiç utanmadan sıkılmadan 
şu ifadeleri de kullanmıştır: “Tabi 
Ramazan olduğu için bir şey ikram 
edemedik. Biraz önce sözleştik 
biz; Ramazan’dan sonra koruma 
evinde kaldığı beş arkadaşıyla 
birlikte bize misafir olarak gelecek.  

Çikolata ve çay hakkımızı o zaman 
kullanacağız.” (https://www.sozcu.
com.tr/2021/gundem/bakan-yanikin-
soz le r i - sosya l -medyada - t epk i -
cekti-6393510/ ).

İnsanlıktan nasibini almamış 
Dördüncü Tür Yaratıklar olan, din alıp 
din satan AKP’giller’in Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığına oturttukları 
yeni Bakandan farklı bir davranış 
beklemek mümkün mü?

Elbette Hayır!
Öncelikle bu durum Derya 

Yanık’ın oturduğu, daha doğrusu 
oturtulduğu koltuğun ve temsil ettiği 
Bakanlığın görev ve sorumluluğundan 
bihaber olduğunu göstermektedir.

 Mesleği avukatlık olan, Bakan 
yapılmış ama ne aileyle ne sosyal 
hizmetlerle ilgisi olmayan bu kişi, 
devlet koruması altındaki bir çocuğun 
kişisel bilgilerini, özel hayatını, 
mahremiyetini ve gizlilik hakkını ihlal 
etmiştir. Dolayısıyla da suç işlemiştir.

Ya çocuğumuzun zaten yaralı olan 
ruhunda bir kez daha, hem de tüm 
kameraların karşısında, kanırtılan-
kanatılan yaraları?

Ya Laik Cumhuriyet’imizin 
kurucusu Mustafa Kemal’in 

çocuklarımıza armağan ettiği bayram 
gününün; yüreğinde en ufak bir 
çocuk sevgisi taşımadığı her halinden 
belli olan, tek amacının çocuğumuzu 
siyasi şovuna malzeme yapmak 
olduğu açıkça görülen, 10 yaşındaki 
bir yavruya Ramazan ayı olduğu için 
çikolata ikram etmediğini üstüne basa 
basa söyleyerek o ortamı bile din 
bezirgânlığına alet eden, insanlıktan 
nasibini almamış bu Dördüncü Tür 
Yaratıklar tarafından çocuğumuza 
zehir edilişi?

Bunların hiçbiri umurlarında değil!
Biz bunları tanıyoruz! Bunlar 

Tarihteki en gerici, en asalak sermaye 
sınıfı olan Tefeci-Bezirgân Sermayenin 
günümüzdeki siyasi temsilcileri.

Bunlar, ezdikleri-sömürdükleri 
işçi-köylü-yoksul insanlarımızı 
din bezirgânlığı yaparak “Allah’la 
Aldatanlar!”

Bunlar, “Bir seferden bir şey olmaz” 

diyerek çocuklarımıza tecavüzü 
meşrulaştıran, onları Ortaçağcı 
Gericiliğin dipsiz kuyularında 
kâbuslara gark edenler!

Bizler,
Cesaret Vatanına sahip Kurtuluş 

Partili Kadınlar;
Çocuklarımıza şeker de 

yiyebilecekleri güzel bir dünya 
kurmak için,

Çocuklarımızın her gününün 
bayram şenliğinde geçeceği bir 
yaşam için,

Halkın Demokratik İktidarı için,
İkinci Kurtuluş Mücadelemizi 

sürdüreceğiz ve zaferle 
taçlandıracağız!

O gün geldiğinde çocuklarımıza 
karşı işlediğiniz suçların hesabını da 
soracağız!
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Kurtuluş Partili Kadınlar

Normal olarak herhangi bir okulu 
bitirerek bir diploma sahibi olan 

herhangi birinin bu soruya yanıtı 
bellidir. Bu yanıt klasiktir.

Ya denir, benim diplomam 
sandıkta, Kur’an’ın arasında.

Ya denir, çerçevelettim, evimin 
duvarında asılı.

Ya da denir işyerimde, ofisimde 
cam çerçevenin içinde duvara asılı.

Veya denir, benim diplomam en 

garantili yerde duruyor, okulumdan 
almadım.

Alınteri dökerek, dirsek çürüterek, 
gecesini gündüzüne takarak 
okuyanların veya bütün bunları 
yapmayıp zorla da olsa okuyan ama 
gerçek bir diplomaya sahip olanların 
vereceği yanıtlar bunlardır.

Ama sahtekârlıkla, alavere 
dalavereyle, evrakta sahtecilik 
yaparak “diplomaya” sahip olanlar 

bu yanıtları veremezler. 
Dilleri dolanır, lafı evelerler, 
gevelerler, demagoji 
“sanatını” kullanırlar 
veya sahte diplomayla 
geldikleri makamın gücünü 
kullanarak, “Diploma 
Nerede?” sorusunun 
sorulduğu pankartları 
yasaklarlar.

 Oysa gerçek diploması 
olan ne yapar; “Kesin be 
sesinizi, işte diplomam 
budur” diyerek göğsünü 

gere gere, böbürlene böbürlene 
diplomasını gösterir.

Partimizin binalarına astık: “Soru 
1: Diploma Nerede?” Pankartımızı. 
Gocunan varsa üzerine alınsın diye.

Geldikleri makamın gereği 
olan Üniversite Diplomasına sahip 
olmayanlar, bir türlü diplomayı 
gösteremeyenler, piyasada birden 
fazla diploması dolaşanlar, Diploması 
üzerine “Diplomasız” adı altında kitabı 
yazılanlar üzerine alınır da “cevap” 
verir mi diye düşündük.

Evet bir cevap verdiler. Ama 
diplomam şurada burada diye değildi 
cevapları. Cevapları bulundukları 
makamın gücünü kullanarak 
pankartları indirtmeye çalışmak oldu.

Önce İzmir İl Başkanımız Av. 
Tacettin Çolak’ı aradılar güvenlik 
güçleri.

“Pankartta bir ima var, 
indirebilir misiniz” dediler.

Tacettin Çolak Yoldaşımız da; 
“yarası olan gocunsun, kim üstüne 
alınırsa alınsın, ben indirmem” diye 
yanıtladı.

Bunun üzerine Güvenlik Güçleri 
de “tamam Başkanım, ben de üstlerime 
böyle ileteceğim”, derler.

İzmir ile sınırlı kalmayacaktı. 

Emir diploma sahibi olmayan 
yüksek yerlerden muhtemelen. 
Yazıya yansımasa da emir belliydi. 
“Darlatmayın beni, gereğini yapın.”

İstanbul İl Başkanımız Av. Pınar 
Akbina’yı aradılar Güvenlik Şubeden.

Önce genel bir kararı tebliğ ettiler 
İstanbul İl Başkanımıza. Sonra da 
“pankartları indirecek misiniz?” 
dediler.

Tabiî ki Pınar Yoldaşımızın yanıtı: 
“İndirmeyiz”, oldu.

Pınar Yoldaşımız sorar; “Bu 
pankarttan kim rahatsız oldu, kim 
üstüne alındı?”

Cevap veremezler. Üstüne alınanı 
söyleseler, kendileri de mesleklerinden 
olacaklar. Tartışmalardan sonra 
Güvenlik Şube Memurları Valiliğin 
kararını okutuyorlar.

İstanbul İl Başkanı okutulan 
kararı: “Bu kararın salgın önlemleri 
ve Hıfzısıhha kanunu ile ilgisi 
olmadığını ve yasal haklarımızı 
kullanacağımızı şerh düşerek” 
alıyor.

Pankartı vinçle indirebileceklerini 
söyleyen Güvenlik Güçlerine İstanbul 
İl Başkanımız, “elinizde bir karar 
olmadan bunu yapamayacaklarını” 
ve “Meydan, park, sokak, cadde gibi 

tüm umuma açık alanlarda yasak 
var. Kendi binamızda bir yasak 
yok.” “Eğer pankartı indirirseniz 
suç işlemiş olursunuz”, diyerek 
karşılık verir..

Diploması olmayan Makam Sahibi 
çok darda. Çok zorda. Çok sıkışmış 
durumda. Öyle olmasa İstanbul’un 
bir ucundan diğer ucuna yazıyı tebliğ 
etmek için koşturmazlardı. İzmir İl 
Başkanımızı arayıp yüksek düzeyde 
bir yerde ama diplomasız olan birini 
ima ettiğimizi ima etmezlerdi.

Halkın Kurtuluş Partisi 
olarak vurguncuların, Halkımızı 
kandıranların, sahtekârlıkla hak 
etmedikleri makamları işgal edenlerin 
peşlerini bırakmayacağız.

Çünkü biz yiğitlikler, doğruluklar, 
dürüstlükler hareketiyiz. Doğrudan 
şaşmayız. Yalan söylemeyiz. 
Halkımızı kandırmayız. Dürüstlüktür 
düsturumuz.

Ama doğrudan şaşanlara, Halka 
yalan söyleyenlere, Halkı kandıranlara, 
sahtekarlığı düstur edinenlere de 
acımayız.
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boyun eğmesidir. “Artık biz Anaya-
sa ve Yasalara göre çalışan bir kurum 
değil, iktidar koltuğuna yapıştırılan 
AKP’giller’in Seçim Bürosu gibi çalı-
şan bir Kurumuz” mesajının AKP’gil-
ler’e ve Reisine verilmesidir.

Neden mi?
Çünkü bu 19 parti arasında, 

AKP’giller’e ve onları iktidara taşıyan 
AB-D Emperyalistlerine karşı gerçek 
muhalefet yapan, onlara karşı hukuki, 
fiili gerçek mücadele yürüten HKP 
yok.

HKP; 2820 Sayılı Siyasi Partiler 
Yasasının 36. ve 298 Sayılı Seçimle-
rin Temel Hükümleri Yasasının 14/11. 
Maddelerinin çok açık olarak belirttiği;

“Siyasi partilerin milletvekili 
genel ve ara seçimlerine ve belediye 
başkanlığı ile belediye meclisi, il ge-
nel meclisi üyelikleri genel ve ara se-
çimlerine katılabilmeleri için illerin 
en az yarısında, oy verme gününden 
en az altı ay evvel teşkilat kurmuş 
ve büyük kongrelerini yapmış ol-
maları veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde gruplarının bulunması 
şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, mer-
kez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az 
üçte birinde teşkilat kurmayı gerek-
tirir.” kriterlerini yıllar önce sağlama-
sına rağmen seçimlere sokulmuyor.

HKP, yukarıdaki yasal koşulları 
sağladığı için, 30 Mart 2014 tarihinde 
yapılan Yerel Seçimlere, daha sonra 
da 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel 
Seçimi ile 1 Kasım 2015 tarihindeki 
Milletvekili Erken Seçimlerine 550 

milletvekili adayı ile katılmıştır.
Bu seçimlerdeki örgütlendiğimiz İl 

sayısı 44 iken, bugün Partimiz 58 il ve 
bu illere bağlı ilçelerin üçte birinde 
örgütlerini kurmuştur. Ve kurulduğu 
günden bugüne de 4 kez Büyük Kong-
resini gerçekleştirmiştir.

Peki, Yasa seçimlere girebilmek 
için başka koşul arıyor mu?

Hayır, aramıyor!
Peki, bu durumda HKP’ye karşı 

Tam Kanunsuzluk suçu işlenmiyor 
mu?

Evet işleniyor!
Peki, neden yasa hükmü çok açık 

olmasına, Halkçı Hukukçularımızın 
belgeli delilleriyle bütün hukuki sü-
reçleri, Anayasa ve AİHM dahil olmak 
üzere, işletmelerine rağmen bu Tam 
Kanunsuzluk hali devam ediyor ve et-
tiriliyor?

Şundan:
Aslında AKP’giller, 7 Haziran ve 

1 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan 
Milletvekili Genel Seçimlerinde çok 
net gördüler. Ve ilk defa bir şeyi doğ-
ru gördüler. Kendilerine hangi Parti 
ve Önderi gerçek muhalefet yapıyor; 
kendilerine kim ve hangi parti hiç çe-
kinmeden, yalpalamadan, kıvırmadan, 
korkmadan, çekinmeden, oy kaygısı 
gütmeden, lafını esirgemeden, sonunu 
düşünmeden cepheden, doğrudan eleş-
tiri getiriyor ve mücadele yürütüyor; 
çok net gördüler.

Evet; HKP ve Genel Başkanı Nu-
rullah Ankut’tu bunları yapan!

Genel Başkan’ımızın, her iki se-
çimde de yaptığı toplamda 40 dakika-
lık konuşma ile AKP’giller ve Reisi 

darmaduman oldular ve yere serildiler.
O konuşmanın etkisiyle “HKP,  

Haziran 2015 seçimlerinde 60 bin 
396 oy ve binde 1.3 oy oranı ile 20 
parti arasında 11’inci parti oldu.

“Aynı yıl kasımda tekrarlanan 
seçimde ise oylarını artırarak 83 
bin 57 oy ve binde 1.7 oy oranı ile 16 
parti arasında 9’uncu parti oldu.” 

(https://www.korkusuz.com.tr/hal-
kin-kurtulus-partisi-de-olmasa-yapi-
lanlara-itiraz-eden-cikmayacak.html)

İşte ne olduysa bu seçimlerden son-
ra oldu.

Olan neydi?
1- Bir gerçekliği gördüler AKP’gil-

ler ve Reisi; bir parti, sadece 5 ayda, 
sadece devletin televizyonunda yaptığı 
konuşmalarla halkın gönlüne giriyor, 
oylarını % 37,52 oranında arttırıyorsa, 
Devletin Yargıcının ifade ettiği gibi 
konuşmaların uyandırdığı etkiyle bi-
rinci parti oluyorsa, önü kesilmesi ge-
reken parti budur.

2- Bir Parti; AKP’giller’in sarıldı-
ğı bütün argümanları tersyüz ediyorsa, 
Gerçek Müslümanlığın ne olduğunu 
ortaya çıkartıyor, Hz. Muhammed’in 
örnek alınması gereken yönlerini or-
taya koyuyor, Muaviye-Yezid, günü-
müzdeki adıyla CIA-Pentagon Di-
ni’nin gerçek yüzünü teşhir ediyor, 
ipliğini pazara çıkarıyorsa; o parti teh-
likelidir, önü kesilmelidir.

3- Bir Parti; netçe, kararlıca, Yeni 
Sevr’in günümüzdeki adı BOP-GOP’a 
karşı çıkıyor, bu projenin sahipleri 
AB-D Emperyalistlerine karşı selam 
durmayıp, bu insan soyunun en büyük 
düşmanlarının “umut kaynağı” olmayı 
kendilerine yapılacak en büyük hakaret 
sayıyorsa ve her fırsatta, sürekli olarak 
“Katil Amerika, Ortadoğu’dan de-
fol” diyemeyen her siyasi, her aydın, 
her akademisyen, her sanatçı, her 
gazeteci ya gafildir, ya korkaktır, ya 

da haindir!” diyorsa; o Parti ve Önde-
ri Halkla buluşturulmamalıdır.

4- Bir Parti; bütün söylediklerinin 
arkasında kararlıca duruyorsa, “Va-
tan Aşkını söylemekten ve gereğini 
yapmaktan korkar hale gelmektense 
ölmek yeğdir” özdeyişinin gereklerini 
yerine getirip, AKP’giller’in ve Reisi-
nin çok iyi gördüğü Gerçek Muhalefet 
Partisinin yapması gereken her şeyi 
fazlasıyla yapıyorsa, AKP’giller’in 
bütün hırsızlıklarına, yalanlarına, ta-
lanlarına, Kamu Malı peşkeşlerine, 
20 Adamızın Yunanistan Devletinin 
egemenliğine sunulmasına, Faşist Din 
Devletine doğru giden bütün uygula-
malarına karşı Hukuki ve Fiili müca-
deleyi esnetmeden, hiç ara vermeden 
devam ettiriyorsa, işte bu Parti seçim-
lere sokulmamalı, her türlü yasal engel 
karşılarına çıkarılmalıdır.

5- Bir Parti; şu ana kadar hiçbir 
Partinin yapmadığı:

O sözler ki kalbimizin üstünde
Dolu bir tabanca gibi
Ölüp ölesiye taşırız
O sözler ki bir kere çıkmıştır ağ-

zımızdan
Uğrunda asılırız
diyerek söylediği her sözün, yaptı-

ğı her eylemin arkasında duruyorsa, bu 
ülkenin en eski İdeoloji Partisi olma-
nın gereklerini yerine getiriyorsa, bu 
dürüst duruşuyla Amerikancı Partiler 
için çok kötü bir örnek teşkil ediyorsa, 
bu Partiye abluka uygulanmalı, bu Par-
ti Genel Başkan’ımızın deyişiyle susuş 
suikastına uğratılmalıdır.

6- Ve bir Parti; yiğitlikler, doğru-
luklar, dürüstlükler hareketinin temsil-
ciliğini mücadelesiyle, duruşuyla, özü-
nün ve sözünün bir olmasıyla, ideoloji-
sinden ödün vermemesiyle kanıtlıyor-
sa işte bu parti AB-D Emperyalistleri 
ve Yerli Satılmışlar için gerçekten teh-
likeli bir Partidir. Ne olursa olsun ön-
lerinin kesilmesi, Emekçi Halka örnek 

teşkil etmemesi gerekir.
 Ama nafile çabalar. Engelleyeme-

yecekler Halkımızla buluşmamızı. İlk 
Genel Başkan’ımız Hikmet Kıvılcım-
lı’nın dediği gibi;

“(…) her yerden ve her şeyden 
yararlanarak, olanak bulursak 
yüksek sesle, bulamazsak fısılda-
yarak; ağzımızı dikerlerse kaşımızı 
gözümüzü oynatarak yüzümüzle; 
yüzümüze maske geçirirler, peçe ta-
karlarsa, başımız, elimiz, kolumuz, 
ayağımızla; elimize kelepçe, boynu-
muza lâle, kolumuza zincir, ayağımı-
za pranga takarlarsa, duruşumuz, 
oturuşumuz, hatta giyinişimizle; öl-
dürülürsek ölümümüzle, gömülsek 
mezarımızla; yakılarak dumanımız 
havaya savrulsa hayaletimizle, ha-
tıramızla… her neyle olursa olsun, 
ajitasyonumuzu yapacağız! Burju-
vazi bizi istediği kadar ezsin, sıksın, 
kapasın, biz bir delik bulup kızıl so-
luğumuzu halka duyuracağız!

“Ve bu uğraşmamızda, en sonun-
da, hep burjuvazi yenik, biz galip 
çıkacağız; burjuvazi zarar edecek, 
biz şekilden kaybettiğimizi sorunun 
içinden, görünüşte kaybettiğimizi 
gerçekte, lafta kaybettiğimizi halkın 
gönlünde mutlaka ve mutlaka kaza-
nacağız!

“Çünkü burjuvazinin bize karşı 
çıkan adamları maaşlı uşaklarıdır, 
bunların itici gücü paradır; biz hızı-
mızı inanç hamlesinden, ideal aşkın-
dan alıyoruz.”

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
30 Mart 2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

HKP’den:
Ey AKP’giller, Ey AKP’giller’in Seçim Bürosu 

gibi çalışan YSK, Partimizi seçimlere sokmamakla
Tam Kanunsuzluk yapıyorsunuz,

Hesabını vereceksiniz!

HKP’den:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,

İstifa Et!

HKP’den:
Soru 1: Diploma Nerede?

Pankartımız üstüne alınanlar tarafından
Parti Binalarımızdan indirilmeye çalışılıyor

Baştarafı sayfa 1’de
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Tayyipgiller’in yarattığı Traged-
yaya ilk andan beri müdahil 

olarak, hedef alınan-kurban seçilen 
vatansever emekli Amirallerimizi 
korumaya ve onları ayakta tutmaya 
çalıştık. Fakat buna güç yetireme-
dik.

Sonunda ABD yapımı Tayyip-
giller, Amirallerimizi oyuna getirdi. 
Sabahın altısındaki ev baskınlarıy-
la, ev aramalarıyla, telefon ve bilgi-
sayarlarına imajlarını vermeksizin 
el koymalarla, tüm takım taklavat-
larıyla koro halinde kopardıkları 
“Darbe” yaygaralarıyla ve de sekiz 
gün boyunca Polisin TEM hücrele-
rinde tutsak etmeleriyle dirençlerini 
kırdı. Yıldırıp korkuttu ve dağıttı…

Sonrasındaysa diz çöktürüp tes-
lim aldı, Vatansever emekli Amiral-
lerimizi…

Ne yapmıştı Amiraller?
Sadece şunu: Anayasal bir hak 

olan düşünce beyanlarıyla vatanse-
ver reflekslerini sergilemişler, Lo-
zan’a, Montrö’ye ve Laikliğe sahip 
çıkmışlar. Bunlardan vazgeçmenin 
Türkiye’yi, vatanımızı milletimizi 
felakete sürükleyeceğini söylemişler. 
Bu, her vatansever Türkiye Cumhu-
riyeti yurttaşının yapması gereken 
bir davranıştır...

Bakın, Tayyipgiller bile yaptıkları 
sahte anayasadan şu demokratik hakkı 
çıkaramamışlardır. 

Anayasa Madde 26:
“Herkes, düşünce ve kanaatle-

rini söz, yazı, resim veya başka yol-
larla tek başına veya toplu olarak 
açıklama ve yayma hakkına sahip-
tir. Bu hürriyet, resmi makamların 
müdahalesi olmaksızın haber veya 
fikir almak ya da fikir vermek ser-
bestliğini de kapsar.”

Amirallerimizin yaptığı da ney-
miş?

Aynen bu… Bu anayasal hakkın 
kullanılması… Hepsi bu…

Bunu yaptı, anayasal hakkını kul-
landı diye emekli 104 Amiralimizi 
suçlamak, hem de “Yahudi Cesaret 
Madalyalı” Tayyip’in yaptığı “Buram 
buram darbe kokuyor” diye suçla-
mak; ancak faşist bir zihniyetin sonu-
cudur… Hep söyleyegeldiğimiz gibi 
Tayyip ve avanesi Faşist Din Devleti 
kurma çabasındadır…

Boynukalın’ından Cübbeli’sine, 
Menzilcisinden İsmailağacısına-İs-
kenderpaşacısına, Şentop’undan İ. 
Kahraman’ına, Milyar Ali’sinden Hu-
lusi’sine kadar hepsinin anlayışı, ina-
nışı ve uğraşı budur…

Öyle olunca da Kuvayimilliye’yi, 
Birinci Antiemperyalist Ulusal Kur-
tuluş’u, Mustafa Kemal ve İ. İnönü 
Geleneğiyle Laik Cumhuriyet’i savun-
mak, bu Ortaçağcı ABD piyonları gö-
zünde en affedilmez suçtur… 

Bu suçu işlediklerini varsaydıkları 
Emekli Amirallerimizin üzerine anın-
da polislerini salıp, onların önde ge-

lenlerini şafak baskınlarıyla yakalayıp 
Ankara TEM hücrelerine tıkmışlar-
dır… Sonrasında da Nemrut Mustafa 
Divanı’nın Mutant 2021 versiyonunun 
önüne atmışlardır. Bu mutant divan, 
Kaçak Saray’dan emir üzre, Amiralle-
rimizin Duyurusunda “Ağır suç ema-
resi” görüp hem onları sorgusuz sual-
siz sekiz gün hücrede tutmuş hem de 
haklarında TCK 316/1’den suçlamada 
bulunup dava açmıştır. Bu madde üç 
ila on yıl arası hapis cezası öngörmek-
tedir kurbanları için…

Bu arada Amirallerimizin, Tayyip 
ve Hulusi’nin emri üzerine, anında 
yakın koruma ve lojmanda oturanların 
lojmanları ellerinden alınmış ve de Or-
duevlerine girişleri yasaklanmıştır… 
Rütbelerinin sökülmesi ve maaşlarına 
el konulması için de nasıl bir kılıf uy-
durabiliriz araştırmasının içine girmiş-
lerdir. Mevcut statüye göre bu son iki 
işlemin yapılabilmesi için hedef kişile-
rin yargı kararıyla kesin biçimde mah-
kum edilmiş olması gerekmektedir.

Haklarında daha hiçbir “yargı mas-
keli hüküm” bile oluşmadan bu cezala-
ra çarptırılmıştır Amirallerimiz…

Bilindiği gibi biz elli yılı aşkın bir 
süreden beri hep söylüyoruz ki, bu in-
sanlık düşmanı sömürgen, asalak Anti-
ka Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfında 
ve onun her boy ve soydan temsilcisin-
de vicdan merhamet, hak adalet, ahlâk, 
hakkaniyet ve insaniyet gibi değerlerin 
bir teki bile bulunmaz…

Asla kanun manun tanımaz-bilmez 
bunlar. Sadece azgın sömürü, vurgun 
ve talanlarına odaklıdırlar. Bu Firavun 
saltanatlarına karşı çıkanları da anında 
yok etmek isterler…

İşte yaşanan son trajedide de olan 
budur. Tanık olunan budur… 

Tayyipgiller’i oluşturan tüm ele-
manlar acımasızlıkta, kanunsuzlukta 
ve yolsuzlukta, Kamu Malı Hırsızlı-
ğında birbirleriyle her an yarış halin-
dedirler… 

Onları, altı bin yıllık bu Antika Sı-
nıf Temelleriyle birlikte görmezsek, 
hiç görememiş, tanıyamamış, anlaya-
mamış oluruz. 

Tarihte bilinen bütün Medeniyet-
leri batıran ve batan o Medeniyetlerin 
Kutsal Kitaplara bile girmesine sebep 

olan hep bu sömürgen, hayâsız, izan-
sız insanlık düşmanı sınıfın iktidarları 
sinsice ele geçirip, vurgun ve talanını 
azgınlaştırmasıdır…

Osmanlı’yı da yıkan, bu asalak 
sınıfın dizginsiz sömürü ve talan hır-
sının, üretmen köylülüğümüzü, onun 
Dirliğini düzenini tarumar ederek, onu 
haraca bağlayıp nefessiz bırakması-
dır…

Bu Allahsız Kitapsız, yalnız Para 
Tanrısı’na tapan sosyal sınıf için ye-
gâne Cennet, iktidarını İblisçe yollarla 

ele geçirdikleri ülkedir… İktidarları-
nı kaybetmeyi, Cehennemin en derin 
kuyusuna yuvarlanmak sayarlar. Bu 
sebeple de iktidarlarına delicesine sa-
rılırlar… Tabiî her türlü yeniliğe de en 
azgın biçimiyle karşı olurlar…

Özetçe; toplumu tüm kurum ve 
insanlarıyla birlikte çürütürler… Ah-
lâkın da, hukukun da, vicdanın da 
yıkıcısıdırlar… Akıl ve idraki de yok 
ederler, yarattıkları zihin hasarıyla…

Tayyipgiller de bunu yapmaktadır, 
iktidarlarının ilk gününden beri çok 
yoğun bir şekilde. 1950 sonrası iktida-
ra gelen tüm sağ partiler de aynı şeyi 
yapmıştır. Fakat Tayyipgiller’inkinin 
yoğunluğu çok daha fazladır…

Dikkat edersek; Birinci Kuvayi-
milliye sonrası ülkenin üzerine yarım 
hatta çeyrek de olsa düşürülmeye çalı-
şılan Aydınlanma Işığını söndürmeye, 
yok etmeye çabalamaktadır Tayyipgil-
ler…

Sürekli, kayıtsız şartsız egemen 
sosyal sınıf oldukları Ortaçağ’ın Üm-
metçilik Konağının özlemi içindedir-
ler… Ortaçağcı ve Ümmetçi oldukları 
için Ulusa ilişkin hiçbir değer taşı-
mazlar… Ve otomatikman vatana da, 
Millete-Ulusa da düşmandırlar… Yani 
Vatansız ve Milletsizdirler…

Lozan’a, Montrö’ye, Laik Cum-
huriyet’e uzlaşmaz biçimde düşman-
lıkları da buradan kaynaklanmaktadır. 
Yani cibilliyetleri iktizasıdır-doğaları 
gereğidir…

Emekli Amirallerimiz; Lozan, 
Montrö, Laik Cumhuriyet deyince; 
yedi sülalelerine küfredilmiş gibi öf-
kelenmeleri, şirazeden çıkmaları, işte 
onların bu Antika kimliğe sahiplikle-
rinden gelir…

Lozan, Montrö, Laiklik dedin miy-
di onların Ortaçağcı vurgun ve soygun 
düzenlerine ve Cennetlerine karşı çık-
mış olursun... Onların küplere binip 
saldırganlaşmaları, bir operasyon sila-
hı haline getirdikleri “Yargı”yı an ge-
cikmeksizin harekete geçirmeleri hep 
bu yüzdendir…

Neyse, meselenin bu yönü böyle-
dir…

Gelelim Amirallerimize…
Devlet gücü olarak, geniş bir orga-

nizasyon içinde savaşmak üzere eğitil-
mişler ve askerlikleri boyunca da öyle 
davranmışlardı.

Şimdiyse o yapı içinden atılmakla 
kalmamışlar, devleti temsil eden ve yö-
netimimi ele geçiren iktidar onları,  ha-
sım-düşman olarak karşısına almıştı…

Ve ömürleri boyunca bir parçası 
olmakla gurur duydukları TSK tarafın-
dan da dışlanmışlardı. Tayyip’in Hulu-
si’si aynen Tayyip ağzıyla suçluyordu 
kendilerini.

Hele hele Jandarma Genel Komu-
tanı büyük bir vicdansızlıkla tüm ka-
pıkulları gibi “kraldan fazla kralcılık” 
ederek, yaptıkları vatanseverlik duyu-
rusunu “edepsizlikle” nitelendirmişti.

Umut bağladıkları Meclisteki mu-
halefet partilerinin hiçbiri kendilerine 
arka çıkmamıştı. Üstelik bu Amerikan-
cı Burjuva Muhalefet de kendilerini 
suçlamaktaydı.

Azgın bir fırtınada gemilerinden 
okyanusa atılmış ve terk edilmiş gibi 
bir halde gördüler kendilerini; çaresiz, 
ümitsiz yapayalnız… Yaşları ileri, be-
denleri yorgundu. Yaşlılığın getirdiği 
türlü hastalıklarla baş etmeye çalışı-
yorlardı da…

Adına “Ergenekon, Balyoz vb.” 
dedikleri CIA, FETÖ ve Tayyipgiller 
eliyle yürütülen CIA operasyonunda 
da böyle olmuşlardı vatansever silah 
arkadaşları… İçlerinde o operasyona 
uğramamış olanlar da vardı…

İşte bütün bunları bildiğimiz için 
bu vatansever Amirallerimizin imdadı-
na koştuk, zaman yitirmeksizin…

Uğradıkları saldırının niteliğini 
içerik ve kapsamını anlattık kendileri-
ne…

Türkiye’nin en iyi hukukçuların-
dan biri olan YARSAV Kurucu eski 
Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’yla 
bizim-Partimizin Ankaralı Hukukçula-
rı, Ankara TEM’de ziyaret ettiler Ami-
ralleri.

Onlara bu tür davalarda izlenen 
yolu, alınması gereken tutumu anlat-
tılar: Kendilerinin yerden göğe kadar 
haklı olduklarını, Duyuru ya da Bil-
dirilerinin anayasal bir hakkın kulla-
nılmasından ibaret olduğunu ve her 
namuslu vatandaşın da aynı anlayış 
içinde olması gerektiğini söylediler…

Suçlu olanın kendileri değil, Tay-
yipgiller ve Kaçak Saray memurları 
haline getirdiği “Yargı Mensubu” mas-
keli kişiler olduğunu, onların anayasal 
bir suç işlediğini ve görevi kötüye kul-
landığını, böyle yaparak da kendileri-
ne karşı zulüm uyguladığını anlattık. 
Daha doğrusu anlattı hukukçu Yoldaş-
larımız ve Ömer Faruk Bey...

Poliste ifade vermemelerini, doğ-
rudan savcılıkta ve hâkimlikte ifade 

vermelerini önerdiler…
Ortak bir metin hazırlamalarını ve 

hepsinin aynı metni okumasını önerdi-
ler…

Duyuru metnini o hazırladıydı bu 
hazırladıydı, ben sadece imza attım 
gibi askerliğe de insanlığa da yakış-
mayan; yoldaşlığı, arkadaşlığı, aradaki 
güven duygusunu berhava eden söy-
lemden kesinlikle uzak durmalarını, 
metni ortaklaşa kaleme aldık, dolayı-
sıyla da hepimizin ortak ürünüdür bu 
metin, demelerini söyledik…

Ertesi gün süre uzatılması için Ad-
liyeye getirildiklerinde yine konuştuk 
kendileriyle. İnancımız gereği hiçbir 
maddi karşılık beklemeksizin kendi-
lerinin müdafiliğini-savunuculuğunu 
yapabileceğimizi bildirdik.

“Tamam, onur duyarız bu desteği-
nizden ”, dediler…

Mahkeme salonuna girildi. Tam bu 
noktada başta Cem Gürdeniz olmak 
üzere üç ya da dört Amiralin vekâletini 
almış, onların avukatlığını yapan Bin-
kalıplılar Dergah’ından (Doğu Perin-
çek şeyhliğindeki PDA Tekkesi’nden) 
geçmiş Şule Nazlıoğlu Erol devreye 
girdi. Amirallerle, önlerinde parmak 
sallayarak tek tek konuştu. Sonrasında 
da hâkime gidip onunla konuştu. Sanı-
rız Hukukçu Yoldaşlarımızın ve Ömer 
Faruk Bey’in, Amirallerin avukatları 
olmadığını, zaten Amirallerin de bizi 
istemediğini söyledi. Doğu Perinçek 
tayfasının en iyi bildiği iş olan gam-
mazlık işini başarılı biçimde yaptı.

Hâkim bunun üzerine Amirallere 
tek tek sordu; bizlerin kendilerinin sa-
vunmasını yapmamızı isteyip isteme-
diğini. Hepsi de beş dakika önce ver-
dikleri sözü yutarak, tam tersi yönde 
istek belirtti. Bizi istemediklerini söy-
ledi. Bunun üzerine hâkim de bizlerin 
mahkeme salonundan çıkmamızı iste-
di… Diğer Amirallerin savunmasını 
üstlenmiş beş altı avukat da ses çıkar-
madı bu duruma…

Oysa olması gereken, yüzlerce 
avukatın Amiralleri savunmasıydı. 
“Mahkeme Salonu”nun ve adliye kori-
dorlarının bu anlayışa sahip avukatlar-
ca doldurulmasıydı.

Amirallerimizin yiğitçe yapılan bir 
savunmayla kendilerine kurulan bu 
kumpası boş düşürmesiydi. Tayyip-
giller’in her zaman yapıp alışkanlık 
haline getirdikleri Anayasa ihlallerinin 
kanunsuzluklarının, yüzlerine vurula-
rak, yapılan hayâsızca saldırının püs-
kürtülmesiydi.

Amirallerse tam tersi bir yol seçti-
ler, provokatör avukatlarının da kendi-
lerini yanlış yönlendirmesiyle…

Teslimiyeti seçip, Tayyipgiller’in 
hiç olmayan insaf ve merhametine sı-
ğınmayı tercih ettiler…

Acizlik, güçsüzlük ve merhamet 
dilenen ifadeler verdiler…

Ve kendilerini kurtaracak, onlara 
uzatılan biricik gerçek dost elini itti-
ler. Böylece de düşürülmüş oldukları 
kumpastan tek çıkış yolunu izlemeyi 
reddetmiş oldular…

Nitekim yiyorsun da yıllar yılı…
Gayrimeşru oluşunu yersen,  her 

şeyi yemeye de hazırsın, müsaitsin 
demektir…

Öylesine yiyorsun ki, her ağzını 
açışta “Sayın Cumhurbaşkanı”, “Sayın 
Erdoğan”dan başka hitap çıkmıyor ağ-
zından…

Malum şahıs dedi ki; “Ben İstanbul 
İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra, 
Eyüp Lisesine başvurdum, fark ders-
lerini vererek lise diploması aldım. O 

diplomayla da Marmara Üniversitesi-
ne kayıt yaptırdım. (O yıllarda Meslek 
Lisesi mezunları, lise diploması alma-
dan, kendi alanları dışındaki yükseko-
kullara başvuramıyorlardı.)

Biz de 2021 14 Ocak’ında Eyüp 
Lisesine dilekçe ile başvurup, Erdoğan 
hangi yılın hangi ayında size kayıt yap-
tırıp, hangi fark derslerini verip, hangi 
tarihte mezun oldu; bunun kaydı küreği, 
sicil dosyası nerededir, diye sorduk…

Yasal uygulama gereği, 15 gün 
içinde bize cevap vermeleri gerekirdi. 
Aradan üç ay geçti, hâlâ cevap yok.

Cevap olmaz tabiî… Olmayan şe-
yin nesini versin Lise…

Öyle görünüyor ki Hukukçu Yol-
daşlarımız, bir kez daha suç duyuru-
sunda bulunacaklar… Tayyip’in diplo-
ma sahtekârlığı yaptığından dolayı…

Hatırlanacaktır; zaten Noterler Bir-
liği, Tayyip’in YSK’ye verdiği diplo-
manın sahte olduğunu belirtmişti. Ka-
rar altına almıştı…

Tayyip, “Resmi Evrakta Sahteci-
lik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçla-
rı işlemiştir. Hiçbir meşrutiyeti yoktur. 
Suçludur. Mücrimdir…

Attığı bütün imzalar yok hükmün-
dedir. Bu imzaların yol açtığı maddi 
manevi zararlar, tahribatlar, yıkımlar, 
can kayıpları, ihanetler, vatan satıcı-

lıklarından ve Türkiye’yi felaketten 
felakete sürükleyişinden dolayı da ayrı 
ayrı yargılanacaktır.

Bu kayıp 128 Milyar Dolar da onun 
ve Damat Ferit’in Mutant versiyonu 
Damat Berat’ın yüzlerce suçundan bi-
ridir…

Yine hatırlanacaktır; Partimiz bu 

konuda da bu iki şahıs başta gelmek 
üzere tüm sorumlular hakkında suç du-
yurusunda bulunmuştur.

Kanunsuz diktatörler yenilecek ve 
Doğrular kazanacak en sonunda…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
16 Nisan 2021

Başyazı
Nurullah Ankut

Baştarafı sayfa 1’de

Soru 1: Diploma Nerede?

Nurullah Ankut
Mustafa Kemal Ordusu’nu

tümden tasfiye edinceye kadar bu zalimin 
ve çetesinin askerle savaşı sürecek
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Kurbanlarını, kendisine teşek-
kür etmeye mecbur bırakacak 

denli korkunç bir zulüm uygulayan 
Büyük Zalim!

Büyük Hırsız, Büyük Vatan Satı-
cı, Büyük Amerikan Uşağı!

Kin, nefret, kan ve halk düşman-
lığından beslenen İblis’in, insan su-
retinde vücut bulmuş hali!

Sanma ki yaptıkların ve çaldık-
ların yanında kalacak!

Günler geceler boyu ettiğiniz ha-
karetler, hücre cezaları, polisler ta-
rafından koltuklanarak oradan oraya 
sürüklenmeler, ev, mahalle ve şehir 
hapislikleri yetmedi; bir de elektronik 
kelepçe taktınız, ömürleri boyunca va-
tanı ve milleti sevmekten, ona hizmet 
etmekten başka hiçbir düşünce ve dav-
ranışları olmamış olan Amirallerimize, 
öyle mi?

Aklınızca bir de böyle aşağılaya-
caksınız emekli askerlerimizi, he?

Yaparsınız, yaparsınız… Sizde vic-
danın, merhametin, ahlâki ve insani de-
ğerlerin zerresi yok çünkü… Geçelim…

Hücrelerine kadar gidip söyledik 
Amirallere… Bunlara karşı başarılı 
biçimde mücadele etmenin, yani kar-
şı karşıya oldukları hayâsızca saldırıyı 
püskürtmenin tek yolunun, hukuk di-
liyle konuşursak “Kopuş Savunması” 
olduğunu…

Bu konuda bilgi ve deneyime sahip 

olan biz Halkçı Hukukçular ve YAR-
SAV Kurucu Başkanı Ömer Faruk 
Eminağaoğlu’nun hiçbir ücret talep 
etmeksizin yol göstericilik yapabile-
ceğini söyledik… Başta kabul ettiler, 
“Onur duyarız”, dediler. Fakat duruş-
ma salonunda Bin Kalıplı Doğu Pe-

rinçek ve Tekkesinin yetiştirmesi Şule 
Nazlıoğlu Erol’un iğvasına uyup ken-
dilerine uzatılan bu gerçek dost elini, 
tek kurtarıcı eli ittiler. Beş dakika için-
de görüş değiştirip düzen avukatlarının 
kollarına attılar kendilerini… Bu ibiş 
avukatlar da “Uyum Savunması” yap-
tırdı Amirallere… Sonuç bu oldu…

İçeride ufukları öylesine daralmıştı, 
öylesine dağılmışlardı ki ufuklarını sa-
dece tahliye edilmeyle sınırlamışlardı.

Tahliye oldular. Fakat şimdi de 
“Elektronik Kelepçe”in verdiği aşağı-
lamanın acısı sardı yüreklerini…

Eee, vuruşmadan teslim olur, uza-
tırsan boynunu zalimlere, bu hazin du-
rumla karşılaşırsın…

Bunu önceden gösterdik size. Fakat 
kapıldığınız korku yüzün-
den görmek istemediniz.

Leonardo Da Vinci 
kaça ayırıyordu insanları?

1- Kendiliğinden gö-
renler,

2- Gösterilince gören-
ler, 

3- Hiç görmeyecek 
olanlar.

Neyse, geçelim…
Tahliye gecesi “adli 

kontrol şartıyla” salıveril-
miş olmasına rağmen, düş-
müş bulunduğu panik gir-

dabından hâlâ çıkamamış olan Amiral 
Cem Gürdeniz ne dedi?

“Haklı tarafta, doğru tarafta ol-
mak bunlar önemli. Bu kadar basit 
bir basın açıklamasından bu aşa-
maya gelmek de tam anlamıyla bir 
iletişim kazası. Ama bu kazanın ne-
denini bizde aramayın. Metin çün-
kü çok net, iyi niyetle hazırlanmış 
bir metin ama bu... Yine de hukuk 
sistemine, adalet sistemine ve po-

lis teşkilatına kendi adıma teşek-
kür ediyorum.” (https://tr.euronews.
com/2021/04/13/montro-sorustur-
mas-nda-serbest-b-rak-lan-cem-gurde-
niz-hakl-tarafta-olmak-onemli)

Ne demiş oluyor Paşa?
“Mesajı aldım. Artık ben bir şey 

etmeyeceğim, siz de etmeyin. Yani tes-
limim…”

Biz yaştakiler ve Tarihe meraklı 
olanlar bilir:

27 Mayıs 1960 Politik Devrimi’nin 
Önderi ve zamanın Cumhurbaşkanı; 
sevimli, halkçı Orgeneral Cemal Gür-
sel, rahatsızlığı-hastalığı nedeniyle 2 
Şubat 1966 tarihinde, ABD Başkanı 
Johnson’ın “Mavi Kuş” adlı özel ma-
kam uçağıyla ABD’ye götürülmüştü. 
Gürsel Paşa giderken yürüyerek bindi-
ği Amerikan uçağından, koma halinde 
geri getirilmiş ve uzun bir komanın ar-
dından hayatını kaybetmişti. Paşamız, 
Amerika’da ölümcül komaya sokul-
muştu…

Bu gidişe tepki gösteren namus-
lu, Mustafa Kemalci Ozanımız Fazıl 
Hüsnü Dağlarca, şu efsane şiiri yaz-
mıştı:

***
Yas Çağrı

Binme onların uçağına necek 
mavi olursa olsun,

Kara topraklarda kal be.

Görmedin mi neler yazdı apacı
Ne güzellikler aldı çorak bayırla-

rından yıllardır. 
Olma artık kul be.

Yıldızlar da, Tanrılar da çok 

uzak, 
Yurttan ötesi el be.

Anadolu’nun ak güvercinleri var 
ya kırk bin köy,

Seni nereye istersen iletebilir,
Anadolu dağlarınca ol be.

Varlıkla yokluğun arası gece 
gündüz,

Bir ince kıl be.
Kalmasa bile, bir tek başka umut 

kalmasa bile yiğidim, 
Kişi bir kez ölür ölümsüzlüklere 

doğru, 
Öl be!

***
Biz de Cem Gürdeniz Paşa’ya ay-

nısını diyoruz:

Etme onlara teşekkür,
Öl be!

Paşalarımıza yapılan bu zulümler 
ve aşağılamalar, onlardan fazla bizi 
üzmektedir…

Çünkü biz Şövalyeyiz… Ve bir 
ömür;

“Onur Yaşamdan Önemlidir” şi-
arını bayrak edinerek yaşamışız. 

Ve de Amerikan devşirmesi BOP 
Eşbaşkanı ve takım taklavatından bun-
ların hesabı sorulacaktır…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
17 Nisan 2021

Kısa süre önce CIA-Tayyipgil-
ler-FETÖ Mutant-2021 Kum-

pasına maruz kalan Vatansever 
Amirallerimize!

Ayak bileklerinize taktıkları o 
utanç bilekliklerini, daha açığı ke-
lepçelerini, saç makasıyla kesip fır-
latın suratlarına, size bu aşağılık 
muamelede bulunanların!

“Elektronik Bileklik” adını ver-
dikleri o lanet halkalarını sadece ve 
sadece size hakaret etmek için tak-
tılar…

O kelepçeler aslında ayak bi-
leklerinize değil, boyunlarınıza ta-
kılmıştır. Geçen yüzyılların köleci 
zalimlerinin, kurbanlarının boyun-
larına taktıkları gibi…

Ondan sonra ne mi yapacaksınız?

Gideceksiniz, Tayyipgiller’in zin-
danlarında yatacaksınız. Onurunuzla, 
cesaretinizle…

İşte bunu yapabilme yürekliliği 
gösterdiğiniz gün, iş tersine döner. Tay-
yipgiller’in Kumpası çöker. Utanç dö-
nüp gider, Tayyip ve avanesini bulur…

Korkmayın; en az elli milyon size 
sahip çıkar. Sizi savunur, sizi korur.

Size de öğrettikleri gibi; Askerlik, 
yiğitlik yarışı içinde olanların mesle-
ğidir… Ölümü bile hiçe sayıp gülerek 
karşılayanların mesleğidir. 

Bedel ödemekten korkarsanız nasıl 
asker olabilirsiniz?

Sizi böyle durumlara düşürmemek 
için ilk andan itibaren olaya müdaha-
le ettik. Size böyle hayâsızca saldırıda 
bulunabileceklerinden söz ettik. Bunu 

püskürtmenin tek yolunun “Kopuş Sa-
vunması”na girerek, asıl kanunsuzluk 
yapanın Tayyipgiller olduğunu, sizinse 
sadece vatanı ve milleti savunduğunu-
zu söylemelisiniz, dedik. 

“Anayasanın 26’ncı Maddesinde 
belirtilen bir hakkın yani anayasal bir 
hakkın kullanılmasını suç sayanlar, ka-
nunsuzların önde gidenleridir”, deme-
niz gerekir dedik…

Sizin, beş kuruş ücret almadan sa-
vunmanlığınızı yapabileceğimizi söy-
ledik…

Fakat siz, bizimle beraber görün-
meye, yol yürümeye, mücadele etmeye 
yürek yetiremediniz…

Size teslimiyeti öğütleyen ibiş ve 
paracı avukatları tercih ettiniz. Eee, 
öyle olunca da işin gelip dayanacağı 

yer burasıydı…
Evet, bizim havamız 

serttir. Yükseklikler ha-
vasıdır. Bu havada ya-
şayabilmek için yürek, 
adanmışlık ve fedakâr-
lık, her şeyi göze almış-
lık gerekir. Siz, bu duru-
şu gösteremediniz…

Size yapılan bu aşa-
ğılık saldırılar, şunu iyi 
bilin ki en az sizin kadar, 
hatta çok daha fazla bizi 
yaralamaktadır, bizi acıt-
maktadır.

Mustafa Kemal’in Askeri olmak bu 
değildir…

Mustafa Kemal, Çanakkale’de kur-
şunlar üzerine doğru kum fırtınası gibi 
yağarken, siperden çıkıp elinde sigara-
sıyla düşman saflarını soğukkanlılık-
la gözleyen kahramandır. Cesaret ve 
kahramanlığıyla Alman generallerini, 
subaylarını şaşkınlığa uğratan insandır. 

Bilenler bilir; Deniz’ler 12 Mart 

Faşist Darbecilerinin (CIA Patentli) 
kukla mahkemelerinde sözde yargıla-
nırken, onlara şu teklif iletilir:

“Gençler yanlış yaptık, af dileriz, 
desinler; biz de onları asmayalım.”

Denizler yüzlerine tükürür, bu al-
çakça teklifi yapan faşist cellatların…

İşte onlar ölümü hiçe sayan bu yi-
ğitlik ve cesaretleriyle yürüdüler  
ÖLÜMSÜZLÜĞE!..

Vuruşmayı değil teslimiyeti seçti-
ler… Böylece de saldırıdan hafif yara-
lar alarak kurtulabilmeyi umut ettiler…

Mustafa Kemal’in askerlerine ya-
kışan bir tutum değildi bu, İzmir’in 
işgal günlerindeki “Ali Nadir Paşa” tu-
tumuydu… Sonuçta utanç vericiydi…

Karar Duruşmasından bir gün önce 
ise Hukukçu Yoldaşlarımız ve Ömer 
Faruk Bey arkadaşımız son bir kez 
daha uyarıda bulunmak ve izlemekte 
oldukları yolun kendilerini felakete 
götürdüğünü göstermek için Ankara 
TEM’e gitti. Bu kez de S. Soylu’nun 
TEM polisleri “iş yoğunluklarını” ge-
rekçe yaparak, kanunsuz bir şekilde bi-
zim görüşme isteğimizi geri çevirdiler. 
Görüştürmediler…

Ertesi gün de -gözaltına alınışları-
nın sekizinci günüydü- Amirallerimiz, 
“Savcılık” ifadesine, ardından da du-
ruşmaya götürüldüler…

İfadeleri, polisteki ifadeler gibi 
berbattı. Korku, acizlik ve acındırma 
yüklüydü. Üstelik de birbirlerini gam-
mazlama noktasına bile itilmişler, pa-
nikleri yüzünden. Bildiri-Duyurunun 
hazırlanması konusunda; acınacak, za-
vallıca durumlar sergilediler. Ben ha-
zırlamadım, imzaladım, yani geçiyor-
dum uğradım gibisinden utanç verici 
durumlar içeren tavırlar sergilediler…

Uzatmayalım bu tablo acıdır... 
Üzüntü verir vatanseverlere… 

Tayyipgiller’in yukarı kesiminden 
buyruk üzerine 14 amiral “adli kont-

rol” şartıyla serbest bırakıldı…
Tabiî ki haklarında açılmış bulunan 

TCK 316/1’den dava sürdürülecek-
tir… 

Amirallerimizin bir kısmı evinden 
çıkamayacak, bir kısmı mahallesinden 
çıkamayacak, bir kısmı da yaşadığı şe-
hirden çıkamayacak. Tamamı da yurt 
dışına çıkamayacak…

Belirlenen periyotla da polise gidip 
selam çakacak ve imza verecek… 

Bir de şu görüntüler acı vericiydi: S. 
Soylu’nun TEM polisleri, amirallerimi-
zi, hırsızlık büronun, komşunun küme-
sini patlatarak tavukları çalan kenar ma-
halle lümpenlerini taşıdığı gibi koltuk-
layarak götürüp getirdiler adliyeye…

Hırsızlık Büro memurları haklıdır 
öyle yapmakta. Çünkü bu kadersiz va-
roş çocukları idmanlıdır. Çok hızlı ko-
şarlar… Bir boşluk buldular mıydı toz 
olup izlerini kaybettirirler. Polis artık 
aylarca hatta yıllarca aramak zorunda 
kalır onları bulmak için. Biz de çocuk-
luk ve gençlik yıllarımızı böyle mahal-
lelerde geçirdiğimiz için iyi biliriz bu 
halleri…

Fakat TEM’in Amirallerimize uy-
guladığı aynı yöntem, düpedüz onları 
ezmeye, aşağılamaya yönelik bir insaf-
sız ve izansız cezadır…

Hele hele tahliye sonrasında Cem 
Gürdeniz’in yaptığı bir açıklama var ki 
onun adına biz kahrolduk…

Şöyle dedi, bilindiği gibi:
“Haklı tarafta, doğru tarafta ol-

mak bunlar önemli. Bu kadar basit 
bir basın açıklamasından bu aşa-
maya gelmek de tam anlamıyla bir 
iletişim kazası. Ama bu kazanın ne-
denini bizde aramayın. Metin çün-
kü çok net, iyi niyetle hazırlanmış 
bir metin ama bu... Yine de hukuk 
sistemine, adalet sistemine ve po-
lis teşkilatına kendi adıma teşek-
kür ediyorum.” (https://tr.euronews.
com/2021/04/13/montro-sorustur-
mas-nda-serbest-b-rak-lan-cem-gurde-
niz-hakl-tarafta-olmak-onemli)

O “adliye ve polis teşkilatı” ki, sıkı 
sıkıya artık Kaçak Saray Din Devle-
ti’nin kurumlarıdırlar, seni şafak bas-
kınıyla evinden alıyor, eşyalarına el 
koyuyor, evini arıyor. Yani uyuşturucu 
çetelerine Narkotik Polisin yaptığı uy-
gulamayı yapıyor. Sekiz gün hücrede 
tutuluyorsun keyfî biçimde. Sadece 
burnunu sürtüp sana ayar çekmek için 
yaptırıyor sana Tayyip. Ve sen, tavuk 
hırsızları gibi koltuklanıyorsun, oradan 
oraya götürülüp getirilirken hakkında 
hukuksuz, kanunsuz davalar açılıyor, 
uygulamalar yapılıyor; sen bütün bu 
olanlardan sonra kalkıp bunu yapanla-
ra “teşekkür ediyor”sun. Yazık…

Olanları da bir “iletişim kazası” 
olarak değerlendiriyorsun. Tayyip-
giller tarikat ve cemaatinin, hakkında 
yağdırdığı onca hakaret ve küfre ne 
diyeceksin?

Hiç, değil mi?
Tabiî bu küçülmeyi ileriye dönük 

hesap yaparak yapıyorsun. Tayyip ve 
Kaçak Saray’ın Adalet Nazırı bizim 
bu tutumumuzu görsün de bize acısın, 
diye yapıyorsun…

Eşinin, çocuklarının yüzüne nasıl 
bakacaksın? Torunlarına bu diz çöküşü 
mü miras bırakacaksın?

Neyse… Acıklı ve hüzünlü haller 
işte…

C. Gürdeniz, tümüyle dağılmamış 
ve azıcık cesaret toplayabilmiş olsaydı; 
aslında teşekkür etmesi gereken kesi-
min, sosyal medyada kendilerine na-
musluca ve kararlıca sahip çıkan, Mus-
tafa Kemal ve Kuvayimilliye Gelene-
ğine sahip insanların olduğunu anlardı. 

Bu arada Tele 1, Halk TV, KRT vb. 
çok az sayıdaki muhalif TV kanalla-
rında kendilerini sahiplenen insanların 
da, eğer bir teşekkür edilecekse, onu 
hak ettiklerini görürdü. 

NATO bu askerlere büyük kötülük 
etmiş… Onların ruhlarını, cesaretlerini 
ve zihinlerini boşaltmış, köreltmiş…

2008’de başlatılan CIA-FE-
TÖ-Tayyipgiller “Ergenekon, Balyoz” 
vb. operasyonlarında da böyle davran-
mıştı bunlar…

Bizim uyarılarımıza uymaya cesa-
ret edemediler. Olayı bir hukuk olayı 
gibi algılayıp hukuki savunmalar yap-
tılar. Sonunda da en ağır cezalara çarp-
tırıldılar…

Eğer FETÖ ve Tayyipgiller, elbir-
liğiyle yıktıkları Laik Cumhuriyet’ten 
kalan mirasın paylaşım savaşına giri-

şip birbirlerine düşmemiş olsalardı, 
içlerinde bu askerlerin bir kısmının da 
bulunduğu kurbanların çoğu ömürleri-
ni zindanlarda geçireceklerdi. 

Bu musibetten bile ders çıkarama-
mış bu Paşalarımız ne yazık ki…

Eğer Paşalarımıza NATO’nun yaptı-
ğı, yukarıda andığımız kötülük olmamış 
olsaydı, Meczup, Sümüklü Feto ile 1500 
kişilik koruma ordusunu peşine takma-
dan sokağa çıkmaya cesaret edemeyen 
tavşan yürekli Tayyip onları alt edemez-
di, onlara bu kumpasları kuramazdı.

Fakat olay burada gelip Cesaret 
Vatanına dayanıyor… O vatana sahip 
değilseniz, onu yitirmişseniz, onuru-
nuzu da, maddi vatanınızı da, idealle-
rinizi de savunamazsınız… “İletişim 
Kazası” gibisinden zırvalarsınız ve 
kendinizi acıklı olmakla birlikte utanç 
verici durumlara da düşürürsünüz…

Amiral kardeşler bu sekiz günlük 
süreçte Tayyip ve avanesinden AYA-
RI ALDILAR… Önümüz de yaz. Ar-
tık torunlarla beraber kumda oynarlar 
bol bol… D vitamini depolamak Ko-
vit-19’a da iyi geliyor, diyor hekim-
lerimiz… Yaşları da hesaba katılırsa 
buna da bedenlerinin ihtiyaç duyduğu 
kolayca anlaşılabilir…

Vatansever Amirallerimize yapılan 
bu İblisçe Firavun zulmünün hesabını 
da gün gelecek, biz Gerçek Devrimci-
ler soracağız.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
14 Nisan 2021

Nurullah Ankut

Nurullah Ankut

Kinden, nefretten, zulümden, ihanetten, 
hırsızlıktan ve din tacirliğinden beslenen 

Amerikan yapımı hain!

Söküp fırlatın suratlarına zalimlerin, 
“Elektronik Kelepçe” adını verdikleri

o lanet halkalarını!
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Saygıdeğer Arkadaşlar!
1967 Ekim’inde Devrimci 

Kavgaya ilk adım attığımız günden 
bu yana ömrümüz, Che’nin deyi-
şiyle “İnsan Soyunun Başdüşmanı” 
ABD Emperyalist Çakalına-Haydu-
duna ve onun hain, alçak, şerefsiz 
yerli işbirlikçilerine karşı mücade-
leyle geçti. 

Sayısız işkencelerden geçirildik, 
bıyıklarımız yolundu demet demet, 
haya torbalarımız tekmelendi, sa-
pık, insanlıktan çıkartılmış işkence-
ci cellatlar tarafından. 

İdamlarla yargılanıp, tepemizde 
yağlı urganlar sallandırıldı, yaylım 
ateşlerine tutulduk. Yanı başımızda 
vurulup düşen yoldaşlarımız oldu…

Ama bunların hiçbirisi bizde 
korkuya, tereddüde, yılgınlığa yol 
açmadı. Tam tersine; hırsımızın, 
atılganlığımızın, öfkemizin ve ka-
rarlılığımızın artmasına sebep oldu. 

“Bunun yediği dayağı eşek yesey-
di ölürdü. Fakat bu hiç akıllanmadı. 
Manyak çünkü”, şeklinde “iltifatla-
rına” muhatap olduk. Gururumuzu 
okşadı, cellatların karşımızda düş-
tükleri bu çaresizlik, yenilmişlik iti-
rafı.

Bakın, yine kendimizden söz et-
meye başladık. Yaşlanmışız çünkü. 
Malum; yaşlılar hep bir ayaklarını 
geçmişlerinde tutarlar. Geçmiş günle-
rin özlemi içindedirler çünkü…

Namuslu, Yiğit Ozanımız Âşık 
Mahsuni Şerif, bu Emperyalist Ame-
rika için “İt gibi pusuya yatar”, der. 
Çocukluğundan beri hayatı hayvanlar-
la ve tabiî köpeklerle de iç içe geçmiş 
birisi olarak ben, Ozanımızın burada 
“köpeklere” haksızlık ettiği kanaatin-
deyim. 

Köpekler sadakat timsali hayvan-
lardır. Sevdikleri için kendilerini ölü-
me atarlar duraksamadan…

Sonra, köpekler harbi, mert hay-
vanlardır. Yiğitçe olur dostlukları da, 
düşmanlıkları da…

ABD ise puşttur; aldatır, ikili oy-
nayıcıdır. Ve asla onun dostları olmaz, 
yalnızca emperyalist çıkarları olur. 
Hiçbir ahlâki, vicdani, insani değer 
taşımaz. Acımasızdır, zalimdir, cana-
vardır. 

Bu ABD Hayduduna, onun Emper-
yalist çıkarlarına dünyada en büyük 
yardımda bulunan Parababalarının 
emrindeki iktidarlar elinde tutsak edil-
miş bulunan Türkiye oldu; dünyanın 
öbür ucundaki topraklarda 1950’lerin 
başındaki Kore Savaşı’nda 884 evladı-
nı kurban vererek.

Bu savaştaki Kunuri Muharebe-
si’nde, Amerikan 8’inci Ordusu’nu, 
Çin Halk Cumhuriyeti Kızıl Ordu-
su’yla Kim İl Sung Yoldaş’ın önderli-
ğindeki Kore Halk Cumhuriyeti Kızıl 
Ordusu el ele vererek kuşatmaya al-
mıştır. Ve saldırgan emperyalist ABD 
8’inci Ordusu’nu yok etmek ya da tes-
lim almak üzeredir. Yani on binlerce 
askerden oluşan emperyalist ordu yok 
olmanın eşiğindedir. 

İşte bu aşamada ABD’li komutan-
lar, 4.500 askerden oluşan Türk Tuga-
yı’nı Kızıl Orduların önüne sürerler, 
tampon oluştursun diye.

Kurban olarak öne sürülen Türk 
Ordusu, büyük kayıplar vererek 
Kızıl Orduları duraklatır. Bu arada 

da -kazanılan bu zaman zarfında 
da- ABD Ordusu kuşatmada bir ge-
dik açıp oradan kurtulmuştur imha 
edilmekten. 

Bu tarihsel gerçeği, ABD’nin 
8’inci Ordu Komutanı General 
Walker şu şekilde netçe belirtir:

“Türk Tugayı kahramanlık sem-
bolüdür. Düşman çok üstün bir kuv-
vetle karşımızda belirdiği ve onun 
önünden çekilmek zorunda kaldı-
ğımız zaman Türkleri muharebeye 
soktum. Eğer elimin altında Türk 
birliği mevcut olmasaydı bugün bü-
tün Amerikan kıtaları imha edilmiş 
bulunacaklardı.”

Amerikancı Bayar-Menderes Çe-
tesi’nin Türk Ordusunu sürüklediği bu 
ihanet serüveninde 884 can kaybı ver-
miştir Türk Askeri…

14 Mayıs 1950 Seçimlerinde ik-
tidara gelen C. Bayar-A. Menderes 
Amerikancı Hükümeti, efendisine ya-
ranmak için yasaları bile hiçe sayarak, 
Meclise hiç danışmadan, bir emirle 
Türk Tugayı’nı Kore’ye göndermiştir. 
Hem de ABD’li komutanların emrinde 
savaştırmak üzere… Böylesine halk 
düşmanı bir iktidardı, 1950’de iş başı-
na gelen ilk Amerikancı iktidar.

Tabiî bu tek bir örnektir. 1950’den 
bu yana sayısız hizmetlerde bulunmuş-
tur Türkiye, ABD’ye… Çünkü o tarih-
ten itibaren hep Amerikancı iktidarlar 
yönetmiştir Türkiye’yi. Dolayısıyla da 
Amerika yönetmiştir…

27 Mayıs 1960 Politik Devrimi’ni 
takip eden birkaç yıllık bir süre bu 
kapsam içine girmeyebilir. 1974’ler-
deki ilk Bülent Ecevit Hükümeti de 
girmeyebilir. Bu da kısa sürmüştür. 

Türkiye’nin dört bir tarafının, her 
biri birer Ortaçağ Din Derebeyliği 
olan tarikatlarla, onlara bağlı cemaat-
lerle, Kur’an Kurslarıyla, İmam Hatip 
Okullarıyla, İlahiyat Fakülteleriyle 
donatılması ve bunlar eliyle de insan-
larımızın, gencecik evlatlarımızın Mu-
aviye-Yezid Dini’nin, IŞİD, El Kaide, 
El Nusra, Taliban vb. dinlerinin dog-
malarıyla, hurafeleriyle zihin hasarına 

uğratılması; doğa ve toplum olayları-
nı göremez, algılayamaz, anlayamaz, 
kavrayamaz hale düşürülerek bir an-
lamda meczuplaştırılması, hep ABD 
eliyle gerçekleştirilmiştir. 

Eğitimimiz, sanatımız, kültürü-
müz, ordumuz, siyasilerimiz de ABD 
yönetimine devredilmiştir. Ona teslim 
edilmiştir. 

Özetçe Arkadaşlar; 1950’lerden 
beri Türkiye’yi Türkiye yönetmemek-
tedir, ABD Çakalları yönetmektedir…

Türkiye’nin başına getirilmiş en 
büyük siyasi felaket olan Tayyipgiller 
İktidarları bile ABD tarafından imal 
edilmiştir…

Tabiî 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 
1980 Faşist Darbeleri de ABD emrin-
deki Kontrgerilla-Süper NATO-Glad-
yo tarafından tezgâhlanmıştır. 

İşte Türkiye’yi tek kurşun atmadan 
Modern Finans-Kapitalistler ve onla-
rın ortağı Antika Tefeci-Bezirgânların 
ihanetleri, vatan satıcılıkları, kanun-
suzlukları sayesinde ele geçirmiştir, 
ABD Emperyalistleri…

Ve şimdi de Türkiye’yi 1915’te 
Ermeni Soykırımı yapmakla suçluyor 
bu Emperyalist Haydut. Onun faşist 
bunak Başkanı Joe Biden dün açıkladı 
bu aşağılık suçlamalarını.

Düşünün; İnsan Soyunun Başdüş-
manı, katliamcı, talancı, komplocu 
haydut, bizi “soykırımcılıkla” suçlu-
yor…

O ve ortakları, müttefikleri olan 
AB Emperyalist Yağmacıları da Türki-
ye’ye aynı suçlamayı yöneltiyorlar…

Bu alçaklar sadece son otuz yılda, 
sadece Ortadoğu’da 10 milyon masum 
Müslüman Halkın canına kıymışlardır. 

ABD ve AB Emperyalist Haydut-
ları, 1950’den bu yana yani son yet-
miş yılda, dünyanın dört bir tarafında 
yaptıkları talan savaşlarıyla, işgallerle, 
katliamlarla, tezgâhladıkları faşist dar-
belerle ve hayâsız sömürü ve yağmala-
rıyla, ülkelerin ekonomice gelişmesine 
izin vermeyerek, ülke halklarını açlık, 
yoksulluk, işsizlik, doktorsuzluk, ilaç-
sızlık cehennemine düşürerek ve acı-
masız kukla, hain diktatörlerin ellerine 

teslim ederek; Birinci ve İkinci Emper-
yalist Paylaşım Savaşlarında cepheler-
de ve cephe gerilerinde ölen insanların 
toplamından daha fazlasının hayatını 
kaybetmesine sebep olmuşlardır. Bu 
devletlerin yöneticilerinin, Hitler ve 
avanesi Nazi Şeflerinden tek farkları 
çizmesiz ve üniformasız oluşlarıyla, 
çok daha kaypak, ikiyüzlü, sinsi ve 
kalleş oluşlarıdır. 

Katliamcılıkta ve acımasızlıkta ise 
herhangi bir farkları yoktur. Arkaların-
daki egemen zümreyse zaten aynıdır: 
Tekelci Finans-Kapitalizmdir-Modern 
Finans-Kapitalistler Zümresidir. 

Bu sömürgen zümre ve bu züm-
renin her türden temsilcileri, sömürü, 
vurgun, soygun ve yörüngelerine sok-
tukları ülkelerin halklarını köleleştir-
mekten başka hiçbir şey düşünmezler. 
Yani bir anlamda insan olmaktan çık-
mış, canavara dönüşmüşlerdir.

Bu alçak, insanlık düşmanları da 
Arkadaşlar; eninde sonunda Nürnberg 
benzeri bir mahkemenin huzuruna çı-
karılıp işledikleri binbir suçun hesabını 
vereceklerdir.

ABD Başkanı Joe Biden faşistinin 
yaptığı bu akıl, mantık ve gerçek dışı, 
bilim dışı hayâsızca saldırı karşısında, 
Meclisteki Amerikancı Beşli Çete ne 
dedi?

Ne tepki verdi?
Hiç…
Beşli Çete’den dördü sadece bir iki 

kuru gürültü çıkardı…
Kimisi “şiddetle kınadı”, kimisi de 

şiddetsiz kınadı. “Dostluğa, müttefikli-
ğe sığmaz” diyenler de oldu.

Beşli Çete’nin diğer bileşeni olan 
Amerikancı Burjuva Kürt Hareketinin 
tutumu daha pervasız oldu. O da ABD 
Başkanı faşist bunak Joe Biden’ın söz-
lerini aynen tekrarlayarak “Soykırım” 
dedi, 1915 Olaylarına. Ve her zaman 
yaptığı gibi ABD’li efendisinin yanın-
daki yerini sadakatle korudu.

Bu Amerikan yapımı satılmış bur-
juva siyasetçileri ABD’nin İngiltere, 
İsrail ve Kanada’dan başka dostu ve 
müttefiki olduğunu bilmiyor mu?

Biliyor, biliyor da onu söyleyemi-
yorlar… Çünkü kendileri de Amerikan 
yapımıdır. Onların her birini devşirip 
TBMM’ye dolduran da, siyasi parti-
lerinin başına, yönetimine oturtan da 
ABD’dir…

Bu kahredici gerçeği adları gibi 
bildikleri için işte böyle boş boş konu-
şuyorlar… Konuşmuş olmak için ko-
nuşuyorlar yani…

Hiç ağızlarını açmasalar da olma-
yacak tabiî… Bu nedenle böyle gak 
guk ederek, kendilerini adam sanan, 
bel bağlayan saf, bilinçsiz kitlele-
rin gözlerine kül serpmiş oluyorlar. 
ABD’li efendileri de bilir uşaklarının 
vaziyetini. O nedenle de hiç kızmaz 
bunlara, beni kınadılar filan diye…

Bunların hiçbiri ABD’nin isteme-
diği bir söz ve davranışta bulunmaz 
böyle durumlarda. Bunların tamamı-
nın kıblesi Washington’dur. Kâbe’si 
ise White House’tur. Türkiye’yi ABD 
ve AB Çakallarının önünde böyle felç 
edilmiş hale getiren, düşüren bu acı 
gerçekliğimizdir… Bu ihanet yarışı 
içinde olanları, uşaklık yarışı içinde 
olanları, bilinçsiz halkımız ne yazık ki 
adam bellemektedir. Onlara umut bağ-
lamaktadır… Ne diyelim; kader utan-
sın. Bu ihanet günlerini de aşacağız… 
Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri 
gibi gidecekler…

Ve biz ne diyoruz Arkadaşlar, tâ 
1960’lı yıllardan beri?

“Yanki Go Home!”, “Hoşt Ame-

rika, Puşt Amerika!” “Katil ABD, 
Ortadoğu’dan Defol!”

Denizler ne diyordu?
“Bizim düşmanlarımız Ameri-

kan Emperyalistleri ve yerli işbirlik-
çileridir!”

Saygıdeğer Arkadaşlar;
Vatansever, yiğit iki Ozanımızın 

sözleriyle bitirelim sözlerimizi:
***

Mahsuni Şerif Amerika Katil 
Videosu Girecek (https://www.
youtube.com/watch?v=aC7pvV5L-
5ns&ab_channel=Se%C3%A7me-
celer)

AMERİKA KATİL!
Defol git benim yurdumdan
Amerika katil katil
Yıllardır bizi bitirdin
Amerika katil katil

Su diye yutturur buzu
Katil düştük kuzu kuzu
Dünyanın en namussuzu
Amerika katil katil

Devleti devlete çatar
İt gibi pusuda yatar
Kan döktürür silah satar
Amerika katil katil

Japonya’yı yiyen velet
Dünyadaki tek nedamet
İkiyüzlü kahpe millet
Amerika katil katil

İnsanlıkta ırk sarısı
Küstü dünyanın yarısı
Vietnam’ın pis karısı
Amerika katil katil

Bunca milletlere yazık
Sömürülmüş bağrı ezik
Seni seven kanıbozuk
Amerika katil katil 

Mahsuni der Türk Milleti
Çıksın gitsin elin iti
Demedim mi bunlar kötü
Amerika katil katil

Âşık Mahzuni Şerif

ENİNDE SONUNDA
Sen ey Amerika, benim tepeme
Sanma ki hep böyle dikileceksin
Bugün değil ise, yarın mutlaka
Defolup yerine çekileceksin
 
Benim adım proleter dört bucak
Bir gün ayak seslerimi duyacak
Ve benim önümde duramayacak
Boynunun üstüne yıkılacaksın
 
Sen de farkındasın elbet varımın
Hesabını soracağım kârımın
Kırk dört numaralı ayaklarımın
Nasırı dibine gömüleceksin
 
Mavi gökte bayrağım var, kızıl kan
Kitaba, silaha sarıldığım an
Avrupa’dan, Afrika’dan, Asya’dan
Bil ki tâ kökünden söküleceksin
 
Sana kesin söylüyorum bana bak
Öyle bir gün gelecek ki alnı ak
İnsanlar içine çıkamayacak
Yüzüne lanetle bakılacaksın.
 
Yalanların, zulmün, gücün bitecek
Uşakların koyup seni gidecek
Ardından sen seni mahkûm edecek
Halkalı ipime takılacaksın.
Âşık İhsani

***
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

26 Nisan 2021

Nurullah Ankut
Türkiye’nin en kahpe düşmanına

“dost ve müttefik” diyen
Amerikan uşağı satılmışlar

Bırakalım Denizler’i, bir Arap Mil-
liyetçisi olan Saddam Hüseyin bile, 
Irak İşgali sonrasında Amerikan Em-
peryalistlerinin orada kurdukları zin-
danda tutulurken, kendisini sorgulayan 
CIA görevlilerinin kendisine ilettikleri 
uzlaşma teklifini anında reddeder. Sor-
gucu CIA Şefi, Donald Rumsfeld’den 
bir mektup getirip sunar Saddam’a. 
Sorar Saddam, “Bu nedir?” diye. 
CIA’cı; “D. Rumsfeld’den mektup”, 

der. Saddam eline almayı bile reddeder 
mektubu…

Kendisinin meşru Irak Cumhurbaş-
kanı olduğunu, Amerikalıların ülkesi-
ni işgal edip kendisini hapsettikleri ve 
kendi oğulları ve torununun da içlerinde 
olduğu milyonlarca Irak vatandaşını öl-
dürdükleri için suç işlediklerini söyler. 

Yine bilindiği gibi, Muammer 
Kaddafi de başka bir ülkeye sığınması 
teklifini reddedip şehit edilinceye ka-

dar işgalci, NATO’cu emperyalistlerle 
savaşmaya devam eder.

Özetçe Arkadaşlar; CIA-Tayyip-
giller ve FETÖ Kumpasına uğrayan 
emekli Yurtsever Amirallerimiz, Mus-
tafa Kemal’in Askeri olma şerefine 
sahip olduklarını gösterememişlerdir, 
ispatlayamamışlardır…

 Amirallerimiz aslında bu değildi. 
NATO içinde bulunmuş olmak, onlara 
bu kötülüğü yaptı. Onların ruh ve be-
den dirençlerinin kırılmasına yol açtı. 

Mustafa Kemal ve Silah Arkadaş-
ları, Kuvayimilliye Kahramanlarını, 
Şehitlerini unutturdu…

“Size savaşmayı değil, ölmeyi em-
rediyorum!”, diyebilen bir komutanın 
nasıl bir komutan olduğunu unutturdu. 
Ve de askerlerinin, o komutanın em-
rine tereddütsüz uyduğunu, ölüme de 
gülerek gittiğini unutturdu…

Amiral, General ve Subaylarımızı 
zaten NATO adlı ABD komutasındaki 
emperyalist savaş örgütünün yol açtığı 

zaaf yendirdi, Pensilvanyalı İblis Sü-
müklü FETO’yla Potamyalı ABD-CIA 
devşirmesi, tavşan yürekli Tayyip ve 
avanesine…

Geçecek bu kapkara günler de. Bu 
ablukayı yırtacağız. Emperyalistler, İş-
birlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler!

Tabiî hesap da verecekler!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

23 Nisan 2021
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Atalarımız soykırımcı, katildi, 
deyince demokrat olacağını sa-

nan bilim, bilinç ve kişilik yoksulu 
zavallılarla, “Ermeni Soykırımı” 
Emperyalist Yalanını savunma ve 
BOP’ta yani Yeni Sevr’de emperya-
list efendilerinin kendilerine verdiği 
rolü oynama kaydıyla siyaset sahne-
sinde yer alma hakkı elde eden satıl-
mış hainler!

Bunların alayı “Ermeni Soykırı-
mı” Emperyalist Yalanının kargala-
rındandırlar. Bet sesleriyle doğru-
dan ya da dolaylı bu yalanın papa-
ğanlığını yaparlar...

Birinci kategoride yer alan gafiller 
güruhu acınası zavallılardır. Fakat yap-
tıkları masum bir iş değildir. Onlar da 
zavallılıklarından dolayı hainler koro-
sunun içinde yer alırlar... Bilmeden ve 
içinde bulundukları hainler çevresinin 
görüşlerini paylaşmakla onlarla uyum 
sağlamış olmanın verdiği rahatlığın 
psikolojik etkisine kapılarak... O yüz-
den bu kategori üzerinde fazla durma-
yalım. Toplumda böyle zayıf kişilikli, 
başkalarının yönlendirmesine kolayca 
giren, özellikle de küçükburjuva kat-
manlardan yığınla insan bulunur.

Biz, esas hainler, bilinçlice çıkar 
için kendini satılığa çıkarmış hainler 
üzerinde duralım...

Fakat ona geçmeden önce söz ko-
nusu emperyalist yalan üzerine özetin 
özeti bir belge-kanıt koyalım ortaya.

Bilindiği gibi biz Gerçek Devrim-
ciler için her şeyden önemli olan olay-
lardır. Zaten Bilimsel Sosyalizm de 
olayların bilimidir.

Demek ki biz sadece olaylardan 
yani gerçeklerden yanayız. Gerçeği 
bulmak için de olayları yani olanı ol-
duğu gibi göreceğiz. Bozmayacağız, 
çarpıtmayacağız, ekleme çıkarma yap-
mayacağız. Olay neyse onu göreceğiz, 
tabiî sebep ve sonuç ilişkileri içinde. 
Kendi bağlamı içinde...

Bunu en yanılmaz biçimde başara-
bilmek için de Diyalektik Maddecilik 
denen mantık ve metodumuzu kulla-
nacağız...

Şimdi o “özet” belgeyi görelim. 
Belge, 1920’lerin Türkiye Ermenile-
ri Temsilcisi Bogos Nubar Paşa’nın 
Fransız Dışişleri Bakanı Stephen Pi-
chon’a yazdığı mektuptur. Kısadır 
mektup. Fakat konuyu en öz ve en 
net-açık-kesin ve anlaşılır biçimde or-
taya koyan bir kanıt belgedir. İşte:

“Sayın Bakan,
“Ermeni Milli Komitesi adına, 

şu hususları hatırlatarak aşağıdaki 
bildiriyi arzetmekle şeref duyarım:

“Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi, 
en büyük fedakârlıklar ve sürekli ıs-
tıraplar pahasına, savaşın başından 
beri İtilaf Devletleri’nin gayesine 
sarsılmaz bağlılığımızın bir nişanesi 
olarak;

“Ermenilerin fiili bir şekilde sa-
vaşan taraf olduğunu;

“Fransa’da ilk günden itibaren 
hizmet eden gönüllülerinin Fransız 
bayrağı altında Yabancı Lejyonu’n-
da zafer elde ettiklerini;

“Cumhuriyet Hükümeti’nin ta-
lebi üzerine Ermeni Milli Komitesi 

tarafından silah altına alınan Er-
meni gönüllülerinin Filistin’de ve 
Suriye’de Fransız birliklerinin he-
men hemen yarısını teşkil ettikleri-
ni ve General Allenby’nin zaferinde 
büyük payları olduğunu, bunun da 
Allenby ve Fransız komutanlar ta-
rafından resmen beyan edildiğini,

“Kafkasya’da, Rus İmparator-
luk ordusundaki 150.000 Erme-
ni’den ayrı olarak, komutanları 
Antranik ve Nazarbekoff’un komu-
tası altında, 40.000’den fazla gönül-
lünün bir kısım Ermeni vilayetleri-
nin kurtuluşuna katkıda bulundu-
ğunu,

“Lütfen Sayın Bakan, üstün say-
gılarımın teminatı olarak kabul bu-
yurunuz.

“Ekselans S. Pichon
“Dışişleri Bakanı Paris
“Başkan Boghos Nubar
“İmza
“Dışişleri Kayıt Damgası
“3 Aralık 1918” (Aktaran, Türk 

Tarih Kurumu)
Konuyla ilgili daha geniş bilgi al-

mak isteyen arkadaşlar, her yıl 24 Ni-
san’larda medyaya verdiğimiz 14 say-

falık bildirimize 
bakabilirler. Çok 
daha fazla bilgi 
edinmek isteyen-
lerse 2007’de ya-
yımlanan “Sevrci 
Soytarı Sahte 
Sol ve Ermeni 
Sorunu” adlı ki-
tabımıza bakabi-
lirler...

Fakat yukarı-
da alıntıladığımız 
mektup bile ger-
çeğe odaklanmış 
akıl sahipleri için 
meselenin anla-
şılmasına yet-
mektedir...

İnsan Soyu-
nun Başdüşmanı ABD ve AB Em-
peryalist Haydutları, kanlı, karanlık 
geçmişlerine bakmadan Türkiye’yi ve 
Osmanlı Atalarımızı hiç utanıp sıkıl-
madan soykırımcılıkla suçlamaktadır-
lar. O alçaklar, o insanlık düşmanları 
aslında Yeni Sevr peşindedir. Birinci 
Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Sa-
vaşı’mızın zaferiyle çöpe atılan Sevr’i 
oradan alıp, diriltip yeniden karşımıza 
dikmek peşindedirler. Bize yönelttik-
leri “Ermeni Soykırımı” Emperyalist 
Yalanı da onların bu emperyalist plan-
larının bir enstrümanıdır. Bir aracıdır. 
Bir silahıdır. 

Bizim Tarihi Köklerimize saldır-
mak ve oradan bizi vurmak istemekte-
dirler. Atalarınız soykırımcı katillerdi, 
bunu kabul edin, diyerek bizim kendi-
lik değerimizi örselemek, yapabilirler-
se yok etmek istiyorlar. Yani bizi ulus 
olarak değersizleştirmek ve bizi de 
bunu kabule, buna inanmaya zorlamak 
istiyorlar. Alçakça stratejileri ve hedef-
leri bu.

Oysa insanlarımız Kıvılcımlı Us-
ta’nın deyişiyle; “dünyanın en tole-
ranslı halkı”nı oluşturur. Vicdan, mer-
hamet duygusu-acıma duygusu yüksek 
bir halktır. 

Şimdi gelelim Amerikan yapımı 
Parababaları siyasetçilerin, ABD Baş-
kanı yeni faşist bunak Joe Biden’ın 
Osmanlı atalarımızı soykırımcılıkla 
suçlaması karşısında silik kalmaları-
na. Çapsızlıklarını ve korkaklıklarını 
sergilemiş olmalarına. Daha önce de 
söylediğimiz gibi bunların tamamı za-
ten Amerikan yapımıdır. Siyasette şu 
an bulundukları yere onları, Amerikalı 
yapımcıları ve de efendileri oturtmuş-
tur. 

Bu nedenle de efendilerine karşı 
çıkabilme güçleri zinhar yoktur. Yani 
bunlar “sahibinin sesi”dir... Onur, ki-
şilik pişilik aramayacaksınız bunlarda. 

Sonra bunlar, Joe Biden’ın söyle-
diğini zaten yıllarca önce sözleriyle ve 

davranışlarıyla, doğrudan ya da dolay-
lı olarak söylemişlerdir. Yani bu yerli 
hainler de Joe Biden’la aynı düşünce-
dedir.

Şimdi, Banu Avar’ın konuya iliş-
kin şu videosunu bir dinleyelim-izle-
yelim veya tapesini okuyalım:

***
Videonun Tapesi:
Tarih 23 Nisan 2014. O yıllarda 

başbakandı Recep Tayyip Erdoğan ve 
bir ilke imza atmıştı. Açıklaması şöy-
leydi: “20’inci Yüzyıl başındaki ko-
şullarda hayatlarını kaybeden Ermeni-
lerin huzur içinde yatmalarını diliyor, 
torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz.”

Geçen yıl 2020’de, 24 Nisan’da da 
Erdoğan, Ermeni Patriğine bir mektup 
yolladı ve “Birinci Dünya Savaşı’nda 
hayatını kaybeden Osmanlı Ermenile-
rini saygıyla anıyorum”, dedi.

2015’te ilk kez bir hükümet men-
subu, sözde Ermeni Soykırımı’nın 
100’üncü yıl ayinine katıldı ve taziye-
lerini sundu. Bu Avrupa Birliği Bakanı 
Volkan Bozkırdı, bu bakan. Ve Kum-
kapı’daki kilise ayininde kameralara; 
“1916’dan beri bu ayine katılan ilk 
bakan benim ve bundan onur duyuyo-
rum”, demişti.

Çanakkale’de Papazlara ayin yap-
tırılmıştı aynı yıl. Prens Charles hu-
zurunda Ermenilere taziye dilenmişti. 
Yani aslında Türkiye, yapmadığı soy-
kırım için çoktan özür diledi.

O nedenle Biden’in ne yaptığının 
bugün hiç önemi yok. Şimdi biraz ge-
riye gidelim. 2007 yılında Fransa’da 
Ermeni yılı ilan edilmişti. O zamanlar 
TRT’de çalışıyorum, “Sınırlar Arasın-
da” adlı belgesel dizisini yapıyorum. 
Bir bölümü, Ermeni yalanı ve Fran-
sa’nın bölücü aydınlarına ayırmıştım. 
Paris’in her yanında Türkiye karşıtı 
anıtlar, sergiler, konferanslar Osman-
lı barbarlığını anlatıyordu, Türkle-
rin barbarlığını anlatıyordu. Ermeni 
Araştırma Merkezi’ne gittik, başkan 
Jean Claude Kebabdijan ve Ermeni 
entelektüellerle röportajlar yapıyoruz. 
Türkiye’den göçmüş ailelerin çocuk-
ları hepsi. Yozgat’tan, Erzurum’dan, 
şuradan buradan. Beni ağırlamak için 
ellerinden geleni yaptılar en başta; sa-
nırım beni Türkiye’nin Türk olmayan 
medyasından sandılar, sonu öyle bit-
medi tabiî konuşmaların.

Hepsine; “neden bunca yıl sonra 
gündeme getirdiniz, getiriliyor”, diye 
sormuştum.

Kebabdijan; “1915-16 yıllarındaki 
soykırımı tüm Türk milletine mal ede-
mem. Ama bu İttihat ve Terakki’nin 
belli bir kesimi tarafından planlanmış-
tı. Tabiî ki bugünün Türkiye’sini olan-
lardan sorumlu tutamayız”, demişti.

“Peki, bu söyledikleriniz ışığında 
Fransa’daki son yasayı nasıl değerlen-
diriyorsunuz? Artık Ermeni soykırımı 
yapılmamıştır demek yasak. Fransa, 
faşist yasalar çıkarıyor”, dediğimde; 
“Bu yasa toplum içinde sosyal barı-
şı ve huzuru sağlayacak bir yasadır”, 
diye cevap vermişti. “Soykırımın adı 
konulmaması hakaret, aşağılama olur-
du biz Ermeniler için”, demişti.

O anda aklımdan Irak’ta, Filis-
tin’de, Afganistan’da, Lübnan’da ve 
birtakım başka yerlerde sorgusuz sual-
siz ölen, işkence gören yüzbinler geç-
mişti. Acaba Musul’da, Tel Afer’de, 
Gazze’de kimler neyi nasıl algılıyor-
du? Ya Azerbaycanlılar, hakaret ve 
aşağılanma konusunda onlar ne düşü-
nüyorlardı?

Asıl meseleye gelelim, emperyalist 
devletler sopa gösterip havuç uzata-
rak dünyayı idare etmeye çalışıyorlar. 
Amerika’nın da Diplomasiden anladı-
ğı budur. Nasıl ki 100 yıl önce Avrupa-
lı devletler Osmanlı İmparatorluğu’na 
karşı etnik kart kullandılar, Osmanlı 
uyruklu Ermeni ve Kürtleri ayrı devlet 
kurma yönünde kışkırtıp, silahlandır-
dılar, bu politika hiçbir değişime uğra-
madan bugün de devam etmektedir ve 
bilmemiz gereken sadece budur. 

Hatırlayın, Osmanlı İmparator-
luğu sınırları içinden 25 devlet çıktı 
ama Batı’nın en büyük hayali olan, 
Osmanlı toprağındaki petrol coğraf-
yasından alınıp çıkarılacak iki devlet 
projesi yarım kaldı. Bunlardan biri 
Kürdistan’dır, öbürü de Ermenistan. 
Gerisi palavradır, manevradır, pis bir 
oyundur. Usanmadan Batı’ya Ermeni 
soykırımcısı olmadığımıza inandırmak 
için dil dökmek de bu pis oyuna hizmet 
eder, oyunu devamlı kılar, gereksizdir. 

Hiç merak etmeyin, Batı, neyin 
ne olduğunu bizden daha kapsamlı 
olarak bilmektedir. Arşivlerinde asıl 
Türk soykırımlarına ait birçok belge 
de mevcuttur. 2006’da Erivan’da Mil-
liyetçi Taşnaksutyun Partisi sözcüsü 
Giro Manoyan; “Gelecekte Türki-
ye’den toprak talep edebiliriz”, cümle-
sini kurmuştu.

Ben de konuyla ilgili her röporta-
jımda; “Bir sonraki adımınız ne olacak? 
Yani Ermeni soykırımını kabul edin diye 
bağırıp çağırıyorsunuz, peki bundan 
sonraki adımınız nedir?”, diye sorardım.

Eski Cumhurbaşkanı, Ermeni soy-
kırım inkâr yasası mimarı Nikolas Sar-
kozy’nin danışmanıyla da bir röportaj 
yapmıştım. Patrick Devejıan’dı adı. 
Ermeni terör örgütü Asala’nın avuka-
tıydı; geçen yıl vefat etti. Ona; “Bir 
Ermeni olarak, Ermeni devletinin bir 
sonraki adımını ve taleplerinin ne ola-
cağını tahmin edersiniz”, diye sorun-
ca ayağa fırlamıştı. “Siz bana Ermeni 
diyemezsiniz, ben Fransız’ım”, diye 
bağırmıştı. “Ben burada Ermenistan 
adına konuşmuyorum ve konuşmaya 
da hakkım yok. Ben Ermeni değilim, 
ben Fransız’ım”, diye bağırmıştı.

Babası Elazığ doğumluydu. Soyadı 
Devejıan’dı ve Ermeni asıllı oluşunun 
öne çıkarılmasından nefret ediyor-
du. “Fransa dâhilinde yaşayan her-
kes Fransız’dır”, demişti. Kulağımıza 
küpe olsun.

Devejıan’la röportajımızda ikinci 
çok önemli noktayı da sizinle paylaşa-
yım. Şöyle demişti:

“Türkiye’de yaşayan bir azınlık 
kararlılıkla planlı bir şekilde ve tam 
bir uygulamayla Türk otoriterleri tara-
fından yok edildi ve bu soykırımı ilk 
kabul eden de o yıllardaki Türk yöneti-
cileriydi. Damat Ferit Paşa hükümetin-
den söz ediyorum.”

Aynen böyle demişti. Doğruydu 
söylediği, Damat Ferit Paşa hükümeti 
kabul etmişti evet soykırımı o dönem-
de. Tıpkı daha sonra bazı yöneticilerin 
de Türkiye’de bunu kabul ettikleri gibi.

Batı’nın pis oyununu kabul edip, 
haklı gören Damat Ferit ve Padişah 
Vahdettin, bize şunu kanıtladı: Her 
zaman yöneticiler milletin yanında ol-
mayabiliyor. Bu da kulağımıza küpe 
olması gereken ikinci husus.

Tarihten küçük bir yaprağı size 
hatırlatayım; 22 Temmuz 1920 Yıldız 
Sarayı’nda toplanan bir Saltanat Şû-
rası var, Vahdettin başlarında. Sevr’in 
maddeleri oylanıyor ve Damat Ferit 
Sevr anlaşması için diyor ki:

“Bu anlaşma İstanbul’u ve küçük 
bir toprak parçasını bize bırakıyor, an-
laşmayı imzalarsak iyi kötü bu kadar 
da olsa bir varlığımız olacak ama im-
zalamazsak dünya haritasından siline-
ceğiz, oylayalım”, diyor.

Sevr’e göre Güneydoğuda bir 
Kürdistan ve yanı başında sınırları 
Amerikan Başkanı Wilson tarafından 
çizilmiş bir Ermenistan devleti olacak 
ve Türkiye’ye de 2-3 şehir kalacak. 
Batı’nın bu pis oyunu tutmamıştır. 
Amerika henüz emekleme döneminde 
kendine bakmak, kendiyle ilgilenmek 
zorundadır. Fransız sömürge valileri 
Anadolu direnişiyle baş edememiştir. 
Anadolu direnmiştir, Batı geri çekil-
miştir. Ardından da çok kısa bir zaman 
sonra İkinci Paylaşım Savaşı, İkinci 
Dünya Savaşı başlamıştır, bu konuyla 
ilgilenememişlerdir.

Ama 1970 yılında, toparlanmış ola-
rak eski rüyalarına geri döndüler. 1970 
yılında Paris’te Sevr Antlaşması’nın 
50’nci yıldönümü toplantısı yapıldı ve 
toplantının adı neydi biliyor musunuz?

“Sevr’i Canlandırma Toplantısı”ydı.
1974’te Kıbrıs çıkartması yapıldı, 

adada zulme dur, dendi ve tam bir yıl 
sonra, 1975’te Ermeni Asala örgütü 
kuruldu ve onlarca Türk Diplomatı şe-
hit edildi. Asala, Sevr’de öngörüldüğü 
şekliyle bir Ermeni devleti için kurul-
muştu, öyle açıkladılar.

Asala küresel oyunda yerini aldık-
tan birkaç yıl sonra, 1978’de de PKK 
kuruldu ve yine Sevr’de öngörülen 
Kürt-Federe devletinin kurulmasını 
amaçladı. Sevr Antlaşması’nda yer 
alan bir başka devlet projesi daha var-
dır. O da; “Bizans Devleti Projesi”dir.

1994’te Avrupa Birliği, Fener Rum 
Patriği Bartholomeos’u Bizans Devlet 
Başkanı olarak seçtiğini duyurdu. Bu, 
çok ilginç bir noktadır. Bu unvan, yani 
Bizans Devlet Başkanı unvanı sadece 
Sevr’de, Sevr Antlaşması yaprakları 
arasında mevcuttu. Buna göre, Fener 
Patrikhanesi Ekümenik yani toprak sa-
hibi olacaktı. Ekümenik demek budur; 
toprak sahibi olmak. Ekümenik ola-
caktı ve tıpkı Vatikan Devleti gibi bir 
statüye kavuşacaktı.

Batı’nın pis oyunu sadece etnik 
kartlardan oluşmaz, hedef ülkelerin 
içinde satılık mecralar bulunur. Aydın-
ların beyinlerine sızılır, tüm kurumlar 
etki altına alınır. Batı’nın bayilikleri, 
öyle diyelim, bayilikleri (Attila Abi’nin 
sözüdür bu), Batı’nın bayilikleri hükü-
metin, ordunun, üniversitelerin kılcal 
damarlarına konuşlanır. Ben 2006’da 
TRT’de Sevr ve Fransa belgeselini yap-
tıktan sonra başıma garip şeyler gel-
mişti. Öncelikle belgeselden, Cezayirli 
avukat Isabelle Peyre’nin, çok önemli 
sözleri olan Isabelle Peyre’nin röportaj-
ları çıkarılmıştı, sansürlenmişti. 

Avukat Peyre şöyle diyordu:
“Dünya tarihini yeniden değer-

lendirecekse, önce Amerika, Kızıl-
derililerin kanları üzerine kurulmuş 
bir ülke olduğunu kabul etsin. Bence 
Türkiye’ye bu şekilde baskı kurulma-
sının nedeni, ondan istenen bir şeyler 
olmasıdır. Onu bir noktaya doğru itek-
lemektir. Şu yeni çıkarılan soykırım 
inkâr yasasına bakın, bu yeni yasayla 
Fransa iki ülkenin; Türkiye ve Erme-
nistan’ın içişlerine ve daha da kötüsü 
tarihine müdahale ediyor. Bunu, Türki-
ye’nin egemenliğine bir saldırı olarak 
yorumluyorum. Türkiye bu sorunuy-
la tabiî ki ilgilensin ama bence Fran-
sa’nın bu konuda kimseye ders vere-
cek bir durumu olamaz. Fransa neden 
Cezayir Milleti’ne korkunç, canavarca 
işkenceleri, toplu katliamı kabul etme 
konusunda hiçbir adım atmamıştır? Bir 
kere hükümetler, tarihi gerçekler konu-
sunda fetva veremezler. Fransa, tarihin 
bu döneminde, tam şu sırada ırkçılık 
ve ayrımcılığı güden politikalar uygu-
lamaktadır, kendine bakmalıdır.”

İşte Isabelle Peyre aynen böyle de-
mişti.

 Ve bu röportaj Türkiye’de TRT’de, 
Türk televizyonundaki yapılmış olan 
bu belgeselimizde sansüre takıldı. İl-
ginç değil mi?

Daha acısı da var. 3 Temmuz 
2007’de AKP hükümeti sözde Ermeni 
soykırımı demeyi yasakladı. Bundan 
böyle dedi, soykırım yalanları 1915 
olayları adı altında anılacak, dedi.

Bu arada Batı; ne Cezayir, ne Ru-
anda, ne Irak, ne Haiti, ne Lübnan, ne 
Filistin, ne Azerbaycan, ne Yemen, ne 
Nijerya, ne Afganistan… sayalım mı 
daha? Sayamayacağımız kadar çok 
ülkede yaptığı soykırımlar için hiçbir 
zaman özür dilemedi.

Bu pis oyunları sahneye koyan 
emperyal ülkeler ve onların bile isteye 
oyununa gelen hükümetler, oyunların 
farkında olanları korkutamazlar, yıl-
dıramazlar. Biz oyunların farkındayız.

Amerika’nın son adımı, Ermeni soy-
kırımını kabul ediyorum, falan var ya; 
bu oyun. Bu pis oyun. Ve bu son adım. 
Bununla, NATO tatbikatına katılma ka-
rarında olan Türkiye’yi yönetenlerin dü-
şünmesini sağlar mı emin değilim ama 
Türk Milleti’nin dikkatini çekecektir 
diye düşünüyorum. (https://www.you-
tube.com/watch?v=bEQqfxGI--U&ab_
channel=BanuAVAR-ResmiKanal)  

***
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Evet Arkadaşlar, Kaçak Saraylı Ha-

fız ve avanesinin durumu budur işte...
Şimdi de Sorosdaroğlu Kemal 

Efendi’nin Yeni CHP’sinin tutumunu 
görelim. Sorosçu Kemal de aslında 
Türkiye’yi soykırımcılıkla suçlamak-
tadır. Fakat bu anlayışını davranışla-
rıyla ortaya koymaktadır...

2019’da yazdığımız bir yazıda 
onun ve Yeni CHP’sinin tutumunu 
şöyle sergilemiştik. O yazımızı aynen 
aktaralım:

***

Ermeni Soykırımı Emperyalist 
Yalanı ve onun Türkiye’de 

savunuculuğunu yapan 
hainler güruhu

Che’nin deyişiyle “İnsan soyu-
nun başdüşmanı” Emperyalist Hay-
dut ABD de bizi “Ermeni Soykırı-
mı” yapmakla suçlayacakmış...

Temsilciler Meclisinden bu yön-
deki kararını geçirmiş. Senato’da da 
onaylanırsa bu karar, ki öylece de 
görünüyor, AB Emperyalist Haydut-
larının yaptığı gibi ABD Kongresi de 
bizi soykırımcı ilan edecek artık.

Zaten 36 eyaleti bu aşağılık suç-
lamayı yapmıştı bize. Birkaç ABD 
Başkanı (Reagan, George W. Bush 
ve Obama) da dolaylı bir ifadeyle 
aynı suçlamayı yöneltmişti. 

Talihin ne İblisçe oyunudur ki 
bu, İnsan soyunun başdüşmanları, 
insanlığa karşı en büyük soykırım-
larını, ulusal kimliklerinin bir par-
çası haline dönüştürmüş olan bu 
alçaklar sürüsü, kendilerini temize 
çıkarmaya çabalıyor bu şerefsizce 
girişimleriyle ve elbirliğiyle Türkleri 
mahkum etmek istiyor.

Bir kere ABD’nin Tarihi, İnsanlı-
ğın en büyük soykırımlarından birinin 
üzerine inşa edilir. Bazı namuslu tarih-
çilerin araştırma sonuçlarına göre, 30 
milyona yaklaşan Amerikan yerlisi bu 
süreçte akla hayale gelmeyecek İblisçe 
canavarlıklarla katledilir. Silahlarla öl-
dürülür, top atışlarıyla kampları yerle 
bir edilir, cesetleri parçalanır. Bazen 
de sureti haktan görünerek onlara yar-
dımda bulunuluyormuş kandırmacası 
altında, çiçek hastalığı bulaştırılmış 
battaniyeler hediye edilir yerli halka.

O güne dek Yeni Dünya’da görül-
memiş bir hastalık olan çiçek, yerli 
halkta hiçbir bağışıklık oluşmadığı için 
kırıp geçirir insanları, bebeleri, yetiş-
kinleri, yaşlıları.

Yerli halkın açlıktan ölmesi için en 
önemli geçim araçlarından biri olan 
yaban sığırları acımaksızın aynı kat-
liama uğratılarak milyonlarcası yok 
edilir.

Meyve ağaçları kesilir...
Ve sonuçta Amerikan Yerlilerinden 

koca kıta temizlenmiş olur. Kalan çok 
az sayıdaki çaresiz ve silahsız yerli de 
hayvanat bahçelerindeki tutsak hay-
vanlar misali, birkaç toplama kampın-
da biriktirilir ve teşhir edilirler oralar-
da beyaz insanlara.

Bu aynı Emperyalist Haydut, yer-
yüzünde ilk ve tek olarak atom silahı-
nı kullanır, Japonya’nın Hiroşima ve 
Nagazaki şehirleri üzerinde. 150 bin 
Hiroşima’da, 75 bin de Nagazaki’de 
olmak üzere 225 bin insan bir hafta 
içinde yok edilir. Yüzbinlerce insan da 
radyasyonun uzun vadede yol açtığı 
kanserler vb. hastalıklar yüzünden ha-
yatını kaybeder.

Aynı anda İngiliz Emperyalist Hay-
dudunun Başbakanı Winston Churc-
hill; “Çocuk başarıyla doğdu”, diyerek 
bu canavarlığı kutsayan sevinç çığlık-
ları atar.

ABD Emperyalizmi öncesinde de 
İngilizler, Amerikan Yerlileri üzerin-
de soykırım boyutlarında katliamlar 
gerçekleştirirler. Bu İngiliz Emperya-
listleri aynı soykırımı Avusturalya ve 
Yeni Zelanda’da, bu kıtanın yerlileri 
üzerinde uygular. Ayrıca Hindistan’da 
da yüzyıllar boyu soykırım uygular bu 
sömürgeci emperyalist çakal. Ve daha 
Güney Afrika gibi birçok yerde katli-
amlar yapar.

Avrupa’nın diğer önde gelen em-
peryalist haydut devletlerinden olan 
Almanya, malum olmak üzere, İkinci 
Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda Ya-

hudi, Roman, engelli insanlar ve ko-
münistleri ortadan kaldırır, acımasız 
bir soykırımla. Bu süreçte yok edilen 
Yahudilerin sayısının 6 milyona vardı-
ğı söylenir.

Fransa ise Çinhindi, Afrika ve Ku-
zey Afrika’da, özellikle de Cezayir ve 
Ruanda’da 2 milyonu aşkın insanı or-
tadan kaldırır, acımasız bir soykırımla. 
Diğer Afrika ülkelerinde de daha dü-
şük ölçekte olmak üzere soykırımlar 
gerçekleştirir.

Hollanda, Belçika ve İspanya gibi 
AB’nin diğer haydut devletleri de Af-
rika ve Latin Amerika’da aynı şekilde 
soykırımlar yaparlar.

İtalya ise benzer soykırımı Kuzey 
Afrika’da gerçekleştirir, 20’nci Yüz-
yıl’ın başlarında.

Velhasıl; ABD ve AB Emperyalist 
Çakallarının tarihi, insanlığa karşı iş-
lenmiş soykırımlar tarihidir.

Malum; ABD ve AB Emperyalist 
Haydutları, dünyayı doğal kaynaklar 
ve pazarlar olarak paylaşabilmek için, 
yani dünya ülkelerini aralarında güçle-
ri oranında paylaşıp sömürgeleştirebil-
mek için Birinci ve İkinci Emperyalist 
Paylaşım Savaşlarını çıkarmışlardır.

Birinci Paylaşım Savaşı’nda Rus 
Çarlığı da katılmıştır bu acımasız, kan-
lı canavarlığa. Ve toplamda sadece bu 
iki savaşta 80 milyonu aşkın insan ha-
yatını kaybetmiştir.

ABD ve AB Emperyalist Canavar-
larının 1990’dan bu yana Ortadoğu’da-
ki “demokrasi götürme” aşağılık yala-
nıyla başlatıp sürdürdükleri savaşlar, 
işgaller ve ülkeleri paramparça ederek 
ölüm tarlalarına çevirmeleri sonucun-
da 10 milyon civarında masum Müslü-
man Halk hayatını kaybetmiştir.

Bu çakallar hiç utanıp arlanmadan, 
hiç sıkılıp yüzleri kızarmadan kalk-
mışlar, Türkiye’yi 1915’lerde Ermeni 
Soykırımı yapmakla suçlamışlardır.

Eee, bunlar emperyalist haydut...
İnsanlıkla, vicdanla, merhametle, 

onurla-şerefle, özetçe tüm insani de-
ğerlerle ilgilerini zaten çoktan kesmiş-
lerdir.

Yeryüzünde ayaklarıyla gezen, 
denizlerde yüzgeçleriyle yüzen ve 
gökyüzünde kanatlarıyla uçan hiçbir 
yırtıcı hayvan, bunların milyonda biri 
kadar olsun acımasızlık yapmamıştır.

Yani bunlar, canlı türünün en aşağı-
lık, en soysuz, en cani, en kan dökücü 
yaratıklarıdır...

İnsanlığın da, hayvanların da, do-
ğanın da acımasız düşmanıdır bunlar... 

Ne acıdır ki arkadaşlar; bunların 
Türkiye’deki yerli işbirlikçileri de bu 
emperyalist aşağılık Ermeni Soykırım 
Yalanını gevelemekten, bazısı açıktan 
bazısı da tevil yoluyla savunmaktan 
geri durmamaktadır.

17 yıldan bu yana ABD’nin, bir 
proje olarak oluşturup, iktidara taşıyıp 
orada tuttuğu AKP’giller’in kodaman-
larından başlayalım isterseniz, bu Em-
peryalist Yalan hakkında söylenenlere.

Tayyip Erdoğan:
“Kadim ve eşsiz bir coğrafyanın 

benzer gelenek ve göreneklere sahip 
halklarının, geçmişlerini olgunluk-
la konuşabileceklerine, kayıplarını 
kendilerine yakışır yöntemlerle ve 
birlikte anacaklarına dair umut ve 
inançla 20’inci yüzyılın başındaki 
koşullarda hayatlarını kaybeden Er-
menilerin huzur içinde yatmalarını 
diliyor, torunlarına taziyelerimizi 
iletiyoruz” (https://www.dw.com/tr/
erdo%C4%9Fandan-24-nisan-me-
saj%C4%B1/a-17587530)

Yasin Aktay: 
“Dersim’i de biz hatırlarız, Zi-

lan’ı da, Newala Qasaba’yı da, Er-
meni Soykırımını da ve bunları ya-
panları aklamayız.” 

Etyen Mahçupyan:
“Bosna ve Afrika’da yaşananla-

rın soykırım olduğu kabul edilirken 
1915’te Ermenilere yapılanlara soy-
kırım dememek imkânsız” 

Yıldıray Oğur: 
“İnşallah bir gün bir başbakan 

da Meclis kürsüsünden belgeleriyle 
1915 Ermeni Soykırımı’nı tanır.”

Melih Altınok: 
“Bakın hocam ben de Ermeni 

katliamının olduğunu düşünüyo-
rum, tıpkı Pamuk gibi.” 

Hilal Kaplan:
“1915’te devletin suç işlediği 

gün gibi açıktır.” (https://odatv.com/
bu-yazdiklarini-unutmanizi-istiyor-
lar-0306161200.html)

Şimdi de TESEV’ci, Sorosçu Kı-
lıçdaroğlu’nun Yeni CHP’sinden bu 
emperyalist yalanı savunanları göre-
lim.

“Yine gelelim 24 Nisan’larda Er-
meni Soykırımı Emperyalist Yalanı-
nı savunan satılmışlar güruhunun 
önünde yer alan CHP milletvekili ve 
yöneticilerine. “Ermeni Soykırımıy-
la Yüzleşelim” şeklinde bu emperya-
list yalanı taşıyan pankartın arkasın-
da şu Amerikan işbirlikçileri vardı, 
CHP’ye ait: Sezgin Tanrıkulu, Şa-
fak Pavey, Umut Oran, Süleyman 
Çelebi, Kadir Gökmen Öğüt ve Hü-
seyin Aygün.” (https://www.hkp.org.
tr/umut-orana-hkpnin-cevabidir-mem-
leketi-amerikan-ajanlari-cumhuriyeti-
ne-cevirdiniz-be-satilmislar/)

Wikileaks belgelerinde, “TR-
321” kod numarasıyla adı geçen yani 
CIA’nın devşirdiği hainlerden olan, 
Türkiye’nin eski Ankara Büyükelçile-
rinden ve Sorosçu Kemal’in CHP’den 
milletvekili seçtirerek Meclise taşıdı-
ğı, dış politikadan sorumlu vekil yaptı-
ğı Faruk Loğoğlu da Tayyip’in yandan 
çarklı Ermeni Soykırım Yalanı savu-
nusuna “Yetmez ama Evet” çekiyor, 
BBC’ye yaptığı şu açıklamayla:

“CHP’den ise Erdoğan’a destek 
geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Faruk Loğoğlu, Erdoğan’ın açıkla-
masında en dikkati çekici kavramın 
taziye kelimesi olduğunu belirterek 
şöyle konuştu:

“Bu bütün dinlerde var olan 
kutsal, saygı değer bir kavram. Hiç-
bir sakınca yok. Onun için bundan 
gocunmamak lazım. Ama hangi 
ortamda, hangi vesile ile? Niçin bu 
kadar geç kalındıktan sonra, yıllar-
ca iktidarda olan bir başbakan 2014 
yılını seçiyor. Bunu biraz sorgula-
mak lazım.” (https://www.bbc.com/
turkce/haberler/2014/04/140423_er-
dogan_1915_aciklama)

Yine hatırlanacağı gibi, Emperya-
list Ermeni Soykırım Yalanını büyük 
bir heveskârlıkla açıktan savunan Tür-
kiye Ermenisi Selina Doğan’ı da mil-
letvekili seçtirip Meclise taşımıştı So-
rosçu Kemal. Şöyle savunuyordu söz 
konusu yalanı bu vatandaş da:

“CHP “soykırım” hakkında ne 
düşünüyor

“CHP’nin adayları arasında, 
İstanbul kontenjanından, hem de 
birinci sıradan aday gösterilen bir 
bayan var;

“Adı, Selina Özuzun Doğan
“Bu bayan, daha aday gösterildi-

ği gün, hangi amaçla TBMM’ye git-
mekte olduğunu anlatmak için bir 
açıklama yapıyor.

“Adaylığımın, Ermeni soykırı-
mının 100. yılına gelmesinin simge-
sel anlamı var. Bunun CHP’ye olum-
lu yansımaları olacak…

“Önceliğim, 1915 soykırımı de-
ğil, bugüne yansıyan kültürel soykı-
rım…”

“Onun bu açıklamalarını oku-
yanlar, Kılıçdaroğlu’nun, hangi 
amaçla bu bayanı milletvekili yap-
mak istediğini anlamakta güçlük 
çekmişlerdir.

“Sordukları soru şu;
“Kılıçdaroğlu bu bayanı acaba 

Ermeni Diasporasının bir temsilcisi 

olarak ve onların soykırım iddiala-
rını savunsun diye mi, yanına aldı?”

“Ve ardından başka bir soru ge-
liyor;

“Kılıçdaroğlu’nun bu bayana 
duyduğu sempatinin altında, soy-
kırımı savunan bir aktivist olması 
yanında onun aynı zamanda –soykı-
rımlar konusunda- çok etkili bir eşe 
sahip olmasının da rolü var mı?

“Çünkü, Selina Hanım’ın eşi 
olan Sayın Erdal Doğan, bugüne 
kadar gösterdiği performansla, soy-
kırımcı kesimlerin büyük beğenisini 
kazanan bir avukat.

“ATATÜRK SOYKIRIMCI!”
“Sayın Doğan’ın karnesinde ya-

zanlara bir göz atalım;
“1- Ermeni olaylarının bir soy-

kırım olduğunu kanıtlamak ve ulus-
lararası hukuk mekanizmalarını bu 
yönde harekete geçirmek için büyük 
gayretler göstermiştir.

“2- Türkiye’yi, kültürel soykırım 
yapmakta olduğu iddiasıyla ulusla-
rarası mahkemelere şikayet etmiştir.

“3- Dersim olaylarının bir soy-
kırım olduğunu iddia eden yazılar 
yazmıştır.

“4- “Atatürk, Dersim soykırı-
mının siyasi sorumluluğunun tar-
tışmasız birinci dereceden sorum-
lusudur!” diye yazmıştır. (Bakınız; 
Kurmeş Derneği Resmi Web Sitesi)

“5- “Son yüzyıl içinde soykırımın 
(Dersim) en başarılı aktörü kuşku-
suz CHP’dir” demiştir.

“6- Zirve, Poyrazköy, Balyoz gibi 
davaların Ergenekon kumpası ile 
birleştirilmesi ve yurtseverlerin ağır 
cezalara çarptırılması için büyük 
çaba göstermiştir.

“KILIÇDAROĞLU AÇIKLA-
MA YAPMALIDIR

“Selina Doğan ile eşi Erdal Do-
ğan’ın, soykırımlar konusundaki ta-
vır ve eylemleri bu kadar açık iken, 
onlardan birinin milletvekili yapıl-
masının nedenini Sayın Kılıçdaroğlu 
açıklamak zorundadır.

“Eğer bunu yapmazsa, kendisi-
nin daha önceki söylemleriyle, Seli-
na Doğan’ın milletvekili yapılması 
olayını bir araya getirenler, onun da 

soykırımı iddialarına destek verdiği 
gibi bir algı içinde olabilirler.

“Herkes, Sayın Kılıçdaroğlu’nun 
şu soruya yanıt vermesini bekliyor;

“Siz, Yeni CHP olarak, Ermeni 
soykırımı iddialarını haklı buluyor 
musunuz?”

“İşi bu noktaya getiren ve bu so-
runun herkes tarafından sorulması-
na yol açan kendisi olduğuna göre, 
Sayın Kılıçdaroğlu, nereye gitse bu 
soruyla karşılaşacaktır.

“CHP SOYKIRIMCI OLA-
MAZ! DERHAL İSTİFA…

“Milletvekili adayı belirlerken 
partilerin her kesimden aday alma-
sı doğal bir davranıştır. CHP’nin 
adayları içinde Ermeni yurttaşları-
mız da olabilir elbette.

“Ama, işi gücü Ermeni soykırı-
mı olan ve Türkiye’yi başka soykı-
rım iddialarıyla da (Dersim gibi) 
mahkûm ettirmeye çalışan bir aile-
nin CHP aracılığıyla TBMM’ye ta-
şınması kabul edilemez.

“CHP’nin genel başkanı, Dersim 
soykırımının baş sorumlusu Atatürk 
ve CHP’dir diyebilen bir zihniyetle 
el ele tutuşmanın hesabını, seçimler 
dahil, hiçbir platformda veremez.

“Kılıçdaroğlu’nun yapacağı en 
kestirme şey, CHP’lilerden özür di-
leyerek Selina Hanım’ın istifasını 

istemesidir.
“Birilerine hoş görünme ya da 

gizli duygularını gerçekleştirme ar-
zusuyla yola çıkanlar her zaman 
bundan zararlı çıkmışlardır.

“Prof. Dr. Suat Çağlayan
“Odatv.com” (http://odatv.

com/-chp-soykirim-hakkinda-ne-du-
sunuyor-1304151200.html)

Bizce CIA, Mossad ve FETÖ 
üçlüsünün bir kaset operasyonuyla 
CHP’nin başına taşıdığı Sorosdaroğ-
lu Kemal Efendi, Yeni CHP içindeki 
emperyalist uşağı ve Türkiye düşmanı 
hainlerin başıdır.

Bu da, bu emperyalist yalanı, bir 
günah çocuğu gibi karnında taşımakta-
dır ve onun kıvranışı, ıstırabı içindedir. 
Onu doğuramamaktadır. Çünkü do-
ğurduğu anda mevcut durumdaki Yeni 
CHP’nin bile başında kalamayacağını 
çok iyi bilmektedir. Bu sebeple de işte 
bu CIA devşirmelerini CHP yönetimine 
ve milletvekili olarak Meclise taşıyarak 
hem kendini rahatlatmaktadır hem de 
kendisini oralara getiren emperyalist 
patronlarına mesaj vermektedir.

Amerikancı Burjuva Kürt Ha-
reketi’nin legal plandaki temsilcisi 
HDP’nin zaten baştan ayağa bütün 
elemanları bu emperyalist yalanların 
militan düzeyindeki savunucularından 
oluşmaktadır. İsterseniz bunlardan da 
bir örnek verip geçelim. Mesela De-
mirtaş’tan:

“Biz hiç tereddüt etmeden Erme-
ni soykırımının gerçekliğini kabul 
ediyoruz. Kürtlerin de herkesin de 
rolü olmuştur bu soykırımda. Ama 
siyasi irade Enver Paşa ve Talat Pa-
şa’nın başını çektiği İttihat ve Te-
rakki’idir. Madem Osmanlı’nın bü-
tün mirasını sahipleniyorsanız çıkın 
bunu da sahiplenin. Öyle değilse de 
bu acı ile yüzleşilsin.” (https://www.
ensonhaber.com/demirtas-ermeni-soy-
kirimi-var-dedi-2015-01-19.html)

Meclisin diğer Amerikancı partile-
ri, Kontrgerilla’nın Özel Örgütü MHP 
ve onun türevi Akşener’in İyi Parti’si 
ise, ABD’nin onlara verdiği rol gereği 
bu konuda susuşta bulunmaktadırlar. 
Malum ya onlar milliyetçi hassasiyet-
leri, duyguları güçlü olan insanları al-
datmak ve ABD yörüngesinde tutmak-
la görevlidirler.

 Saygıdeğer Halkımız;
ABD ve AB Emperyalist Haydut-

larının Türkiye’yi kıskaca alıp Yeni 
Sevr’i uygulayabilmeleri için bir ön 
adım olarak tüm dünyada yeniden ıs-
rarla gündeme getirip orada tuttukları 
bu emperyalist yalanın içyüzünü sergi-
lemek için bir çalışma yaptık.

Ortaya koyduğumuz bulguları, ki 
hepsi de gerçeklerin göz önüne geti-
rilmesi ve en cahil insanlarımıza bile 
gösterilmesini amaçlamaktadır, bir ki-
tap olarak yayımladık. İşi ayrıntılıca 
öğrenmek isteyen arkadaşlar, “Sevrci 
Soytarı Sahte Sol ve Ermeni Mese-
lesi” adlı bu çalışmamızı okuyabilirler.

Fakat yine hatırlanacağı gibi 24 Ni-
san’larda Taksim’de ya da İstiklal’de 
Emperyalist Yalanı dile getirerek ayin 
düzenleyen hainlerin karşısında bir et-
kinlik ortaya koymaktayız. Ve buralarda 
bu çalışmamızın 14 sayfaya indirilmiş 
bir özetini dağıtmaktayız medyaya. Ve 
o özetin içinden de bölümler okumakta-
yız izleyicilere ve medya emekçilerine.

24 Nisan’larda dağıttığımız bu özet 
bildiriyi ABD Emperyalist Çakalı’nın 
yaptığı bu konudaki son saldırısı ve-
silesiyle bir kez daha burada yayımla-
mayı gerekli gördük.

Gerçeği her şeyin önünde ve üs-
tünde tutan akıl ve vicdan sahiplerinin 
tarafsız bir anlayışla okuyup anlamala-
rını dileriz...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz! (htt-
ps://www.hkp.org.tr/11609-2/)

***
Burjuva Siyasetçilerinin iğrenç-mi-

de bulandırıcı halleri budur işte, arka-
daşlar...

Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli’si, 
kaset tutsağının MHP’si zaten CIA yö-
netimindeki Süper NATO’nun-Glad-
yo’nun-Kontrgerilla’nın özel siyasi ör-
gütüdür. Dolayısıyla da o, CIA’nın izni 
dışında bir şey söyleyemez, bir tavır 
geliştiremez. 
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Özelleştirmelerle Kamu Malları-
nı yandaş şirketlere yeyim eden 

AKP’giller; devasa kamu yatırım 
projelerini de hiçbir kural tanımadan, 
Kamu İhale Yasasını hiçe sayarak yine 
yandaşlara peşkeş çekmekte.

Geçtiğimiz yılın son günlerinde 
kimseden habersiz bir şekilde ve re-
kabet koşulları oluşturulmadan “pa-
zarlık usulüyle” Antalya, Şanlıurfa 
ve Ordu Şehir Hastanelerinin yapım 
işleri; AKP yandaşlığıyla bilinen Ko-
lin İnşaat, Pekerler Holding, YDA İn-
şaat Şirketi, Ekşioğlu İnşaat Şirketi ve 
AHES Şirketi’ne peşkeş çekilmiş. 

Bu peşkeşlerin yapıldığını basın-
dan öğrenen avukatlarımız hemen 
harekete geçerek AKP Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, Kamu İhale Kurumu 
Başkanı Hamdi Güleç, Kolin Holding 
Sahibi Naci Koloğlu, Pekerler Holding 
Sahibi Özgür Peker, YDA İnşaat Şir-
keti Sahibi Hüseyin Arslan, Ekşioğlu 
İnşaat Şirketi Sahibi Vural Ekşi, AHES 
Şirketi Sahibi Ebubekir Ekşi hakkında 
suç duyurusunda bulundu. 

AKP’nin yandaş inşaat şirketlerine 
çektiği bu peşkeş aynı zamanda“2886 
sayılı Devlet İhale Yasasının 85’inci 
maddesini ihlal”, “4734 sayılı Kamu 
İhale Yasasının 17 ve 60’ıncı madde-
lerini ihlal”, “İhaleye Fesat Karıştır-
ma”, “Görevi Kötüye Kullanma” ve 
“Temel millî yararlara karşı faali-
yette bulunma” suçlarını oluşturmak-
tadır. 

Bu ihaleleri alan şirketlerden ba-
zıları, örneğin Kolin İnşaat; Dünya 
ölçeğinde en çok kamu ihalesi alan 
beşinci şirkettir. Diğer yandan Kolin 
İnşaat’la birlikte Limak, Cengiz, 
Kalyon ve MNG; AKP iktidarının 
koruyup kolladığı, yüzlerce milyar-

lık kamu projelerinin hiçbir kurala 
uyulmadan devredildiği ve böylece 
oluşturulan haksız rekabet koşul-
larında haksız kazançlar elde eden 
firmalardır.

AKP’giller 19 yıldır kamu hizmet-
lerinin yürütümünde ve kamu malla-
rının özelleştirilmesinde hukuka bağlı 
kalmayarak yandaş şirketlerin önünü 
açmış ve onlara haksız kazançlar sağ-
lamıştır. Ülkenin hemen her yerinde 
bu türden vurgun ve talan devam et-
mektedir. Partimiz de yine ülkenin her 
yerinde bunların kanunsuzluklarıyla 
mücadele etmektedir. 

İşte bu nedenle 5 Nisan günü HKP 
Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir 
İl Başkanı Av. Tacettin Çolak; An-
talya, Şanlıurfa ve Ordu Cumhuriyet 
Savcılıklarına gönderilmek üzere İz-
mir Cumhuriyet Başsavcılığına üç ayrı 
dilekçe vermiştir. 

Dilekçelerin verilmesinin ardından 
Genel Sekreter Yardımcımız Av. Tacet-
tin Çolak, İzmir Adliyesi önünde yap-
tığı açıklamada şunları söyledi:

Bugün AKP’giller’in, kamu malla-
rının ve kamu hizmetinin yandaşlarına 
peşkeş çekmesi ve vurgunlar vurduğu 
bir başka konu ile ilgili bir Suç Duyu-
rusu daha yaptık.

Bu suç duyurusu Antalya, Şan-
lıurfa ve Ordu Şehir Hastanelerinin 
inşaatlarının ihale kanunu kurallarına 
uymadan pazarlık usulü ile yandaşlara 
devredilmesine yöneliktir.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayının son 
günlerinde ve üç ay sonra basına yan-
sıyan bu devir işlemi devlet ihale kanu-
nun ilgili hükümlerine uymadan, kim-
seye haber vermeden, rekabet koşulları 
oluşturulmadan ve kamuoyunda Beşli 
Çete diye bilinen yandaş şirketlere ve-
rilmiştir. Antalya Büyükşehir Hastane-

sinin inşaat projesi Kolin İnşaata veri-
liyor. Ordu Şehir Hastanesinin inşaatı 
da Ekşioğlu İnşaat ve AHES Şirketine 
veriliyor. Bu ikisi de aynı firma. Şanlı-
urfa Devlet Hastanesinin inşaat projesi 
de YDA İnşaat Şirketi isimli yine bir 
yandaş firmaya veriliyor.

Bu firmalar, devlet ihale kanunu 
ve kamu ihale kanununa uygun olarak 
herhangi bir ihale açılmadan, doğru-
dan bu projeleri almış durumdalar. 
Dolayısı ile yapılan bu işlem 2886 sa-
yılı Devlet İhale Kanununun 85’inci 
maddesine”, “4734 sayılı Kamu İhale 
Yasasının 17 ve 60’ıncı maddelerine”, 
Türk Ceza Kanununun  “İhaleye Fesat 
Karıştırma”, “Görevi Kötüye Kullan-
ma” maddelerine aykırıdır, suç teşkil 
etmektedir.

Bu suçlar nedeniyle Tayyip Erdo-
ğan, Fahrettin Koca, Hamdi Güleç- 
Kamu İhale Kurulu Başkanı ve ilgili 
müteahhitler hakkında Antalya, Şanlı-
urfa, Ordu Savcılıklarına gönderilmek 
üzere bugün itibarı ile suç duyurumuzu 
yapmış bulunuyoruz.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak tüyü 
bitmemiş yetimin hakkının yenmesine 
ve yasaları da dolanarak bu tür keyfi-
liklerle ve kanunsuzluklarla yandaş-
lara peşkeş çekilmesine karşı şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan sonra da mü-
cadele etmeye devam edeceğiz.

Tacettin Çolak, yapılan yolsuzlu-
ğa yönelik suç duyurusu açıklaması-
nın ardından, sözlerine 104 Amiralin 
Montrö bildirisinin ardından yapılan 
operasyonlara ilişkin olarak şöyle de-
vam etti:

Amirallere yapılan operasyonla-
ra da değinmek istiyoruz. Bu ülkede 
artık Lozan’ı savunmak suç oluyor. 
Boğazlar’daki egemenlik haklarımızı 
savunmak suç oluyor. Laiklik ilkesinin 
yok edilmesine karşı çıkarak Laikliği 
savunmak da suç oluyor.

Dolayısıyla Amirallerin iki sayfa-
lık bildirisinde darbe sonucu çıkartma-
ya çalışan hükümet aslında bu devleti 
yönetemediğini de göstermektedir. Bu 
demektir ki Amiral rütbesi ile tekke-
lerde ibadet yapıldığı, medyada servis 

edilen resimlerden görüldüğü üzere 
ortadayken ve böylelikle Laiklik ilkesi 
açıkça çiğnenmişken, buna tepki gös-
teren insanlara suçlu muamelesi yapıl-
maktadır.

Biz bu kanunsuzluğa ve keyfiliğe 
de itiraz ediyoruz, şiddetle protesto 
ediyoruz.

Montrö Sözleşmesi aynı zamanda 
bu ülkenin denizlerdeki, boğazlardaki 
egemenliğinin tescil edildiği bir söz-
leşmedir.

Lozan Antlaşması da bu ülkenin 
dört yıl Batılı emperyalistlere karşı 
vermiş olduğu şanlı Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’mızın tapusudur.

Dolayısı ile bunlar üzerinde kim-
senin kötü emeller beslemesine Halkın 
Kurtuluş Partisi olarak biz de izin ver-
meyeceğiz.

Tacettin Çolak, konuşmasını aşa-
ğıdaki vurgulamaları yaparak sonlan-
dırdı:

 “Sözlerimi bitirirken bir şeye daha 
dikkatinizi çekmek istiyorum: Bu ope-
rasyonlarla eş zamanlı olarak Ameri-
ka’nın ve Amerikalı büyükelçilik yet-
kililerinin yapmış olduğu Karadeniz’in 
dünyaya açılması şeklindeki açıklama 
da AKP’nin Amerikan Emperyalizmi 
ile ortaklaşa bu operasyonların düğme-
sine bastığını göstermektedir.

Tıpkı Ergenekon, Balyoz operas-
yonları neyse bu operasyonlar da hak-
sızdır, hukuksuzdur, adaletsizdir. Pro-
testo ediyoruz!

05.04.2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Fatma Küçükosmanoğlu 
Ana’mızı, 11 Nisan günü kaybettik.

HKP Adana İl Yönetim Kurulu 
Üyesi Mesut Küçükosmanoğlu,

Nakliyat-İş Sendikası Genel Baş-
kanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu,

Halkçı Doktorlar’dan, Genel Sağ-
lık-İş Gaziantep Temsilcisi Prof. Dr. 
Ercan Küçükosmanoğlu,

HKP Adana İl Örgütü Üyeleri 
Gülay Çapar ve Nuray Erdoğan ile

İstanbul Tabip Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Osman Küçükosma-
noğlu’nun anneleri,

Ayşe-Meral-Nihal Küçükos-
manoğlu ve Hüseyin Çapar, İsmail 
Erdoğan’ın kayınvalideleri Fatma 
Ana’mız bedence aramızdan ayrıl-
mıştır.

Fatma Ana’mız, yaşamı boyunca 
Gerçek İnsan olarak yaşadı. Evlatla-
rını da Köy Enstitüsü mezunu, daha 
önce ışıklar içinde uğurladığımız öğ-
retmen eşi Mehmet Baba’yla birlikte 
bu anlayışla yetiştirdi ve onların yü-
reklerine, bilinçlerine gerçek insan 
olma anlayışını ve yurtseverliği yer-
leştirdi.

Fatma Ana’mızın yetiştirdiği ev-
latları Gerçek İnsan olma anlayışı 
ile yetiştirilmenin sorumluluğuyla 
devrimci mücadeleye boylu boyunca 
girdiler, devrimci mücadelenin birer 
parçası oldular.

Ve Gerçek İnsan Fatma Ana’mı-
zın evlatları; Partimizin mücadelesin-
de, sendikal alanda ve mesleki alanda 
emekçi ve yoksul halkımız için mü-
cadeleler yürütüyorlar. 

91 yaşında bile Partimizi ve Mü-
cadelemizi maddi ve manevi olarak 
karınca kararınca desteklemeyi bir 
görev belleyen Fatma Ana’mızı asla 
unutmayacağız.

Koca bir çınar edasıyla bu top-
raklara kök saldığı ve Halk Kurtuluş 
Davası için yetiştirdiği evlatlarının 
devrimci mücadelesi elden ele büyü-
yerek ve yükselerek zafere ulaşacak.

Tüm Yoldaşlarımıza baş sağlığı 
diliyoruz.

Işıklar içinde uyu Fatma 
Ana’mız...

12 Nisan 2021
Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

17
M. Akşener’in İyi Parti’siyse zaten 

NATO’culuğu Parti Programı’na va-
rıncaya dek sokmuş durumdadır...

Amerikancı Burjuva Kürt Hareke-
ti’nin HDP’siyse açıktan Amerikano-
fildir. O, Amerikan uşaklığıyla övün-
me noktasına vardırmıştır satılmışlığı. 
O hiç çekinmez, Amerika’dan rol yani 
görev ister, büyük bir hevesle yerine 
getirmek için...

Ve de siyasi ideolojisini Türk düş-
manlığı ve Amerikan piyonluğu üze-
rine inşa etmiştir. Bu sebeple o hiç 
duraksamadan, efendisi-sahibi Joe 
Biden’ın Türkiye’ye saldıran alçakça 
cümlelerini aynen tekrarladı...

Bunların tamamı, ipleri ABD’nin 
elinde olduğu için hep Amerika’ya ça-
lışırlar. Türkiye’ye de düşmanlık eder-
ler... Gerisi boş laftır.

Ne demişti CIA Şefi Nelson Leds-
ky?

“Biz Meclisin her yerindeyiz.”
Şimdi de gelelim kendilerini sos-

yalist, komünist olarak tanımlayan 
küçükburjuva Sevrci Soytarı Sahte 
Sol’un bu konudaki tutumuna. Yani 
bunak faşist haydudun saldırısı sonrası 
yaptıkları açıklamalara. İşte onlar da:

***
NE MİLLİYETÇİLER NE Lİ-

BERALLER HAKLI
ABD Başkanı Biden’in Ermeni 

meselesinde “soykırım” kelimesini 
telaffuz etmesiyle milliyetçiler ve libe-
raller tozu dumana katan bir tartışma 
başlattı. 

Milliyetçilere göre yapılan şey, 
emperyalizmle işbirliği içindeki 
“hain” Ermenilere karşı Osmanlı’nın 
doğu sınırlarını güvenlik altına almayı 
amaçlayan basit bir göç ettirme poli-
tikasından ibaret. Liberallere göre ise 
Anadolu’yu “Türk-Müslüman yurdu” 
haline getirmeyi hedefleyen İttihatçılar 
çok önceden kafalarına koydukları et-
nik temizlik kararı doğrultusunda halkı 
galeyana getirip soykırıma sevk etti.

Her iki durumda kullanılan dil 
aynı: Ermeniler şunu yaptı, Türk-
ler-Müslümanlar bunu yaptı. Tarafları 
etnik kimliklerine indirgeyen bu yak-
laşım gerçek faillerin, kıyıma uğrattığı 
halkın mülklerine el koyan sermaye sı-
nıfının ve bölgede egemenlik kurmak 
için halkları birbirine kırdıran emper-
yalizmin suçunu gözlerden saklıyor.

Liberaller ve milliyetçileri ortak-

laştıran diğer şey emperyalizmle olan 
bağları. Milliyetçiler her türlü inkarla 
kuyruğu dik tutup emperyalist pa-
zarlıklarda el yükseltmenin derdinde 
iken liberaller siyasal iktidarı hizaya 
sokmak için emperyalistlerin sopasına 
bel bağlıyor. Buradan ne geçmişin ya-
ralarını saracak bir siyaset çıkar, ne de 
barış içinde bir geleceğin inşası.

Ermenilerin deyişi ile Medz Yeğern 
(Büyük Felaket), topraklarımızın gör-
düğü en büyük acılardan biridir. Medz 
Yeğern, 20. Yüzyıl’ın ilk çeyreğinde 
Balkanlar’dan sürgün edilen yüz bin-
lerce Müslümanın, Anadolu’dan sürü-
len Rumların acıları ve Anadolu’nun 
emperyalist güçler tarafından işgalinin 
halkımız üzerinde yol açtığı kıyımlarla 
birlikte coğrafyamızın günümüze uza-
nan uzun felaketler zincirinin en kor-
kunç halkasıdır.

Ne Türkiye’nin sermaye sınıfının 
ne de emperyalizmin bizzat faili ol-
dukları bir süreçle hesaplaşmaları, onu 
adil ve barışçıl bir çözüme bağlamaları 
mümkün. Onların kanlı ellerinde pa-
zarlık masalarına meze yapılan acılar 
ancak emekçilerin gerçek faillerle, ser-
maye sınıfı ve emperyalizmle hesap-
laşması sayesinde sağaltılabilir ve bir 
daha aynı felaketlerin yaşanmayacağı 
ortak bir geleceğin anahtarı yakala-
nabilir.” (Yeni Sahte TKP’nin “Bo-
yun Eğme adlı yayın organı, 26 Nisan 
2021)

***
Sosyalist partilerden ‘soykırım’ 

tepkisi: Tarihsel acılar emperyalist 
pazarlıklara malzeme edilemez!

ABD Başkanı Joe Biden, Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde 1915 yılın-
da yaşanan olaylar için yaptığı yazılı 
açıklamasında “soykırım” ifadesini 
kullandı.

ABD-Türkiye ilişkilerindeki mev-
cut gerginliği daha da yükselten bu 
çıkış sonrası sosyalist partilerden bir 
yanıt geldi.

Emek Partisi ve Türkiye Komünist 
Hareketi’nden yapılan açıklamalarda, 
“tarihsel acıların emperyalist pazarlık-
ların konusu haline getirilemeyeceği” 
vurgulandı.

Emek Partisi Genel Başkanı Ercü-
ment Akdeniz’in yaptığı açıklamada 
şöyle denildi:

“Devlet ve hükümet erkanının her 
24 Nisan’da gözleri Amerika’ya çevir-
mesi, emperyalist şeflerin 1915’te Er-

meniler ve Anadolu’da yaşanan acılar-
la ilgili ne söyleyeceğine kulak kabart-
ması bir utançtır. Tarihsel acılar Biden 
ile AKP Hükümeti arasında diplomatik 
pazarlıkların konusu yapılamaz. Ülke 
olarak yapmamız gereken şey; bir asır 
önce Anadolu topraklarında yaşanan 
ve halkların yüreğinde derin yaralar 
açan acılarla yüzleşmektir. 106 yıldır 
yapılmayan budur, yapılması gereken 
de budur.”

Akdeniz açıklamasında “Öte yan-
dan gerek ABD emperyalizmi gerekse 
AB emperyalizmine üye devletler de 
kendi sömürgecilik ve ırkçılık tarihi 
ile de tamamen yüzleşmiş değildirler. 
Afrika’nın kırımı ve kölelik üzerinden 
palazlanan Belçika, Fransa, İtalya em-
peryalizmi buna örnektir. Yine Afri-
kalı kölelerin sömürüsü ve Amerikalı 
yerlilerin kırımı üzerinden inşa edilen 
ABD emperyalizmi de buna örnektir. 
Dolayısıyla tarihsel yüzleşmenin ger-
çek manada ve işçi sınıfı, halklar ya-
rarına olabilmesi için emperyalistlerin 
ve işbirlikçilerinin yaptığı pazarlıklara 
prim verilmemelidir. 1915 örneğin-
de olduğu gibi tarihi ayakları üzerine 
dikmek için sorunu esas olarak işçi 
sınıfının ve Türkiye’de yaşayan halk-
ların tartışması gerekmektedir. Elbette 
bunun olabilmesi emekçi sınıfların ay-
dınlanması ile doğru orantılıdır. Emek 
Partisi’nin çalışma alanlarından biri de 
budur. Bu vesileyle bir kez daha ifade 
edelim: Türk, Kürt, Ermeni Yaşasın 
Halkların Kardeşliği!” ifadelerini kul-
landı.

“ERMENİLERDEN, TÜRKLER-
DEN, KÜRTLERDEN ELİNİZİ ÇE-
KİN”

Türkiye Komünist Hareketi’nin 
konu üzerine yaptığı yazılı açıklama-
sında da Biden’ın çıkışına “Ermeni 
halkının acıları üzerinden söz söyleye-
cek son devletin ABD emperyalizmi” 
olduğu belirterek tepki gösterildi.

TKH açıklamasında “106 yıl önce 
ülkemizde yaşanan ve Ermeni halkı-
nın tehcirine ve yıkımına dönüşen, 
aynı zamanda Anadolu halkları arasına 
düşmanlık tohumları ekilmesine neden 
olan sürecin emperyalist paylaşım sa-
vaşı yok sayılarak anlaşılması müm-
kün değildir. Eğer suçlu aranacaksa bu 
suçluların başına emperyalizm yazıl-
malıdır. Bugün Ortadoğu’da doğrudan 
etnik ve mezhepsel ayrımlar üzerinden 
yaratılan provokasyonlarla Ortadoğu 

halklarını birbirine düşüren emperya-
lizm, dün de bu topraklarda aynı tak-
tiği uygulamış, Türkleri, Arapları, Er-
menileri ve Kürtleri ayrıştırarak işgal 
politikasının yolunu yapmıştı. Bugün 
de aynısına devam etmektedir” denildi.

“Daha dün FETÖ eliyle ülkemizde 
darbe yapmaya teşebbüs eden ABD, 
bugün ‘Ermeni soykırımı’ kartıyla yeni 
tezgahlar peşindedir! Ermeni halkının 
tarihsel acısı, emperyal pazarlıklara 
meze edilemez! Ermeniler’den, Türk-
ler’den ve Kürtler’den elinizi çekin!” 
vurgusu yapılan açıklama “106 yıl 
önce yaşanan büyük acının bir daha 
yaşanmaması için emperyalizme, ser-
mayeye ve her türlü gerici-milliyetçi 
siyasetlere karşı mücadele vermek 
gerekir” çağrısıyla sona erdi. (https://
www.cumhuriyet.com.tr/haber/sosya-
list-partilerden-soykirim-tepkisi-ta-
rihsel-acilar-emperyalist-pazarlikla-
ra-malzeme-edilemez-1830944)

***
106 yıl önce kadim Ermeni halkını 

bu topraklardan süren büyük acıyı hâlâ 
yüreğimizde hissediyoruz.

İhtiyacımız kin ve nefret politika-
larından, çıkar hesaplarından uzak ger-
çek bir yüzleşmedir. 

İnadımız dostlukta, barışta ve kar-
deşliktedir.

#24Nisan (TİP’in resmi Twitter he-
sabından paylaştığı Tweet)

***
Açıkça görüldüğü gibi çalkalayıp 

duruyorlar. Çalkalıyorlar ki değme 
dansözlere hani denir ya “taş çıkartır” 
diye. İşte öyle bunların tutumu da...

Ülen düzenbaz külah kapıcılar, 
soru net:

1915 olayları bir Soykırım mıdır, 
yoksa değil midir?

Niye bu soruya hiç gelmiyorsunuz?
Aslında bunların da aklının geri 

planında yatan yanıt “Soykırım” şek-
lindedir de bunu itiraf edemiyorlar.

Bu hainane düşünce ve kanaatlerini 
“bir günah çocuğu gibi” karınlarında 
taşıyorlar...

Çünkü bizden çekiniyor, korkuyor-
lar... Bizim yukarıda adını verdiğimiz 
kitabımızda, olayı bütün açıklığıyla, 
belgeleriyle birlikte ortaya koyduğu-
muzu ve bunların ihanete eşdeğer tu-
tumlarını teşhir ettiğimizi biliyorlar. 
Gerçeği görüp savunmaya da yürek-
leri ve çapları, kaliteleri ve de ahlâk-

ları, namusları yetmiyor; o sebeple de 
işte böyle gargara yapıp duruyorlar... 
Aslında acınacak haldedirler de bunu 
gördükleri, anladıkları yok...

Biz boşuna demedik “Sahte Sol ve 
de Soytarı”, diye...

Bereket ki, 1915 olaylarının kışkır-
tıcılarının Batılı Emperyalistler ve Rus 
Çarlığı olduğunu anlamışlar. Bizim 
söz konusu kitabımızda yaptığımız 
eleştirilerden azıcık da olsa etkilenip 
işin o yönünü görmüşler ve dile getire-
biliyorlar artık. 

Eh, bu da bir gelişmedir, mi diye-
lim...

Bu alçakça ve namussuzca üretilip 
piyasaya sürülen “Ermeni Soykırımı” 
yalanı, 1915’lerde İngiliz Dışişleri 
Bakanlığına bağlı “Wellington Hou-
se”un = Savaş Propaganda Bürosu”-
nun Osmanlı Devleti’ni dolayısıyla da 
Türkleri, dünya halkları nezdinde ka-
ralamak, değersizleştirmek, şeytanlaş-
tırmak için uydurdukları bir sahtekâr-
lıktan, düzenbazlıktan, kandırmacadan 
başka bir şey değildir. Bu gerçeği, o 
büronun iki yöneticisinden biri olan 
Tarihçi Arnold Toynbee bile ömrünün 
son yıllarında itiraf ediyor ve yaptıkla-
rından dolayı “üzgün” olduğunu söy-
lüyor. “O, bir savaş propagandasıy-
dı”, diyor...

Yukarıda da söyledik ya Arkadaş-
lar;

Biz Gerçek Devrimciler için her 
şeyden önemli olan “Olgulardır, Olay-
lardır.”

Olayları, bilimin ışığında tahlil 
edince de, Atalarımıza yönelik “Erme-
ni Soykırımı” suçlamasının emperya-
list bir yalan olduğunu görüyoruz. 

Emperyalistlerin bu yalanla amaç-
ladıklarıysa dün Sevr’di, bugün Yeni 
Sevr ya da BOP’tur...

İşte buna izin vermeyeceğiz... Em-
peryalistler, işbirlikçiler “geldikleri 
gibi gidecekler!”

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
6 Nisan 2021

***
Halkın Kurtuluş Partisi’nin Ermeni 

Soykırımı Emperyalist Yalanını teşhir 
etmek için 24 Nisan 2021 tarihinde 

yayınladığı açıklama aşağıdaki 
linkten okunabilir:

https://bit.ly/3tmrYI5

HKP’den:
AKP’giller ülkenin her yerinde

vurguna, talana doymadı,
Biz de her yerde onların dosyalarını açmaktan 

bıkmadık, bıkmayacağız…

Fatma Küçükosmanoğlu Ana’mızı
kaybettik, unutmayacağız...
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...
Zulüm gücünü arttırdığında gitgide
Yitirir çok kişi cesaretini.
Dimdik durur o, daha bir cesaretle.
Yöneltir yığınları kavgaya.
Bir dilim ekmek, bir bardak çay
Ve halk egemenliği adına.
…
Suskunluğun egemen olduğu yerde
Çınlayan onun sesidir.
Zulüm kol geziyorsa
ve yazgıyı suçlamaktaysa insanlar
Adıyla söyler o, suçlu kimdir.

Bertolt Brecht

Bundan 49 yıl önce; Deniz Gez-
miş-Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan 
Yoldaşlar, 6 Mayıs 1972’de 12 Mart 
Faşist Cuntası tarafından katledildiler.

Bu üç yiğit devrimci, Üniversite 
işgalleri, ABD Emperyalizminin sim-
gesi 6’ncı Filo’yu protesto eylemleri, 
işçi-köylü eylemleri, Tam Bağımsız-
lıkçı Mustafa Kemal Yürüyüşlerini 
gerçekleştirdiler. İnsan olarak doğmuş 
olmanın hakkını verdiler. Sonlarını 
düşünmediler. Kıvılcımlı Usta’mızın 
deyimiyle, “Görev yapmada çok iyi 
biliyoruz; vurmak da vardır, vurul-
mak da. Hepsi vız gelir ve de gelme-
lidir”, diyerek mücadele verdiler. 12 
Mart Faşizminin düzmece mahkeme 
salonlarını AB-D Emperyalistlerinin 
gönüllü uşaklarına, insan görünümün-
deki yargıç ve savcılarına dar ettiler. 
Haykırmışlardı yüzlerine vatan satıcı-

larının, gerçek suçluların kim olduğu-
nu, yargılanan değil yargılayan olmuş-
lardı.

Deniz-Yusuf-Hüseyin Yoldaşlar 
Türkiye Halklarının Kurtuluşuna ha-
yatlarını adamış genç fidanlardı.  Onlar 
mücadeleleriyle, halkların kurtuluş da-
vasına olan inançlarıyla ve en önemlisi 
cesaretleriyle halklarımızın bilincinde, 
gönlünde ve mücadelelerinde yaşama-
ya devam ediyorlar.

Kendilerini kaydı hayat şartıyla 
Devrimci Kavgaya vakfetmişlerdi. Üç 
yiğit devrimcinin, Üç Kızıl Karanfil’in 
bu onurlu mücadeleleri, 27 Mayıs Po-
litik Devrimi sayesinde gelişmeye baş-
ladı.

27 Mayıs Politik Devrimi, Sosya-
lizmin, Sosyalist düşünce ve örgütlen-
menin önünü açtı. Marksist klasiklerin 
Türkçeye çevrilmesini sağladı. Sosya-
list Gençlik, sosyalist aydınlar ve işçi-
ler yetiştirdi. Bu dönemin getirmiş ol-
duğu özgürlükler ortamında mücadele 
ettiler. Aynı 27 Mayısçılar gibi vatan-
severdiler ve Mustafa Kemal’ciydiler. 

ABD ve AB Emperyalist Haydut-
larının Türkiye’yi kıskaca alıp Yeni 
Sevr’i uygulama planlarına karşı mü-
cadele ettiler. “Bizler, İkinci Kurtuluş 
Savaşçılarıyız” demiş ve Antiemper-
yalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın 
Başkomutanı Mustafa Kemal’in “Ya 
İstiklal Ya Ölüm!” şiarını, benimse-
mişlerdi. Bu uğurda aynı Birinci Ku-
vayimilliye savaşçılarının yaptığı gibi 
emperyalistlere karşı mücadele ettiler. 

ABD’nin 60 yıldan bu yana Ortado-
ğu’da sosyalizme karşı ördüğü “Yeşil 
Kuşak Projesi”ne, Antika Tefeci-Be-
zirgân Sermayenin, emperyalizmin en 
sadık işbirlikçilerinden, uşaklarından 
oluşan bir sömürücü asalak sermaye-
nin dini ve siyasi yapılanmalarına kar-
şı mücadele ettiler. Kıblesi ABD Em-
peryalizmi olanlara, 6. Filo’ya secde 
edenlere karşı amansız, ikirciksiz bir 
mücadele yürüttüler. Ortaçağcı Gerici-
liğe karşı Laikliği, Bilimsel Eğitimi ve 
Toprak Reformunu savundular.

Son anlarına dek Türk ve Kürt 
Halklarının kardeşliğini savundular. 

“Katil AB-D Ülkemizden ve 
Ortadoğu’dan Defol!”

diyemeyenler Denizler’in 
devamcıları olamazlar

 Denizler, Antiemperyalist müca-
dele uğruna canlarını feda ederken, 
devamcıları olduğunu söyleyen sözüm 
ona sol gruplar AB-D Emperyaliz-
minin bayraklarını kendilerine secde 
edenlerin peşlerinden sürüklenip git-
mekte, Ermeni Halkını da Türk Hal-
kını da Kürt Halkını da birbiriyle bo-
ğazlaştırmayı planlayıp projelendiren 
ABD Emperyalistlerine hizmetkârlık 
etmektedirler. Denizler’in uğruna ölü-
mü göze aldıkları Antiemperyalizm, 
Antifeodalizm, Antişovenizm pren-
sipleri devamcıları olduklarını iddia 
edenler tarafından inkâr edilmekte, 
hatta taban tabana zıt emperyalist tez-
ler savunulmaktadır.

Üç kızıl karanfilin 
mücadele bayrağı

biz Kurtuluş Partililerin ellerinde 
dalgalanmaktadır

Antiemperyalizm, Antifeodalizm 
ve Antişovenizm bizim için aydınlar 
hamamında okunan gazeller veya sa-
lon çelebiliğinin mezeleri değil, uğu-
runda canımızı verdiğimiz-vereceği-
miz prensiplerdir.

 Bizler bu ülkenin İkinci Kurtuluş 
Savaşçılarıyız, Mustafa Kemal’e ve 
Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Sa-
vaşı’mıza sahip çıkıyoruz. 

AKP’giller’in ülkemizi ve eğitim 
sistemimizi uğrattığı çöküntüye ve 
eşitsiz eğitime karşı; yapılması gere-
ken herkes için eşit, parasız, laik bir 
eğitim mücadelesini yükseltmektir.

Bizler; Ortaçağcı gericiliğe kar-
şı, “Ne cemaat yurdu ne tarikat 
evi, insanca yaşanılacak yurtlar is-
tiyoruz” diyerek cemaat yurtlarına, 
eğitimin Ortaçağcılaştırılmasına ve 
gençliğimizin din kisvesi adı altında 
sömürülmesine karşı eylemler gerçek-
leştirmekte, mücadele etmekteyiz. La-
iklik ilkesini yıllardır vazgeçilmez bir 
ilke olarak görüp savunmaktayız.

Amerikancı Kürt Hareketinin, 
efendilerine uşaklıklarını layıkıyla ye-
rine getirme adına dört elle sarıldıkları 
emperyalist yalana karşı Türk, Kürt ve 
Ermeni Halklarının kardeşliğini her 
alanda savunuyoruz. Halkların Kar-
deşliği ilkesinin en şaşmaz savunucusu 
olarak bu ilkeye sahip çıkıyoruz.

Taksim Vatandır Vazgeçilemez!
Denizler’in, Mahirler’in yaptığı 

gibi, her gerçek devrimcinin yaptığı 
gibi Vatanımızdan vazgeçmeyeceğiz. 
Çünkü gerçek devrimciler vatanların-
dan asla vazgeçmezler. Elimizi kolu-
muzu bağlayan bu afet günleri de ge-
çecek. Doğruluklar, yiğitlikler, dürüst-

lükler hareketinin temsilcileri olarak, 1 
Mayıs’larda Taksim Vatanı için önceki 
yıllarda olduğu gibi kararlı mücadele-
mize devam edeceğiz.

Bugün 3 fidanı savunmak demek 
Antiemperyalist olmak demektir, An-
tifeodal olmak demektir, Antişovenist 
olmak demektir. Ülkemizi Faşist din 
devletine götüren ortaçağcı gericiliğe 
karşı olmak demektir.

Bizler, Kurtuluş Partisi Gençliği 
olarak Denizler’in tek ve gerçek savu-
nucusu olduğumuzu biliyoruz. Türkiye 
Devrimi’nin Önderi Usta’mız Hikmet 
Kıvılcımlı’nın ve Denizler’in uğruna 
hayatlarını adadığı davayı zafere ulaş-
tıracağız.

Tüm dünyayı ve ülkemizi kan gö-
lüne çeviren, BOP ve Yeni Sevr plan-
larını uygulamaya sokan, kardeş halk-
ları birbirine düşürmeye çalışan AB-D 
Emperyalistlerini ve onların yerli 
işbirlikçileri ortaçağcı gericiliği ülke-
mizden bir daha geri gelmemek üzere 
göndereceğiz.

Antiemperyalist, Antişovenist, An-
tifeodal İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı 
zafere ulaştırıp, Demokratik Halk İkti-
darını kuracağız. Ve Sosyalizmi zafere 
ulaştıracağız.

Deniz, Yusuf, Hüseyin Ölümsüz-
dür!

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Yaşasın Gençliğin Devrimci Mü-

cadelesi!
Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı-

mız!
6 Mayıs 2021

Kurtuluş Partisi Gençliği

Halka gelince cenazenizi 30 
kişi ile kaldırın, yoksa ceza 

keseriz;
AKP’giller’e gelince cenaze tö-

renleri kalabalık yüzlerce, her şey 
serbest.

İçişleri Bakanlığı bir genelge ya-
yınlıyor. Sokağa çıkmak yasak, ceza. 
Parkta yalnız dolaşmak yasak, ceza. 
Ekmeğini çöp toplayarak çıkarmak ya-
sak, ceza. Denize girmek yasak, ceza. 
Cenazene 9 kişi izin belgesi alabilir, 
toplamda 30 kişiyi geçemezsin, ceza.

Ama söz konusu AKP’giller olunca 
her şey serbest. AKP’gillere Anayasa, 
yasa, genelge, yönetmelik işlemiyor. 
Utanmasalar aslında bütün yasalara, 
genelgelere bir madde ekleyecekler. 
AKP üyeleri, yöneticileri bu yasaların, 
genelgelerin kapsamı dışındadır. Yazılı 
hale getiremiyorlar ama fiili uygula-
maları bu yönde.

Kendileri Lebalep adını verdikleri 
kongreler yaparken böyle değil miydi? 
Sendikaların, baroların genel kurulları-
nı pandemi nedeniyle iptal et, 23 Ni-
sanları, 19 Mayısları, 30 Ağustosları, 
29 Ekimleri, 10 Kasımları kalabalık 
oluşur, virüs yayılır diye yaptırtma, 
ama iş kendi genel kurullarını yapma-
ya gelince, iş kendi düğünlerini yap-
maya gelince, iş kendi cenaze törenle-
rini yapmaya gelince, orada virüs “ya-
yılmıyor”. İşte AB-D Emperyalistleri 
tarafından efsunlanınca AKP’giller, 
virüs onlara dokunmuyor.

Ama bir gerçek bugün kendi sak-
layamadıkları rakamlarda bile korkunç 
diyeceğimiz, vaka sayılarında 5 mil-

yona yaklaşılması, vefat sayısında 41 
bini aşmamız, AKP’gillerin lebalep 
kongreleri sonrasıdır. AKP’gillerin 
Koranavirüs Salgınına bilim dışı bakış 
açısı korkunç pikleri yaşamamıza ne-
den olmuştur.

Kendilerinin bilim dışı, yasa dışı, 
hukuk dışı yaklaşımları devam ediyor. 
Krizi fırsata çevirme, bu salgından da 
bir rant çıkartmak demek olan Halka 
kesilen yüksek cezalar, AKP’gillere 
gelince ceza değil ödüle dönüşüyor. 
En son Ümraniye Belediye Başkanının 
Babasının vefatı üzerine tertiplenen 
kalabalık cenaze töreni tüm kamuo-
yunun gözü önünde gerçekleşmiştir. 
Halka karşı getirilen sayı sınırlaması 
burada yok. Sadece yakınlarınla cena-
zeni kaldırabilirsin kuralı burada yok.

AKP’giller Reisi yanına alıyor 
Bakanlarını, bürokratlarını, olmazsa 
olmaz binlerce korumasını cenaze tö-
reninde. Herkes seyrediyor.

Partimiz HKP hariç.
Partimiz işte bu çifte standardı yar-

gıya taşıdı. AKP’giller Reisi, bir gün 
dediğini ertesi gün kendi yalanlayan 
Sağlık Bakanı, işi sadece Saraydan ge-
len genelgeleri yayımlamak ve Halka 
ceza kesmek olan İçişleri Bakanı, bü-
tün bu olan yasa dışılıkları dizi film 
izler gibi izleyen İstanbul Valisi ve 
Emniyet Müdürü hakkında suç duyu-
rusunda bulundu.

Kısa vadede: Sonuç belli. Ya soruş-
turmaya yer olmadığına ya da kovuş-
turmaya yer olmadığına dair karar.

Uzun vadede: Elbette bu devran 
böyle dönmeyecek. O hesaplaşma 

günü geldiğinde bu suç duyurularımız, 
açmış olduğumuz davalar, gücünü hu-
kuktan ve vicdanlarından alan savcılar 
ve hakimler için ellerinde hazır belge-
ler olacak. Bu suç duyuruları ve dava-
lar onlara delil olacak.

AKP’giller bir parti değil bildiği-
miz gibi, çıkar amaçlı organize bir suç 
örgütü. Onlar karakterleri gereği suç 
işlemeye vurgunlarına, talanlarına de-
vam edecekler.

HKP Halkın, işçilerin, gençliğin 
partisi. HKP Halkın, Vatanın çıkar-
larını her şeyin önüne koyan, Halkın 
İktidarı için her türlü cefaya katlanan 
bir Halk Örgütü. HKP karakteri gere-
ği, tarihin kendisine yüklediği, İkinci 
Kurtuluş Savaşına önderlik etme ve 
bu savaşı zaferle taçlandırma görevi 
gereği, Halk düşmanlarının, vatana 
düşmanlarının peşinde olmaya devam 
edecek.

Eninde sonunda Partimiz, dolayı-
sıyla Halk kazanacak. Yerli satılmışlar 
kaybedecek.

Suç duyurusu sonrası Partimizi 
Avukatlarından Merkez Disiplin Kuru-
lu Başkanı Ayça Okur’un yaptığı açık-
lama aşağıdadır:

Değerli Halkımız, Basın Emekçi-
leri;

Bugün Halkın Kurtuluş Partisi ola-
rak bir suç duyurusunda daha bulun-
duk. 

Bugünkü suç duyurumuzun konusu 
da 2 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenen 
AKP’li Ümraniye Belediye Başkanı-
nın babasının Lebaleb Cenaze Töreni. 
Bu Cenaze Törenine bilindiği üzere 
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Er-
doğan da katıldı.

O halde şimdi soruyoruz.
Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı, İs-

tanbul İl Emniyet Müdürü, İstanbul 

Valisi neredesiniz?
Vatandaşa ceza-

lar keserken, rızkını 
çıkarmak zorunda 
olduğu için çalış-
mak durumunda olan 
vatandaşa uyduruk 
gerekçelerle cezalar 
kesilirken işte AKP 
Genel Başkanı cena-
ze töreninde yüzlerce 
kalabalığın içerisinde 
ne maske ne mesafe. 
Cezalarınız nerede?

Yaptırımlarınız 
nerede?

Sorarlar insana; bu ne perhiz bu ne 
lahana turşu diye. 

Bilim İnsanlarının 28 günlük tam 
kapanma önerdiği bu süreçte devletin 
kasasının içini boşalttıkları için ve bu 
nedenlerle ülkemiz ekonomik açıdan 
zor günlerde olduğu için bu kapanmayı 
gerçekleştiremiyorlar. Adına tam ka-
panma deseler de milyonlarca insanın 
muaf tutulduğu bir kısıtlama gerçek-
leştirebiliyorlar ancak. O kısıtlamada 
turistlere muafiyet söz konusu, onlar 
denize girebilirken, vatandaşı denize 
sokmuyorlar.

Evet, bu yaptırımlar doğru. O hal-
de TCK’nin 3. maddesi gereğince Ka-
nun Önünde Eşitlik İlkesini uygulayın. 
Herkese yapın bunu. Türkiye Cumhu-
riyeti içerisinde kanunlar herkes için 
uygulanır. Yerli-Yabancı fark etmez. 
Neden bunu uygulamıyorsunuz? Yapa-
mazsınız, eliniz varmaz.

İşte biz sizin ipliğinizi pazara çı-
karmak için buradayız. Çelişkili uy-
gulamalarınızı ortaya çıkarmak için 
buradayız. Ve bu mücadelemiz devam 
edecek. İşte bu nedenle TCK’nin 3. 
Maddesi Kanun Önünde Eşitlik İlke-

si’ne aykırılıktan, suç ihbar etmekle 
görevli kişinin suçun gereklerini, yap-
tırımlarını uygulamaması nedeniyle 
suç duyurusunda bulunuyoruz. Çünkü 
İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, İstan-
bul Valisi, İstanbul İl Emniyet Müdürü 
görevlerini kötüye kullanıyorlar, göre-
vi ihmal ediyorlar.

Hıfzıssıhha Kanunu’na göre Devlet 
pandemi koşullarında vatandaşları için 
tam kapanma gerçekleştirir, gerekli 
tedbirleri alır. Devlet Vatandaşların 
günlük iaşelerini karşılamakla mükel-
leftir. Ancak AKP İktidarı, Devletin 
kasasını öyle boşalttı ki kendi yedi sü-
lalesinin zengin etti ki vatandaşa bun-
lardan herhangi bir hayır söz konusu 
değil.

İşte biz bu nedenle Halkın Kurtuluş 
Partisi olarak buradayız, varız.

Bağımsız mahkemeler önünde el-
bette onlar hesap verecekler.

Tek tek ifşa etmekten vazgeçmiyo-
ruz.

04.05.2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı
Denizler’in Yolunda 

Zafere Ulaştırıncaya dek Sürdüreceğiz!

HKP’den:
Partimizden; kendi genelgelerine uymayan 

AKP’giller hakkında suç duyurusu

9 Nisan tarihinde, Resmi Gazetede 
bir karar yayınlandı. Bu karara göre, 

devlet yurtlarında barınacak öğrenciler 
için artık “Cumhurbaşkanına hakaret 
etme, Devletin kurum ve organlarını 
aşağılama” gibi suçlardan dolayı altı 
ay veya daha fazla süreyle hapis cezası 
almamış olmak şartı getirildi.

Yani bu uydurma, zorlama suçlar-
dan yargılanıp hüküm giyen gençler 
devlet yurtlarında barınamayacak. Üs-
telik AKP’giller bu sözde suçları hırsız-
lık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, 
cinsel suçlar gibi ‘adi suç’ olarak adlan-
dırılan suçlarla aynı madde kapsamına 

alarak Devrimci-Yurtsever öğrencileri 
sapıklarla, torbacılarla bir tutuyor.

Herkesin çok iyi bildiği gibi, AKP 
iktidarında Cumhurbaşkanına hakaret 
adı altında yüz binlerce insana uydu-
ruk gerekçeler gösterilerek davalar 
açıldı ve binlerce insan da haksız yere 
hüküm giydi. Şu anda Cumhurbaşkan-
lığı koltuğunu işgal eden Tayyip Er-
doğan, hâlâ yürürlükte olan yasalara 
göre, Cumhurbaşkanlığı için gereken 
diplomaya sahip olmamasına rağmen, 
o koltuğu resmen gasp etmiş olmasına 
rağmen, sanki ortada yasalar çerçe-
vesinde geçerliliği olan bir Cumhur-

başkanlığı varmış gibi, vatandaşların 
yasal çerçevelerde gösterdikleri haklı 
tepkiler üzerinden hakaret davala-
rı açıldı. Sosyal medya paylaşımları, 
anayasal haklar çerçevesinde dahil 
olunan gösteriler, hatta iki kişi arasın-
da geçen sohbetler, telefon görüşmele-
ri bile bu davalara gerekçe gösterilerek 

halkımızın AKP’giller’e, yani onların 
soygunlarına, vurgunlarına, halk düş-
manlıklarına tepki göstermesi engel-

lenmek istendi.
Son dönemde Boğaziçi Üniversite-

si’ne kayyum rektör atanmasına karşı 
Demokratik Özerk Üniversite talebiy-
le gerçekleştirilen eylemler ve sosyal 
medya paylaşımları yüzünden de bir-
çok arkadaşımız bu hukuk dışı suçla-
malara maruz kaldı.

Şimdi de bu hukuksuz, uydurma 
suçlamalarla kendi hukuk bürolarına 
çevirdikleri yargı kurumları tarafın-
dan haksızca cezalandırılan gençlerin 
barınma haklarından faydalanmasını 
engellemek istiyorlar. Bunu yapma-
larındaki amaç da Devrimci-Demok-
rat-Yurtsever gençlerin yurtlarda halk 
çocuklarıyla buluşmasını, AKP’gil-
ler’in halk düşmanı yüzünü onlara 
göstermesini, örgütlenmesini engelle-
mektir.

Temel insan haklarından biri olan 
barınma hakkını gençlere parayla 
kullandıran, üstelik devlet yurtlarının 

sayıca az olmasından dolayı gençleri 
cemaatlerin, tarikatların eline mahkûm 
eden AKP’giller, devlet yurtlarından 
kendisine muhalif olan gençleri de 
uzaklaştırarak oraları da tamamen Or-
taçağcı gericilerin, faşistlerin kontrolü-
ne bırakmayı hedefliyor.

Ancak bu ülkenin Devrimci-De-
mokrat-Yurtsever gençleri bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 
baskılara boyun eğmeyecek, mücade-
leyi yükseltecek. Ve eninde sonunda 
AKP’giller, işledikleri tüm suçların 
hesabını tek tek verecek.

İşte o zaman, Demokratik Halk İk-
tidarında, öğrencilerin beslenme barın-
ma gibi temel hakları da dahil olmak 
üzere eğitim tamamen ücretsiz olacak 
ve herkes eşit bir şekilde bu haklardan 
yararlanacak. 12.04.2021
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Uydurma suçlarla barınma hakkımızı
elimizden alamayacaksınız!
Gençlikten korkuyorsunuz!

Korkmaya devam edin!
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Bundan 49 yıl önce Kızılde-
re’de Mahir Çayan, Hüdai Arı-

kan, Cihan Alptekin, Nihat Yılmaz, 
Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Si-
nan Kazım Özüdoğru, Sabahattin 
Kurt, Ömer Ayna ve Saffet Alp, 12 
Mart Faşizminin gorilleşmiş generalle-
ri tarafından katledildiler.

ON’ları öldürürsek bedenleri ve 
düşünceleri yok olur sandılar ama ya-
nıldılar…

ON’ların gerçek devamcıları İkinci 
Kurtuluş Savaşçıları, Mahir Çayan’ın 
mezarı başında On’ların sloganlarını 
haykırdılar: “Kahrolsun Emperya-
lizm, Yaşasın İkinci Kurtuluş Sava-
şı’mız!”, “Katil ABD Ülkemizden 
Defol!”, “Hoşt Hoşt Amerika, Puşt 
Puşt Amerika!”, “Kahrolsun Em-
peryalizm, Yaşasın Sosyalizm!”

İçerisinde bulunduğumuz Kovit-19 
pandemisi nedeniyle eylemimizi sınır-
lı sayıyla gerçekleştirdik. Eylemimiz 
ON’ların nezdinde tüm Devrim Şehit-
leri için saygı duruşuyla başladı.

Kurtuluş Partisi Gençliği adına 
Hüreyra Yoldaş yaptığı açıklamada:

Bu ülkenin Gerçek Devrimcile-
ri, İkinci Kurtuluş Savaşçıları olarak, 
ON’ların Antiemperyalist, Antişove-
nist ve Antifeodal mücadelelerine ger-
çek anlamda bugün biz sahip çıkıyor, 
ON’ları biz savunuyoruz.

Bugün ON’ları savunmak, ABD-
AB Emperyalistlerinin Türk, Kürt ve 
tüm Ortadoğu halkları için daha fazla 
kan ve zulüm getirecek tüm projelerine 
karşı çıkmak demektir. Halkları birbi-
rine düşmanlaştıracak her türlü hare-
kete karşı çıkarak “Yaşasın Halkların 
Kardeşliği” diyebilmektir.

Bugün Mahirler’i-Denizler’i sa-
vunmak demek, “Katil ABD, Ortado-
ğu’dan ve Ülkemizden Defol!” slo-
ganlarını haykırabilmek demektir.

ON’ların mücadelesine sahip 
çıkmak demek, insanlığın kurtuluşu 
olan Sosyalizm davasını savunmak 

demektir.
Bugün ON’ları savunmak, Orta-

çağcılığa karşı durmak, Ülkemizin Fa-
şist Din Devletine dönüştürülmesine 
karşı mücadele etmek demektir, dedi.

ON’ların uğruna canlarını feda et-
tikleri idealleri mutlaka hayata geçire-
ceğiz.

Türkiye Devrimi’nin Önderi, Us-
ta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın çizdiği 
yoldan Demokratik Halk İktidarını 
kurup Sosyalizmi zafere ulaştıracağız!

30.03.2021

HKP Ankara İl Örgütü

Kızıldere Savaşçıları
Ölümsüzdür!

ON’lar yılmadı,
biz de yılmayacağız!

Bundan 49 sene önce 30 Mart 
1972’de İkinci Kurtuluş Savaşçıla-
rı; Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, 
Cihan Alptekin, Nihat Yılmaz, Er-
tan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan 
Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, 
Ömer Ayna, Saffet Alp adlı ON yiğit 
Devrimci, 12 Mart Faşizmi’nin NA-
TO’cu Generalleri tarafından katle-
dildiler. Aradan geçen 49 yıla rağmen 

İkinci Kurtuluş Savaşçıları’nın ve ha-
yatını insanlığın kurtuluş mücadelesi-
ne adayan tüm devrimcilerin öldürüle-
meyeceğini; fikirlerinin, mücadelesi-
nin halkların kurtuluş davasında her an 
yaşayacağını bilmekteyiz.

30 Mart 1972’den bu yana ya-
şananlara, ülkemizin bugün içinde 
bulunduğu vahim duruma bakınca, 
ON’ların uğruna ölümü göze alarak 
savundukları, haykırdıkları davanın ne 
kadar haklı ve meşru olduğunu tekrar 
bilince çıkarmakta ve anlamaktayız.

Çünkü ON’lar; Dünya Halklarının 
baş düşmanı ABD’nin 6’ıncı Filosu-
nun önünde secdeye duran, Antiemper-
yalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın 
ve onun Önderi Mustafa Kemal’e kin 
kusan Ortaçağcı, AB-D Emperyalistle-
rinin Yeşil Kuşak Projesi’nin ürünleri, 
Muaviye-Yezid İslamcılarına, yani 
günümüzdeki adıyla CIA-Pentagon 

İslamcılarına karşı Laikliğin yılmaz 
savunucularıydılar. Antifeodaldiler…

ON’ların Parolası “Ya İstiklal 
Ya ölüm!”, hedefleri “İstiklal-i Tam 
Türkiye”, sloganları “Hoşt Amerika, 
Puşt Amerika”, marşları “Al Sila-
hı Vur Beline Emperyalizme Kar-
şı” idi. ON’lar Dünya Halklarına kan 
kusturan, sömürgeleştirdiği, kendisine 
bağımlı hale getirdiği, içerisinden satın 
aldığı işbirlikçileri sayesinde o ülke-
lerde faşist darbeler düzenleyen, Kah-
raman Gerilla Che’nin deyimiyle insan 
soyunun en büyük düşmanı ABD-AB 
Emperyalistlerine sonuna kadar kar-

şıydılar. Antiemperyalisttiler…
ON’lar, en kritik momentlerde hep 

kader birliği etmiş, Türk ve Kürt Halk-
larının bin yıllık kardeşliğini savunuyor-
lardı. ON’lar bu kardeşliği Türk ve Kürt 
Halklarına, Kızıldere’de Amerikancı Fa-
şist Generallere karşı Türk ve Kürt dev-
rimcileri olarak omuz omuza çarpışarak 
kanıtladılar. Antişovenisttiler…  

Çünkü ON’lar Usta’mız Hikmet 
Kıvılcımlı’nın da 17 yaşında elde tü-
fek savaştığı, bileğinin hakkına Köy-
ceğiz Kuvayimilliye Komutanlığı’na 
yükseldiği, Antiemperyalist Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’mızın savunucularıy-
dılar. ON’lar, Emperyalist Yedi Düve-
lin ağızlarına kolay lokma olsun diye 
ülkeyi parçalara bölen Emperyalist 
Proje Sevr’e karşıydılar. ON’lar Türki-
ye Devrimi’nin Önderi Usta’mız Hik-
met Kıvılcımlı’dan etkilenerek ken-
dilerini İkinci Kurtuluş Savaşçıları 
olarak adlandırıyorlardı.

Bugün gelmiş olduğumuz içler 
acısı noktada; ABD–AB Emperyalist-
leri tarafından memleketimizin başına 
bela edilen AKP’giller İktidarı hızla 
Ortaçağcı Faşist Din Devleti’ni inşa-
ya girişmişlerdir. Gerek kadınlarımıza 
yönelik yapılan antidemokratik uygu-
lamalar, gerek Laikliğe ve Cumhuri-
yet’in tüm kazanımlarına yönelik her 
geçen gün dozu artan saldırılar, Orta-
çağ karanlığına doğru gidişin göster-
geleridir. Devamlı dile getirdiğimiz 
gibi; ABD–AB Emperyalistleri, Tür-
kiye’nin önüne BOP-GOP adı altında 
Yeni Sevr planını koyarak onu kabule 
zorlamaktadırlar. Ve en az AKP’giller 
kadar bu memleketin ve halklarımızın 
düşmanı olan, kendi sınıfsal ve kişisel 
çıkarlarından başka hiçbir amaç tanı-
mayan, Yurtseverlik, Halkseverlik na-
mına içlerinde en ufak bir kırıntı kal-
mayan Meclisteki İşbirlikçi Burjuva 
Partileri, Genel Başkan’ımız Nurullah 
Ankut’un adlandırmasıyla Amerikancı 
Beşli Çete ise bu gidişin ana sorumlu-
larından olup, halklarımızı tüm sorun-
lar ve gerçekler karşısında,  meclisin 
ceylan derili koltuklarında yaptıkları 
kayıkçı dövüşleri ile oyalamakta ve 
halkımıza ihanet etmektedirler.

İşte bizler bu ülkenin gerçek dev-

rimcileri, İkinci Kurtuluş Savaşçıları 
olarak, ON’ların Antiemperyalist, 
Antişovenist ve Antifeodal mücadele-
lerine gerçek anlamda bugün biz sahip 
çıkıyor, ON’ları biz savunuyoruz.

Bugün ON’ları savunmak, ABD-
AB Emperyalistlerinin Türk, Kürt ve 
tüm Ortadoğu halkları için daha fazla 
kan ve zulüm getirecek tüm projelerine 
karşı çıkmak demektir. Halkları birbi-
rine düşmanlaştıracak her türlü hare-
kete karşı çıkarak “Yaşasın Halkların 
Kardeşliği” diyebilmektir. 

Bugün Mahirleri-Denizleri savun-
mak demek “Katil AB-D Ortado-
ğu’dan ve Ülkemizden Defol” slo-
ganlarını haykırabilmek demektir.

ON’ların mücadelesine sahip çık-
mak demek, insanlığın kurtuluşu olan 
Sosyalizm davasını savunmak demektir.

Bugün ON’ları savunmak, Orta-
çağcılığa karşı durmak, Ülkemizin 
Faşist Din Devletine dönüştürülmesine 
karşı mücadele etmek demektir.

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak 
bir kez daha söylüyoruz:

Türkiye Devrimi’nin Önderi Us-
ta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın ve De-
nizlerin, Mahirlerin uğruna hayatlarını 
adadığı davayı zafere ulaştıracağız. 
Tüm dünyayı ve ülkemizi kan gölüne 
çeviren, BOP’u yani Yeni Sevr planla-
rını uygulamaya sokan, kardeş halkları 
birbirine düşürmeye çalışan ABD ve 
AB Emperyalistlerini ve onların yer-
li işbirlikçilerini ülkemizden bir daha 
geri gelmemek üzere göndereceğiz.

Antiemperyalist, Antişovenist, An-
tifeodal İkinci Kurtuluş Savaşımızı 
zafere ulaştırıp, Demokratik Halk İkti-
darını kuracağız. Ve Sosyalizmi zafere 
ulaştıracağız. 

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Kızıldere’nin, Mahirlerin, Deniz-

lerin Hesabını soracağız!
Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı-

mız!
Yaşasın Türk ve Kürt Halkları-

nın Kardeşliği!
Yaşasın Sosyalizm!

30.03.2021
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Yiğitlik yarışı için yetiştirilmiş, 
ömürlerini Mavi Vatan’ımızı sa-

vunmakla geçirmiş, Türk Ordusu’nun 
gözbebeği, Kuvayimilliye ve Musta-
fa Kemal Gelenekli Amirallerimize, 
AKP’giller’in CIA ve FETÖ’yle bir-
likte yaptığı zulümler yetmedi, şimdi 
de yeni bir operasyon çekiliyor.

AKP’giller ülkeyi, hukuku nasıl 
bir noktaya getirdiler ki artık, Vatanı 
savunmak, dört yıl süren Antiemper-
yalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın 
zaferinin bütün dünyaya kabul ettiril-
mesinin kanıt belgesi olan Lozan’ı ve 
onun devamı olan Montrö’yü savun-
mak, suç oluyor.

Saygıdeğer, Namuslu, Vatanse-
ver Amirallerimiz nasıl işlemişler bu 
suçu? Kaleme aldıkları bildiri ile de-
mek istedikleri, vermek istedikleri me-
saj şunlar:

- Lozan Türkiye’nin tapusudur, 
Montrö’yse Çanakkale ve İstanbul Bo-
ğazları ile Marmara ve Karadeniz’in 
denetimini, yönetimini ve hâkimiyeti-
ni bize vermektedir. Bunlara sıkı sıkı-
ya sarılmalıyız. Bu Antlaşma ve Söz-
leşmeyi tartışmaya açmak büyük gaflet 
ve hatta ihanet olur,

- Kanal İstanbul Türkiye’ye birçok 
yönden büyük zararlar verir ve hatta 
yıkım doğurur… Böyle saçmalık ve 
ihanetten uzak duralım,

- Laiklik demokrasinin de, din ve 
inanç özgürlüğünün de, değişik görüş 
ve inanıştaki insanların bir arada yaşa-
masının da teminatıdır,

- Laikliği kaldırmakla; düşünce 

özgürlüğünü de, bilimsel düşünceyi 
de dolayısıyla bilimi de yok etmiş olu-
ruz… Ülkemizi Ortaçağ karanlıklarına 
sürüklemiş oluruz. Bugün yeryüzünde 
bu karanlıkta yaşamaya mahkûm edi-
len toplumlar, ancak Emperyalist Batı-
lı Haydut Devletlerin kölesi olur.

Vatan topraklarının bu hale düşü-
rülmesine, Mavi Vatan’ımızın AB-D 
Emperyalistlerinin savaş gemilerine 

açılmasına yürekleri sızlayan Amiral-
ler bir araya gelmişler, yazıya dök-
müşler duygularını ve halkımızla pay-
laşmışlar.

Ve ne yapmış bu Amirallerimiz?
Ellerinde silah, gemilerimize ko-

mutanlık ettikleri görevleri süresince 
Vatan aşkını söylemekten korkar hale 
gelmektense, gereğini yapıp ölmeyi 
yeğ tutmuşlar. Onlar insan soyunun en 
büyük düşmanları AB-D Emperyalist-
leri ve AKP’giller ve BOP Eşbaşkanı 
Reisleri açısından çok büyük bir gü-
nahı hiç bırakmamışlar o büyük suçu 

işlemeye devam etmişler: Mustafa 
Kemalci ve Yurtsever kalmışlar. İşte 
affedemedikleri, hazmedemedikleri 
bunlar.

Aslında var olan Anayasa, yasalara 
göre bir suç yok ortada.

Ama AKP’giller Hukuku açısından 
çok büyük bir suç.

Ömürlerinin son deminde olan 
Amirallerimizin bu davranışlarında 
bırakalım suç aranmasını, bu yiğit çı-
kışlarının alkışlanması, takdirle karşı-
lanması gerekirdi.

AKP’giller ve insanlığı Ortaçağ 
karanlığına götürmek isteyenler; tari-
katlar, cemaatler, saray medyası daha 
doğrusu Türkiye Cumhuriyeti’ne açık 
ya da gizli düşmanlık besleyenler düğ-
meye basılmış gibi bu Vatansever tu-
tumda suç aramak gayretine düştüler.

Neyle suçluyorlar Emekli Vatanse-
verlerimizi?

“Anayasal düzeni cebir ve şiddet 
yoluyla yıkmaya teşebbüs etmekten.”

İnsaf edin be. Bu yurtsever, bu na-
muslu Amirallerimizin hepsi de emek-
li, zaten yaşlılığın getirdiği hastalıklar-
la boğuşuyor çoğu.

Neyle “darbe yapacak” bu insan-
lar?

Üçüncü ayaklarıyla mı?
Yani yürümelerine destek olan bas-

tonlarıyla mı?
Her biri AB-D Emperyalistlerinin 

ellerindeki ipin ucuna takılı olan bu 
Ortaçağcı Gerici güruhta insaf, mer-
hamet, vicdan, utanma, arlanma kal-
mamış. 

Bu vatana, halka, yurtseverliğe, in-
sana düşman Emperyalist Yedi Düvel-
de ve Yerli Satılmışlarda taktikler hiç 
değişmiyor. Birinci Antiemperyalist 
Ulusal Kurtuluş Savaşımıza ve önde-
ri, Mazlum Halkların Emperyalizme 
karşı ilk zaferinin komutanı Mustafa 
Kemal’e düşman AB-D Emperyalistle-
ri; CIA’sı, Pentagonuyla, yerli satılmış-
larıyla, 15 Temmuz Ganimet Paylaşım 
savaşına kadar FETÖ eliyle şimdi de 
doğrudan AKP’giller eliyle aynı tak-
tikleri uyguluyorlar. Amaçları Mustafa 
Kemal’in ordusunu yok etmek. Cum-
huriyet’in kurucusu, Laik Cumhuri-
yet’in teminatlarından biri olan Türk 
Ordusu’nun ilerici Mustafa Kemalci 
askerlerini saf dışı bırakarak Ordu’yu 
çökertmek.

Bu şanlı ordunun askerlerine önce 
Ergenekon, Balyoz operasyonlarıyla, 
FETÖ’cü hakim, savcı ve kolluk kuv-
vetini saldırttılar. 15 Temmuz Ganimet 
Paylaşım Savaşı yarım bıraktırdı, bir-
birlerine düştüler. Ve yarım kalan işi 
şimdi AKP’giller tamamlamaya çalışı-
yor. AKP’li militan hakim ve savcıların 
yürüttüğü bu operasyonda yargı yine 
bir silah olarak kullanılıyor. Günlerdir 
duyduğumuz hukuksuzluklar açıktır ki 
daha büyüklerine gebe.

İşte biz, Halkçı Hukukçular olarak 
yargı kılıcının sopa olarak kullanıldığı 
bu operasyona karşı amirallerimiz ve 
açıklamalarıyla eşlerinin daha doğrusu 
Laik Cumhuriyet’in kalkanı olan kıy-
metli kadınlarımızın, ailelerinin yanla-
rında olacağız.

Bu durum, Halkımıza, hukuka, vic-
dana olan bağlılığımızın bir gereğidir. 
Bu, Tarihi bir sorumluluktur, tarihin 
biz gerçek hukukçuların sırtına yükle-
diği bir görevdir. Biz Halkçı Hukukçu-
lar Ergenekon’da, Balyoz’da, Poyraz-
köy’de böyle davrandık. CIA ve ikinci 
bir FETÖ Operasyonu olan bu olaya da 
böyle bakıyoruz.

Ancak göreve
hazır bulunması gereken 

bir örgüt daha var:
BAROLAR

Şimdi işte tam zamanı değilse ne 
zaman?

“Yargı bağımsızlığı”, “hak, hukuk, 
adalet” demek için mücadele etmek, 
taraf olmak, Amirallerin ve ailelerinin 
yanında olmak şimdi değilse, başka ne 
zaman!

Tarih Ergenekon’u yazarken, Bal-
yoz’u yazarken bir hukuksuzluğu ya-
zacak yurtsever askerleri ve onların sa-
vunucularını. O hâkim ve savcılardan 
ise FETÖ’cü, AKP’giller’in Savcısı, 
Yargıcı diye söz edecek. Adları sanları 
bilinmeyecek. Ama sanık sandalyesine 
konulan O yurtseverler her zaman say-
gı ile anılacaklar.

İşte gün, bu gün! Ya, Lozan’ı, 
Montrö’yü savunanların, Vatanını sa-
vunanların safındasın ya da onların 
karşısında!

Ortada bir yer yok!
Onurlu askerlerimizin Ergenekon 

operasyonu sonrası karar açıklanırken 
Silivri Zindanlarında haykırdıkları 
Harbiye Marşı hâlâ kulaklarımızda, 
tüylerimizi diken diken etmeye devam 
ediyor. Ne diyordu Harbiye Marşı:

Kanla irfanla kurduk biz bu 
Cumhuriyeti,

Cehennemler kudursa ölmez ni-
gahbanıyız!

Aynen tekrar ediyoruz hançerele-
rimizi yırtarak. Cehennemler kudu-
ruyor, saldırıyor ama bilmelidirler ki, 
karşılarında ölmez bekçileri, bizler va-
rız, Halkçı Hukukçular var. Çünkü biz, 
Cesaret Vatanına sahibiz. 07.04.2021

Halkçı Hukukçular

Amirallerin Gözaltına Alınması Türk Ordusu’na Karşı Girişilmiş
Yeni bir CIA-FETÖ-Tayyipgiller Operasyonudur

Bu bir Siyasi Operasyondur
Halkçı Hukukçular olarak bu Operasyona karşı

Hukuk Mücadelesinde sonuna kadar biz de varız!

ON’ların mücadele bayrağı
İkinci Kurtuluş Savaşçıları’nın

ellerinde dalgalanıyor
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ken, arkamızdan birisi bağırmaya 
başladı. Taksinin şoförüydü ve elinde 
birtakım kağıtlarla bir yandan koşu-
yor, bir yandan da ‘Yanınızdaki kadın 
bu kağıtları koltuğun arkasına sakladı, 
ben dikiz aynasından gördüm, belki işi-
nize yarar’ diyordu.

“TKP’nin “gizli” örgütlenmesiy-
le ilgili belgeler, bu şoför sayesinde 
ele geçirilebilmişti. İki gün sonra, 28 
Ekim’de de Zeki Baştımar’ı gözaltına 
aldık.

“TKP, Sevim Tarı’nın üzerinde ya-
pılan arama sırasında vatkasından ve 
Zeki Baştımar’ın verdiği “etraflı” ifa-
de sayesinde çökertildi. Ankara Gar-
nizon Komutanlığı 2 Numaralı Askeri 
Mahkemesi’nde yargılanan TKP’liler, 
çeşitli hapis cezalarına çarptırıldılar. 
Sevim Tarı, daha sonra Mihri Belli’yle 
evlenerek “Belli” soyadını aldı.” (11 
Şubat 1986)

Tevkifat böyle başlar. Sevim Tarı’nın 
yurt dışına çıkarken sergilediği özensiz-
lik tevkifatı başlatır. Ama daha büyüğü 
sonra, Zeki Baştımar’ın tutuklanmasıyla 
gelir. Çünkü, polise “etraflı” ifade verir 
Zeki Baştımar. Ve TKP’nin “çökertil-
mesine” yol açar. Ne var ki, Baştımar, 
polise böyle “etraflı” ifade vermesine 
rağmen ceza almaktan kurtulamaz.

Komünist Masası Şefi devam edi-
yor:

“Baştımar, 1951 tevkifatından 
sonra 10 yıl ağır hapse, 3 yıl 4 ay da 
Amasya’da genel gözetim altında tu-
tulmaya mahkûm edilmişti. 1959 Ni-
san’ında meşruten tahliye edildi ve 
bir akrabası tarafından verilen ser-
mayeyle Cağaloğlu’nda “Yeni Gün” 
adlı bir yayınevi kurdu. Tolstoy’dan 
“Hacı Murat”, Puşkin’den “Erzurum 
Yolculuğu” ve Çehov’dan “Mujikler” 
gibi kitapları Türkçe’ye çevirdi. Sov-
yetler Birliği’nde bulunduğu için çok 
iyi Rusça biliyordu.

“Bir süre sonra sürgün cezasını 
çekmek üzere Amasya’ya sevkedilme-
si için yayınevine gittiğimizde, ken-
disini bulamadık.  Tahkikat sonucu, 
yurt dışına kaçtığı anlaşıldı…” (Milli-
yet, 12 Şubat 1986)

Bu kaçış, büyük olasılıkla polisin 
göz yummasıyla olmuş gibi görünü-
yor. Çünkü Komünist Masası, zaten 
bir avuç olan komünistin arkasına ajan-
lar salıyor, sürekli izliyordu. Hapisten 
daha yeni çıkmış Baştımar’ı izlememesi 
mümkün değil. Çünkü şöyle diyor Ko-
münist Masası Şefi:

“Komünizm suçuyla mahkûm edil-
miş, cezasını çekerek tahliye olmuş kişi-
lerle aynı suçtan mahkemeye verilmiş, 
ancak delil yetersizliğinden cezalandı-
rılmamış olanlar, mutlaka izlenirdi.

“İzlemeye, resmi yazışmalarda “ta-
kip-tarassut” derdik. Bu iş, bizce bir 
sanattı ve sağlıklı bir biçimde yapılabil-
mesi için, en az üç kişilik bir ekip gere-
kir, ekipte görev alacak olanlar da, üç 
aylık özel bir kurstan geçirilirdi.” (Mil-
liyet, 11 Şubat 1986)

Demek ki, mapustan yeni çıkmış 
Zeki Baştımar’ın polis tarafından izlen-
diği kesin. Yayınevinin sermayesini ki-
min karşıladığını bile biliyorlar.  İzleme 
ekibinde eğitimli en az üç kişinin bulun-
duğu belirtiliyor.

Böyle bir durumda Zeki Baştımar’ın 
yurt dışına “kaçması” mümkün mü? 
Bizce değil…

Peki o zaman polis neden kaçmasına 
göz yumdu, denecek.

Nedenini Komünist Masası Şefi’nin 
daha sonraki açıklamalarından anlayabi-
liriz. Şöyle yazıyor:

“Derken gerek TKP’nin, gerek 
diğer sol örgütlerin Türkiye dışın-
da kadrolaşma faaliyetleri başladı. 

TKP’nin Avrupa’daki yayınlarında 
“Yakup Demir” adıyla yazı ve demeç-
ler çıkmaya başladı. Bu ad bizim için 
çok yeniydi. Kimliğini ortaya çıkara-
bilmek için bir hayli çaba gösterdik; 
sonunda belirleyebildik. Yabancı bir 
dergide fotoğrafı yayınlanmıştı. Ol-
dukça silik bir resimdi, ama Yakup 
Demir’in Zeki Baştımar olduğunu, 
gırtlağından anladık. Sürmene’nin 
Hacıyakupoğulları ailesindendi ve ol-
dukça “tipik” bir yüzü vardı. Gırtlağı 
ise, başka kimsede rastlanamayacak 
ölçüde çıkıktı.

“TKP içinde 1951 tevkifatından 
sonra bir bölünme meydana geldi. 
Cezaevinde yatanlar iki gruba ayrıl-
mıştı. Bir grup Zeki Baştımar’ı, diğeri 
ise Şefik Hüsnü-Reşat Fuat Baraner 
ikilisini destekliyordu. Bu arada Baş-
tımar’ın “polis hesabına çalışan bir 
ajan” olduğu yolunda söylentiler çıktı.

“Zeki Baştımar’ın bizim hesabı-
mıza çalışmadığını “kesinlikle” söy-
leyebilirim. Muhbir veya ajan değil-
di, ama gözaltına alınışından sonra 
yapılan sorgulamasında, biraz “fazla 
geniş” bir ifade vermişti. Birinci Şube 
Müdür Yardımcısı ünlü “Parmaksız 
Hamdi”ye, “Eğer zapta geçmezseniz 
şunu da açıklarım” ya da “Kaydet-
meyin, o mesele hakkında da bilgi ve-
reyim” demiş, böylelikle çok önemli 
konular hakkında, bizim için oldukça 
önemli açıklamalarda bulunmuştu.” 
(Milliyet, 12 Şubat 1986)

Şefik Hüsnü-Reşat Fuat ikilisi Zeki 
Baştımar’ı polislikle suçlamışlar. Hak-
sızlar mı? Polis olmak için ille de maaşlı 
devlet memuru olmak gerekmez. Gizli 
bir komünist partisinin tüm bilgilerini 
gönüllü olarak “Kaydetmezseniz şunu 
da açıklarım” diyerek polise vermek 
de polisliktir. Üstelik ortada bir pazarlık 
var. Yukarıda bizzat Komünist Masa-
sı Şefi’nin anlattıkları bunu gösteriyor. 
Belki bunun karşılığında da yurt dışı-
na çıkmana göz yumarız, denilmiştir. 
Bütün bilgileri birleştirince, pazarlık 
kapsamında yurt dışına çıkış da var-
mış, gibi görünüyor.

Acıdır ki, bu kişi, Zeki Baştımar, 
dağılan TKP’nin Genel Sekreter olarak 
başına geçmiştir. Daha da acısı Sovyet-
ler Birliği Komünist Partisi (SBKP) ve 
zamanın sosyalist ülkelerinin komünist 
partileri tarafından da kabullenilmiştir. 
Hadi daha da devam edelim, bugünkü 
Sahte TKP’nin Cici Komünistleri bu 
kişiyi sanki bir devrim şehidiymiş gibi 
anabilmektedir. Yani sahtekarlık devam 
ettiriliyor! İçler acısı…

Üstelik ihanet içindeler. Hikmet Kı-
vılcımlı, bunların ihanetlerini hiçe saysa 
da şu serzenişi yapmaktan da geri kal-
maz:

“Türkiye’de hareket böyle inanıl-
maz bir primitivizm karambolü için-
de yuvarlanıyordu. 1929’dan 1971’e: 
42 yıl sonra, ben prostat kanserinden 
4 narkozlu ameliyat, 13 müdahale 
geçirip kan işerken, çıkmış kitapla-
rımla az çok aydınlanıp derlenmeye 
başlayan gençleri çevremden ürkütüp 
kaçırtmak ve sosyal hareketi anarşiye 
sürüklemek için sahte “Dev-Genç” 
mühürü ile üzerime bu olmadık ça-
mur atılıyor ve Berlin’deki “TKP”-
liler bu pis provokasyona tempo tu-
tuyorlardı.” (Hikmet Kıvılcımlı, Kim 
Suçlamış?)

Evet, CIA ve MİT, sol ortamda git-
tikçe tanınan ve çekim merkezi haline 
gelen Kıvılcımlı’yı yıpratmak için her 
türlü pisliği, bel altı vuruşu yapıyor ve 
Sahte TKP’nin yöneticileri de, başta 
Zeki Baştımar, polis provokasyonu ol-
duğunu bile bile buna alkış tutuyor.

Daha önce yaptıkları ise Kıvılcım-
lı’nın onca teorik ve pratik emeğini, 
gene Kıvılcımlı’nın değerlendirmesidir, 
“susuş kumkuması” ile hiçe saymaktır. 
Ayıptır!..

Bütün işkenceli polis sorgulama-
larından başı dik çıkmış Kıvılcımlı, 
anılarında Zeki Baştımar’ı tanımadığı-
nı belirterek, her şeyi bildiği halde ve 
kendisine yapılan ihanetleri tüm açıklı-
ğıyla görmesine rağmen, ömrünün son 
demlerinde çok alçakgönüllü bir şekilde 
bildiklerini aktarmaktadır:

“Zabıtlar çok şaşırtıcı. Hiç kimse 
Zeki kadar uzun, ayrıntılı bilgi ver-
memiş Polise. Zeki, belki boğazından 
geçen lokmanın bile hesabını dökmüş. 
Okur okumaz: “Bu tevekkeli bir ifade 
değil”, dedim. Sanki Polise yaranmak 
isteniyordu...

“Çekoslovakya’da iken, benim 
kendisi için ne düşündüğümü sorduğu 
genç, sanırım o ifade üzerine olumsuz 
izlenim taşıdığımı söylemiş. Zeki şu 
yorumu yapmış:

“- Onların hiçbirisi söylenmesinde 
sakıncalı şeyler değildi.”

Şimdi ifadenin aslı yok elimde. 
Ama, gizli polise o denli çok malzeme-
yi vermenin doğru olacağına gene de 
kan”ı beslemiyorum.

“Sonrası var. Zeki, başka herhan-
gi sanığın 10-20-30 katı çok açıklama 
ifadelerinde, gence söylediği gibi, hiç-
bir sakınca görmüyorduysa, (objektif 
durum ne olursa olsun, kendisi sakın-
casız sayıyordu ise), neden arkadaş-
larını aldatmış? Zaten içeride (167 
tevkifatının elebaşı veya lider kadrosu 
içinde) dananın kuyruğu da burada 
kopuyor.

“Şefik-Reşat grubu, o zaman en 
sorumlu ve yetkili kadro. Zeki, Orga-
nizasyon Sekreteri. Polis fırtınası ge-
çip de, herkes Harbiye’de toplanınca, 
Şefik grubu Zeki’ye soruyorlar:

“- Ne söyledin Poliste? “
“Sorguya ve Mahkemeye çıkarken 

herkesin az çok ne söylediği bilinecek 
ki, ona göre ayarlama ve savunma ya-
pılsın.

“O tabiî soruya Zeki, göğsünü 
gere gere:

“- Hiç bir şey söylemedim.” diyor.
“Bir de Mahkemeye çıkarken dos-

yalar gözden geçiriliyor ki, ne geçir-
mezsin?

“Zeki’nin tek başına ifadesi bir 
küçük Roman doldurur.

“Okuduğum özeti bana da öyle 
geldi.

“Bu ne?” denince, Zeki vurulmuşa 
dönüyor. İşkenceden, sakıncadan söz 
ediyor. Bütün açıklamaları, arkadaş-
ların büyük çoğunluğunu büsbütün 
kuşkuya düşürüyor.

“Varılan genel kanı şu: Zeki’ye 
polis vadetmiş olmalı:

“- Sen bütün bildiklerini bir şey 
saklamaksızın yaz. Biz onları gizli 
dosyamızda saklarız. Parti arkadaş-
larına göstermeyiz. Sen hiçbir ifade 
vermemiş gibi, gerekirse iki üç satır-
lık zabıtla mahkemeye çıkarsın. Kur-
tulursun.

“Yâni, gizli siyasî polisin ezelî al-
datmaca taktiği: “Sen bize haber ver. 
Başkasının ruhu duymaz!”

“Buraya dek, 167’lerden hepsi: 
Şefik Hüsnü grubu da, Zeki’yi (kendi 
verdikleri ifadeler bakımından) ken-
dilerine daha yakın görenler de söz 
birliğindeler:

“Zeki polisçe tuzağa düşürülmüş-
tür.

“Polis, 167 kişiyi en kolay mahkûm 
ettirmeye elverişli bulunan Zeki’nin 
dallı budaklı uzun serüven ve faaliyet 
hikâyesini, Mahkemeden saklaya-
mazdı. Ve Zeki, böylece, okka altına 
gitmişti.

“İki taraftan en sözüne güvenilir 
olanları dinledim. Bu sonuca vardım. 
O sonucun mantık neticelerine varan 
yorumlara gelince, Şefik grubu ile 
Zeki taraflıları birbirlerinden ayrılı-
yorlardı.” (Kıvılcımlı, Kim Suçlamış?)

Anlaşılan Zeki Baştımar, kapsamlı 
polis ifadesi, hatta polislik nedeniyle Şe-
fik Hüsnü-Reşat Fuat grubu tarafından 
partiden atılmıştır.

Zeki Baştımar’ın 173 sayfa ifade 
verdiği ve ilk kongrede görüşülmek 
üzere Şefik Hüsnü-Reşat Fuat grubu 
tarafından partiden uzaklaştırıldığı 
belirtilir.

Bütün bunlara rağmen Kıvılcımlı, 
Zeki Baştımar’ın TKP’nin Genel Sek-
reteri oluşunu ve SBKP tarafından ta-
nınmasını şövalyece karşılar. Önem ver-
mez… Şaşkınlığı SBKP’yedir:

“Türkiye’de MiT’in (askercil 
casusluk örgütü: Millî İstihbarat 
Teşkilâtı’nın) gazetesi sayılan Milli-
yet’ten bir haber gösterdiler. Bilmem 
hangi uluslararası toplantıya Türkiye 
Komünist Partisi adına katılan dele-

ge başı Yakup Demir: Zeki Baştımar 
imiş! Çok geçmedi, Sovyetler Birli-
ği’nin sanırım Parti Kongresinde, Ko-
sigin, Yakub Demir’i delegelere Tür-
kiye Komünist Partisi Genel Sekreteri 
olarak takdim etmiş!

“Bu son havadise büyük önem 
vermemekle birlikte, aklımdan kimi 
sorular geçmemezlik etmedi. Koca 
Sovyet Devleti makanizması, hiçbir 
inceleme yapmadan, dün bir tevkifat 
provokatörü olarak TKP’den atılmış 
adamı, nasıl TKP Genel Sekreteri ola-
rak lanse eder? İnceleme yapmışsa, 
TKP’nin düne kadarki yönetici kad-
rosu bu kertede yanılmış mıydı? Yok-
sa, esrarlı bir ecinniler tayfası, TKP’yi 
de, hatta Kosigin’leri de afsun tafsun 
edecek güce mi ermişti?” (Kıvılcımlı, 
Kim Suçlamış)

Kıvılcımlı’nın, bu olay üzerine yap-
tığı SBKP değerlendirmesi de yüzde 
yüz doğrudur. Bir döküntünün komünist 
partisi genel sekreteri olarak tanınması, 
SBKP’nin çürümüşlüğünün de gösterge-
sidir. Nitekim, o zamanlardan başlayan 
çürüme, 1990’lara girerken koca Sov-
yetler Birliği ve diğer sosyalist ülkelerin 
dağılmasıyla sonuçlanmıştır.

Türkiye Solunun bu acınacak duru-
mu kişi temelinde devrime ve ideolojiye 
inançsızlığa dayanır.

Altta yatan temel (maddi) nedense 
Burjuva Sosyalizmidir.

Türkiye solunda Burjuva Sosyalizmi 
hep oldu. Şimdi de var…

Nedir Burjuva Sosyalizmi? Burjuva-
nın da sosyalizmi mi olur, denecek.

Kısaca kapitalist düzenin izin verdi-
ği ölçüde sosyalizm anlamına gelir.

Burjuvazi 17. ve 18. Yüzyıl’da ik-
tidara gelirken halk yığınlarını (işçiler, 
köylüler, aydınlar ve diğer kent küçük-
burjuvazisi) arkasına almıştı. İktidarını 
pekiştirince, 18. Yüzyıl’ın sonu ve 19. 
Yüzyıl’daki tüm halk hareketlerini kan-
la bastırdı. Ama zaman içinde kanla bas-
tırmak yerine sosyal sınıflar arasındaki 
farkları gizlemenin daha akılcı olacağını 
düşündü. Bu yüzden kendi iktidarını ra-
hatsız etmeyecek ölçüde sosyalizme izin 
verir oldu.

Öte yandan, rekabetçi kapitalizmin 
son demlerinde ve tekelci kapitalizm dö-
neminde, Finans-Kapital dışında kalan, 
Finans-Kapitalistlerin adlandırmasıyla 
“Vahşi” burjuvazi de itilip kakılmanın 
rüzgârıyla arayışa girdi ve sosyalizmle 
tanıştı. İşte Burjuva Sosyalizminin sınıf-
sal temelini “Vahşi” Burjuvazi oluşturur.

Kıvılcımlı, bu konuda uzun yazılar 
yazmıştır. Yazılarından bir pasajı aşağı-
da aktarıyoruz:

“Bu kıssalardan İşveren Sınıfının 
çıkardığı hisseler çok oldu. Devrimci 
halk hareketlerini kapitalizm uzun 
süre kanla boğdu. Ondan sonra ken-
di sosyal temellerini oturaklaştırmak 
gereğini anladı. Bunun için tek çıkar 
yol, sosyal sınıflar arasındaki keskin 
sınır ayırtlarını kaldırmak, sınıf çizgi-
lerini birbirlerine karıştırmak oyunu 
olabilirdi. Bu oyunun başında Sos-
yalizme “İzin” vermek geldi. İşveren 
Sınıfı çapını ve gücünü kendi belir-
teceği bir sıra “Sosyalizmler” kurdu. 
Bu Sosyalizmlerin subaşlarını kendi 
burjuva elemanlarına kestirdi. İç ve 
dış İşveren çıkarlarında sosyalistleri 
kullanma fırsatını kaçırmadı. İzinna-
meli ve patentli sosyalizmlerin anlamı 
bu oldu.

“İşveren Sınıfının Sosyalizme kar-
şı gösterdiği “Tolerans” daha 19’uncu 
Yüzyıl sonunda başladı. Hele 20’nci 
Yüzyıl’da o yoldan yürümek kapita-
lizm için büsbütün gerekti. Çünkü İş-
veren Sınıfı içinden bir tek Finans-Ka-
pitalist grubu her şeyi tekeline almıştı. 
Kapitalist sınıfının öteki zümrelerini 
“Vahşi” saydırıp saf dışı etmek veya 
ezmek olağandı. O zaman İşveren 
Sınıfının geri kalan epeyce kalabalık 
bütün öteki zümreleri, irili ufaklı işve-
renler ve çoluk çocukları “Sosyalizm” 
alanında talihlerini denemek yoluna 
düştüler.

“Bugün Kapitalizm ancak öyle 
bir Burjuva Sosyalizmi’nin yarattığı 
“Emniyet Supabı” ile ayakta dura-
biliyor. Bu emniyet supabı sayesin-
de bir taşla birçok kuşlar vuruluyor. 
Bir yanda yer yer paslanıp delinmeye 
yüz tutmuş Emperyalizm kazanının 
patlaması önleniyor. Öte yandan asıl 
amaç İşçi Sınıfını avlamaktır. İşçi Sı-
nıfı her eğiliminde Sosyalizme dört 
elle sarılıyor. İşçi Sınıfının namuslu ve 
bilinçli hareketini en iyi baltalamak, 
ancak arkadan vurmakla başarılı 
olur. Onun için proletaryanın hareke-

ti burjuva sosyalizminin pis perdele-
riyle göz gözü görmez hale getirilir ve 
tanınmaz kılıklara sokulabilir.

“İşte iki sosyal üst sınıfın (Kapita-
list ve Büyük Mülk- Toprak Sahipleri 
sınıflarının) meşhur iki klasik “Çifte 
Partisi” dışında başka birçok parti-
lerin piyasaya dökülmesi böyle oldu. 
Özellikle “İşçi Partileri”ne, yahut 
“Sosyalist Partileri”ne, hatta “Komü-
nist Partileri”ne karşı İşveren Sınıfı-
nın “Tolerans” göstermesi, gerekince 
el altından yardımlarda bulunması o 
gerekçe ile oldu.

“Hele sömürge ve geri ülkelerden 
aşırılmış “Aşırı-Kârlar”la zenginleşen 
Emperyalist metropollerinde yetmiş 
yedi buçuk türlü “Sosyalizm” oyunla-
rı ortaya döküldü. İşçi Sınıfının içinde 
bir kaymak tabakası satın alınarak, 
İşçi Küçükburjuvaları ve Burjuvaları 
haline getirmek epey kolaydı. Onun 
için Emperyalizmin büyük metropol-
lerinde İşveren Sınıfı her türlü “Dev-
rimci” partileri denedi. Bu deneyişin 
yarattığı kargaşalık içinde, ölüm ça-
ğına girmiş bulunan kapitalizm, hem 
bir “Meşruiyet” (dokunulmaz haklı-
lık) ve hem de bir “İstikrarlılık” (tu-
tarlılık) kazanıyordu. Eski yırtıcı kan-
lı silah zorlamalarından vazgeçilmişti. 
Şimdi maddi silahlardan daha büyük, 
daha yaygın ve etkili olan Maneviyat 
(moral) silahı kullanılır oldu.

“Geri ülkelerin İşveren Sınıfları 
kendi ağababaları olan Batı emperya-
lizmini, her alanda olduğu gibi, sosya-
lizm alanında dahi taklit ettiler. Bura-
larda burjuva, küçükburjuva sınıf ve 
tabakaları binbir çeşit hoşnutsuzlukla 
kıvranıyordu. Onun için hemen her 
sınıfın ve her zümrenin ve tabakanın 
uydurduğu ve uydurabileceği sürüy-
le sosyalizmler ortalıkta cirit atmaya 
başladı. Artık emperyalizm bile sosya-
lizmsiz nefes alamaz oldu. Finans-Ka-
pital zümresinin bile bir sosyalizmi 
fışkırdı: Nasyonal Sosyalizm (Nazilik).

“Toplumu Babil kulesine çevir-
mek sırası böylece “Sosyalizm”e 
düştü. Sosyalist akımlar birbirlerine 
düşürüldü. Kritik anda sosyalizmle 
uğraşanlar artık İşveren Sınıfı değil, 
gene sosyalist olanlardır. Sosyalist 
olanların en gerici davranışı maskele-
mek için kullandıkları strateji ve tak-
tik, herkesten önde gitmek ve sözde 
aşırı-devrimcilik yapmak oldu.

“Aşırı lakırdıları ciddiye alıp uy-
gulamaya geçenlere karşı sosyalist 
örgütlerin sınırlı mekanizmaları işle-
tildi. Herkesten ileri gidenlerin ihti-
yatsız davrandıkları ve Faşizmi çağı-
racakları öne sürüldü. Yapma manev-
ralarla halk ve İşçi Sınıfı geriye doğru 
itilir ve bezdirilirken, “Parti Disiplini” 
perdesi altında gizlenildi. Yığınların 
bilinçlice düşünme ve davranmaları 
“başı bağlanmış” duruma getirildi.

“Bütün bu şartlar altında “Sosya-
list Partileri” sıkıştırmak ve yeraltına 
itmek İşveren Sınıfı için en sersemce-
sine bindiği dalı kesmek olmaz mıy-
dı?” (Hikmet Kıvılcımlı, Genel Olarak 
Sosyal Sınıflar ve Partiler)

Demek ki, kapitalizm kendisini ra-
hatsız etmeyecek ölçüde sosyalizme izin 
veririm, diyor. Buna göre de davranıyor. 
Benim dümen suyumda gidersen, uslu 
durursan, üzerine gelmem, diyor. Hatta 
ödüllendiriyor bir şekilde.

Ve bugün bakıyoruz, Dinci-Faşist 
kırması Tayyip Diktatörlüğü, burjuva 
sosyalizmi yapan Sahte TKP’ye seçim-
lere katılma icazeti veriyor; eski se-
çimlerde TKP’den kat be kat fazla oy 
alan, ancak doğru çizgisinden kıl payı 
şaşmaksızın mücadelesini sürdüren 
HKP’ye seçime girme izni vermiyor.

Bu durumu başka nasıl açıklayabili-
riz?

Kıssadan hisse:
Kıvılcımlı, Türkiye’de Sınıflar ve 

Politika” adlı kitabında “İttihatçılar, 
iktidara gelir gelmez, Abdülhamid’e 
verilmiş bütün hafiye jurnallerini, res-
men hiç kimseciklere okutmaksızın, 
Beyazıt Meydanı’nda yaktırdılar”, 
der.

Abdülhamid’in ünlü Hafiye örgütü 
böylece kapalı kutu içinde kalabilmiştir. 
Nice “Jurnalci” hafiye belki İttihat ve 
Terakki kadrolarında varlığını sürdür-
müştür.

Polis kayıtları bu bakımdan şimdi 
çok değerlidir ama devrim sonrasında da 
en az şimdiki kadar değerli olacaktır.

Yazımızı gene Kıvılcımlı’nın bir öz-
deyişi ile bitirelim:

“Uyarmak İçin Uyanmalı, Uyan-
mak İçin Uyarmalı”!q
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Ustalarımızdır Marks-Engels-Le-
nin-Kıvılcımlı. Bizim her adımı-
mız, bilimin emrettiği kurallar 
çerçevesindedir. İşçi Sınıfının Kur-
tuluş Bilimi, onun kurucuları ve 
geliştiricileri biz Gerçek Devrimci-
lere, Bilimin buyruğu nasıl dav-
ranmamızı gerektiriyorsa böyle 
davranmamızı emrediyor.

Bilindiği gibi insanlığa karşı 
dünya çapında saldırıya geçmiş bir 
ölümcül virüsle karşı karşıyayız. 
Yani bir doğal afetle yüz yüzeyiz. 
Ve geçen yıla göre mutasyona uğ-
rayan Koranavirüs, bulaşıcılığını 
ve öldürücülüğünü çok daha faz-
la arttırmış durumda. Son 1 yılda 
vaka ve ölüm sayıları 10 kata kadar 
artmış durumda. Ve yeni mutant, 
genç, yaşlı, çocuk dinlemiyor.

Bu noktada bilim bize, kalaba-

lık etkinliklerden kaçınmayı, en 
sıkı şekilde korunmayı, bulaşıcılı-
ğı çok artmış olan bu lanet virüsle 
elden geldiğince karşılaşmamayı 
öneriyor ve emrediyor.

Biz Gerçek Devrimciler de Na-
muslu Bilim İnsanlarının bu sesine 
kulak veriyor, 2021 1 Mayıs’ını da 
meydanlarda, mücadelenin şevki, 
coşkusu ve hazzı içinde kutlayamı-
yoruz… Halkımızı düşündüğümüz 
için, Yoldaşlarımızı düşündüğü-
müz için…

Sevgi ve saygıdeğer halkımız;
Bu kadar çok vaka ile karşılaş-

mamızın, bu kadar çok ölümün tek 
sorumlusu AKP’giller’dir. Çünkü 
AKP’giller, bilimin emrettiğini de-
ğil, taptıkları Para Tanrısının em-
rettiğini yerine getirmektedirler. O 
Tanrı da onlara çalmayı, çırpmayı, 
vurgunu, talanı emretmektedir. O 
Tanrı onlara; insana, hayvana, do-

ğaya, bitkiye düşman olmayı öğüt 
vermektedir. O Tanrı onlara; bilim-
sel düşünmeyi değil, medrese ka-
fasıyla düşünmeyi emretmektedir. 
AKP’giller’in taptıkları Para Tanrı-
sı dünya menfaati için bütün değer-
lerin ayaklar altına alınabileceğini, 
bütün değerlerin yok edilebileceği-
ni emrediyor. İşte AKP’giller bütün 
bu emirlere harfiyen uydukları için 
bugün bu felaketleri, bu acıları ya-
şıyoruz. Bu Para Tanrısına taptıkla-
rı için AKP’giller, Bilim İnsanları-
nın önerdiği 28 günlük tam kapan-
mayı yapamıyorlar. Çark dönsün, 
paralar bizlere ve avanemize aksın 
istiyorlar.

İşte ülkemizin en büyük şans-
sızlığıdır, böylesine ölümcül bir 
salgına AB-D Emperyalistlerinin 
iktidara taşıdığı AKP’giller İktida-
rında yakalanmış olmamız. Ama 

bu günler de geçecek elbet, bu 
Kovid-19 belası da sona erecek, 
AKP’giller’i de iktidara taşıyıcı-
larıyla birlikte Tarihin çöplüğüne 
göndereceğiz.

Sevgi ve saygıdeğer halkımız;
Bildiğimiz gibi 1 Mayıs’ın iki 

yönü vardır:
Birinci Yönü: İşçi Sınıfının 

Uluslararası Bayramıdır 1 Ma-
yıs…

Onun birliğinin, durumunun 
ve çıkarlarının ve de düşmanla-
rının aynı olduğunun, kurtuluş 
için mücadelesinin de uluslara-
rası olması gerektiğinin bir kez 
daha bilince çıkarıldığı gündür…

İşçi Sınıfı Hareketi işte bu ne-
denle uluslararası bir harekettir 
özünde.

1 Mayıs, İşçi Sınıfı Hareketinin 
en sonunda dünya çapında zafere 
ulaşacağının ve kendisiyle birlik-
te tüm insanlığı da, insanın insanı 

ezip sömürdüğü bu hayvanlık ko-
nağından kesince kurtarıp Gerçek 
İnsanlık Konağına sıçratacağının 
müjdesini verir.

Yani insanlık, İşçi Sınıfı yanın-
dan kurtuluşa ulaşacaktır…

İkinci Yönü: 1 Mayıs, sömü-
rücülere karşı, insanı yük hayva-
nı olarak gören Parababalarına 
karşı, Uluslararası Emperyalist-
lere ve onların yerel işbirlikçile-
rine karşı mücadele günüdür.

ABD-AB Emperyalist Haydut-
larının dünyayı kan ve ateşe boğ-
duğu bugünlerde, 1 Mayıs’ın mü-
cadele yönü daha da öne çıkar.

Bu tepeden tırnağa suça batmış, 
din maskeli bir soygun ve ihanet 
çetesinden başka hiçbir şey olma-
yan, ABD yapımı ve ABD taşeronu 
AKP’giller iktidarına karşı müca-
dele, elbette ki en öncelikli siyasi 
görevimizdir.

Bu görevi, büyük oranda yaşa-
mın her alanında biz başarıyoruz. 
Usta’mızın dediği gibi; “ biz bir 
delik bulup kızıl soluğumuzu 
halka”, ulaştırıyoruz. İşçi Sını-
fı Cephesinde tek Devrimci Sınıf 
Sendikası Nakliyat-İş aracılığıyla, 
Hukuk Cephesinde korkmadan, 
yılmadan, bıkmadan Organize Suç 
Örgütünün üzerine giden Halkçı 
Hukukçularımız aracılığıyla, Genç-
liğimiz, Kadınlarımız aracılığıyla 
gerçek muhalefeti biz yapıyor, mü-
cadeleyi biz veriyoruz. Çünkü Tür-
kiye Devrimi’nin Önderi Hikmet 
Kıvılcımlı bize bunu öğütlüyor:

“(…) Lenin’in şu sözünü hiç-
bir vakit unutmayalım: ‘Güçlük 
İmkânsızlık değildir’. Ve imkân, 
yani maddi ve tarihi şartlar, ze-
min zaman olduktan sonra ise, 
güçlük, devrimci yaylımımızı ge-
nişleten bir yay, heyecanımızı on 
misli eden bir kamçı, hıncımızı 
bileyen bir idman yerine geçer ve 
bizi daha güzel şahlandırır.”

Sevgi ve saygıdeğer halkımız;
İşte biz bu bakış açısıyla bakı-

yoruz, İşçi Sınıfının Uluslarara-
sı Birlik, Mücadele, Dayanışma 
Günü 1 Mayıs’lara:

1 Mayıs; Zalimin zulmüne kar-
şı mücadele günüdür.

1 Mayıs; İnsan soyunun en 
büyük düşmanları AB-D Emper-
yalistlerinin Ortadoğu Halklarına 
yönelttiği saldırılara karşı müca-
deleyi daha da yukarılara taşıma 
ve “Katil ABD Ortadoğu’dan 
Defol!”, deme yürekliliğini göste-
rebilme günüdür.

1 Mayıs; İnsanlığı Ortaçağ ka-
ranlığına götürmeye yeminli ve 
AB-D Emperyalistleriyle etle tır-
nak gibi kaynaşmış, o güruhun her 
daim müttefiki olmuş Muaviye-Ye-
zid İslamcılarına, günümüzdeki 
adıyla CIA İslamcılarına karşı mü-

cadele günüdür.
1 Mayıs; Bin yılı aşkın bir sü-

redir kardeşçe yaşamış, Tarihin en 
kritik momentlerinde zalime karşı 
birlik olmuş Türk ve Kürt Halkları-
nın düşmanlaştırılmasına karşı ger-
çek Devrimci Çözüm olan, Edir-
ne’den Çin Sınırına kadar Türk-
Kürt Halk Cumhuriyeti şiarını 
haykırma günüdür.

1 Mayıs; AB-D Emperyalistle-
rinin iktidara taşıdığı, BOP Eşbaş-
kanı yaptığı AKP’giller’in emekçi 
halkımıza karşı pervasız saldırıla-
rına karşı birlikte mücadeleyi yük-
seltme günüdür.

1 Mayıs; AB-D Emperyalistleri-
nin emirleri doğrultusunda özelleş-
tirme adı altında yürütülen, Kuva-
yimilliye yadigârı kamu mallarının 
peşkeş çekilmesine karşı direnişi 
ve mücadeleyi yükseltme günüdür.

1 Mayıs; İşçi Sınıfımızın örgüt-
süzlüğünün, dağınıklığının ve Pa-
rababalarının zulmüne örgütlü ses 
çıkartamamasının en önemli sebep-
lerinden biri olan sarı sendikacılı-
ğa karşı da mücadeleyi yükseltme 
günüdür.

1 Mayıs; Vatan aşkını söyle-
mekten ve gereğini yapmaktan 
korkar hale gelmektense ölmeyi 
yeğleyebilmek için, sonunu dü-
şünmeyen kahramanlar olabilmek 
için, Cesaret Vatanını, AB-D Em-
peryalistlerinin ve yerli satılmışla-
rının saldırılarının yoğunlaştığı ve 
pervasızlaştığı bugünlerde daha da 
genişletme günüdür.

Sevgi ve saygıdeğer halkımız;
Koronovirüs belasının en tepe 

noktasını yaşıyoruz bugünlerde. 
Hayatını kaybeden insanlarımızın 
sayısı resmi rakamlara göre bile 40 
binlere dayanmış durumda. Vaka 
sayıları 50 binlerin altına düşürü-
lemiyor.  Bugüne kadar bu salgına 
karşı en ön cephede canını dişine 
takarak mücadele veren çok sayıda 
doktor, hemşire ve sağlık çalışanı 
hayatını kaybetti.

AKP’giller, Koronavirüs pan-
demisi sürecinde İşçi Sınıfımızı ve 
Emekçi Halkımızı kendi derdiyle 
baş başa bıraktı. Alınması gereken 
tedbirleri almadılar. Gerçekleri 
halkımızdan gizleyerek Koronavi-
rüs tehlikesini küçük göstermeye 
çalıştılar. Her normalleşiyoruz de-
diklerinde salgın pikler yaptı. Her 
aşı bulduk dediklerinde yalan söy-
ledikleri ortaya çıktı. Her aşı getir-
dik, halkı aşılayacağız dediklerinde 
aşıların kaybolduğu, anlaşmaların 
yapılmadığı ortaya çıktı. Basit bir 
maske dağıtmayı bile becermeyen 
Ortaçağcı kafalardan bunları becer-
mesi de beklenemezdi zaten.

Koronavirüs pandemisini Pa-
rababaları ve AKP’giller fırsata 
çevirdiler. Hiç ara vermeden vur-

gunlarına, talanlarına devam etti-
ler. Kadınlarımıza sınırlı da olsa 
güvence getiren İstanbul Sözleş-
mesi’nden çekildiler, Kanal İstan-
bul’u yeniden gündeme taşıdılar, 
Montrö’yü tartışmaya açtılar, Yu-
nanistan Devletine sunulan adaları-
mızın sayısını 20’ye çıkardılar.

Yüzde 30’ları bulan işsizlik 
oranları, fırsat buldukça açıkladık-
ları ekonomik paketlerinin kim için 
ne kadar “başarılı” olduğunu gös-
termektedir.

Çaresiz kalan, sokağa atılan, 
dükkânını kapatmak zorunda ka-
lan, ücretsiz izne gönderilen insan-
larımızın bir kısmı intiharı seçerek 
yaşamlarına son verdiler.

Sevgi ve saygıdeğer halkımız;
Bu pandemiden bir an önce çı-

kabilmek için bu süreçte alınması 
gereken acil önlemler şunlardır: 

- Bilim insanlarının sesine ku-
lak verip 28 günlük tam kapan-
manın gerçekleştirilmesi gerek-
mektedir.

- Acil üretim ve hizmetler dı-
şındaki tüm hizmet ve üretim 
faaliyetlerine ara verilmeli ve iş-
çiler ücretli izne çıkartılmalıdır. 
Bu süreçte çalışmak zorunda ka-
lan acil üretim ve hizmet sektö-
ründeki işçiler için tam korunma 
önlemleri alınmalıdır.

- Kimse işsiz kalmamalı, her-
kesin maddi ihtiyaçları karşılan-
malı, ücretsiz halk sağlığı hizmeti 
sağlanmalıdır.

- Hiç zaman geçirmeden bü-
tün Halkımız aşılanmalıdır.

Sevgi ve saygıdeğer halkımız;
Biliyoruz ki bütün bu talepleri; 

merkezine insanı değil parayı, rantı 
koyan AB-D Emperyalistleri yapı-
mı bir Organize Suç Örgütü olan 
AKP’giller’in karşılamasını bekle-
miyoruz. Bütün bunları karşılaya-
cak olan Halkın İktidarıdır.

İşte Partimiz HKP bunun müca-
delesini vermektedir.

1 Mayıs Marşımızın dediği 
gibi;

Yepyeni bir güneş doğar, dağ-
ların doruklarından.

Mutlu bir hayat filizlenir, kav-
ganın ufuklarından.

Yurdumun mutlu günleri, 
mutlak gelen gündedir.

O mutlu günleri getireceğiz.
Zafere kadar daima!

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

27.04.2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Koronavirüs Pandemisinin ülkemi-
zi etkisi altına aldığı 2020 yılının 

mart ayından itibaren, “İşçilerin Sağ-
lığı Patronların, Kapitalistlerin Kâ-
rından, Daha Değerlidir-Önemlidir” 
diyerek Türkiye’nin dört bir yanında 
kampanyalar yürüttük.

Sosyal Güvenlik Kurumu, işveren 
örgütlerinin isteği ile 07.05.2020 Ta-
rihli ve 2020/12 Sayılı bir Genelgey-
le Kovit-19’un Meslek Hastalığı ve 
İş Kazası kapsamından çıkartılmasına 
karar vermişti.

Bunun üzerine konuyla ilgili hare-
kete geçen yine ilk sendika olan Sen-
dikamız, SGK’nin işçi düşmanı Genel-
gesinin iptali talebiyle Danıştay’a dava 
açmış, yürütmenin durdurulmasını ta-

lep etmişti.
Danıştay, o aşamada işveren örgüt-

lerinin isteği doğrultusunda çıkarılan 
söz konusu Genelgeyle ilgili yürüt-
menin durdurulması talebimizi reddet-
mişti. Ancak dava devam etmişti.

Aradan geçen süre içerisinde de 
Sendikamızın, Kovit-19’un bir Meslek 
Hastalığı ve İş Kazası sayılması için 
yürüttüğü hukuki ve fiili mücadele ara-
lıksız devam etmiş, kararlı mücadele-
miz sonuç vermeye başlamıştır. 

Danıştay Savcısı Şehnaz Gençay 
Karabulut, Kovid-19’un Meslek 
Hastalığı ve İş Kazası kapsamında 
değerlendirilmesi konusunda huku-
kun ve vicdanının sesini dinlemiş, 
SGK’nin söz konusu işçi düşmanı 

Genelgesinin iptali yönünde görüş 
belirtmiştir. 

Danıştay Savcısı konuyla ilgili mü-
talaasında, “Tüm bu hususlar değer-
lendirildiğinde Kanun ile açıkça dü-
zenlenen ve her somut olayda, gerek 
5510 gerekse 6331 sayılı Yasalarda 
yer alan ölçütler çerçevesinde kendi 
içerisinde değerlendirilmesi gereken 
iş kazası ve meslek hastalığının tanı-
mının, daha alt bir düzenleme olan 
Genelge ile değiştirilemeyeceği açık-
tır” ifadelerini kullanmıştır. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. 
Ve 14. Maddelerine göndermeler yapı-
lan mütalaada ayrıca “İşyerinde veya 
işyeri dışında Koronavirüse yakala-
nıp yakalanmadığına bakılmaksızın 
hiçbir Covid-19 pozitif vakasının iş 
kazası veya meslek hastalığı olarak 
kabul edilemeyeceği ifade edilmek 
suretiyle iş kazası ve meslek hasta-
lığı tanımının daha alt bir düzen-

leme olan Genelge ile değiştirildiği 
sonucuna varıldığından, söz konusu 
Genelgede hukuka uyarlık görül-
memiştir” ifadelerine yer verilmiştir. 
Mütalaa, “Açıklanan nedenlerle Sos-
yal Güvenlik Kurumu Başkanlığı-
nın Koronavirüs (Covid-19) konulu, 
07/05/2020 tarih ve 2020/12 sayılı 
Genelgesinin iptali gerektiği düşü-
nülmektedir” şeklinde sonlanmakta-
dır. 

Danıştay Savcısının bu görüşleri, 
genel anlamda hukukla, uluslararası 
değerlendirmelerle, iş yasalarıyla ve 
pandeminin gelmiş olduğu noktanın 
ülkemizde ve tüm dünyada yarattığı 
riskli durumla uyumluluk göstermek-
tedir. Çünkü milyonlarca işçi ve emek-
çi, bu koşullarda canları pahasına üre-
tim ve hizmet sektörlerinde çalışmaya 
devam etmektedir.

Danıştay Savcısının bu görüşü, 
Sendikamızın yürüttüğü Kovid-19’un 
Meslek Hastalığı ve İş Kazası Kapsa-

mında sayılması mücadelesinde önem-
li bir yer tutmaktadır. Danıştayın nihai 
kararını bu doğrultuda vermesini bek-
lemekteyiz. Ancak bu doğrultudaki bir 
kararla Ulusal ve Uluslararası İş Yasa-
larına tam anlamıyla uyum sağlanmış 
olur. 

Sendikamız İşçi Sınıfımıza ilişkin 
her konuda olduğu gibi bu konuda da 
mücadelesini sürdürecektir.

Kovid-19 İş Kazası ve Meslek 
Hastalığı Sayılmalıdır!

İşçi-Emekçi Düşmanı, Yasalara 
Aykırı Bu Genelge İptal Edilmelidir!

İşçilerin Sağlığı Patronların, Ka-
pitalistlerin, Kârından, İşbirlikçi 
İktidarların Siyasi Çıkarlarından 
Daha Değerlidir, Önemlidir!

07.04.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

HKP’den:
Yaşasın İşçi Sınıfının

Uluslararası Birlik, Mücadele,
Dayanışma Günü 1 Mayıs!

Nakliyat-İş’ten:

Kovid-19’u İş Kazası ve Meslek Hastalığı kapsamından 
çıkartan SGK Genelgesinin İptali için açmış olduğumuz 

Davada Danıştay Savcısı Genelgenin İptalini istedi

Yıl: 16 / Sayı: 159 / 8 Mayıs 2021
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2- Her kıdem yılı için aylık ücretle-
re net 30 TL kıdem zammı,

3- Her ay için 60 TL net yakacak 
yardımı,

4- Yıllık 30 gün tutarında ikramiye,
5- 2021 yılı için ücret gruplarında 

ortalama ücretlere çıkartılan ücretlere 
% 20 oranında net zam yapıldı.

6- 2021 yılı için yıllık aylık orta-
lama ücret artışı (Ortalama Ücret Ar-
tışı+Ücret Zammı+Kıdem Zammı+Ya-
kacak+ İkramiye) % 35 net olmuştur.

7- Günlük yemek ücreti 28 TL net 
olarak kabul edildi,

8- 2020 yılı için sözleşme farkı ola-
rak 45 gün tutarında sendika üyelerine 
ödeme yapılacak.

9- Dini bayramlarda 600 TL net 
Bayram yardımı.

10- Eğitim-Öğretim yardımı; Sen-
dika üyesi işçilerin eğitim gören her 
bir çocukları için net; Anaokulu ve İl-
kokulu öğrencisi için 350 TL, Ortaokul 
ve Lise öğrencisi için 450 TL, Üniver-

site öğrencisi için 550 TL olarak kabul 
edilmiştir.

11- Yıllık ücretli izin ücretleri net 
400 TL olmuştur.

12- Toplu iş sözleşmesinin diğer 
örnek madde kazanımı, tüm ödemele-
rin net üzerinden ödenmesidir. Vergi 
dilimindeki artışlar işveren tarafından 
karşılanacaktır.

13- İkinci yıl ücret zammı TÜİK’in 
yıllık Tüketici Fiyat Endeksine +2 ola-
rak kabul edilmiştir.

Ayrıca;
14- 8 Mart Dünya Emekçi Kadın-

lar Günü tüm kadın üyelerimiz ücretli 
izinli sayılacaktır.

15- Yıllık ücretli izin sürelerinde 
ve fazla mesai ücretlerinde artış sağ-
lanmıştır.

Başta EGİS’te çalışan üyelerimiz 
olmak üzere, tüm üyelerimize ve İşçi 
Sınıfımıza hayırlı olsun. 29.04.2021

Nakliyat-İş Sendikası 
Genel Merkezi

Kastamonu da İşyerinin önünde 
Direnişimiz devam ederken, di-

ğer taraftan mahkemelerde de Hukuk 
Mücadelemizi ve hak arayışımızı sür-
dürmeye devam ettik. 

08.04.2021 tarihinde gerçekleşen 
Kastamonu İş Mahkemesinde üye-
miz 4 iş hakkında görülen ve Sendika 
avukatımız F. Ayhan Erkan’ın katıl-
dığı işe iade ve sendikal tazminat da-
vasını kazandık.

Böylece mahkemeler bir kez daha 
işçilerin sendikal nedenle işten çı-
kartıldıklarını, işverenin işçi sendika 
düşmanlığı yaptığını, işyerinde toplu 
iş sözleşmesinin imzalanmasını engel-
lemek için yasaları çiğneyerek, haksız 
ve hukuksuz davrandığını ispatlamış 
oldu. 

Mahkeme karara bağ-
ladığı davada; bir kez daha 
üyelerimizin işten çıkar-
tılmalarının haksız ve sen-
dikal nedenle yapıldığını 
kabul ederek, işe iadeye, 
işçinin başvurusuna, işve-
renin işe başlatıp başlatma-
masına bağlı olmaksızın 12 
aylık brüt ücreti tutarın-
da SENDİKAL TAZMİ-
NATA hükmetti. Ayrıca 
işçinin 4 aylık ücreti tuta-
rında boşta geçen sürenin 
ücretinin de ödenmesine 
karar verdi. Böylece Rey-
saş Tüvtürk işvereni her 
bir işçi için 12 + 4 olmak 

üzere 16 aylık sendikal tazminat 
ödemeye mahkûm oldu.

Reysaş Tüvtürk’te 496 gündür işçi 
ve sendika düşmanlarına karşı anaya-
sal haklarını savunan ve onurları için 
direnen TÜVTÜRK Reysaş İşçileri 
kazandı.

Sendikaya Üye Olmak Anayasal 
Haktır Engellenemez!

Yaşasın Reysaş Tüvtürk Direni-
şimiz, Mücadelemiz!

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Reysaş Tüvtürk’e Sendika Gire-

cek Başka Yolu Yok!
Direne Direne Kazanacağız!
08.04.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Ziyaretimizde, HKP MYK Üye-
si Yusuf Gencer bir konuşma yaptı. 
Gencer, konuşmasında Çınartaş Di-
renişinin her zaman yanında olacağı-
mızı ifade etti. Direniş ziyaretimizde 
“Çınartaş İşçisi Yalnız Değildir”, 
“Yaşasın Devrimci Sendikal Mü-
cadelemiz” sloganlarımızın eşliğin-
de, işçi kardeşlerimize tüm devrimci 

inancımız ve coşkumuzla haklı mü-
cadelelerinde başarılar diledik.

Kastamonu TÜVTÜRK/Reysaş 
Direnişi

Kastamonu’da 517 gündür süren 
TÜVTÜRK/Reysaş Direnişi’ni de zi-
yaret ederek yaklaşık bir buçuk yıldır 
Nakliyat-İş önderliğinde yiğitçe, ka-
rarlıca, yılmadan direnen işçi kardeş-
lerimize dayanışmamızı ifade ettik.

 Dayanışma ziyaretimizde Par-
timiz adına MYK üyemiz Adnan 
Okur, bir konuşma gerçekleştirdi. 

Adnan Okur Yoldaş, konuşma-
sında Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
“Başta İşçi Sınıfımız Gelmek Üze-
re” şiarıyla nerede bir direniş varsa 
HKP’nin orada olduğunu belirterek 
Reysaş İşçilerinin mücadelesinin 
aynı zamanda bizim de mücadelemiz 
olduğunun altını çizdi. 

Şanlıurfa TÜVTÜRK/Polçak 
Direnişi

Gaziantep’ten Kurtuluş Partiler 
olarak Direnişçi Şanlıurfa TÜV-
TÜRK/Polçak İşçilerini ziyaret ettik.

Direnişçi arkadaşlar ile Direnişin 
geldiği aşamayı, İşverenin direniş-
çilere karşı keyfi tutumunu, Şanlı-
urfa’da İşçi Sınıfının durumunu ve 
Direnişin Şanlıurfa Halkı içinde ya-
rattığı umudu konuştuk. Şanlıurfa 
dışında, diğer yakın illerde de Polçak 
Direnişi’nin yarattığı etkiyi konuş-
tuk.

Direnişçi arkadaşlarımıza, Kur-
tuluş Partililer olarak dayanışma için 
hazırladığımız erzak kolilerini tak-
dim ettik. Başarı dileklerimizle arka-
daşlarımızdan ayrıldık.

Zafer Direnen Şanlıurfa Polçak 
İşçilerinin Olacak!

28 Nisan 2021

Kurtuluş Partililer

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Ge-
nel Merkezi’nden Kastamonu 

TÜVTÜRK/Reysaş Direnişine yapılan 
dayanışma ve yardım ziyaretinde Kur-
tuluş Partisi Gençliği’nden bir yoldaş 
Direnişte olan işçilerle röportaj yaptı. 
Direnişte olan işçilerden Akın İlişikli-
oğlu ve Salih Çiçek, işçiler adına rö-
portajları gerçekleştirdiler: 

Kurtuluş Yolu: Nakliyat-İş öncü-
lüğünde yürüttüğünüz Direnişin bugün 
kaçıncı günündesiniz? 

Akın İlişiklioğlu: Biz Kastamonu 
Reysaş Araç Muayene İstasyonu Nak-
liyat-İş Direnişçileri olarak şu anda 
520’nci gün civarındayız. Biz 23 Şubat 
2018 tarihi itibariyle Nakliyat-İş Sen-
dikası’na üye olduğumuz zamandan 
itibaren Batı Karadeniz bölgesindeki 
sendikalı işçiler işverenleri tarafından 
işlerinden atıldı. O günden beri ekme-
ğimizin, onurumuzun, gururlu müca-
delemizin peşinde burada direnmeye 
devam ediyoruz.

Şu andaki aşamada bazı arkadaş-
larımızın yani daha önce işten atılmış 
olan arkadaşlarımızın mahkemeleri 
sonuçlandırıldı. Şu anda davaları isti-
naf mahkemesinde, mahkemelerimizi 
kazandık. Daha sonra atılan arkadaş-
larımızın, Kastamonu istasyonundan 
atılan arkadaşlarımızın mahkemeleri 
ise geçen ay itibariyle sonuçlandılar, 
onlar da şu anda istinaf mahkemesin-
deler. Yani şu an için mahkemelerimizi 
kazanmış durumdayız.

Şu anda önümüzde bir toplu söz-
leşme zamanı var. Toplu sözleşmeyi 
de tamamlayarak Batı Karadeniz dire-
nişçileri olarak işimize geri döneceğiz. 
Bunun emeğini, direnişini gösteriyo-
ruz; mücadelesini veriyoruz şu anda.

Direnişimiz devam ediyor, onu-
rumuza ekmeğimize sahip çıkacağız. 
Her gün de burada direnmeye devam 
edeceğiz.

Kurtuluş Yolu: Peki bu süreçte iş-
verenlerinizden talepleriniz nelerdir? 
İşverenlerinizden gördüğünüz muame-
lelerden biraz bahsedebilir misiniz?

Akın İlişiklioğlu: Bizim Nakli-
yat-İş Sendikası’na üye olmamızın 
amacı şuydu: Biz buraya 8-9 yıl emek 
veren kalifiyeli elemanlar olduğumuz 
için biz bu işte gerçekten önümüzü 
görmek istediğimiz için, aslında bu 
sektörü bırakıp gitmek değil de çalı-

şıp emekli olabilme hayalleriyle sen-
dikada örgütlenmek istedik, başka bir 
amacımız yoktu. Yaşam standartlarına 
uygun bir ücret almak, fazlasını zaten 
talep etmiyoruz. Maaşlarımız düşük-
tü, şikayetlerimiz giderilmedi ve bu 
yüzden daha iyi bir hayata sahip ola-
bilmek için Nakliyat-İş’te örgütlendik, 
direniyoruz.

Kurtuluş Yolu: Buradan diğer işçi 
direnişlerine bir mesajınız var mı?

Akın İlişiklioğlu: Ekmeklerine, 
onurlarına, gururlarına sahip çıksınlar. 
Çocuklarına daha iyi bir gelecek ve-
rebilmek anayasal hakları olan sendi-

kalarda örgütlensinler, Nakliyat-İş’te 
örgütlensinler. Sendikadan korkma-
sınlar, mecliste de zaten gündemde-
yiz. Herkes sendikalaşsın ve hakkını 
arasın.

Kurtuluş Yolu: Şu anda Kasta-
monu’da kaç işçimiz Direnişe devam 
ediyor?

Akın İlişiklioğlu: Biz normalde 
sendikaya üye olduktan sonra işten 
atılan 8 işçiydik. Şu anda bütün arka-
daşlarımızla birlikte direnmeye devam 
ediyoruz. Diğer dört arkadaşımız ça-
lışmaya devam etmelerine rağmen ge-
lip bizimle birlikte direnişe katılıyor-
lar, destekçimizler fakat biz hepimiz 
işimize geri dönmek istiyoruz. Çünkü 
bu zamana kadar çok emek verdik, 517 
gündür direniyoruz. İşimize geri dön-
menin mücadelesini veriyoruz.

Nakliyat-İş Sendikası Ankara 
Bölge Temsilcisi Bayram Karkın: 
Sizlerle dayanışma içerisinde olan 
sendikalar ve partiler var mı?

Akın İlişiklioğlu: Bizlerle Kasta-
monu CHP Milletvekili Hasan Baltacı, 
Kastamonu CHP Kadın Kolları Başka-
nı Hakime Salman, Kastamonu CHP İl 
Başkanı Hikmet Erbilgin, Kastamonu 

ADD, taşıyıcı kooperatif üyeleri, sivil 
tanıdıklarımız, ailelerimiz bize destek 
veriyor.

Halkın Kurtuluş Partisi’ne ayrı-
yeten teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. 
Nakliyat-İş Ankara Bölge Sorumlu-
muz Bayram Karkın’a, HKP MYK 
Üyesi Adnan Okur’a, HKP Üyeleri Er-
can Sarıoğlu ve Sercan Şener de bizle-
ri bu Ramazan ayında yalnız bırakma-
dılar. Bizi ziyaret etmeleri yeterliydi 
ama onlar erzaklarıyla bizim yanımız-
da olmaya çalıştılar. Ayaklarına sağlık, 
teşekkür ediyoruz.

Salih Çiçek ise bu röportajın ar-

dından şu sözlerle kendisini ifade etti:
“2010 yılından bu yana Reysaş 

Araç Muayene istasyonunda çalışıyor-
dum, en eski elemanlarından birisiy-
dim. Taleplerimizi hep dile getiriyor-
duk, buranın zor şartlarında çalışmayla 
ilgili şikâyetlerimizi hep söyledik fa-
kat söylediklerimiz Reysaş tarafından 
hep kulak arkası edildi, taleplerimizin 
hiçbiri yerine getirilmedi. Çalışan per-
sonelleri olarak bizim burada bizim 
hiçbir kıymetimiz yoktu. Daha sonra 
biz Nakliyat-İş sendikasına üye ol-
duk, ilk etapta üye olan arkadaşlarımız 
Akın ve Bayram arkadaşlarımızı işten 
çıkarttılar. Daha sonra peyderpey Rey-
saş işçileri işten çıkardı.

Sağ olsunlar Halkın Kurtuluş Par-
tisi de Nakliyat-İş de hiçbir davamızın 
peşini bırakmadı, bizi yarı yolda bırak-
madılar, bize ‘ne yaparsanız yapın!’, 
demediler.

Onun için buradan Nakliyat-İş’e ve 
Halkın Kurtuluş Partisi’ne de teşekkür 
ediyorum.

Sizler de ayrı ayrı buraya geldiniz, 
bizi yalnız bırakmadınız. Şahsım adı-
na, arkadaşlarım adına çok çok teşek-
kür ediyorum.”

Kurtuluş Yolu:
Halkın Kurtuluş Partisi, TÜVTÜRK/ Reysaş Direnişçilerini

Yalnız Bırakmadı!
Direnişimiz devam ediyor, onurumuza ekmeğimize sahip çıkacağız!

Her gün de burada direnmeye devam edeceğiz!

Nakliyat-İş’ten: 
Avrasya Tünel İşletmesi/ EGİS’te 

Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
Baştarafı sayfa 24’te

HKP’den:
Partimiz, Türkiye’nin dört bir yanında

Nakliyat-İş öncülüğünde kararlıca mücadelelerini 
sürdüren yiğit Direnişçi İşçileri ziyaret etti!

Nakliyat-İş’ten: 
Tüvtürk Reysaş Direnişçileri, 

Sendikamız Öncülüğünde İşe İade ve
Sendikal Tazminat Davalarını
Kazanmaya Devam Ediyorlar

Nakliyat-İş’ten: 
Keyfi, Hukuksuz Şekilde Gözaltına Alınan DGD-Sen Genel Başkanı, PTT Kargo-Sen 
Genel Başkanı, PTT-Sen Genel Başkanı ve Direnişçi Migros ve PTT İşçileri Serbest 
Bırakılsın!

Direnen Migros ve PTT İşçilerinin Talepleri Kabul Edilsin!

Migros Depo İşçileri ve PTT İşçilerinin, 
işverenlerin işçi ve sendika düşmanlı-

ğına karşı Direnişleri devam ediyor.
Kod 29’dan atılan DGD-Sen üyeleri, 

Migros Depo İşçileri 100 gündür direniş-
lerine Çayırova Migros Depo ve Anadolu 
Grup önünde devam ediyorlar.

Daha önce de taleplerinin kabul edilme-
si için basın açıklaması yapmak amacıyla 
gittikleri Anadolu Grup ve TÜSİAD başka-
nı Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki villası-
nın önüne bugün bir kez daha giderek işçi 
ve sendika düşmanlığını protesto etmek is-
teyen DGD-SEN Genel Başkanı Murat Bos-
tancı’nın da aralarında olduğu 14 kişi polis 
tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

Beykoz Kaymakamlığı daha önce 15 
gün yasaklı ilan ettiği Tuncay Özilhan’ın 
evinin olduğu mahalleyi dün çıkardıkları 
özel kararla tekrar yasaklı ilan etti.

108 gündür Sirkeci PTT önünde Dire-
nişlerini sürdüren Bağımsız PTT-Sen ve 
PTT Kargo-Sen üyesi PTT İşçileri de bugün 
gözaltına alındı.

PTT işçileri, Bağımsız PTT-Sen ve PTT 

Kargo-Sen’e üye oldukları için Kod 29 ge-
rekçe gösterilerek işten atılmış ve ücretsiz 
izin uygulamasıyla işyerlerinden uzaklaştı-
rılmışlardı.  İzmir’de ve İstanbul’da işçiler 
işe geri dönüş mücadelesi veriyor, direniş 
sürdürüyorlar.  PTT işçileri bugün SGK İs-
tanbul İl Müdürlüğü önünde yapmış olduk-
ları eylemde İstanbul Emniyeti tarafından 
darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan arasında Sendikanın Genel Başkanı 
da bulunmaktadır.

Nakliyat-İş Sendikası olarak işverenle-
rin bu işçi ve sendika düşmanlığını protes-
to ediyoruz. Gözaltına alınan Migros Depo 
İşçileri, PTT İşçileri ve sendika yöneticile-
rinin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

PTT ve Migros İşçileri yalnız değildir!
Gözaltına alınan işçiler serbest bırakıl-

sın!
Atılan İşçiler Geri Alınsın!

14.04.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Baştarafı sayfa 24’te
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Değerli basın emekçileri,
1 Mayıs 2021 tüm Dünya İşçi Sı-

nıfına, Emekçi Halklara kutlu olsun…
Sizlerin de basın emekçilerinin de 

1 Mayıs’ını kutluyorum.
Tüm emekçilerin 1 Mayıs’ı, İşçi 

Sınıfımızın Uluslararası Birlik, Da-
yanışma Mücadele Günü kutlu olsun.

Bundan tam 135 yıl önce, İşçi Sını-
fının kapitalist sömürüye karşı, daha 
insanca yaşayabileceği bir ücret ve 
düzen için kapitalizme karşı mücade-
lesinden doğmuştur 1 Mayıs’lar. Daha 
sonra da tüm dünyada İşçi Sınıfının 
Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü 
olarak kabul edilmiş ve tüm dünyada 

bugün İşçi Sınıfı, kapitalizme karşı 
daha insanca bir düzen talebiyle kapi-
talist sömürüye karşı direnmeye, mü-
cadele etmeye devam etmektedir.

Son bir yıldan beri pandemi ko-
şullarındayız. Dünya insanlığı ve 
halkları, dünya İşçi Sınıfı pandemiyle 
mücadele etmektedir, Kovid-19 pan-
demisiyle bu belayla bir mücadele içe-
risindedir. Şu ana kadar dünyada, res-
mi rakamlara göre, 4 milyonu aşkın 
insanımızı pandemi belasından dolayı 
kaybettik. Türkiye’de 40 bini aşkın, 
resmi rakamlara göre, gerçek rakamın 
daha fazla olduğu söylenmekle bera-
ber 40 bini aşkın işçi, emekçi, sağlık 
emekçileri yaşamını yitirdi. Ben tüm 
yaşamını yitirenleri saygıyla, rahmet-
le anmak istiyorum.

Pandemi belasına karşı hâlâ daha 
insanlık mücadele etmekte. Hindis-
tan’da yüzlerce insan bir günde yaşa-
mını yitirirken, insanlar cenazelerini 
bile kaldıramamaktadır.

Bu pandemi koşulları, bir şeyi çok 
açık bir şekilde bir kez daha ortaya 
çıkarmıştır: Kapitalizmin, Emperya-
lizmin insanlığa vereceği hiçbir şeyi 
yoktur. Çünkü kapitalizmin, emper-
yalizmin merkezi, büyük devrimci 
Che Guevara’nın deyimiyle; “İnsan 
soyunun baş düşmanı” olan ABD, 
dünyada en fazla insanın pandemiden 
yaşamını yitirdiği ülkedir. Her 590 ki-
şiden biri yaşamını yitirmiştir.

O cilalı emperyalistlerin, o dünya 
halklarını baskı altına almaya çalışan 
ABD Emperyalizminin, milyarlarca 
dolarlık parasını silaha yatıran, halk-
ları birbirine düşmanlaştıran ABD 
Emperyalizminin; İngiltere, Almanya 
ve diğer emperyalist ülkelerin dünya 
insanlığına hiçbir şey veremeyeceği, 
kapitalizmin insanlığa vereceği hiçbir 
şeyinin olmadığı gerçeği, pandemi sü-
reciyle bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Bu pandemi koşullarında bunun 
en fazla faturası yoksullara, işçilere 
çıkmıştır. Milyonlarca insanımız işin-
den, ekmeğinden olmuştur. Birçok 
yaşlı, emekli insanlar yaşamını yitir-
miştir

Onların tek amacı; yerli yabancı 
Parababalarının, Finans-Kapitalistle-
rin amacı, “ölen ölsün kalan bizimdir” 
şeklindeki Malthusçu bir teori yakla-
şımıyla, kendi sömürü düzenlerinin 
devam etmesidir. Aşıyı da pandemiye 
karşı mücadeleyi de tamamen kendi 

ticari özel kâr alanları olarak görmek-
tedirler.

Onun için “Ücretsiz Sağlık Hak-
kı, Kamusal Sağlık Hakkı”nın her 
koşulda sahip çıkılması gerektiği ger-
çeği ortaya çıkmıştır.

Bu süre içerisinde dolar milyarder-
leri, dünyadaki 50 dolar milyarderi bir 
sene içerisinde servetini % 60 oranın-
da katlamıştır. Bu kadar vicdansız bir 
süreçteyiz. Türkiye’de de aslında do-
lar milyarderi sayısı 2-3 kişi artmıştır, 
onların zenginliği de % 30-% 40’lar 
oranında artmıştır.

Bir taraftan yoksullar, işçiler ek-
meğinden olurken, bir taraftan in-

sanlar Ücretsiz İzin adı altında açlığa 
mahkûm edilirken, bir taraftan da, 
diğer taraftan da bu düzendeki ekono-
mik kaygı öncelikli hale gelmiştir. O 
bakımdan bu süreçte bizim temel slo-
ganlarımızdan bir tanesi de “İşçilerin 
sağlığı, halkın sağlığı patronların 
kârından kapitalistlerin kârından 
daha önemlidir ve değerlidir”, di-
yoruz.

Bu süreçte, bir kapanma sürecin-
deyiz Türkiye’de de. Elbette bizim de 
temennimiz, en kısa süre içerisinde 
hem ülkemizin hem de dünya insanlı-
ğının bir an önce bu pandemi belasın-
dan kurtulmasıdır. Ancak açıklanan 
tam kapanma koşullarında bile üretim 
hizmeti devam ediyor. Yani kapitalist-
lerin, patronların kârı yine öncelikli.

Bizim taşıma işkolunda, faaliyette 
olmayan çalışmayan bir tek üyemiz 
yok. Taşımacılık işkolu aslında Sağ-
lık Bakanlığının açıkladığı, öncelikli 
olarak aşı vurulması gereken sektör-
lerin başında geliyor ama taşımacılık 
sektöründe bir tek işçiye aşı yapılmış 
değil şu ana kadar. Ama çalışmaya ge-
lince, çalıştırmaya gelince taşımacılık 
işkolundaki kargolar, işletmeler, araç 
muayene istasyonları, uluslararası ve 
yurt dışı taşımacılık yapan 
nakliye faaliyetleri tama-
men devam etmektedir.

Bu aslında kapitalizmin 
de çelişkisidir. Bu düzenin 
de insanlara nasıl baktı-
ğının bir göstergesidir. O 
bakımdan da bu süreçte biz 
İşçi Sınıfının haklarının, 
halkın sağlığının ve geçi-
minin öncelikli olarak ele 
alınmasını istiyoruz. Çünkü açıkla-
nan programda yine patronların çıkar-
ları korunmaktadır.

Bir taraftan Kısa Çalışma Ödeneği 
altında, patronların sorumlu olduğu, 
işçilerin alması gereken ücretler dahi 
İşsizlik Fonundan karşılanırken, İş-
sizlik Fonunun asıl sahibi olan işsizle-
re maaş ödeme konusunda, çok az bir 
kesime ücret ödenmektedir.

 O bakımdan bu 1 Mayıs’ta pan-
demi koşullarına karşı mücadelemiz 
aynı zamanda kapitalizme karşı, bu 
sömürü düzenine karşı mücadelemi-
zin bir parçasıdır.

Herkese ücretsiz sağlık hakkı, her-
kese ücretsiz aşı, diyoruz.

Zaman zaman uluslararası an-
lamda diğer ülkelerdeki sendikalarla 
da görüşüyoruz; örneğin Lübnan’da 
bir tek insan aşı vurulmuş değil, Af-
rika’da yoksulluğun pençesindeki 
milyonlarca insana aşı ulaşmış değil. 
Bu adaletsiz, bu haksız Finans-Kapi-
tal düzeni, Parababaları düzeni tüm 
dünya insanlığını cendere altına almış 
durumdadır.

O bakımdan bu 1 Mayıs’taki ta-
leplerimiz, dediğim gibi, İşçi Sınıfı-
nın sağlığının, halkın ve toplumun 
sağlığının patronların kârından daha 
önemli olduğunu ve bu yüzden de bu 
pandemiye karşı mücadelenin de asıl 
buradan geçtiğini bir kez daha ifade 
ediyoruz.

Bu ücretsiz izin uygulanmasına 
karşı, kölelik uygulamasına karşı mü-
cadele ediyoruz.

En son dün bir genelgeyle sendikal 
faaliyetler de tekrardan askıya alındı. 
Açıklanan genelge; sendikanın yetki 
isteme, sözleşme yapma süreçlerini 
kesintiye uğrattı. Yani burada sömürü 
düzeniyle ilgili her türlü teşvik, her 
türlü destek var ama işçilerin örgüt-
lenmesi ve mücadelesiyle ilgili her-
hangi bir şey yok.

Bugün aramızda yıllardan beri 
sarı sendikacılığa karşı direnen, mü-
cadele eden Uzel Makine Direnişçisi 
arkadaşlarımız var.

Yine Real Market Direnişçisi 
arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. 
Onlar da sarı sendikacılığa karşı, pat-
ronların işçi düşmanlığına karşı dire-
niyor.

Türkiye’nin dört bir tarafında, 
Muğla’nın merkezinde Milas’ta, Şan-
lıurfa’da, Kastamonu’da direnen, mü-
cadele eden, sendikamıza üye olduğu 
için, sadece anayasal hakkını kullan-
dığı için işinden, ekmeğinden edilen 
150’ye yakın sendika üyesi arkadaşı-
mızla başlayan, devam eden Direniş-
lerimiz, Mücadelelerimiz var.

Türkiye’nin değişik yerlerinde, de-
ğişik işkollarında, konfederasyonlara 
bağlı olmayan, bağımsız sendikaların 
yürütmüş olduğu direnişler, mücade-
leler var.

Ben buradan tüm Direnişçileri de 
bir kez daha sevgi ve saygıyla selam-
lıyorum.

Bu 1 Mayıs’ın, bir kez daha tüm 
dünya İşçi Sınıfına hayırlı olmasını 
diliyorum, kutluyorum.

Biz aynı zamanda da; Dünya Sen-
dikalar Federasyonu (DSF) üyesi-
yiz, sendika olarak mücadelemize de-
vam ediyoruz.

Bugün dünyanın birçok yerindeki; 
Irak’taki, İran’daki, Endonezya’daki, 
tüm dünya ülkelerindeki işçi kardeşle-
rimizin de 1 Mayıs’larını kutluyorum.

Pandemiyle mücadele eden tüm 
dünya halklarıyla dayanışma içeri-
sinde olduğumuzu bir kez daha ifade 
ediyorum.

Bir kez daha ücretsiz sağlık, ücret-
siz aşının bir an önce gerçekleşmesini 

istiyoruz.
Çünkü hastanelerde yoğun ba-

kımlardaki hasta sayısının arttığı bir 
dönemdeyiz. Yasaklamaların, tam 
kapanmaların sadece İşçi Sınıfına, 
yoksullara, küçük esnafa zarar veren 
uygulamalar değil, öncelikli olarak 
işçilerin ve halkın, toplumun sağlığı-
nın geleceğini koruyan uygulamalar 
olmasını diliyorum.

Bir kez daha, topluma hayat veren, 
toplumun geleceğini yaratan işçiler ve 
emekçilerdir, diyorum,

Bir kez daha 1 Mayıs İşçi Sınıfı-
nın Uluslararası Birlik Mücadele Da-
yanışma Günü kutlu olsun, diyorum, 
saygılar sunuyorum…

Sloganlarımızla başladığımız yü-
rüyüşümüz Taksim Anıtı önüne kadar 
sürdü. Taksim Anıtı’na çelenk bırakıl-
dıktan sonra Genel Başkan’ımız Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu bir açıklama 
yaptı.

Genel Başkan’ımızın açıklaması-
nın ardından sloganlarımızla yürüyüş 
yaparak Kazancı Yokuşu’na geldik.

 1977’de kaybettiğimiz 34 şehidi-
mizi anmak için Kazancı Yokuşu’na 
Karanfil bırakıp saygı duruşunda bu-
lunduk.

Genel Başkanımız Kazancı Yoku-
şu’nda da bir konuşma gerçekleştirdi.

Taksim Meydan’ında eylemimiz 
bittikten sonra 14 yıldır hakları için 
mücadele veren Uzel Makine İşçilerini 
Direniş Çadırı’nda ziyaret ettik. 

1 Mayıs kutlamalarımız Türki-
ye’nin dört bir tarafında sürüyor

Konya’da Örgütlenme Daire Baş-

kanımız Mehmet Ünver’in ve üye-
lerimizin katıldığı bir açıklama ger-
çekleştirildi. Kayalıpark’ta yapılan 
eylemimiz sendika binamız önünde 
sloganlarla başladı. Yürüyüş yapılarak 
sloganlar eşliğinde açıklamanın yapı-
lacağı Kayalıpark meydanına girildi. 

Örgütlenme Daire Başkan’ımız 
Mehmet Ünver, Sendikamızın hazır-
lamış olduğu bildiriyi okudu.

Ardından DSF’nin 1 Mayıs bildiri-
sini sendikamız işyeri temsilcisi Ömer 
Öner okudu.

Basın açıklamamız yine sloganlar-
la sona erdi.

Direne Direne Kazanacağız!
İşçilerin Sağlığı, Patronların Kâ-

rından Önemlidir!
Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın İşçi Sınıfının, Birlik, Da-

yanışma ve Mücadele Günü!

Nakliyat-İş Sendikası 
Genel Merkezi

Baştarafı sayfa 24’te

Nakliyat-İş’ten: 

2021 1 Mayısı’nda da tüm coşkumuzla 
Taksim Meydanı’ndaydık!

Değerli Basın Emekçileri,
Burada da, 1977 1 Mayıs’ında, 

ABD’nin casus örgütü CIA ve Kontr-
gerilla’nın katliamı sonunda 37 işçi 
kardeşimiz katledilmiştir. Onları rah-
metle ve saygıyla anıyoruz.

Ardından 1989’da Mehmet Akif 
Dalcı, 1996’da Kadıköy’de Dursun 
Odabaşı, Yalçın Levent ve Hasan Al-
bayrak kardeşlerimiz daha katledil-

miştir. Tüm 1 Mayıs şehitlerini rah-
metle ve saygıyla anmak istiyorum. 

1977 1 Mayıs Katliamı aslında 
ABD Emperyalizminin casus örgütü 
ve Kontrgerilla’nın yapmış olduğu bir 
katliamdır.

Biraz önce de söylemiştim, ABD 
Emperyalizmi, tüm dünya halklarını 
kendi hegemonyası altına almak için 
her türlü insanlık dışı politikaları uy-
gulamaktadır. ABD Emperyalizminin 
doğuşu Kızılderililerin katliamı ile 
başlamıştır. ABD Emperyalizmi; Ce-
zayir’de, Hiroşima’da ve dünyanın 
değişik ülkelerinde milyonlarca 
insanın katliamından sorumludur.

Ne için?
Bir avuç emperyalistin sömürü 

ve soygun düzeni, talanı devam etsin 
diye.

Ortadoğu’da yine İsrail bekçi kö-
peğini, Siyonist İsrail’i kama gibi ora-
ya sokan ABD Emperyalizmidir.

ABD Emperyalizminin aşağılık 
alçak devlet başkanı Jeo Biden, hepi-
mizin bildiği gibi, geçenlerde sözde 
Ermeni Soykırımı adı altında bir poli-
tikayla Türkiye üzerinde de, bu bölge-
de de Emperyalist senaryoları hayata 
geçirmeye çalışıyor. 

Bölgemizde, Ortadoğu’da, Uk-
rayna’da, Azerbaycan’da; yine Latin 
Amerika’da, Sosyalist Küba’ya karşı 
62 yıldan beri devam eden ekonomik 
ve siyasi ablukada, Venezüella’da, 
kısacası dünyanın her tarafında ABD 
Emperyalizmi dünya halklarını kıskaç 

altına almaya çalışıyor. 
Buradaki katliam da aslında bir 

taraftan Türkiye’deki, Türkiye’nin en 
demokratik Anayasası olan 61 Ana-
yasasının sağlamış olduğu demok-
ratik ortam içerisinde güçlenen halk 
hareketinin, İşçi Sınıfı hareketinin 
engellenmesine yönelik faşist bir mü-
dahalenin gerçekleşmesine amacıyla 

hazırlanan bir katliamdır, buradaki 1 
Mayıs Katliamı. 

1 Mayıs 77 Katliamı’nın sorumlu-
ları, yapanlar halen daha açığa çıkar-
tılmamıştır.

O bakımdan, oradan da yola 
çıkarak, 1 Mayıs’ların Taksim Mey-
danı’nda yasaklanmasının doğru ol-
madığını ve 1 Mayıs’ların Vatanının 
Taksim Meydanı olduğunu, sahip çı-
kılması gerektiğini ifade etmekteyiz. 

Sözü uzatmadan bir kez daha 
burada, bir katliam sonunda yitirdi-
ğimiz tüm işçi ve emekçileri saygı ve 
sevgiyle, rahmetle anıyorum.

Başta ABD Emperyalizmine kar-
şı, Avrupa Birliği’ne ve diğer tüm 
emperyalistlere karşı, onlarla işbirliği 
içerisinde olan yerli yabancı Paraba-
balarına karşı, onlarla işbirliği içeri-
sinde olan siyasi örgütlenmelere  karşı 
mücadelemiz devam edecektir.

Tüm dünya halklarıyla, Venezu-
ela’yla, Sosyalist Küba’yla, Filis-
tin Halkı başta olma üzere ezilen, 
sömürülen tüm halklarla dayanışma 
içerisinde olacağımızı, buradan bir 
kez daha ifade ediyorum.

Bir kez daha buradaki 1977 1 Ma-
yıs Katliamı’nı lanetleyerek, burada 
karanfillerimizi bırakıyoruz.

Hepinize bir kez daha sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun 
Taksim Meydanı’nda yaptığı Konuşma

Topluma hayat veren, toplumun geleceğini yaratan
İşçiler ve Emekçilerdir!

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun
Kazancı Yokuşu’ndaki Konuşması

1977 1 Mayıs Katliamı 
ABD Emperyalizminin Casus Örgütü CIA’nın 

Ve Kontrgerilla’nın yapmış olduğu bir katliamdır
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Sendika olarak, İşçi Sınıfının 
Uluslararası Birlik Dayanışma ve 
Mücadele Günü olan 1 Mayıs önce-
sinde, örgütlü olduğumuz İşyerlerinde, 
Direniş ve Grev alanlarındaki kutla-
malarımızı günlere yayarak gerçekleş-
tirmiştik.

1 Mayıs 2021 Cumartesi günü ise 
Sendika Genel Başkan’ımız, Genel 
Sekreter’imiz, yöneticilerimiz, Uzel 
Makine Direnişçileri, Real Market Di-
renişçileri, Grevde olan Samsun- Ço-
rum Ambarı işçileri ve üyemiz işçilerin 
katılımıyla Taksim Meydanı’ndaydık.

Taksim Meydanı girişinde “Yaşa-
sın 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslara-
rası Birlik Mücadele ve Dayanışma 
Günü” yazan pankartımız, bayrak-
larımız, flamalarımız, dövizlerimizle 
yürüyüşe geçmek üzere kortej oluştur-
duk.

Sendikamızın örgütlendiği Tüvtürk 
Reysaş Taşıt Muayene İstasyonlarında 
işverenin işçi ve sendika düşmanlığı-
na karşı direnişimiz Kastamonu’da 496 
gündür kararlılıkla devam ediyor. 

Sendikamız, Reysaş Taşıt Muaye-
ne İstasyonları İşletim AŞ’de Eskişehir, 
Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamo-
nu, Tosya, Sivrihisar, Ereğli işyerlerin-
de örgütlenmesini tamamladıktan sonra 
işveren, baskılarına rağmen sendikadan 
istifa etmeyen üyelerimizden 42 işçiyi 
işten atmıştı. Sendika avukatlarımız ta-
rafından atılan üyelerimiz adına işe iade 
davaları açılmıştı. 

Bugüne kadar Reysaş Taşıt Muayene 
İstasyonlarında işten atılan üyelerimiz 
için açılan işe iade davalarını tek tek ka-
zanmaya devam ediyoruz.

Muğla/Çınartaş Direnişi
Halkın Kurtuluş Partisi İzmir İl 

Örgütü olarak 346 gündür direnişte 
olan Muğla Çınartaş İşçilerini ziya-
ret ettik, bir kez daha dayanışma 
duygularımızı dile getirdik. 

Muğla’da Kömürcüoğlu/Çınartaş 
patronları tarafından kanunsuz biçim-
de işten atılan ve DİSK/Nakliyat-İş 
Sendikası önderliğinde tam 346 gün-
dür direnişlerini kararlı biçimde sürdü-
ren, işe iade ve sendikal tazminat da-
vaları devam etmekte olan işçi kardeş-
lerimizi, Halkın Kurtuluş Partisi İzmir 
İl Örgütü olarak Direniş Çadırlarında 
ziyaret ettik.

13 Mayıs 2014 tarihinde en korkunç 
iş cinayetlerinden biri yaşanmıştı 

Soma’da. Daha fazla kâr uğruna köle-
lik şartlarında çalıştırılan kömür made-
ni işçileri, aşırı ihmal sonucu yaşamını 
yitirdi. Tam 301 can, 301 aile yangın 
yerine dönmüştü. Göz göre göre işçiler 
ölüme gönderilmişti. Kömürün içten 
içten yandığı, maden ocağının sıcak-
lığının arttığı uyarıları kulak ardı edil-
miş ve hiçbir önlem alınmamıştı.

O zaman da Parti yöneticilerimiz, 
üyelerimiz hemen olay yerine gitmiş, 
yerinde incelemeler yapmış ve acılı ai-
lelerin yanında yer almıştı. Sonrasında 
da yapılan her eylemde ve sorumlular 
hakkında Akhisar Ağır Ceza Mahke-
mesinde açılan davanın her duruşma-
sında yerini almıştı. Hiçbir duruşmaya 
katılmamazlık yapmamıştı. Hatta bazı 
duruşmalarda acılı ailelerle birlikte sa-
dece Partimiz vardı ve duruşma bitme-
den asla orayı terk etmedi.

Bu duruşmalar sonucu bu katlia-
mın baş sorumluları adeta ödül gibi ce-
zalara çarptırılmıştı. Yapılan itirazlar 
sonucu dava, Yargıtayca bozulmuş ve 
ilgili mahkemeye geri gönderilmişti.

İşte Yargıtayca bozulan Soma Da-
vası’nın yeniden yapılan yargılaması-
nın ilk duruşmasında Halkın Kurtuluş 
Partisi olarak yine yerimizi aldık. Ba-
şından beri ısrarla takip ettiğimiz Soma 
Davası için 13 Nisan 2021 Salı günü 
saat 09.00’da duruşma günü verilmişti. 
Biz de her duruşmada açtığımız “So-
ma’nın Katili AKP’giller’in Bekçili-
ğini Yaptığı Sömürü Düzenidir” pan-
kartımız ve parti bayraklarımızla her 
duruşma öncesi yürüyüş için bir araya 
gelinen toplanma yerindeydik.

Daha toplanma yerinde polis pan-
kartımızı merak etti. Demek ki bizi 
bekliyorlarmış… Pankartı açarak me-
raklarını giderdikten sonra yürüyüş 
için beklemeye başladık. 

Avrasya Tünel İşletmesi/ EGİS’te, 
Toplu İş Sözleşmesiyle Yıllık Ortala-
ma Ücret Artışı Aylık Net % 35 oldu

Sendikamızın örgütlendiği 150 iş-
çinin çalıştığı Avrasya Tünel İşletmesi 
EGİS’te Toplu İş Sözleşmesi görüş-
meleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış, 
arabulucu aşamasında da anlaşma sağ-
lanamamıştır. Sonrasında devam eden 
görüşmelerde anlaşma sağlanmıştır. 
Sendika üyelerinin büyük çoğunluğu 
(%80’in üzerinde) kabul ettiği anlaş-
maya göre,

1- Aynı pozisyonlardaki ücret fark-
lılıklarını azaltmak amacıyla, ücret 
gruplarının ortalaması alınmıştır. Orta-
lamanın altındaki ücretler ortalamaya 
getirilmiştir.

“Karakolda Ayna Var”, Kıvıl-
cımlı’nın deyişiyle “MİT’in Gazete-
si” Milliyet’te çok önceleri, 9 Şubat 
1986-15 Şubat 1986 tarihinde ya-
yımlanan bir yazı dizisi. 

Yazı dizisinin sahibi uzun yıl-
lar İstanbul Emniyetinde 1. Şube’ye 
bağlı “Komünist Masası Şefliği” 
ve İstihbarat Şube Müdürlüğü gö-
revlerinde bulunan Emekli Emniyet 
Müdürü Adnan Kınay. Kendi de-
yişiyle 25 yıl küçük kesintilerle Tür-
kiye’de “gizli” komünist hareketleri 
izleyen bir polis şefi. 

Komünist Masası’nın yetkileri 
ise çok yüksek anlaşılan. Şöyle diyor 
Adnan Kınay: 

“Komünist Masası”, yalnız İs-
tanbul’da değil, Türkiye çapında 

önemli bir yerdi. Her tür “solcu-
luk” faaliyeti buradan izlenir, yurt 
içinde ve dışındaki “sol” çalışmalar 
takip edilerek değerlendirilirdi. 
Komiser olarak göreve başladığım 
Komünist Masası’nda uzun yıllar 
kaldım. Atanmamdan kısa bir süre 
sonra şefliğe, ardından “Küçük 
Büro Amirliği”ne ve “İstihbarat 

Şube Müdürlüğü”ne getirildim.” 
(Milliyet, 11 Şubat 1986)

Neredeyse tüm komünist hareket-
lerden sorumlu bir Komünist Masası 
tanımlıyor Adnan Kınay. Doğrudur 
da… Türkiye’de sol hareketin baş-
langıcının da, gelişmesinin de, bu-
günkü durumunun da göstergesi bü-
yük ölçüde İstanbul çünkü… Devlet, 
kendisi için “doğru” olanı yapmış, 
diyebiliriz. 

Daha sonra, Komünist Masası 
Şefi, 167 kişinin tutuklandığı 1951 
Komünist Tevkifatını şöyle ballan-
dıra ballandıra anlatıyor:

“Demokrat Parti’nin iktidara 
gelmesiyle birlikte, sola, özellikle 
de Türkiye’de yasadışı faaliyet gös-
teren “Türkiye Komünist Partisi”ne 

karşı yoğun bir “temizliğe” 
girişildi.

“Önce, TKP’nin önde 
gelenlerinden Sevim Tarı 
tutuklandı. 26 Ekim 1951 
Cuma günü, Marsilya’ya 
gitmek üzere Karaköy rıh-
tımından bindiği vapurdan 
çıkartılarak, şubeye geti-
rildi. Yanında kız ve erkek 

kardeşleri de vardı.
“O sabah şubede Tarı’nın 

tutuklanmasıyla ilgili bir toplantı 
yapılmış ve nasıl bir gerekçe gös-
tereceğimizi tartışmıştık. Sonuçta, 
“pasaport muamelelerinde eksiklik 
olduğunu” söyleyerek gemiden al-
dık ve 7723 plakalı taksiyle şubeye 
getirdik.

“Tarı’yla birlikte Sansaryan 
Hanı’nın merdivenlerinden çıkar-

“Karakolda Ayna Var”
Hüseyin Ali

Nakliyat-İş’ten:

Tüvtürk Reysaş Direnişçileri, 
Sendikamız Öncülüğünde İşe İade ve

Sendikal Tazminat Davalarını Kazanmaya 
Devam Ediyorlar

Nakliyat-İş’ten: 

Avrasya Tünel İşletmesi/ EGİS’te 
Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Nakliyat-İş’ten: 

2021 1 Mayısı’nda da tüm coşkumuzla 
Taksim Meydanı’ndaydık!

Kurtuluş Yolu:
Halkın Kurtuluş Partisi, TÜVTÜRK/ Reysaş Direnişçilerini Yalnız Bırakmadı!

Direnişimiz devam ediyor, onurumuza ekmeğimize 
sahip çıkacağız!

HKP’den:
Partimiz, Türkiye’nin dört 

bir yanında Nakliyat-İş 
öncülüğünde kararlıca 

mücadelelerini sürdüren 
yiğit Direnişçi İşçileri 

ziyaret etti

18’de

18’de

10’da

20’de

İsmail Bilen (solda) ve 
Zeki Baştımar (sağda) ikilisi.

21’de

23’te

22’de

22’de

22’de

22’de

Nakliyat-İş’ten: 

Kovid-19’u İş Kazası ve Meslek Hastalığı kapsamından 
çıkartan SGK Genelgesinin İptali için açmış olduğumuz 

Davada Danıştay Savcısı Genelgenin İptalini istedi

HKP’den:

Soma Katliamı’nın yeniden yapılan duruşmasında
Partimiz HKP, Aileleri yalnız bırakmadı


