
Gezi İsyanı’mızın sekizinci yılındayız. 
Kimilerinin dediği gibi Gezi İsya-

nı’mız; ne iki-üç ağaç meselesiydi ne de 
bir darbeydi.

Evet, Gezi Parkı Direnişi’miz insan-
larımızın, halkımızın ne denli doğaya, 
çevreye duyarlı olduğunu tüm dünyaya 
gösterdi. Ama aynı zamanda bu şanlı İs-
yan ve Direniş, AKP’giller’in diğer gerici 
ortağı FETÖ ile birlikte yıllarca Halkımı-
za yaptıkları ihanet ve zulmün halkımızda 
yarattığı patlamaydı.

Anayasal düzeni, laik hukuk dev-
letini tamamen ortadan kaldır-

maya çalışan terör örgütü şefiyle 
yapılan görüşme suçtur. Ahmet Da-
vutoğlu’nun  Eylül 2013’te Fetullah 
Gülen’le görüşme yapması ve vaat-
lerde bulunması meşrulaştırılamaz. 
Bu yasadışı davranışın soruşturulma-
sı ve sorumluların cezalandırılması 
gerekir.
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HKP’den:
Tayyip Erdoğan’ın

İBB Başkanlığı döneminde
Belediyeye sunması
gereken üniversite

diplomasını,
Bilgi Edinme Kanuna Göre 

İBB’nin kamuoyu ile
paylaşmasını istedik

M. Gürdal Çıngı Av. Tacettin Çolak Prof. Dr. Özler Çakır
Prof. Dr. Ercan

Küçükosmanoğlu Hüseyin Ali3’te 5’te 5’te 6’da 20’de

Uçurumlar Düzeni (II) Hepsi organize
bunların…

“Şu Kanlı Zalımın
ettiği işler”

2’de

HKP’den:
AKP’giller’in Reisi ve onun FETÖ ile arasını buluvermesi 

için Pensilvanya’ya gönderdiği Davidson hakkında
Partimiz suç duyurusunda bulundu

Kadınlarımızın her türlü 
sömürüye tepkisi...

Böyle gitmez,
Salgın böyle yönetilmez

HKP’den:

Ortaçağcı Gericiliğe karşı bir İsyan olan
Gezi Direnişi’miz, 8’inci yılında Mücadelemizde Sürüyor!

8’de

Bilindiği gibi, kendisi de organize 
suç örgütü lideri olan Sedat Pe-

ker’in videolu ifşaları devam ediyor. 
Adam bugüne kadar yayınladığı yedi 
videoda, bir zamanlar kendisinin de 
içinde yer aldığı ve AKP’giller’le bir-
likte işledikleri suçları tek tek anlatıyor.

İlk videosundan itibaren faili meç-
hul kalmış cinayetler hakkında bilgiler 
vermeye, Kontrgerilla faaliyetlerinde 
nasıl kullanıldıklarını, siyasilerin istek-
leri doğrultusunda yaptığı türlü gayri-
meşru işleri anlatıyor. 

HKP’den: 
Partimizden,

İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu

hakkında
suç duyurusu!

HKP’den:
Gezi Direnişini
yasaklamalarla,

keyfi uygulamalarla
toplum bilincinden 
hiç kimse silemez!

HKP’den:
Partimiz, ülkemizin dört bir yanında 

19 Mayıs’ı kutlarken
AKP’giller Mustafa Kemal’e Anıtkabir’i 

yasaklamayı sürdürüyor!

HKP’den:
AB-D Emperyalistlerinin

Ortadoğu’daki kan dökücüsü,
cana kıyıcısı Siyonist İsrail ne kana 

doyuyor, ne de gözyaşına

Partimize hırsız girdi!

HKP’den:

AKP’giller’in organize suç örgütleriyle 
girdikleri kirli ilişkilerin,

işledikleri suçların hesabını soracağız!

2’de18’de

A. Türkeşçi Mafya Lideri Sedat 
Peker neyi gösterdi?

Şunları:
1- Tayyipgiller’in AKP’sinin 

Anayasa ve Kanunlara uygun bir şe-
kilde çalışan normal bir Sermaye-Pa-
rababaları Par-
tisi olmadığını; 
kanunsuzluğu 
davranış kuralı 
edinmiş ABD 
yapımı, Orta-
çağcı, en etkili 
siyasi silahı din 
alıp satmak-din 
simsarlığı yap-
mak, Kur’an 
diliyle söylersek 
“İnsanları Allah’la Aldatmak olan; 
CIA, Washington, Pentagon yöneti-
minde faaliyette bulunan çıkar amaçlı 
organize bir suç örgütü” olduğunu… 
Siyasi parti görünümünde mafyatik 

bir suç örgütü olduğunu, bir haydut-
luk örgütü olduğunu.

Ve de 19 yıldan bu yana tepeden 
tırnağa suça batmış mücrimler toplu-
luğu olduğunu…

Bakanlarıy-
la, milletvekil-
leriyle, vakıf adı 
altındaki vurgun 
ve soygun ör-
gütleriyle, eline 
geçirdiği beledi-
yeleriyle ve hır-
sız, kamu malı 
soyguncusu mü-
teahhitleriyle ve 
tüm ekonomik, 

sosyal, siyasi, kültürel bağlantıla-
rıyla, hepsi de birer Din Derebeyliği 
olan tarikat ve cemaatleriyle, Peli-
kancılarıyla (Kuzguncuk’taki Pelikan 
Yalısı No: 29) 

Başyazı

10’da

9’da

9’da

Büyük Baba ve Çömezleri

19’da

8’de

2’de

İşlediğiniz binbir suçu örtbas etmek,
Partimizi susturmaya çalışmak için bir hırsız gibi

gece yarısı çaldığınız pankartlarımızın da hesabını soracağız!

Partimizden bir hırsız misali 
gece vakti pankartlarımızı 
çalan AKP’giller hakkında 

suç duyurusunda bulunduk!

HKP’den:

27 Mayıs 2021 gecesi, İstanbul İl Ör-
gütü binamızda asılı olan pankart-

larımız, işledikleri binbir suçlar birer 
birer ortalığa saçılmaya devam eden 
AKP’giller’in kolluk kuvvetleri tarafın-
dan hukuksuzca ve bildirim yapılmadan 
kaldırıldı, daha doğrusu çalındı. Kamu 
malı aşırmayı, çalmayı meşrep haline 
getiren AKP’giller, bu kez parti binala-
rımızdaki pankartlara dadandı. 

16’da



18 Mayıs 2021 tarihinde Halk TV’de 
yayınlanan Ahmet Davutoğlu röportajın-
da dönemin Dışişleri Bakanı olan Ahmet 
Davutoğlu FETÖ ile ilişkilerini ve bu 
yapıya karşı AKP iktidarının yaklaşımı-
nı anlatmıştır. Bu röportajda kendisinin 
2013 yılının Eylül ayında FETÖ elebaşı 
Fetullah Gülen’i Pensilvanya’da ziyaret 
ettiğini ve müzakerelerde bulunduğunu 
açıklamıştır. Ahmet Davutoğlu bu görüş-
me yapılırken bu örgütün devlet irade-
sinden bağımsız ve devlet hiyerarşisi dı-
şında bir yapılanma içerisinde olduğunu 
bilmektedir. Buna rağmen görüşmekten 
çekinmemiştir.

Oysa kuralların uygulandığı bir hu-
kuk devletinde, anayasal düzene karşı fa-
aliyet yürüten bir yapının devlet içerisin-
de örgütlenmesine izin verilmemesi ge-
rekir. Böyle bir yapının varlığı öğrenilir 
öğrenilmez de kolluk güçleri ve yargının 
müdahalede bulunması gerekirdi. Bunun 
yapılması gerekirken yeniden ortaklık 

oluşturmak için müzakereler başlatılmış-
tır bir terör örgütüyle. Bu yasal ve huku-
ki adımlar atılmadığı için sonrasında da 
15 Temmuz olayı vuku bulmuştur. Oysa 
hukuk devleti kuralları ve kurumları iş-
letilse böyle bir kalkışma yaşanmayacak 
ve insanlar ölmeyecek, ülkemiz bir sıkı-
yönetim haline sokulmayacaktı.

Böylelikle söz konusu terör örgütüy-
le müzakere edilmesi, vaatlerde bulunul-
ması halka ve devlet kurumlarına zarar 
vermiş, terör örgütünün faaliyetlerini 
kolaylaştırmıştır.  Bu nedenle bu fiili iş-
leyen Davutoğlu, anayasal düzeni orta-
dan kaldırmaya çalışan bir silahlı örgüte 
yardım etmiş olmaktadır. Bunun yanın-
da Ahmet Davutoğlu kendi beyanlarına 
göre en geç Eylül 2013’te bu örgütün 
gerçek amacını  öğrenmiş olmaktadır. 
Bu durumu öğrenir öğrenmez bir kamu 
görevlisi olarak Cumhuriyet Savcılığına 
suç duyurusunda bulunması gerekirdi. 
Kendisi bunu yapmak yerine beklemeyi 
tercih etmiştir.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu ne-

denlerle Tayyip Erdoğan ve Ahmet Da-
vutoğlu hakkında Örgütlü Suça Yardım 
Etme (TCK md. 220/7) ve Kamu Gö-
revlisinin Suçu Bildirmemesi  (TCK md 
279) suçları uyarınca soruşturma başla-
tılması için Cumhuriyet Savcılığı’na suç 
duyurusunda bulunduk.

Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
iki gerici gücün bu şekilde müzakere ve 
ortaklıkla ülkemizi Ortaçağ karanlığına 
sürüklediğini her zaman gördük, göster-
dik. Bu gidişe dur demenin yolu ise ger-
çek laik  hukuk devletini inşa etmekten 
geçmektedir. 

Kanunların işlediği-herkesin kanun 
önünde eşit olduğu bir Türkiye elbette 
oluşacak, kurulacaktır. FETÖ’ye en bü-
yük yardım, bu örgütün yıllarca devlet 
içerisinde örgütlenmesinin kolaylaştırıl-
ması ve buna her türlü olanağın sağlan-
masıdır. Bu, FETÖ’nün siyasi ayağıdır. 
Bu suçu işleyen yani bu örgütü koruyup 
kollayan ve ortaklık yapan herkes er ya 
da geç gerçek bir hukuk devletinde yap-

tığının hesabını verecektir.
Suç duyurusu sonrası HKP Genel 

Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. 
Ayça Okur Yoldaş’ın yaptığı açıklama 
aşağıdadır:

***
Değerli Halkımız, Değerli Basın 

Emekçileri, 
Halkın Kurtuluş Partisi bir suç duyu-

rusunda daha bulundu. Ahmet Davutoğlu 
ve Recep Tayyip Erdoğan hakkında. 

Bu suç duyurumuzun konusu; 18 Ma-
yıs 2021 tarihinde Ahmet Davutoğlu’nun 
Halk TV’ye vermiş olduğu röportaj ile il-
gili. Bu röportajında Ahmet Davutoğlu, 
dönemin Dışişleri Bakanı olarak, Döne-
min Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatıyla Pensilvanya’ya Fetullah Gü-
len’le görüşmeye gittiğini söylemiştir.

 Görüşmenin içeriğinde kendisine 
Türkiye’de artık 28 Şubat koşullarının 
kalmadığı, rahatça faaliyet sürdürecek-
leri bilgisi verilmiştir. Bu nedenle Türki-
ye’de rahat faaliyet sürdürmeleri için da-
vet edilmiştir. Ancak asıl niteliğini, asıl 
niyetinin ne olduğunu, ki bu röportajıyla 
ilgili suç duyurumuzda belirttik, kendisi 
bizzat söylemiştir. Biz onların niteliğini, 
Türkiye üzerindeki emellerini biliyorduk 
bunun önüne geçmek için, bizim önümü-
ze geçmelerine engel olmak için, bu faa-
liyetlerini engellemek için yaptık, davet 
ettik, demiştir.

Biz, Türkiye’de FETÖ’nün siyasi 
ayağı halen iktidardadır, diyerek defalar-
ca suç duyurusunda bulunduk AKP’nin 
Genel Başkanı ve yöneticileri hakkında. 
Bu suç duyurularımız ya sümenaltı edil-
di ya da soruşturmaya gerek olmadığı 
şeklinde kararlar verilerek ortadan kal-
dırıldı. Evet, biliyoruz, Halkın Kurtuluş 
Partisi bu iki gerici gücün bu şekilde mü-
zakere ve ortaklıkla ülkemizi Ortaçağ’ın 
karanlıklarına götürmek isteğinin farkın-
da. Partimiz bunu 15 Temmuz’dan çok 
çok önce bilim, bilinç ve teori gücüyle 
görmüş, Genel Başkan’ımız Nurullah 
Ankut 16 Temmuz’dan kısa süre sonra 
kaleme aldığı yazılarla bu gerçeği bir kez 
daha basına duyurmuştu.

Şimdi biz, daha önceden teorinin 
gücüyle gösterdiğimiz, gördüğümüz bu 
niteliği, bu Fetullahçı örgütle beraber 
yürüdükleri, “ne istedilerse verdikleri” 
AKP iktidarı hakkında suç duyurusun-
da bulunuyoruz. Cumhuriyet Savcılarını 
göreve davet ediyoruz. İşte kanıt istiyor-
sanız kanıt ortada, açık, görev sizi bek-
liyor. Bunu yapacak Cumhuriyet savcısı 
kaldı mı, bilmiyoruz. Ama biz görevimiz 
bilincimiz, inancımız gereği suç duyuru-
sunda bulunduk. Bekleyelim görelim...

24 Mayıs 2021 

HKP Genel Merkezi

Filistin Halkının kanlarıyla besleni-
yor Siyonist İsrail. Kendi topraklarında 
sürgünü yaşayan Filistin Halkına çekti-
rilen acılar, döktürülen gözyaşları, AB-D 
Emperyalistlerinin Ortadoğu Celladı Si-
yonist İsrail’in adeta yaşam kaynağı. İn-
san soyunun en büyük düşmanları AB-D 
Emperyalistleri bunun için İsrail diye bir 
devletçik kuruverdiler Ortadoğu’da. Bi-
zim yerimize kan, gözyaşı döksün, kat-
liamlar yapsın, Arap Halklarını birbirine 
düşürsün, Onların kafasını kaldırtmasın 
ve en önemlisi Ortadoğu Petrollerine 
bekçilik yapsın diye. Katil İsrail’in yap-
tığı AB-D Emperyalistleri tarafından 
kendilerine verilen aşağılık, alçak görevi 
layıkıyla yerine getirmek.

Son yapılan ve artık rutine binen, 
her Ramazan’da tekrarlanan saldırılar bu 
aşağılık görevin bir parçası. Son olarak 
Siyonist İsrail’in Gazze’ye düzenlediği 
hava saldırılarında dokuzu çocuk en az 
26 kişi hayatını kaybetti, 122 kişi ise ya-
ralandı. Ve bu kan dökücü, zalim devletin 
acımasız Başbakanı Netanyahu pervasız-
lığını, vicdansızlığını, zalimliğini açıkça 
tüm dünyaya sergiliyor: “Son yaşanan 
olayları gözlemlediğimizde Gazze’ye 
saldırıların boyutu ve frekansının artı-
rılmasına karar verdik”, diyor.

Yıllardır söylüyoruz; İsrail ABD’dir, 
kanlı zalim istemeden, onay vermeden 
Siyonist İsrail adım atamaz. Efendisi 

ABD Emperyalist Alçağı oradan emri, 
coşkuyu veriyor, vazgeçemeyeceği Müt-
tefikine:

“ABD Dışişleri Bakanı Antony Blin-
ken, Gazze’den İsrail’e yapılan roket 
saldırılarının ‘derhal’ durması gerekti-
ğini açıkladı. Blinken, her iki taraftan 
da gerilimi düşürmelerini talep etti.”

Havadan Gazze’yi vuran İsrail, yıl-
lardır öldüren İsrail, Filistin toprağına 
çöreklenen İsrail, Filistin Halkına kendi 
yurdunda sürgünü yaşatan İsrail ama; ey 
Filistinliler sen de gerilimi düşür, savun-
ma yapma, saldırılara boyun eğ, bu senin 
kaderin razı ol. AB-D Emperyalistlerinin 
son tahlilde aslında dediği budur.

Her saldırıda AB-D Emperyalistleri-
nin kuklalarının havanda su döven açık-
lamaları halkları uyutmaya, kandırmaya 
yöneliktir. Bu yapmacık, bu içtenliksiz, 
bu samimiyetsiz, yerin dibine batası açık-
lamaları yapanlar, İsrail “Devleti” diye bir 
devleti tanıyorlar, kabul ediyorlar, siyasi, 
askeri, ekonomik ilişkilerini el altından 
veya açık devam ettiriyorlar. Ve bunların 
çoğu da Müslüman olduklarını iddia edi-
yorlar. Bunlar CIA-İslamcısı, bunlar Fi-
listin’de direnen, savaşan Müslümanlarla 
aynı Tanrı’ya tapmıyorlar. Bunların inan-
dığı, taptığı Para Tanrısı. Ve Para Tanrısı, 
bu kuklalara direnen Halkların karşısında 
ol, onlara ihanet et, emrini veriyor.

Yapılması gereken İsrail diye devle-

tin varlığını kabul etmemektir. İsrail ile 
bütün ilişkileri sonlandırmaktır olması 
gereken. Küba gibi, Venezuela gibi, Kore 
Demokratik Halk Cumhuriyeti gibi. Or-
tadoğu Halklarının; artık yeter artık bi-
zim kaynaklarımızı sömürdüğünüz, yeter 
artık bizlere çektirdiğiniz diyerek ayağa 
kalkıp, “Katil ABD Ortadoğu’dan de-
fol!” diyebilmektir yapılması gereken. 
Yapılması gereken insan soyunun en bü-
yük düşmanlarına karşı, Örgütlü Birleşik 
halkın gücünü, öfkesini göstermektir.

Bu acılardan, bu kan dökücülerden, 
bu katillerden nihai kurtuluşun başkaca 
yolu da yoktur.

Türkiye Cephesinde Halkın Kurtuluş 
Partisi; AB-D Emperyalistlerine ve yerli 
satılmışlara karşı bu doğrultuda mücade-
le etmektedir. Tarihen bu görev Partimi-
zin omuzlarına yüklenmiştir.

Ant olsun başaracağız. Yeneceğiz. 
Zaferimiz Ortadoğu Halklarına umut ola-
cak, yol gösterecektir.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
Filistin Halkına başsağlığı dileklerimizi 
iletiyoruz. İnanıyoruz ki Mazlum Filistin 
Halkına çektirilen bütün acıların hesabı 
AB-D Emperyalistlerinden ve Onların 
Petrol Bekçisi Siyonist İsrail’den sorula-
caktır. Eninde sonunda kazanan direnen 
Filistin Halkı olacaktır.

Katil ABD Ortadoğu’dan Defol!
Katil Siyonist İsrail, Filistin’den 

Defol!
12.05.2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Parti yöneticilerimizden Sultan Kıran 
Yoldaş’ın annesi, Genel Sekreter Yar-

dımcımız Av. Sait Kıran Yoldaş’ın kayın-
validesi, Kıvılcım Aslan Yoldaş’ımızın 
anneannesi; tam anlamıyla bir Anadolu 
kadını, hayvan dostu, doğa dostu, Gerçek 
İnsan, kıymetli Behiye Çelik dün itibariyle 
aramızdan ayrıldı.

Sevenlerine ve tüm Yoldaşlarımıza baş-
sağlığı diliyoruz.

16 Mayıs 2021
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HKP olarak İzmir Valiliğinin 26 
Mayıs-1 Haziran tarihleri arasın-

da eylem ve etkinlik yasaklarına karşı 
dava açtık.
İzmir Valiliğinin, İzmir İl sınırları için-
de pandemiyi gerekçe göstererek başta 
Anayasa olmak üzere, yasalara ve hu-
kuka aykırı olarak 26.05.2021 tarihinde 
vermiş olduğu, basın yayın organların-
dan haricen öğrendiğimiz “Valilik ve 
Kaymakamlık Makamlarının uygun 
göreceği etkinlikler hariç olmak üze-
re ilimiz genelinde umuma açık veya 
kapalı yerlerde miting, kapalı ve açık 
yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, 
basın açıklaması, çadır kurma, stant 
açma, çelenk sunma, oturma eylemi, 
imza kampanyası, el ilanı ve broşür 
dağıtma, anma töreni, toplu karşılama 
ve açılışlar vb. türdeki eylem ve etkin-
liklerin 26 Mayıs 2021 günü saat 15.00 

ile 1 Haziran 2021 saat 24.00’a kadar 
7 gün süre ile yasaklanması” işlemi-
nin/kararının öncelikle YÜRÜTMENİN 
DURDURULMASI ile sonuçta İPTA-
LİNE karar verilmesine yönelik olarak 
Halkın Kurtuluş Partisi olarak dava açtık. 

AKP’giller, pandemi sürecini yöne-
temedikleri gibi, bu süreci fırsata çevi-
rerek kendilerine karşı yapılmak istenen 
her türlü protesto eylemini yasaklamaya 
devam ediyor. Bu yasaklarla ilgili olarak 
Partimiz harekete geçti ve bugün bu ya-
sadışı uygulamanın ortadan kaldırılması 
için İzmir 3. İdare Mahkemesine dava 
dilekçemizi verdik.

Açılan dava sonrası açıklama yapan 
Partimiz Genel Sekreter Yardımcısı ve 
İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak 
şunları söyledi:

Saygıdeğer Halkımız,
Memlekette kanunsuzluklar bitmi-

yor, keyfilikler bitmiyor, biz de her gün 

bir suç duyurusu ve dava açmak zorunda 
kalıyoruz.

Dün uyuşturucu kaçakçılığı ve faili 
meçhul cinayetlerle ilgili suç duyurusun-
da bulunduk, Bayraklı’da. 

Bugün de İzmir Valiliğinin, Gezi Di-
renişi’nin daha doğrusu Gezi İsyanı’nın 
yıldönümünde, dün itibariyle 26 Mayıs 
saat 15.00’ten 1 Haziran saat 24.00’e ka-
dar almış olduğu yasaklar hakkında dava 
açmak zorunda kaldık. 

Şimdi İzmir Valiliği diyor ki Valilik 
ve Kaymakamlıkların uygun göreceği 
etkinlikler hariç olmak üzere bu 7 gün 
içerisinde basın açıklamalarını açık ve 
kapalı yerlerdeki toplantıları, çelenk bı-
rakmaları vs. yani aslında Anayasa ve 
uluslararası sözleşmelerle temel hak ve 
özgürlükler kapsamında her türlü özgür-
lüğe yasak koyuyor. 

Ama burada çok ince bir uyanıklık 
yapıyorlar “kaymakamlıklar ve valiliğin 

uygun göreceği” diyerek. Gerekçe de 
“pandemi koşullarında toplum sağlığını” 
düşünüyorlarmış. 

Yani şimdi Koronavirüs Kaymakam-
lıklar ve Valiliklerin iznine bağlı mı ha-
reket ediyor? 

Kaymakamlıklar ve Valilikler izin 
verince oradaki insanlara virüs bulaşısı 
olmuyor mu? 

Yani bunlar aslında halkımızın aklıy-
la alay etmektir. İnsanları ahmak yerine 
koymaktır. Değerli İzmir halkı geçmişte 
de Valilik benzer yasak kararlar aldı. 2015 
yılında yine aynı kararı almışlardı; hatta 
şimdiki aldıkları kararın formülasyonu da 
2015’teki ile hemen hemen aynı. Sadece 
tarihler ve güncel bilgiler dışında…

Fakat burada Valilik kendi resmi site-
sinde bu almış olduğu yasaklama karar-
larını yayınlama cesaretini göstermiyor. 
Yani devlete hukuki belirlilik ilkesi gere-
ğince devletin ya da devlet kurumlarının 
almış olduğu kararları vatandaşlar nere-
den nasıl öğrenecek? 

Biz kararları basından öğrendik. Hal-
kın Kurtuluş Partisi olarak harekete geç-
tik. Bu işin hukuki boyutuna aslında çok 
ayrıntılı hiç girmeye gerek yok. Anayasa 
Mahkemesinin, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi hükümleri gereğince, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinin vermiş ol-
duğu onlarca karar var.

Sekiz sayfalık dilekçemizde biz bu 
kararların hepsine yer verdik. Şu an iti-
bariyle açmış olduğumuz dava İzmir 
3. İdare Mahkemesinin 2021/ 814 esas 
sayılı dosyasında işlem görmeye baş-
lamıştır. Mahkeme kalemi ile de görüş-
tük. Çünkü bu çok acil bir durumudur. 
Öncelikle, ivedilikle yürütmenin durdu-
rulması kararı verilmesi gerekmektedir. 
Dosyanın hızla ele alınmasını talep ettik. 
İdare Mahkemesi hâkimlerinden hukuka 
uygun karar vermelerini bekliyoruz.

Bitirirken şunu söylüyoruz:
Gezi Direnişi Türkiye’de milyonların 

harekete geçtiği haksızlıklar ve hukuk-
suzluklar karşısında isyan hareketidir. 
Bunu yasaklamalarla, keyfi uygulamalar-
la toplum bilincinden hiç kimse silemez. 
Halkın Kurtuluş Partisi her zaman olduğu 
gibi her türlü özgürlüklere karşı yapılmış 
harekete karşı nereden gelirse gelsin, 
kimden gelirse gelsin mücadele etmeye 
devam edecek.  Saygılar sunarım.
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Gazetemizin 8 Mayıs tarihli 
159’uncu sayısında, “Uçurumlar 

Düzeni” başlığıyla bir yazı yayımla-
mıştık. Ve içinde yaşadığımız Sınıflı 
Toplumun adaletsizliklerini, eşitsiz-
liklerini somut olaylarla, rakamlarla 
göstererek, ezenler ve ezilenler, sömü-
renler ve sömürülenler arasındaki uçu-
rumları göstermiştik.

Ancak aradan geçen günlerde med-
yada bu eşitsizliğin giderek arttığını 
gösteren yeni haberler yayımlandı. Ve 
biz de bir kez daha aynı konuyu işle-
mek, adaletsizlikleri, eşitsizlikleri göz-
ler önüne sermek durumunda kaldık…

Koronavirüs salgını döneminde 
dünyanın dört bir yanındaki Parababa-
ları kârlarına kârlar katarken, halklar 
çok büyük oranda gelir kayıplarına uğ-
radılar. Çalışanların milyonlarcası, on 
milyonlarcası işsiz kaldılar, çalışmaya 
devam edebilenlerin aldıkları ücretler 
düştü, esnaflar işyerlerini kapatmak 
zorunda kaldıkları için tümüyle gelir-
siz kaldılar. Buna karşılık ihtiyaçların 
karşılanması için gerekli zorunlu ürün-
lerin fiyatları yükseldi. Dolayısıyla 
halklar bir kez de bu durumdan zarar 
gördüler. Geçim sıkıntıları olağanüstü 
boyutlara ulaştı.

Halklar açısından bu acılar, yok-
luklar, yoksulluklar yaşanırken geçin-
me, yaşamlarını sürdürme zorlukları 
her geçen gün artarken salgın yeni 
zenginlerin, yeni milyarderlerin ortaya 
çıkmasına da neden oldu. Yani salgın 
halklar için zulme dönüşürken Paraba-
baları için vurgun alanına dönüştü. Bu-
nunla ilgili 20 Mayıs tarihli haber şu:

***
“Covid-19 aşıları 9 yeni milyar-

der ortaya çıkardı
Dünyadaki aşılama çalışmaları 

üzerine kurulan vakıfların oluşturduğu 
The People’s Vaccine Alliance (Halk 
Aşı İttifakı) tarafından yayınlanan ra-
porda, yeni tip coronavirüs (Covid-19) 
aşılarından elde edilen kârın en az do-
kuz kişinin milyarder olmasını sağla-
dığı belirtildi.  

 (…)
SERVETLERİYLE YOKSUL ÜL-

KELER 1,3 KEZ AŞILANIR
Yayınlanan raporda, “Covid-19 

aşıları sonrası oluşan dokuz yeni mil-
yarderin toplam 19,3 milyar dolarlık 
(15,8 milyar euro) net serveti var” 
denirken, “Bu servet, düşük gelirli 
ülkelerdeki tüm insanları 1,3 kez tam 
olarak aşılamaya yeter” ifadelerine yer 
verildi.

Coronavirüs aşılarının mülkiyet 
haklarına ve patentine son verilme-
si için kampanya yürüten örgütler ve 
aktivistlerden oluşan bir ağ olan The 
People’s Vaccine Alliance (Halk Aşı 
İttifakı), servet verilerinin Forbes zen-
ginler listesine dayandığını söyledi.

AŞILAR ÜZERİNDEKİ TEKEL-
DEN ELDE EDİLEN KÂR

İttifakı oluşturan kurumlardan biri 
olan Oxfam’dan Anna Marriott, “Bu 
milyarderler, birçok ilaç şirketinin bu 
aşılar üzerindeki tekelden elde ettiği 
büyük karın görüntüsüdür” dedi.

Raporda, yeni zenginlere ek ola-
rak, mevcut sekiz milyarderin aşı uy-
gulaması sayesinde servetlerinin 32,2 
milyar dolar eklediklerini belirtirken 
yeni aşı milyarderleri listesinin başın-
da Moderna CEO’su Stephane Bancel 
ve BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in 
yer aldığının altını çizdi.

Diğer üç yeni milyonerin ise Çin-
li aşı şirketi CanSino Biologics’in 
kurucu ortakları olduğunun altı çizil-
di.” (https://www.kurdistan24.net/tr/
story/67312-Covid-19-a%C5%9F%-
C4%B1lar%C4%B1-9-yeni-milyar-
der-ortaya-%C3%A7%C4%B1kar-
d%C4%B1)

***

Salgın, okuduğumuz gibi bir yan-
dan yeni dolar milyarderleri yaratırken 
diğer yandan da var olan, zaten mil-
yarder olanların milyarlarına ek yaptı. 
Öyle ki dünyanın en büyük 7 teknoloji 
firması, 2020 yılında toplam yıllık ge-
lirlerine 3.4 trilyon dolar eklediler. Ki 
bu sadece “Big Tech” olarak adlandırı-
lan 7 teknoloji firmasının kârı. Ya di-
ğer sektörlerdeki şirketlerin kârları?..

Parababalarının kârları öylesine 
yükseldi ki, yılda, ayda hatta günde, 
saatte değil; dakikada, evet yanlış oku-
muyorsunuz dakikada, 1 milyon dola-
ra yakın para kazananlar oldu. Örneğin 
Amazon adlı şirket 2020 yılının son 
çeyreğinde dakikada 830 bin dolardan 
fazla gelir elde etmiş. 13 Mayıs tarihli 
haberi okuyalım:

***
Amazon ve Apple gibi dev tek-

noloji şirketleri dakikada ne kadar 
kazanıyor?

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
pandemisine rağmen ‘Big Tech’ olarak 
adlandırılan dünyanın en büyük 7 tek-
noloji firması, 2020 yılında toplam yıl-
lık gelirlerine 3.4 trilyon dolar ekleme 
yapmayı başardı.

 2019 yılının sonlarında Çin’in 
Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 2020 
yılının başında tüm dünyayı etkisi al-
tına alan koronavirüs salgını, dünya 
genelinde özellikle ülke ekonomileri 
üzerinde etkisini sürdürüyor.

Küresel çapta yatırımları olan ve 
‘Big Tech’ olarak adlandırılan 7 dev 
teknoloji firması ise 2020 yılında yıl-
lık gelirdeki artışlarını sürdürdü. Ra-
kamlara göre, 7 firmanın toplam yıllık 
büyümesi toplamda 3.4 trilyon olarak 
kaydedildi.

Sputnik’in aktardığına göre, bu 
şirketlerden Amazon ve Apple ise son 
aylarda rekor gelir elde etti ve her iki 
şirket de 2020’nin son çeyreğinde ilk 
kez 3 aylık gelirde 100 milyar doları 
aştı. Özellikle Amazon son çeyrekte 
dakikada 830 bin dolardan fazla gelir 
elde etti.

CNBC’nin hazırladığı verilere göre 
7 devin 2021’in ilk çeyreğinde, yani 90 
günde dakikada elde ettikleri gelir şu 
şekilde:

1. Amazon: 837 bin 330 dolar
2. Apple: 691 bin 234 dolar
3. Alphabet: 426 bin 805 dolar
4. Microsoft: 321 bin 805 dolar
5. Facebook: 201 bin 936 dolar 
6. Tesla: 80 bin 162 dolar 
7. Netflix: 55 bin 207 dolar
7 firmanın dakika başına kazandı-

ğı ortalama tutar ise 373 bin 606 do-
lar. Hem Amazon hem de Apple’daki 
olağanüstü yükseliş bu ortalamayı 
artıran en önemli faktör.” (https://
www.cumhuriyet.com.tr/haber/ama-
zon-ve-apple-dakikada-ne-kadar-kaza-
niyor-1835982)

***
Bu Parababaları şirketleri 

ABD’den. Ya diğer ülkelerde durum 
nedir? dersek bir iki örnek verelim.

Önce Türkiye’den, bizim ülkemiz-
den verelim örneği. Bizim örneğimiz 
de dakikalık kârlardan söz ediyor ay-
nen ABD’de olduğu gibi… 13 Mayıs 
tarihli haberi okuyalım şimdi de:

***
Dakikada 10 bin TL
Boş köprülere bu bayram da 

devlet kasasından ödeme yapılacak.
Yap-işlet-devret modeliyle işleti-

len otoyol ve köprüler bu bayramda 
da paralı olacak. CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Akın, Osmangazi 
ve Yavuz Sultan Selim köprülerine ay-
rıca her saat 88 bin 750 dolar, günlük 
17 milyon 700 bin lira garanti ödemesi 
yapılacağını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ah-
met Akın, bayram döneminde yap-iş-
let-devret (YİD) kapsamında devam 
edecek olan en yüksek payı iki köprü-
nün alacağına dikkat çekerek, “Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’ne günlük 135 
bin araç geçiş garantisi ve garanti öde-
mesi olarak da araç başına ‘3 dolar artı 
KDV’ verilecek. Osmangazi Köprüsü 
için de günlük 40 bin araç geçiş garan-
tisi ve garanti ödemesi olarak ‘35 dolar 
artı KDV’ ödeme yapılacak. Vatandaş 
geçse de geçmese de bu ortalama üze-
rinden garanti ödemesi yapılacak. Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü’ne dakikada 
330 dolar, saat başına 19 bin 750 dolar, 
günde 474 bin dolar garanti veriliyor. 
Güncel kura göre 3 milyon 923 bin 
lira” diye konuştu.

DAKİKASI 1156 DOLAR
Akın, bayram döneminde boş kala-

cak Osmangazi Köprüsü’ne verilen ga-
ranti kapsamında ise bir saat içerisinde 
bin 666 aracın geçmesi gerektiğini be-

lirterek, şunları söyledi: “Osmangazi 
Köprüsü’nde buna göre dakikada 28 
aracın geçmesi gerekiyor. Başka bir 
deyişle dakikada 1156 dolar (9 bin 500 
TL), saat başına 69 bin 384 dolar, bir 
günde ise 1 milyon 665 bin dolar ga-
ranti veriliyor. Güncel döviz kuruna 
göre 13 milyon 780 bin lira” ifadeleri-
ni kullandı.” (https://odatv4.com/daki-
kada-10-bin-tl-13052126.html)

***

Gördüğümüz gibi, dünyanın bir 
ucundan bir ucuna Parababaları daki-
kalar içinde kârlarına kâr, vurgunlarına 
vurgun katıyorlar. Türkiye’de 10 bin 
TL katarken kârlarına ABD’de daki-
kada 800 bin, 500 bin dolar gibi yük-
sek kârlar katıyorlar. Tabiî o kadarı da 
olacak. Emperyalizm dünyası bu. Kimi 
milyon, milyar dolarlar kazanır, kimi 
on bin, yüz bin lira gibi kazanır…

Üstelik Türkiye’deki örnekler o 
kadar çok ki… Örneğin İstanbul Hava-
limanı da “Yolcu Garantili”. Orada da 
salgın dolayısıyla uçuşlar çok az yapı-
labildiği için, garantili yolcu sayısına 
erişmek mümkün olmuyor. Ama yapan 
firmalar için ne gam. Onlar oturdukları 
yerden kârlarına kâr katıyorlar. Yolcu 
ister binsin ister binmesin, ister gelsin 
ister gelmesin… Yine bu kapsamdaki 
diğer havalimanları da öyle. Alayıva-
layla açılan ve işletilen Şehir Hastane-
leri de öyle… Otoyollar da öyle…

Bir başka örneğimiz ise Yeni Em-
peryalist Rusya’dan. 16 Mayıs tarihli 
haber:

***
Böyle zenginlik dünyada yok
Rusya’daki gelir dağılımı adalet-

sizliğine ilişkin çok çarpıcı bir araştır-

ma medyaya yansıdı.  İngiliz Financial 
Times’ın haberine göre Rusya’daki 
en zengin 120 kişinin serveti, ülkenin 
toplam GSYİH’sinin yüzde 35’ine eşit.  
Rusya’nın bu göstergede dünyada ilk 
sırada olduğu vurgulandı.

En zengin Rus işadamı Aleksey 
Mordaşov, 30 milyar dolarlık ser-
vetiyle ülkenin GSYİH’sinin yüzde 
1,5’nden fazlasına tek başına sahip.

Gazeteye göre, Morgan Stanley’de-
ki analistlerin raporunda, Rusya’yı 
zengin zümrenin servetinin GSYİH’ye 
oranında yüzde 30 ile İsveç izliyor.

 Daha sonra yüzde 19 ile Hindistan 
ve ABD sıralanıyor.

 (…) 
 Rosstat’a göre, geçen yıl Rus-

ya’nın GSYİH’si yaklaşık 107 trilyon 
rubleydi.

 Financial Times’a göre, derin eko-
nomik krize rağmen geçen yıl dün-
yada dolar milyarderlerinin toplam 
serveti 5 trilyon dolardan 13 trilyon 
dolara çıktı. Dünyadaki dolar milyar-
derleri sayısı 700 kişi artarak 2 bin 
700’e yükseldi.” (https://www.turkrus.
com/1643465-boyle-zenginlik-dunya-
da-yok-xh.aspx)

***

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla, 
Kamuya ait üretim araçları, özel sek-
törün eline geçti. Ve bu yeni Parababa-
ları, yılların (Sosyalist düzen altındaki 
70 yılın) hıncını çıkarmak için azgınca 
saldırıya geçtiler Rusya’da ve yukarıda 
okuduğumuz düzeni yarattılar. Gayri 
Safi Milli Hasılanın dağılımı açısın-
dan zenginlerle yoksullar arasındaki 
oranlarla dünyada adaletsizlikte, eşit-
sizlikte birinci oldular. Yani böyle bir 
uçurum düzeni yarattılar Rusya’da…

Yine bakın Hindistanlı Parababa-
larının servetlerinin Gayri Safi Milli 
Hasıla’ya oranı yüzde 19’muş ABD’y-
le birlikte! Yani zenginleri öyle böyle 
zengin değil. Çok zengin, süper zengin. 
Ama o Hindistan ki, salgının acısını en 
çok çeken ülkelerin başında geliyor. 
Günlük hasta sayısı 300 binlerde. Her 
gün binlerce insan yaşamını yitiriyor. 
Hele ki son haftalarda oksijen maskesi 
yetersizliği nedeniyle yüzlerce hasta, 
hastanelerde hayatını kaybediyor.

Yani bu düzen, bu Sınıflı Toplum 
Düzeni; yağma düzeni, talan düzeni, 
vurgun düzeni.  Ahlâksızlık düzeni 
Uçurumlar düzeni…

***
WHO: Yoksul ülkelerde sağlık 

çalışanları aşılanamamışken zengin 
ülkelerde çocukların aşılanması ah-
lâki bir çöküş

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Ge-
nel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus zengin ülkelerin çocuklar 
ve ergenleri aşılamayı bırakıp ellerin-
deki aşıları yoksul ülkelerle paylaşma-
sı gerektiğini söyledi.

(…)
Cuma günü İsviçre’nin Cenevre 

kentinde düzenlenen bir sanal konfe-
ransta konuşan Dr. Tedros, bazı zen-
gin ülkelerin ergenleri ve çocukları 
aşılama istediğini anladığını fakat bu 
kararı gözden geçirmeleri gerektiğini 
söyledi:

“Yoksul ülkeler hâlâ sağlık çalışan-
larına yetecek kadar bile aşı edineme-
di. Hastanelerin yetersiz kaldığı ülke-
ler var.”

(…)
ABD Başkanı Joe Biden, 12-15 yaş 

arası gençlere mümkün olan en kısa 
sürede aşı yapılacağını açıklamıştı.

Kanada da Pfizer aşısının aynı yaş 
grubuna yapılmasına onay verdi. Ülke-
de en fazla vakanın görüldüğü Alberta 
bölgesinde 12 yaş üzerine aşılama baş-
ladı.

İsviçre’de de geçen hafta 16 yaş 
üzerine aşı randevusu verilmeye baş-
landı.

Bazı Afrika ülkelerinde ise nere-
deyse hiçbir aşılama faaliyeti başlatı-
lamadı.

(…)
Dr. Tedros, yoksul ülkeler bu du-

rumdayken zengin ülkelerde çocukla-
rın aşılanmasının “ahlâki bir çöküş” 
olduğunu söyledi.” (https://www.bbc.
com/turkce/haberler-dunya-57126561)

***

“Ahlâki çöküş” umurlarında mı bu 
Parababalarının?

Ne gezer… Zaten hepsi ahlâksız. 
Hepsi soyguncu. Hepsi hırsız…

Bildikleri tek şey, varsa yoksa Para 
Tanrısına tapma. Para Tanrısının emir-
lerini yerine getirme. Sadece onun için 
gayret gösterme. Başka bir şey bilmi-
yorlar, başka bir şey yapmıyorlar.

Eğer onlarda insanlığın zerresi olsa 
böyle davranırlar mı? Böyle insanlık-
dışı durumları yaratırlar mı?

Tabiî hep dediğimiz gibi, bu onla-
rın kendi iradeleriyle yaptıkları bir şey 
değil. Ulaştıkları üretim derecesi on-
ları bu şekilde davranmaya zorluyor. 
Kapitalist ekonominin eşitsiz gelişim 
kanunu ve rekabet onları böyle dav-
ranmaya itiyor. Yani akrebin sokması 
nasıl doğası gereğiyse onların da böyle 
davranmaları düzenlerinin doğası ge-
reği.

Uçurumlar düzenini bir de şu şekil-
de görelim:

7 milyar 870 milyon 825 bin insa-
nın yaşadığı 208 ülkede (devlette), tüm 
ülkelerin GSMH’si ne kadar 2019 yılı 
itibarıyla?

87.8 trilyon dolar.
İlk 5 ülkenin payı ne?
47.53 trilyon dolar.
İlk 10 ülkenin payı ne?
58.64 trilyon dolar.
İlk 20 ülkenin payı ne?
70.16 trilyon dolar.
Geriye kalan 188 ülkenin GSMH’si 

ne kadar?
17.64 trilyon dolar.
Dünya üzerindeki 2 bin 7000 dolar 

milyarderin serveti ne kadar?
13 trilyon dolar.
Ve bu Parababalarının toplam ser-

veti 5 trilyon dolardan 13 trilyon dola-
ra son bir yıl içinde çıktı.

Yani; 208 ülkenin ilk 20’si toplam 
87.8 trilyon dolar GSMH’nin, 70.64 
trilyonuna sahip.

Toplam 208 ülkenin, 2.700 dolar 
milyarderinin (ki bunlar ilk 20-30 ül-
kede bulunuyorlar) servetleri ise 13 
trilyon dolar…

Yukarıda aktararak geldiğimiz ger-
çekler bunlar. Çok acı gerçekler bun-
lar. İnsanı öfkesinden tir tir titreten 
gerçekler bunlar. İnsanın kanını beyni-
ne sıçratan gerçekler bunlar.

Yani biz “Uçurumlar Dünyası” der-
ken, boş yere söylemiyoruz. Abartmı-
yoruz. Tümüyle olaylardan ve rakam-
lardan ortaya çıkan gerçekleri ortaya 
koyuyoruz.

Uçurumlara bakar mısınız?
Eşitsizliğe, adaletsizliğe bakar mı-

sınız?
Vurguna, talana, zulme bakar mı-

sınız?
İnsanlık daha fazla katlanır mı böy-

le bir düzene? Daha fazla tahammül 
eder mi böyle bir yaşama?

Etmez! Etmeyecektir!
Bu düzen, bu Sınıflı Toplum Dü-

zeni, Kapitalizmin en yüksek aşaması 
olan Emperyalizm düzeni, dünyası, 
Lenin’in dâhiyane bir biçimde çö-
zümlediği gibi, bir avuç Modern Fi-
nans-Kapitalin, dünyanın yeraltı ve 
yerüstü servetlerinin neredeyse tama-
mını ele geçirdiği, halklara olmadık 
acıları yaşattıkları, eziyetleri yaptıkları 
bir düzen bu.

Bu düzen, insanlıkdışı. Yok edil-
mesi, ortadan kaldırılması gereken bir 
düzen.

Mutluluğun, cennet dünyada insan 
gibi yaşamanın Parada değil, İnsanlıkta 
olduğu, sosyal eşitsizliklerin olmadığı, 
insanın insanı sömürmediği, soymadı-
ğı bir dünyada yaşamak ve yaşatmakta 
olduğu bir düzen kurmak gerekiyor.

Ve bu düzen, Modern Sosyalizm-
dir. Kurulacaktır er ya da geç…q

Uçurumlar Düzeni (II)
M. Gürdal Çıngı
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Hikmet Kıvılcımlı, “Sürtük Yahu-
di’nin Çilesi”, “Filistin Olayla-

rının Düşündürdükleri” ve “Filistin; 
Kaynayan Petrol Kazanı” başlıklı ya-
zılarında bu konuyu detaylıca işler, so-
runu çözüme kavuşturur ve gerçek çözü-
mün ne olduğunu ortaya koyar.

Buna göre; İsrail=ABD’dir.
Yani, İsrail’e dokunmak demek, ona 

karşı tavır almak demek, ABD’ye tavır 
almak, demektir.

Niye?
Çünkü İsrail, ABD’nin Ortadoğu’da-

ki bekçi köpeğidir. Petrolün güvenli bir 
şekilde taşınmasıyla görevlidir. Ve aynı 
zamanda Arap Ulusu’nun böğrüne sap-
lanmış bir kamadır. Sürekli olarak ka-
nırtır yarayı. Ve Arap Ulusu’nun bölün-
mesinde, birlikte davranamamasında da 
etkin bir rol oynar.

İsrail, gerçek bir devlet değildir, ya-
pay şekilde oluşturulmuş ve devlet süsü, 
görünümü verilmiş bir Mafya çetesidir.

İsrail’in Ortadoğu’daki varlığı tü-
müyle teröre, şiddete, suikastlara, kanlı 
katliamlara dayanır.

Bunun somut örneklerini netçe, açık-
ça görmek için, İsrailli bir yazar olan 
Ronen Bergman’ın 2018’de yayımla-
nan (Türkçe baskısı Şubat 2021), “Kalk 
ve Önce Sen Öldür-İsrail Suikastları-
nın Gizli Tarihi” adlı kitabını öneririz. 
Kitabı okuyunca, yukarıda söyledikle-
rimizin nasıl ete kemiğe büründüğünü, 
somut ve ne yazık ki kanlı örnekleriyle 
belgelendiğini görürüz.

İşte böyle bir “Devlet”i yaratanlar 
önce başta İngiliz Emperyalistleri ol-
mak üzere Batılı Emperyalistlerdir. Bu 
“devletin” kurucusu, koruyucusu, kolla-
yıcısı, hamisi, ağababası başlangıçta İn-
giliz Emperyalizmiydi. O, Emperyalist 
dünyanın jandarmalığı görevini ve İsra-
il’in-İsrail Siyonizminin koruyuculuğu 
görevini İkinci Emperyalist Evren Sa-
vaşı sonrası ABD’ye terk etmek zorunda 
kaldı. Ve Emperyalist dünyanın jandar-
malığını, başhaydutluğunu, Kanlı Zalim 
ABD Emperyalistleri üstlendi. Ve o gün-
den bu yana da bu görevlerini başarıyla 
yerine getiriyorlar.

İsrail, geçtiğimiz günlerde yaptığı 
gibi, aralıklarla başta mazlum Filistin 
Halkı olmak üzere Arap Ulusu’na sa-
vaşlar açıyor, katliamlar düzenliyor. 
Yüzlerce, binlerce, on binlerce masum 

Filistinlinin kanına girdi İsrail çetesi 
şimdiye kadar. Filistin Halkının liderle-
rine, siyasi ve askeri önderlerine, insan 
aklının almayacağı şekilde suikastlar dü-
zenledi-düzenliyor-düzenleyecek. Çün-
kü sürekli korku içinde. Çünkü biliyor 
ki meşru bir “devlet” değil, meşru bir 
yapılanma değil. Var olmaması gereken 
bir “devlet” olduğunu biliyor. Masum ve 
mazlum İsrail vatandaşları bu söyledik-
lerimizin kapsamı içinde değil tabiî ki. 
Ama bu “devlet”in yürütmesinde, sür-
dürülmesinde şu ya da bu şekilde görev 
alanlar, yer tutanlar Batılı Emperyalist-
lerin çıkarları için bu aşağılık işi-işleri 
yapıyorlar. Hem de acımaksızın. Hem de 
hiç tereddüt etmeksizin:

“Hedefli öldürme eylemlerini ko-
ordine eden Mossad ve AMAN perso-
nelleri her bir operasyonu etik açıdan 
değerlendirmek için hatırı sayılır ölçü-
de zaman harcıyorlar, her birinin üze-
rinde düşünüyorlardı. En azından ka-
tilin kendi gözünde bu tür eylemlerin 
ahlâki sayılması önemliydi. Harari ve 
elemanları kırk yıl sonra bile amaç ve 
araçlar konusundaki derin inançlarını 
tanımlıyorlardı. Harari bana, “Ka-
serya’da doğuştan katil yoktu. Onlar 
da senin benim gibi normal insanlar-
dı” dedi. “Eğer Kaserya’ya gelmemiş 
olsalardı, onları yeraltı dünyasında 
sözleşmeli katiller olarak çalışırken 
bulmayacaktınız. Kaserya’daki savaş-
çılarımın devlet adına bir misyonları 
vardı. Birilerinin Yahudileri öldürmüş 
oldukları için ölmeleri gerektiğini bili-
yorlardı ve o birileri yaşamaya devam 
ederse daha fazla Yahudi öldürecekti. 
Bu yüzden bu işi inançları gereği ya-
pıyorlardı. Bir tanesi bile bu işin yapı-
lıp yapılmaması gerektiği noktasında 
şüpheye düşmüyordu; en ufak bir te-
reddüt dahi yoktu” (age, s. 183)

“(…) Mossad Avrupa’daki FKÖ 
personelini hedef aldığında sıkı bir şe-
kilde masum sivillere zarar vermekten 
kaçınma politikası izlemişti. Sivillere 
zarar verme ihtimali söz konusu oldu-
ğu için birkaç taneden fazla plandan 
vazgeçilmişti. Ama hedefler düşman 
ülkelerde olduğunda veya masum si-
viller Araplar olduğunda tetiğin üze-
rindeki parmak daha hızlı işliyordu. 
Dahası, Mossad operasyonlarının, uy-
gulanan politikaların sorumluluğunu 
taşıyan, genellikle de operasyonların 
planlanmasında bir yere kadar dahil 

olan sivil başbakan tarafından onay-
lanması gerekiyordu. Diğer taraftan, 
IDF operasyonlarının sadece bir kısmı 
için politik düzeyde onay gerekiyordu, 
o da ancak ordu içerisinde zaten şekil-
lendirildikten sonra oluyordu. Lüb-
nan’a yapılan baskınlar savaş kapsa-
mındaki eylemler olarak değerlendi-
riliyordu ve savaşta, hele hele Arap 
topraklarındaki savaşta çok daha 
fazlasına müsaade edilir. İkincil zayiat 
meselesi daha önemsiz hale gelir.

“Yozlaşmış ve iç savaş yorgunu 
Lübnan’da geçerli olan yönetim stan-
dartları, oraya kendi vatandaşlarını 
korumak üzere öldürmek için giren 
İsraillilere de sirayet etmeye başla-
mıştı. Eitan bu eğilime bizzat öncülük 
ediyor, hatta özendiriyordu. O zaman-
lar Flottilla 13’ün komutan yardımcısı 
olan David Shiek, ‘Raul’un mantığına 
göre Lübnan’da hangi Filistinliyi öl-
dürdüğümüzün bir önemi yoktu; terö-
rist olanlar, terörist olacak olanlar ya 
da terörist doğuracak olanlar’ diyor-
du.” (age, s. 257)

“(İsrail Başbakanı, Savunma Bakanı, 
Sabra ve Şatilla Katliamlarının uygula-
yıcısı, “Beyrut Kasabı”  Ariel] Şaron’la 
birlikte İsrail savunma kuruluşu ve 
istihbarat topluluğundaki çok sayıda 
meslektaşının yanı sıra [Mossad Başka-
nı] Dagan da yıllar boyu gücün her şeyi 
çözebileceğine, İsrail-Arap çatışması-
nı göğüsleyebilmenin doğru yolunun 
“Arabın başını gövdesinden ayırmak” 
olduğuna inanmıştı.” (age, s. 661)

İşte bir iki istisna hariç tümü bu an-
layıştadır İsrail yöneticilerinin. Böyle 
eğitilmişlerdir, böyle eğitmişlerdir insan-
larını. Çünkü Yahudi Dininin kutsal ki-
tabı Tevrat, bunu emretmektedir onlara. 
Ayrıntılarına girmeyelim…

İşte bu “devlet”in Filistin toprakla-
rında, Arap Ulusu’nun bağrında yaşa-
ması, güvenliğinin sağlanması gerektiği 
konusunda hiçbir Batılı Emperyalist 
devletin şüphesi yoktur. Tereddütleri de 
yoktur. Onlar, eli kanlı katiller sürüsü-
nün yönettiği İsrail’in bir “devlet” olarak 
tanınması için ellerinden geleni artlarına 
koymuyorlar. İsrail’in kanlı katliamla-
rına her zaman, en net bir şekilde sahip 
çıkıyorlar. Her uluslararası platformda 
onları savunuyorlar, onların taleplerini 
dile getiriyorlar.

İşte ABD’nin “yeni” Başkanı Joe 
Biden da aynı anlayışın sürdürücüsü ola-

rak, İsrail’in geçtiğimiz günlerde, Rama-
zan ayı boyunca sürdürdüğü saldırılarına 
ve katliamlarına sonuna kadar arka çıktı. 
Onu savundu cansiperane.

Biden, 22 Mayıs’ta aynen şu açıkla-
mayı yaptı:

“Biden: Bölge ülkeleri İsrail’in 
bağımsız Yahudi bir devlet olarak var 
olma hakkını tanıyana kadar barış ol-
mayacak

“(…)
“ABD Başkanı Joe Biden, Güney 

Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile 
yaptığı ikili görüşme sonrası düzenle-
dikleri basın toplantısında gazetecile-
rin sorularını yanıtladı.

“Son olaylarda ABD’nin İsrail’e 
verdiği destek ve 735 milyon dolarlık 
silah satışının bazı Demokrat çevreler-
ce eleştirilmesine yanıt veren Biden, 
‘İsrail’in güvenliği için verdiğim ta-
ahhütlerde bir değişiklik yok. Bölgede 
iki devletli çözüme hâlâ ihtiyacımız 
var, sorunlara tek çözüm bu olacaktır.’ 
diye konuştu.

“(…)

“Gazze’nin yeniden inşası için di-
ğer ülkelerle ekonomik bir paket oluş-
turulması konusunda çalışmalarda 
bulunacaklarını bildiren Biden, ‘Bölge 
ülkeleri İsrail’in bağımsız Yahudi bir 
devlet olarak var olma hakkını tanı-
yana kadar barış olmayacak.’ dedi.” 
(https://bit.ly/3fZ4cwO)

Yani, ABD bir kez daha, yeni Baş-
kanlarının ağzından, başta Arap Halkı 
olmak üzere tüm dünyaya duyurdu ki:

İsrail=ABD’dir! Dokunan yanar!
Tabiî yukarıda da söylediğimiz gibi 

diğer Batılı Emperyalistler; AB Emper-
yalistleri, İngiltere, Japonya, Kanada vd.
leri ve uydu devletler de aynı anlayışta, 
aynı tutumda oldular bu son saldırı ve 
katliam esnasında da. Başka türlüsü de 
aktardığımız gibi söz konusu olamaz. 
Onların “Hukuk”tan anladıkları, “De-
mokratlıkları”, “İnsan Hakları Savunu-
cuları” olmaları, başta kendi halkları ol-
mak üzere, halkları kandırmak için kul-
landıkları tülden başka bir şey değildir.

Ve mazlum Filistin Halkının gerçek 
savunucuları bu son olaylarda da gör-
düğümüz, tanık olduğumuz gibi Küba, 
Venezuela ve Kore Demokratik Halk 
Cumhuriyeti olmuştur devlet düzeyinde 
onların haklı mücadelelerine sahip çıkan, 
İsrail’in kanlı katliamlarını lanetleyen… 
Yurtsever liderler olmuştur. Demokratik 
Dünya Kamuoyu olmuştur. Dünya Sen-
dikalar Federasyonu (DSF) olmuştur İşçi 
Sınıfının temsilcisi olarak. 

Ya Tayyipgiller ne yapmışlardır?
“Hüloogg”cularını kandırmaya, al-

datmaya yönelik bir iki hamasi nutuk 
dışında hiçbir şey!

Tayyip, ABD’de kendisine verilen 
“Yahudi Cesaret Madalyası”nı boy-
nunda taşımaya devam etmektedir.

Ve bunu soran Halkın Kurtuluş Par-
tisi’nin İstanbul İl binasında asılı pan-
kartını, kolluk kuvvetleri aracılığıyla ve 
bir gece yarısı operasyonuyla, gece saat 
23’te vinç yardımıyla sökerek hırsız gibi 
çaldırmıştır.

Ekonomik ilişkiler katlanarak art-
mıştır İsrail’le ve giderek de çoğalmak-
tadır bu ilişkiler AKP döneminde:

“Türkiye ile İsrail arasındaki tica-
ret hacmi rekor kırdı

“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, 2020 yılında Türkiye ile 
İsrail arasındaki ticaret hacmi 6.2 mil-
yar dolara ulaşarak rekor kırdı. İki ülke 
arasında bir yandan ticaret hacmi, bir 
yandan da karşılıklı doğrudan yatırım-
lar artıyor.” (https://sptnkne.ws/Gr5t)

Yani AKP’giller Allah’la aldatıcıdır-
lar halkımızı.

Konumuza dönersek;
Ha bir de ne diyor başhaydut?
“Gazze’nin yeniden inşası için diğer 

ülkelerle ekonomik bir paket oluşturul-
ması konusunda çalışmalarda buluna-
caklar”mış!

Eyy şerefsiz, eyy alçak, eyy namus-
suz!

Önce kadın çocuk demeden yüzlerce-
sinin öldürülmesini, binlercesinin yara-
lanmasını, sakat bırakılmasını, evlerinin, 
işyerlerinin bombalarla yerle bir edilme-
sini, yakılıp yıkılmasını onayla, İsrail’e 
her türlü desteği sun, sonra da; “Gaz-
ze’nin yeniden inşası için diğer ülkelerle 
ekonomik bir paket oluşturulması konu-
sunda çalışmalarda bulun” öyle mi?..

Öfkemizden daha fazlasını yazama-
yacağız…

Soracağız bu katliamlarınızın hesa-
bını!

İsrail diye bir devleti tanımıyoruz! 
Tanımayacağız!

Yaşasın Filistin Halkının Haklı Mü-
cadelesi!q

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
AK Parti Genel Merkezi’nde ge-

nişletilmiş grup toplantısına katıldı. 
Erdoğan burada yaptığı konuşmada, 
‘CHP yarın Şam’a gidecek yüz bula-
mayacak göreceksiniz ama inşallah 
biz en kısa zamanda Şam’a gidecek, 
oradaki kardeşlerimizle muhabbetle 
kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşal-
lah Selahaddin Eyyubi’nin kabri ba-
şında Fatiha okuyacak, Emevi Cami-
si’nde namazımızı da kılacağız. Bilali 
Habeşi’nin, İbn-i Arabi’nin türbesin-
de, Süleymaniye Külliyesi’nde, Hicaz 
Demiryolu İstasyonu’nda kardeşliği-
miz için özgürce dua edeceğiz’ dedi.” 
(https://bit.ly/3uwts2R)

Ne zaman dedi bunu Tayyip?
5 Eylül 2012’de.
Emevi Cami’nde Namazı kılabildi 

mi Tayyip?
Ne gezer?..
Emevi Camii’nde namazı kim kıldı 

13 Mayıs’taki Ramazan Bayramı’nda?
Suriye Lideri Beşşar Esad!
“Ve Emevi Camii’nde bakın kim 

bayram namazı kıldı
“(…)
“Suriye Devlet Başkanı Beşar 

Esad, ülkenin başkenti Şam’da bulu-
nan Emevi Camisi’nde bayram nama-
zı kıldı. Esad’a, Suriye Vakıflar Ba-
kanı, Cumhuriyet Başmüftüsü, bazı 
devlet ve parti yetkilileri, Halk Meclisi 
üyeleri ve vatandaşlar eşlik etti. Na-
maz, Şam’daki İslami El Fetih Kül-
liyesi Genel Müdürü Dr. Şeyh Hüsa-
meddin Farfur imamlığında kılındı.” 

(https://bit.ly/3yP6veD)
Gördün mü Tayyip!
Zaten sen Emevi Camii’nde niye na-

maz kılacaktın ki?
Yetmiyor muydu Türkiye’deki cami-

ler sana?..
Bak, habire Camiler açıyorsun; önce 

Çamlıca da, şimdi de Taksim Meyda-
nı’nda…

Yoksa Emevi Camii’nde kılamadığın 
namazın acısını bunları açarak mı çıka-
rıyorsun(!)

Vah zavallı Tayyip vah!
Ama sen, ABD Emperyalizminin 

“Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)”un Eş-
başkanlığını gönüllüce üstelenmiştin ik-
tidara getirilmek ve iktidarda tutulmanı 
sağlamak için. Ve bu Proje’nin hayata 
geçirilmesi için de Irak, Libya nasıl bö-
lündüyse Suriye’nin de bölünmesi, par-
çalanması gerekiyordu.

Nasılsa Suriye kolay lokmaydı. Yuta-
caktınız, öyle mi?

Toplayacaktınız dünyanın dört bir 
yanından Ortaçağcı çeteleri, ipten ka-
zıktan kurtulmuş canileri, ABD’nin 
Blackwater’ının sapık, tecavüzcü paralı 
askerlerini; açacaktınız sınırlarınızı bun-

ların geçmesi için ve onlara (askeri-eko-
nomik-lojistik-sağlık vb.) her türlü des-
teği hem de sınırsızca sağlayacaktınız ve 
Suriye’yi parçalayacaktınız, öyle mi?

Kuracaktınız Irak ve Şam İslam Dev-
leti (IŞİD)’i öyle mi?

Kuracaktınız her bir Ortaçağcı çeteye 
devletler, öyle mi?

O yetmedi; Emirlikler, Şeyhlikler ku-
racaktınız, öyle mi?

Ve sen de bunların hamisi-banisi ola-
caktın, öyle mi?

İşte sen, bu ham hayale kapıldın. Su-
riye bölünecek ve sen de “Suriye Fatihi, 
Ortadoğu’nun kelek keseni” olarak Eme-
vi Camii’nde namaz kılacaktın. Suri-
ye’ye Vali atayacaktın sana bağlı olduğu 
için, öyle mi?

Senin Emevi Camii’nde namaz kıl-
man bir hayaldi. Hiçbir gerçekçiliği ol-
mayan, üstelik de hiçbir meşruluğu ol-
mayan, işgalci bir anlayışın sonucuydu 
bu, aksini iddia etsen de. Ağababan, seni 
iktidara getiren ABD Emperyalistlerine 
verdiğin sözlerin sonucu olarak, “Kar-
deşim” dediğin “hatta kardeşten öte” 
dediğin Suriye Lideri Beşşar Esad’ı ve 
kardeş Suriye Halkını satman karşılığın-
da AB-D Emperyalistlerinin sana bahşe-
deceğini umduğun hayalindi bu.

Ama başta Suriye lideri Beşşar Esad 
olmak üzere Suriye Liderliği ve Suriye 
Halkı çetin ceviz çıktı. Onlar Emperya-
lizme karşı, bağımsızlık iç in verdikleri 
Birinci Kurtuluş Savaşı’ndan sonra İkin-
ci Kurtuluş Savaşı veriyorlardı. Canla 
başla direndiler. Etle tırnak gibi kaynaştı 
liderlik ve halk.

İran ve Rusya’nın, Lübnan Hizbul-
lah’ının aktif, Çin’in de pasif desteğiyle 

AB-D Emperyalistlerinin oyunu bozul-
du. Senin de hayallerin suya düştü böy-
lece. Ki öyle de olması gerekiyordu…

Yaa Tayyip!
Senin hırsın sonucu, yüzlerce Meh-

metçik haksız bir savaş için şehit oldu. 
Analar babalar evlatsız, eşler kocasız, 
çocuklar yetim kaldı…

Ama yazıldı bunlar bir kenara, yazıl-
dı. Unutulmayacak yaptıkların. Ve günü 
gelince; tarafsız ve bağımsız mahkeme-
ler karşısında bu suçlarının hesabını da 
vereceksin, hesabını vereceğin diğer suç-
larının yanında…

Tayyip!
Hep söylediğimiz gibi, bir salın-

caktasın ve sallanıyorsun. Bu politikan 
birçok alanda ortaya çıkıyor. Libya’da 
da çıktı. En somutu da Suriye’de ortaya 
çıktı.

Bir yandan ABD ve AB Emperyalist-
leriyle iş tutuyorsun, ki onlara göbekten 
bağlısın, NATO Üyesisin, onlardır seni 
iktidara getiren; bir yandan da Rusya’yla 
iş tutuyorsun. Onlara da askeri ve eko-
nomik olarak bağlanıyorsun. S-400 Fü-
zeleri aldın, Mersin-Akkuyu’da Nükleer 
Santral yapıyorlar vb…

Suriye’de de gelişen olaylar sonucu, 
onlarla birlikte davranmak zorunda ka-
lıyorsun. “Astana Süreci” başlatılıyor, 
“Soçi Mutabakatı, “Moskova Anlaşma-
sı” imzalıyorsun. Ayrıntılarına girmeye-
lim. Bilindik şeyler…

Ama öyle dardasın ki Tayyip!
Bak, Rusya, turist göndermiyor Tür-

kiye’ye.
Görünürde, resmi gerekçe; Türki-

ye’nin Koronavirüs salgınındaki içinde 
bulunduğu olumsuz durum. Hastalığın 
yaygın olması. Kontrol altına alınama-
ması.

Gerçekte ise gerekçe, Rusya’ya kar-

şı ABD’yle iş tutmaların. Son olarak da 
Rusya’nın düşmanı olan Ukrayna’ya sat-
tığın İHA’lar…

Yani Rusya seni cezalandırıyor. O da 
sana “Yaptırım” uyguluyor!

Bir ABD, bir AB, bir Rusya “Yaptı-
rım”larıyla karşılaşıyorsun!

İşin ne zor be senin Tayyip!
Çünkü bataktasın ve batıyorsun. Çı-

kışın da yok.
Başka türlüsü de olamaz zaten.
Niye mi?
Bak, Emevi Camii’nde kim namaz 

kıldı?
Beşşar Esad!
Bak, geçtiğimiz günlerde Suriye’de 

yapılan meşru seçimlerde Devlet Baş-
kanlığına kim seçildi hem de yüzde 95 
oyla!

Beşşar Esad!
Yurtseverliği, halkseverliği, antiem-

peryalistliğiyle halkının gönlünde kim 
“Aslan”?

Beşşar Esad!
Suriye Halkı ve Liderliği, Tarih 

önünde zafer kazandılar!
Sense kaybettin!
Zalimsin, acımasızsın!
İktidar uğruna, şan şöhret uğruna, 

vurgun ve talan uğruna, ABD’nin BOP’u 
uğruna hem kendi halkını, hem de kardeş 
halkları satıyorsun!

Tayyip!
Geçecek bu günler, geçecek. Vatan 

ve Halk sevdalıları kazanacak. Biz kaza-
nacağız!

Ve başta Suriye Halkı ve Liderliği ol-
mak üzere Kardeş Halklarla birlikte önce 
ülkemizden, sonra bölgemizden ABD’yi 
defedeceğiz!

Tabiî ki yerli işbirlikçileri olan siz-
lerle, Amerikancı Kürt Hareketi PKK’y-
le, Barzanileriyle, Ortaçağcı çeteleriyle 
birlikte…q

ABD-Biden daha ne desin, nasıl desin?
İsrail=ABD’dir!

Yaa Tayyip! Gördün mü
Emevi Camii’nde kim namaz kıldı?

M. Gürdal Çıngı

M. Gürdal Çıngı
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Katil Netanyahu ve 
Hamisi Faşist Bunak Biden 



Yazının kaleme alındığı sırada Se-
dat Peker, yedi tane video yayın-

lamıştı. Yazı yayınlanmadan sekizincisi 
geldi. S. Peker’in bu açıklamalarından 
sonra ülke siyaset-mafya karanlık iliş-
kileriyle çalkalanıyor.

Bir zamanlar her türlü kirli işi bir-
likte yaptıkları organize suç örgütleri, 
tükeniş aşamasında birbirlerine düştü-
ler. Tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi, 
parsadan daha çok pay kapmak için ga-
nimet paylaşım savaşına giriştiler. 

Adam, yer-gün, saat ve kişi belir-
terek işlenen cinayetlerle ilgili bilgi 
veriyor, belgeler koyuyor, uyuşturucu 
kaçakçılığı trafiğini anlatıyor, Kontrge-
rilla cinayetleri için kendilerine yapılan 
teklifleri deşifre ediyor.

Bu arada kendisinin de günahsız 
olmadığını söylüyor, ama kimseden ses 
yok. 

Peker’in ifşalarının merkezinde ol-
duğu için bir tek Süleyman Soylu kıv-
ranıp durdu. 

İlkin TRT’li “memurların” karşısı-
na çıktı. Muhtemelen önceden ayarlan-
mış soruları cevapladı ama hiç inandı-
rıcılığı olmadı. Mafya babası “karşın-
dakiler robottu, gazeteci değil” diye 
dalgasını geçince, bu kez muhalif iki 
gazetecinin de soru soracağı başka bir 
TV kanalına çıktı. 

Burada da kendisi çaldı kendisi oy-

nadı. Soru bile sordurmadı...
Katılan gazeteciler “imkân dahi-

linde sorularımızı sorduk, ama cevap 
alamadık” deseler de öyle olmadığı 
programı izleyen herkes için açık seçik. 
“Biz oraya kavga etmeye gitmedik”, 
“moderatör kötüydü, program akışı 
iyi yönetilemedi” gibi gerekçeler de bu 
arkadaşları kurtarmaz.

Madem beklentilerin yoğun olduğu 
programa çıkmayı kabul ediyorsunuz, 
o zaman sorduğunuz sorulara cevap 
almak için çaba sarf edecektiniz. En 
azından “şu şu sorularımıza cevap 
alamadık diyecektiniz”. Hatta gerekir-
se kalkıp gidecektiniz. Bu, kavga etmek 
değil ki. Toplumun beklentilerine tercü-
man olmaktır bu. Adamın sizin sırtınız-
dan kendisine meşruiyet sağlamasını da 
engellemiş olacaktınız. Baştan aşağıya 
pisliğin, organize işlerin içinde olan 
AKP’giller’in suçlarının bir kısmının 
deşifre olmasına katkınız olacaktı. İşte 
o zaman sorumluluğunuzu yerine getir-
miş olurdunuz. 

Program hepten kötü olmadı tabiî. 
Üç saatlik programda Soylu’nun çe-

şitli itirafları da oldu. 
Peker’e koruma veren emniyet gö-

revlilerini (sanki kendisi bu memur-
ların amiri değilmiş gibi) anında sa-
tışa getirdi. Onlar da “bizi kim açığa 
alacak, nasıl alacakmış, bir görelim 
bakalım” diyerek Bakana rest çektiler. 
Böylece AKP’giller içindeki çelişkileri 

de iyice deşifre oldu.
Mehmet Ağar’ın Yalıkavak Mari-

na’sına çöktüğünü de “yirmi dört saat 
içinde istifa etmeli” diyerek tevil yollu 
ikrar etti. 

Diğer yandan hükümet, daha doğ-
rusu başta reizleri olmak üzere tüm 
AKP’giller; tam 24 gün üç maymunu 
oynadı. Mafya babası yedi tane video 
yayınlarken, kısa günde kırk kez ko-
nuşan adam bir anda dut yemiş bülbüle 
döndü. 

Çarşıda işler karıştı tabiî.
Orman Bakanı ve Sanayi Bakanı-

na soru soran ve “belki de hayatımda 
ilk defa gazetecilik yaptım, soruları 
sorduğum için asla pişman değilim” 
diyen AA muhabirini de hemen “FE-
TÖ”cü yaftası takarak jet hızıyla iş-
ten attılar.

Velhasıl hepsi organize işler bunla-
rın.

Örneğin, bir aya yakın susan Tay-
yip niye bu programı bekledi? Niçin bu 

programdan sonra konuştuğunu ve Soy-
lu’ya sahip çıktığını bir düşünsenize…

Bakın “entel baba”, sekizinci vi-
deosunda “haftaya seninle konuşaca-
ğız Tayyip Abi” diyerek mesajı verdi. 
“Sen yokken biz vardık”, diyor. Yani 
seni de biliyoruz, diyor. Ama haftaya 
bildiklerinin ne kadarını anlatacak göre-
ceğiz. Bize göre sadece ucundan bir iki 
şey gösterecek o kadar. Çünkü “Tayyip 
Abisinin” kendisini görmesini istiyor, 
“Tayyip iyi çevresi kötü” diyen bazıları 
gibi “gel anlaşalım”, diyor. 

Siyasiler böyle de yargı ne âlemde?
Onlar da “talimat” bekliyor, anla-

şılan.
Cumhuriyet Savcılarının görev ve 

yetkilerini düzenleyen Ceza Muha-
kemesi Yasasının 160’ıncı maddesin-
de “Cumhuriyet savcısı, ihbar veya 
başka bir suretle bir suçun işlendiği 
izlenimini veren bir hâli öğrenir öğ-
renmez kamu davasını açmaya yer 
olup olmadığına karar vermek üze-
re hemen işin gerçeğini araştırmaya 
başlar.”, denilmektedir. 

Madde metni hiçbir yoruma ve ka-
çınmaya elvermeyecek kertede çok 
açık; “ihbar veya başka bir suretle bir 
suçun işlendiği izlenimi veren bir hali 
öğrenir öğrenmez”, diyor. 

Ama bizim savcılardan hiçbir dav-
ranış yok. 

Gerçi Viranşehir Savcısının başına 
gelenlerden sonra, Soylu’yu (hem de gö-
revdeyken) hangi savcı soruşturabilir?

İstifa etse de soruşturmazlar, soruş-
turamazlar. 

Adam günlerdir belge koyuyor or-

taya, olaylar anlatıyor, isimler veriyor. 
Ama savcılarda “suçun işlendiği 

izlenimi” dahi oluşmadı hâlâ.
Oysa bizim parti binalarımıza as-

tığımız pankartlar hakkında “ima yo-
luyla cumhurbaşkanına hakaret” ve 
“devlet büyüklerine hakaret” diye 
“kara kaplı”da yazmayan birden fazla 
“suç”u uydurabiliyorsunuz. 

Hakkımızda soruşturma açabiliyor-
sunuz. 

Durumdan vazife çıkartmayı iyi 
bildiğiniz halde, gerizler gibi ortaya sa-
çılmış olan bu pislikler hakkında niçin 
işlem yapmıyorsunuz?

Uluslararası uyuşturucu ticaretini 
soruşturmak, faili meçhul cinayetleri 
aydınlatmak sizin göreviniz değil mi?

Cumhuriyet Savcısı illa bir talimat 
gelmesini mi bekler?

Aklımızla dalga geçmeyi bırakın, 
işinizi yapın. 

Maalesef bugün için bunların işini 
yapmasını da beklemiyoruz. 

Çünkü organize işler bunlar…
Nasıl olsa dosyaları açtık, açıyoruz. 
O günler de gelecek…q
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Koronavirüs salgını önümüzdeki 
ay içinde 1,5 yılını dolduruyor. 

Ülkemiz an itibarıyla toplam Kovid-19 
olgu sayısında 5.220.549 ile dünyada 
beşinci sırada. Dünyada nüfus sırala-
masında 17. sırada iken toplam olgu sa-
yısında beşinciyiz. Kovid-19 nedeniyle 
hayatını kaybedenlerin resmi olarak 
bildirilen sayısı, 46.970 ve 18. sırada-
yız. Ölüm sayımızın resmi verilerin üç 
katı olduğu tahmin ediliyor. Böyle ka-
bul ettiğimizde de yine 5. sıradayız. 

Ülkemizde pek çok olanak olmasına 
rağmen, Koronavirüs salgınını yönet-
medeki başarısızlığın temel nedeni uy-
gulanan sağlık politikaları.

Ülkemiz sağlık insan gücü 
açısından, dünya ülkeleri arasında 
iyi bir yerde. Tekstil alanında da ülke 
olarak önemli bir yerdeyiz. Fakat doğ-
ru dürüst maske üretip dağıtmakta ba-
şarılı bir ülke olamadık. Sağlık insan 
gücümüzü doğru dürüst kullanamadık. 
İhtiyaç olan sağlık emekçileri Sağlık 

Bakanlığında istihdam edilmedi. Sağ-
lık emekçileri aşırı iş yükü ile karşılaş-
tı. Kovid-19 hastalarını esasen birinci 
basamakta karşılamak gerekirken, bu 
yapılmadı. Aile Sağlığı Merkezlerimi-
zin fiziksel mekânları yeterli değildi. 
Kişisel koruyucu donanımları yeterin-
ce sağlanmadı. Kovid-19 enfeksiyonun 
yayılması (filyasyon) araştırılması ya-
pılmadı. Aktif Kovid-19 hastaları izole 
edilmedi.

Salgını kontrol altına almak, insan-
dan insana bulaşmayı engellemek için 
pek çok ülkede başarıyla uygulanan 
tam kapanma, ülkemizde hayata geçi-
rilmedi. Kapanma süreçlerinde, üretim 
ve inşaat faaliyetleri devam etti. İşyer-
leri kapanan küçük esnafa yardım edil-
medi. İşçi çıkarma yasağına rağmen on 
binlerce işçi işten çıkarıldı. 

Dört yüzün üzerinde Sağlık 
Emekçisi Kovid-19 nedeniyle hayatı-
nı kaybetti. Genel topluma oranla çok 
yüksek oranda Sağlık emekçisi Ko-
vid-19 oldu.  Şu anda geçerli yasalara 
göre meslek hastalığı sayılması gerekir-

ken, AKP iktidarı meslek hastalığı say-
madı. Sağlık emekçilerinin bu iktidara 
güveni kalmadı.

Kovid-19 salgınının özellikleri 
konusunda araştırmalar, Sağlık Bakan-
lığının iznine tabi olduğu için ülkemizde 
bu konuda doğru dürüst araştırmalar 
yapılamadı. Bilim İnsanlarının eli kolu 
bağlandı. “Bilim Kurulu” adı var, kendi 
yok olan bir yapı haline getirildi. Bilim 
insanlarının toplum önünde gerçekleri 
tartışmasının önüne geçildi. Yanlış ola-
na yanlış, doğru olana doğru demek bile 
zorlaştı.

Örneğin tüm dünyada Kovid-19 
tedavisinde kullanılmayan, tedavide 
geçerliliği kanıtlanmamış ve ciddi yan 
etkileri olan bir ilaç olan Klorokin adlı 
ilaç ancak bu Mayıs ayında Sağlık Ba-
kanlığının rehberlerinden çıkarıldı. Ko-
vid-19’a karşı etkinliği kanıtlanmamış, 
fakat yan etkileri Klorokin gibi olma-
yan Favipiravir  adlı anti-viral ilacı kul-
lanmaya devam ediyoruz.

Ülkemiz aşı temini konusunda da 
çok geç kaldı. Çin’de üretilen Sino-

vac aşısı için 60 milyon doz anlaşma 
yapıldı, denmişti. Ama bu miktar aşı 
gelmedi. BioNThec aşısı ancak Nisan 
ayında uygulanmaya başlandı.

Yerli aşı için belirtilen tarihler hep 
geçildi. Yerli aşı için yeni tarihler veri-

lip duruluyor. Ama ülkemizde BSL-4 
denen uluslararası standartta, laboratu-
varlar yok. Türkiye 1920’lerde dünya-
da aşı üretebilen az sayıda ülkelerden 
biriydi. AKP iktidarı, Hıfzısıhha Ens-
titüsünü kapatarak, yerli aşı üretimi-
nin önüne yıllar önce engel koymuştu. 
Üniversitelerimizde bilim için ayrılan 
bütçelerin sürekli düştüğü, bilim yerine 
İmam Hatip okullarına yatırım yapıldı-
ğı bir dönemde yerli aşı geliştirmemiz 

oldukça zordur. Evrimi kabul etmeden 
aşı geliştirilemez, evrimi kabul etmeyen 
bir kişi bilim insanı olamaz. Günümüz 
dünyasında, devletler vatandaşının sağ-
lığı için aşıyı temin etmek zorundadır. 
Kovid-19 aşıyla önlenebilir bir hastalık 
olarak kabul edilmektedir.

AKP iktidarı Koronavirüs salgınını 
yönetmedi, kelimenin tam anlamıyla 
çuvalladı. Fakat hâlâ bir başarı öyküsü 
yazılmaya çalışılıyor. Anayasada hâlâ 
“Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevre-
de yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi 
geliştirmek, çevre sağlığını korumak 
ve çevre kirlenmesini önlemek Dev-
letin ve vatandaşların ödevidir”, diye 
yazıyor.

Bu iktidar,  Parababalarının kârını, 
halkın sağlığının önüne geçirdi. Vatan-
daşın derdine derman olmak yerine, 
yerli yabancı tekellerin krizi fırsata çe-
virmelerine önayak oldu.

Halk olarak Sağlık Hakkımıza sahip 
çıkmak zorundayız. AKP iktidarına, her 
gün “Aşı nerede?” sorusunu sormalı-
yız. Salgınının kötü yönetiminin fatura-
sını, halk olarak canımızla ödediğimi-
zin farkında olmalıyız.

Böyle Gitmez…q

Bir Mafya lideriyle Organize Suç 
Örgütü AKP’giller birbirine dü-

şünce, ortalığa pislikler saçılmaya baş-
ladı. Laik Cumhuriyet’in altını oymak 
için el ele veren AKP’giller ve FETÖ, 
Ganimet Paylaşım Savaşına tutuşunca 
da bütün pislikleri ortalığa saçılmaya 
başlamıştı.

Yıllardır AKP’giller tarafından ko-
runan, kollanan, kendisine koruma tah-
sis edilen, kendisine mitingler yaptırı-
lan, alenen bilim insanlarına, AKP’gil-
ler’e muhalif olanlara tehdit, hakaret 
edecek bir ortam yaratılan Mafya 
Lideri Sedat Peker, kendisine verilen 
sözler yerine getirilmeyince, yapılan 
pislikleri ortalığa dökmeye başladı.

Ortalığa saçtığı pisliklerden biri 
de Kontrgerillacı Mehmet Ağar ve 
AKP’den Milletvekili yaptırdığı oğ-
lunun alçakça-adice cinayeti. Üstelik 
bize, ülkemize, Halkımıza emanet edi-
len, Kazakistan Uyruklu gazeteci bir 
kadını hunharca katlediliyorlar Baba 
ve Oğlu. İşte bu cinayeti yargıya taşıdı 
Partimizin Avukatları. Yapmış oldu-
ğumuz suç duyurusuna ilişkin Genel 
Sekreter Yardımcımız Av. Tacettin 

Çolak Yoldaş’ımızın yaptığı açıklama 
aşağıdadır:

***
Saygıdeğer Halkımız,
Bugünkü suç duyurumuzun ko-

nusu; birkaç gündür kendisi de bir 
organize suç örgütü lideri olan ve bir 
dönem birlikte iş yaptığı insanlar hak-
kında ifşalarda bulunan Sedat Peker’in 
açıklamalarından kaynaklanan bir suç 
duyurusudur. Bir dönem bu ülkede 
İçişleri Bakanlığı yapmış, Kontrgeril-
la faaliyetlerinin merkezinde yer almış 
olan Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar 
hakkında yaptığımız suç duyurusudur.

Mehmet Ağar ve Tolga Ağar’ın 
suçları, 27 Mart 2019 günü Tolga 
Ağar’ın Elazığ’daki evinde röportaj 

yapmaya gelen bir gazeteci genç kız-
la ilgilidir. Sedat Peker’in iddialarına 
göre bu genç kız, Tolga Ağar tarafın-
dan tecavüze uğramıştır. Bu kızcağız 
Pertek Jandarma Karakoluna sığınmış, 
ondan sonra da Jandarma, Mehmet 
Ağar’a haber verdikten sonra helikop-
terle Tolga Ağar kaçırılmıştır. Bir gün 
sonra da Yeldana Kaharman isimli üni-
versite öğrencisi muhabir evinde ölü 
bulunmuştur. 

Şimdi burada, 2019’un Ekim ayın-
da yerel savcılar dosyayı kapatmış, 
intihar süsü verilmiş. Maddi gerçekle 
uyuşmayan bir adli tıp raporu alınarak 
intihar süsü verilerek dosya kapatılmış.

Oysa aradan 2 yıl geçtikten son-
ra Sedat Peker’in çok somut, bilgiye 
dayalı açıklamaları göstermektedir ki 
daha sonra Malatya Adli Tıp Kuru-
mundan alınan raporla birlikte bu açık-
lamalar örtüşmektedir ki, gazeteci Yel-
dana isimli kızımız önce öldürülüyor, 
sonra da intihar süsü vermek amacıyla 
asılı şekilde bırakılıyor. O nedenle bi-
rinci adli tıp raporu geçersizdir.

Dolayısıyla aslında burada birçok 
suç işlenmiştir.

Öncelikle, bu dosyayı kapatan sav-
cı soruşturmayı yeterince yürütmediği 
için suç işlemiştir. Siyasilerin emir ve 
talimatıyla hareket etmiştir.

İkincisi, zaten cinayet suçundan 

yargılanması gereken Tolga Ağar, suç 
delilleri yok edilip değiştirildiği için 
soruşturma hakkında verilen takipsiz-
lik kararıyla kurtulmuştur. Aynı za-
manda Mehmet Ağar da suça yardım 
etmek suçunu işlemiştir. Bu konuyla il-
gili yine yerel gazeteci Sedat Sur isimli 
bir arkadaşımız da Sedat Peker’in ifa-
delerini teyit edici bilgiler vermiştir. 
Cumhuriyet Savcılığına bugün itiba-
rıyla vermiş olduğumuz suç duyurusu 
dilekçemizde bütün bu maddi olgular 
tek tek ortaya konmuştur.

Burada şunu söylemek istiyoruz; 
Halkımızın çok veciz bir sözü vardır. 
“Varlık seviştirir, Yokluk dövüştü-
rür” diye. Şimdi bu mafya örgütleri, 
organize suç örgütleri ülkedeki siyasi 
iktidarı, devlet mekanizmasını elinde 
bulunduran parti de baştan aşağıya or-
ganize bir suç örgütüdür. Bunlarla or-
taklık kurmaktadır. Bunlar artık inan-
dırıcılıklarını yitirdikleri için, halkın 
kamu mallarını bitirdikleri için şu anda 
birbirlerine düşmüş durumdalar. Buna 
benzer ifşaların, buna benzer itirafla-
rın önümüzdeki günlerde de geleceği 
muhtemeldir. Onlarla ilgili de Halkın 
Kurtuluş Partisi olarak her zaman ol-
duğu gibi duyarlı olmaya ve suç işle-
yenler hakkında işlem başlatılması ve 
dosyaların açılması noktasında hareke-
te geçmeye devam edeceğiz.

Bugün basından edindiğimiz bir 
bilgiye göre Mehmet Ağar’a bir ga-
zeteci sorular sormuş. Konuyu kendi-
sinden açıklamasını istemiş, Mehmet 
Ağar da bilinçli bir şekilde Sedat Pe-
ker’in açıklamalarındaki suçlardan 
uzaklaşıp, Bodrum’daki marina yöne-
ticiliği ile sınırlı tutmaktadır verdiği 
cevapları. Oysa göz göre göre bir genç 
kız katledilmiştir. O dosya kapatıl-
mıştır. Nitekim geçmişte de bir AKP 
milletvekilinin yanında çalışan Türki 
Cumhuriyetlerden bir kızcağız da ben-
zer şekilde katledilmiş ve dosyası ka-
patılmıştır.

Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
şunu söylüyoruz; bu ülkede kimsenin 
ama kimsenin suç işleme özgürlüğü 
yoktur. Suçu ve suçluyu gizleme hakkı 
yoktur. Cumhuriyet Savcılarına artık 
yeter, diyoruz. Cumhuriyet’in Savcı-
ları olduklarını hatırlamalılardır. Onun 
dışında da gerçekten kamu düzenini, 
adaleti ve yargı mekanizmasının hak-
kıyla çalıştırmak isteyen dürüst insan-
lar da artık sessiz kalmamalıdır. Bizim 
bu suç duyurularımız aynı zamanda 
onlar açısından da cesaretlendirici giri-
şimdir. Buyurun görevinizi yapın sayın 
savcılar.

12 Mayıs 2021 

HKP Genel Merkezi

Böyle gitmez,
Salgın böyle yönetilmez!

HKP’den:
Partimiz,

Kontrgerillacı Mehmet Ağar ve Oğlu Hakkında
Cinayetten suç duyurusunda bulundu!

Prof. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu

Hepsi organize bunların…
Av. Tacettin Çolak
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Ülkemizde Parababaları, hara-
mi saltanatlarını 19 yıldır da 

AKP’giller iktidarı eliyle sürdürüyor-
lar.  Hele de son iki yıldır salgın bir 
yandan, salgını sömürüleri için fırsata 
çeviren Antika-Modern Sermayenin 
hiçbir yasa, hukuk tanımaz insanlık 
dışı uygulamaları bir yandan, yoksul 
halkımızın ocağına ateş düşürüyor. Ya-
kıyor, kavuruyor tüm emekçi aileleri, 
insanlarımızı.  

Bu aşağılık sınıflı toplum düze-
ninin yarattığı işsizlik, pahalılık ve 
yoksulluk cehenneminde işçi-emek-
çi halkımız iş bulabilmek için, evine 
ekmek-aş götürebilmek için, çocukla-
rının kursağına iki lokma da olsa bir 
şeyler girebilsin diye biçare kıvranıp 
duruyor.  Her zaman olduğu gibi, bu 
sürecin en büyük mağdurları da ka-
dınlar ve çocuklar oluyor. Birileri ha-
muduyla yutarken, aksırıncaya-tıksı-
rıncaya kadar yerken, kamu mallarını 
cukkalarken; hemen her gün, semt 
pazarlarından arta kalan ezik-çürük 
sebze ve meyveleri toplayıp evine gö-
türmeye çalışan annelerin, mutfağın 
yükünü çeken kadınlarımızın görüntü-
leri yansıyor basına. 

Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı, İş-
sizlik ve Pahalılığı, bu kanser düze-
ninin mücadele edilmesi gereken en 
temel sorunları olarak belirlemişti. 
Kurucu Genel Başkanı olduğu “İşsiz-
lik ve Pahalılıkla Savaş Derneği”nin 
1971 yılındaki kongresinde yaptığı ko-
nuşmada şöyle söylemişti:

“ Aziz işçi kardeşlerim,
İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Der-

neği’nin kongresinde, hiçbirinize 
benim kalkıp, İşsizliğin ve Pahalı-
lığın ne olduğunu anlatmama yer 
yoktur. Bunu her işçi, her köylü, her 
esnaf, her aydın vatandaşımız, her 
gün, her saat iliklerine, kemiklerine 
dek acıyla duyar, bilir.

Ancak, bu derneğin İşsizlik ve 
Pahalılıkla savaşı bu kadar yaygın 
bir kavga iken, onun küçümsenişi 
anlamına gelen, kimi kitaptan öğre-
nilmiş lâkırdılarla yorumlanışı var. 
Yani deniyor ki: Yahu, dünya artık 
kan gövdeyi götürmüş bir durum ta-
kınıyor. Siz de Pahalılık gibi, İşsizlik 
gibi, ufak tefek meselelerle savaşa 
kalkmışsınız. Bu tarzda bir küçüm-
seme var. Yani, İşsizlikle ve Pahalı-
lıkla savaş sanki en ufak meseleymiş 
gibi öne sürülüyor. Bununla, birçok 
arkadaşımızın, kardeşimizin bu sa-
vaşta gereği kadar enerjik davran-
malarını kösteklemek istiyorlar.

Gerçekte, 100 kişimizde 99 kişi-
mizi her gün, her saat ezen açık İş-
sizlik yahut onun yanında azgın Pa-
halılık nasıl küçük bir iş olur? Binde 
999 insanımızı ezen böyle bir afet 
böyle bir illet, nasıl olur da bütün 
milletimizin, bütün yurttaşlarımızın 
her günkü en birinci baş belası sa-
yılmaz? Ve ona karşı savaşa çıkmak, 
nasıl olur da bütün vatandaşlarımı-
zın el birliğiyle girişmeleri gereken 
en muazzam, en ulu, en kutsal savaş 
olmaz?

Bunu ne yazık ki bazı kitap bül-
büllerimiz-kendileri de belki ekmek 
elden, su gölden geçiniyorlarsa; ev-
lerinde ekmek bekleyen, su bekleyen 
çocukları yoksa, kolayca: İşsizlik de 
neymiş, Pahalılık ta neymiş? gibi kü-
çümseyebilirler ama, burada, salo-
nun çoğunluğunu işçi kardeşlerimin 
teşkil ettiği bir ortamdayız. Burada 
hiç kimse, İşsizliğin ve Pahalılığın ne 
dehşetli bir afet olduğunu bilmeye-
nimiz yoktur. Çünkü içimizde hazır 
yiyici yoktur.” (https://www.ipsd.org.
tr/images/PSD-zmir-kongre-konu-
ma-metni.-1971.pdf).

2021 yılı 22 Mayısı itibarı ile de 
halkımızın baş belası olan bu yakıcı 
sorunu, Usta’mız Hikmet Kıvılcım-
lı’nın düşünce kızları, Halkın Kurtuluş 
Partisi Kadın-Çocuk Komitesi üyeleri 
olarak düzenlediğimiz ve ülkemizin 
dört bir yanından hemen her kesimden 
emekçi kadınlarımızın katılımıyla ger-
çekleşen toplantımızda ele aldık. 

Toplantıya katılan kadınlarımı-

zın çok çarpıcı anlatım ve örneklerle 
bezeli konuşmalarından kesitleri siz 
okurlarımızla paylaşmak istedim. An 
oldu, bağlamanın telleri gibi yüreğimi-
zi sızlattı paylaşımlar. An oldu her bir 
emekçi kadının yüreğinde çakan kıvıl-
cımlar, yoldaşlığın ortak yüreğinde kor 
ateş oldu, alevlendi.

Toplantıya Ankara’dan katılan, 
yıllardır iki çocuğunun sorumlulu-
ğunu tek başına üstlenen, onları üni-
versitede okutan ve emekli maaşı ile 
geçinmeye çalışan kadınımız:

“Kadın umut doludur, en büyük 
umudu yetiştirdiği çocuklarıdır. Kadın 
terk edilir, ihanet yaşar ama o asla ço-
cuklarına ihanet etmez. Çok zorluklar 
yaşadım ama direnerek bu zorlukların 
üstesinden gelerek çocuklarımın bü-
yümesini, okumasını, yükseköğrenimi 
bitirmesini sağladım. Kızım üniversi-
teye günde 10 lira harçlıkla gitti. Ba-
zen yol parası kalmıyordu.

O zaman iki şeyi çok iyi kavradım. 
Dayanışma ve paylaşım.  Benim gibi 
emekli olan, iki kızıyla yaşayan ar-
kadaşımla yiyeceklerimizi, paramızı 
ortak kullanıyorduk. Bazen sadece yo-
ğurt ekmek yerdik. Ama gülerdik. Ne-
den mi? Aç insanın yoğurttan ekmek-
ten ne kadar zevk aldığını öğrendik. 

Biz arkadaşımla boncuk dizer, 
kolye yapardık ek iş olarak. Yeter ki 
çocuklarımız okuyabilsin diye sabaha 
kadar üç kuruşa dizerdik. 

Bir anne çocukları için yaptığı fe-
dakârlık, emek ve sevgi için hiç piş-
manlık duymaz. Ve gurur duyduğu en 
büyük eylemdir. Çünkü dünyanın en 
zor işinin çocuk yetiştirmek, insan ye-
tiştirmek olduğunu anne bilir. 

Biz biliyoruz ki tek başımıza ço-
cuklarımızı sosyalist devlet güvence-
siyle gerçek birer fert olarak yetişti-
rebiliriz. Onun için tek çözüm örgütlü 
mücadele ile sosyalizme geçmektir.”

Mersin’den aramıza katılan ka-
dınımız; kamudan emekli, eşinden 
boşanmış, tek başına ayakta durma-
ya çalışırken, çocuklarına da nasıl 
kol kanat germeye çalıştığını paylaş-
tı bizlerle:

“Malum torun olunca ona bakmak 
zorunda kaldım çünkü çocuklarım ça-
lışıyordu, damat da çalışıyordu, kız da 
çalışıyor. O çocuğa bakmak zorunday-
dım. Biliyorsunuz o zamanlardan da 
ülkenin ekonomisi belliydi. Hep emek-
li olanlar torunlara bakmak zorunda 
kaldı. Çünkü yetmiyordu. Bunun üs-
tüne bir de pandemi girince şirketler 
durdu, dünya durdu yani. Ben de bir 
emekli olarak yalnız yaşıyorum ama 
yine de çocuklarıma destek çıkmak zo-
runda kalıyorum. 

Kendime bile inanın pazara gitti-
ğimde hiçbir şey alamıyorum çünkü 
çocuklarıma alıyorum. Onlar diyorum, 
çocuklarım var, şirket bir ay para ver-
medi de. İkisi de aynı şirkette çalışıyor 
damat da çalışıyor kızım da.  İkisi bu 
pandemiden önce de maaşlarını alama-
dı, çocukların durumu vahimdi. Ama 
pandemiden dolayı da daha kötü oldu. 
Pazara çıktığımızda bir şey alamıyo-
ruz, gerçekten alamıyoruz. Yani yok, 
insanlar zor durumda. 

Çok yakın arkadaşımın çocuğu Tıp 
Fakültesinde okuyordu, adam iflas etti. 
Her şey kapandı, çocuğunu okutamadı 
ben de dedim ki: arkadaşım ben evde 
mantı yapar satarım o çocuğunun ben 
gönderirim harçlığını. Ve ben bunu 
yaptım. Hafta içi torunuma baktım. 
Hafta sonları da o çocuğa harçlık gön-
dermek için mantı yaptım sattım, arka-
daşlar. Yani durum gerçekten vahim. 
İnsanlar çok zor durumdalar. İşte bu da 
kapitalist sistemin bir getirisi. Böyle 
yapacaklar, bizleri böyle köle… köle 
durumuna düşürdüler. Hepinize kolay-
lıklar diliyorum.”

Ankara’dan katılan ev emekçisi 
kadınımız:

“Merhaba arkadaşlar. Yani çok te-
orik bilgilere girmeyeceğim, sadece 
geçenlerde karşılaştığım bir örneği 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir mar-
ketin önünde 4-5 yaşlarında bir çocuk 

gördüm. Önümü kesti Türkçeyi de tam 
konuşamıyor. Muhtemelen ya Suriye-
li ya da Kürt vatandaşlarımızdan biri. 
Türkçeyi konuşamıyor sadece işaretle 
anlatıyor. Marketin cam reyonunda da 
ürünlerin tanıtım reklamı var. Oradan 
işaret ediyor bir şeyler istiyor benden. 
Ben de çocuk 4-5 yaşlarında; sayıyo-
rum çikolata alayım mı sana, şeker ala-
yım mı sana? Bunları sayıyorum. Ha-
yır diyor, kafasını sallıyor, işaret edi-
yor. Panoya bakıyorum, panoda gazlı 
içeceklerden bir tanesi, fıstık falan var. 
Ben sayıyorum bu içecek mi, bunu mu 
alayım, fıstık mı? Hayır diyor. Ve de-
dim ki bana göster, sen ne istiyorsan 
onu alayım. Düşünün 4-5 yaşındaki 
çocuğun istediği şey arkadaşlar, sıvı 
yağ gösterdi bana. Ayçiçek yağı. Yani 
bu sistem, çikolata istemeyen bir çocuk 
nesil var. Çocuklarımız da ne yazık ki 
bizlerle beraber bu sistemin içerisinde 
yanıp kavruluyor. Onlar oyuncak is-
teyecekken, çikolata isteyecekken ne 
yazık ki aileleri gibi geçim sıkıntısıyla 
Ayçiçek yağı istiyorlar.”

Antep’ten söz alan üniversite öğ-
rencisi genç kızımız:

“Herkese Merhaba, ilk önce ken-
dimi tanıtayım. Manisa’da üniversite 
öğrencisiyim. Asgari gelirli bir ailenin 
çocuğuyum. Ailemizde tek çalışan ba-
bam. Çünkü işsizliğin tam zirvesinde 
olan bir ülkeyiz. İş bulamıyoruz. An-
nem de bulamıyor, ben de bulamıyo-
rum. Bulduğumuz işten iki gün sonra 
bahane edilip biz çıkarılıyoruz yerimi-
ze Suriyeliler alınıyor. Çünkü Suriyeli-
ler daha az bir ücrete çalışabiliyor. 

Devletten sadece 650 lira kredi alı-
yorum ve bu krediyi mezun olduktan 
sonra faiziyle beraber ödemek zorun-
dayım. Okuduğumuzda atanamıyoruz. 
Çalıştığımız yerlerde mesela garson-
luk yapıyorum 12 saat çalışıp 50 lira 
para alıyorum. Ben bu durumda bu pa-
rayı nasıl ödeyeceğim? Dediğim gibi 
ailede sadece babam çalışıyor. Ben 
iş bulduğum zamanlar gidip çalışıyo-
rum fakat beş kişilik bir ailede üç kişi 
öğrenci olunca masraflar hayliyle iki 
katına çıkıyor. Benim aldığım kredi ki-
taplardı, ihtiyaçlardı derken o krediyi 
alma zorunluluğu hissediyorsun.  Ai-
leye bir katkı olsun, evde duruyorsun, 
hiçbir şey yapamıyorsun, elinden bir 
şey gelmiyor, işsiz bir ülkedesin, pa-
halılığın çok olduğu bir ülkedesin ve 
hiçbir şey yapamıyorsun. Şu an okullar 
açılsa bile benim yol masrafım, yurt 
masrafım, yurt çıkmaz ise ev masrafı 
derken babam çalıştığını tüm parayı 
eve harcamadan bana gönderir. Çünkü 
Türkiye’de işsizsen ve parasızsan ve 
öğrenciysen hayat senin için bir par-
kur… okul masraflarını yapamıyorsan 
diploma alamazsın, eğer okul masraf-
larıyla baş edebiliyorsan diploma alır-
sın ama atanamazsın, okumuş garson 
olarak tekrar çalışırsın. Zaten öğren-
ciler olarak işsizlikten, pahalılıktan 
sömürü altına alınmış bir şekildeyiz. 
Bu yüzden hani sadece hayallerimiz 
bizim, paramız, işimiz. Ben hayallerde 
kalmasını istemiyorum açıkçası o yüz-
den bu partideyim.”

Bursa’dan aramıza katılan işsiz 
gencimiz:

“Ben de işten çıkarılan bir kişiyim. 
Oradaki yaşadığım sıkıntıyı sizle pay-
laşacağım. Çalışma gücü ve arzusunda 
ve asgari ücret düzeyinde çalışmaya 
razı olup, iş bulamayan kişiyim. Dört 
yıl bir tekstil firmasında kartelacı ola-
rak çalışmaktaydım. Orada kartela 
dışında sevkiyat, temizlik, yemek ve 
servis işlerini de yapıyordum. Bu duru-

ma itiraz etmeme rağmen eleman almı-
yorlardı. Bütün resmi tatillerde, buna 1 
Mayıs da dahil çalıştım ve asgari ücret 
dışında hiçbir ücret almadım. Patronu-
muz sert ve kaba bir kişiydi. Diğer ça-
lışma arkadaşlarım ondan çok korku-
yorlardı. Ben bu duruma itiraz ettiğim 
için patronum beni hiç sevmiyordu. 
Hastalanmamı ve koronaya yakalan-
mamı patronum bir fırsat bilmişti ve 
benim ağzımdan bir istifa metni hazır-
layıp bana imzalatmak istediler. Ben 
de hakkımı aramak için yasal yollara 
başvurdum ve hakkımı arıyorum. 

Bu süreç devam ederken bir teks-
til firmasında kısa bir süre olsa da işe 
başladım. Paketleme ve ayakçılık iş-
lerinde çalıştım. Son çalıştığım yerde 
de daha iyi anladım ki tekstil işçisi ör-
gütsüz ve bilinçsiz olduğunu gördüm. 
Eski elemanlar yeni gelen elemanları 
aralarına almıyor ve onlarla hiçbir şe-
kilde muhatap olmuyordu, konuşmu-
yordu. Benim gibi yeni giren arkadaş-
larla birlikte hareket etmeye başladım. 
Birbirimizi koruyor, savunuyor, hiçbir 
haksızlık karşısında susmuyorduk. 
Yemek yerken sandalyemiz yoktu, o 
yerine getirildi. Tuvaletin kapısı yok-
tu, o takıldı. Sayı çıkarmak için eski 
elemanlar birbirleriyle savaş içindeydi 
ve yeni giren arkadaşlarım daha saygı 
çerçevesinde daha temiz işler yaparak 
onların duyarlılığını keşfetmeye baş-
ladılar ve bizim doğru yolda ilerledi-
ğimizi gördüler ve yanımıza gelmeye 
başladılar. Ama bir süre sonra bu du-
rum patronumuzun hoşuna gitmedi, 
beni işten çıkardı. Patrona şu sözleri 
söyledim:

Hiçbir zaman hak arama mücade-
lemden vazgeçmeyeceğim. Bizim gibi 
mücadele eden kişiler bu sisteme karşı 
hep savaşacaklar. Asla boyun eğmeye-
ceğiz diyerek noktayı koyup, kapıyı 
vurup çıktım.”

Antep’ten söz alan işsiz kadını-
mız:

“Merhaba, bir yıldır çalışmıyorum, 
evdeyim. Temizlik işçisiydim. Çocu-
ğum tek kaldığı için, evde bakan olma-
dığı için çıkmak zorunda kaldım.  Dün 
markete gittim korkunç fiyatlar, gir-
meye korkuyorum kapısından. Girsem 
mi girmesem mi, marketin içerisinde 
elimi bir şeye uzatamıyorum. Bir şey 
aldığım zaman bu sefer vicdan azabı 
çekiyorum, çocuğumun ihtiyacından 
alıyormuşum gibi. Bir temizlik ürünü 
falan o şekil oluyor hiçbir şey alamaz 
oldum. Özellikle giyim olsun çocukla-
rımdan kesiyormuş gibi her şeyi.”

İzmir’den söz alan işçi kadını-
mız:

“Sabah işe gitmek için 6.30 da kal-
kıyorum. Akşam ise eve geliş saatim 
20.00. Toplamda 12 saat çalışıyorum. 
İşyerinde ise sürekli koşturmak zorun-
dayım. Dinlenme saati yok, yemek sa-
ati 15 dakika ve oturduğunu gördükleri 
an ‘sürekli bir şeylerle meşgul olun, 
boş durmayın’ uyarısı yapılıyor. İşve-
renlerin bu sömürü düzeni özellikle 
bu pandemi döneminde daha da art-
tı. ‘Benim şartlarım bu işinize gelirse 
çalışın, işinize gelmezse işçi çok, siz 
bilirsiniz’, deniyor. Aldığımız maaş 
2825 lira. Bununla bırakın ayın başı-
nı getirmeyi, dört kişilik bir ailenin 
iki haftalık giderini bile karşılamıyor. 
Kira, elektrik, su, telefon faturası der-
ken elimizde hiçbir şey kalmıyor. Bu 
ücretle nasıl insanca yaşayacağız? İki 
tane öğrencisi olan bir aile, masrafları 
siz düşünün. İnsanlar açlık ve sefalet 
içinde yaşıyor. Her gün her şeye zam 
üstüne zam geliyor. Bize dayatılan as-
gari ücret her geçen gün daha da çabuk 
eriyor.”

İstanbul’dan katılan emekli ka-
dınımız:

“Asgari ücretin bile altında maaş 
alan biz emeklilerin insanca yaşıyor 
olduğu söylenebilir mi ya da düşünü-
lebilir mi? Maaşlarımızı bir elimizle 
alıyoruz, öbür elimizle dağıta dağıta 
geliyoruz. Şöyle bir etrafımıza ba-
kalım, ne bir tiyatro, ne bir sinema, 
ne bir etkinlik, ne bir gezi. Böyle bir 

bütçe ayıracak geliri yok emeklinin. 
2 ay memleketimize gitsek belimizi 
doğrultamıyoruz. Zaten içinde bulun-
duğumuz zalim Parababaları düzeni 
açısından emekliler bir an önce ölmesi 
gereken, ekonomiye yük, yani maliye-
ti fazla olan insanlar olarak görülüyor. 
“Mezarda Emeklilik Yasası”nı da bu 
yüzden çıkarmadılar mı? 

Bize düşen görev bu zalim düze-
ne karşı örgütlü mücadeleye atılmak. 
Bulunduğumuz konum neyi ve nereyi 
gerektiriyorsa; sendikalarda, koopera-
tiflerde, derneklerde mücadele örgüt-
lerinde örgütlenmemiz gerekli. Türki-
ye’de haramilerin saltanatını yıkacak 
en bilinçli, en kararlı örgütlülük olan 
Halkın Kurtuluş Partisi saflarında yü-
reğimiz, bilincimiz ve tüm varlığımız-
la mücadeleye atılmaktır.”

Toplantıya Muğla’dan katılan, 
Türkiye’nin devrimci sınıf sendi-
kacılığı yapan tek sendikası Nakli-
yat-İş önderliğinde 3 yıl boyunca ge-
ce-gündüz, yaz-kış demeden direnen 
TÜVTÜRK direnişçisi kadınımız:

“Herkesin sorunu ortak, paylaşı-
lanlar da ortak. Tabiî benim umudum 
var. Herkesin de umudu vardır mutlaka 
içerisinde. Biz 2018 yılının Ağustos 
ayında Nakliyat-İş Sendikası’na olum-
suz çalışma koşulları, düşük ücret ve 
çok fazla baskı olması nedeniyle üye 
olduk. Üye olmamızın sebebi örgütlü 
bir şekilde işyerimizde örgütlü bir şe-
kilde daha fazla ücret talebiydi. Ama 
bunu geçekleştiremedik. Bu süreçte 
bize Halkın Kurtuluş Partisi ve Muğ-
la TÜVTÜRK Dayanışma Platformu 
maddi ve manevi olarak çok destek 
sağladı. Bizim amacımız sendikalı ve 
örgütlü bir şekilde işimize geri dön-
mekti. 3 yıldır Direniş alanlarında 3 
çocuğumla beraber bu süreci takip et-
tim. Benim için çok büyük bir deneyim 
oldu bu. Bir kadın direnişçinin orada 
beklemesi hem maddi, hem manevi 
hem ailesi için çok uzun bir süreç. Sal-
gın dönemindeyiz. İşsiziz çünkü kendi 
yandaşlarından bize sıra gelmiyor. Ha-
yat çok pahalı çünkü üreten bir toplu-
mu yok ettiler. Onlar satıp yok etmeye 
ve paraları kaçıran bireyler olmaya 
devam etmekteler. Tek umudum toplu-
mumuzun bir an önce eşit, demokratik, 
bilinçli birer birey olması. Ve çocukla-
rımız için iyi bir gelecek sağlamak.

Bursa’dan söz alan kamu emek-
çisi kadınımız:

“Çok geniş kesimlerden arkadaşlar 
söz aldı ve çok da net bir şekilde işsiz-
liğin, pahalılığın yansımasını aktardı-
lar.Dolayısı ile benim kafamda da şöy-
le bir şekillenme oldu: bu işsizliğin ve 
pahalılığın sonucunda en bariz olarak 
görülen ne oluyor? Birincisi hastaneler 
doluyor, ikincisi de adliyeler doluyor. 
Ben kamu çalışanıyım, adliyede çalışı-
yorum. Sağlıkçı arkadaşımız söyledi, 
önleyici tıp. Önleyici tıbbın herhalde 
en önemli maddelerinden biri de sağ-
lıklı beslenmedir. Dolayısıyla bu iş-
sizlik ve pahalılıkta halkımız sağlıklı 
beslenemiyor. Bu birincisi. İkincisi, 
ekonominin adliyeler çok ciddi bir şe-
kilde yansıması var. İşsizlikle beraber 
maalesef en bariz bir şekilde, bir örnek 
vermek istiyorum: Bir çocuğun ifade-
sini alıyoruz. 

Çocuk hırsızlıktan getirilmiş, 11 
yaşında. İnşaattan pimapen pencere 
çerçevesi çalmış. İfadesinde çocuk 
şöyle diyor: ‘Babam böbrek hastası, 
çalışamıyor. Annem ev hanımı çünkü 
evde kardeşlerim var, küçük.’ Yani ço-
cuğun bu pahalılıkta, bu işsizlikte, bu 
yoksullukta tek çaresi hırsızlıkla evine 
para götürmek. Çok acı bir tablo bu. Bu 
İşsizliğin ve Pahalılığın çok çok önem-
li, kangren olacak derecede önemli bir 
sonucudur. Günümüzde son dönemler-
de en çok görülen şudur: Birincisi icra 
dosyalarının patlamasıdır, oranlarını 
şu anda bilemiyorum, istatistik vere-
meyeceğim ama icra dosyaları patla-
masıdır; ikincisi de aile içerisindeki 
çatışmalara sebep olup, boşanmaların 
artmasıdır. Bu akşam yine haberlerde 
vardı, devlet koruması altındaki 2021 
de son 4 ayda koruma altındaki 10 
kadın öldürülmüş. Tabii bu koruma 
altında olmayan kadınların öldürülme 
oranı daha fazla ama, 10 kadın, devlet 
koruması altındaki 10 kadından bah-
sediyoruz. Yani bu da en bariz olarak 
dönüp baktığımızda neyin sonucudur?

Kadınlarımızın her türlü sömürüye tepkisi
“(…) bütün yasak edilmiş güçler gibi,

yeraltında, gizli, sağır, derinden derine işleyen bir güçtür”
Prof. Dr. Özler Çakır
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Elbette ki işsizliğin, pahalılığın insan-
ların psikolojisini ne noktaya–tabii 
başka nedenleri vardır mutlaka ama-
bu ekonomik koşulların da insanları 
hangi noktaya taşıdığının göstergesidir 
maalesef. Adliyelerde bu işsizliğin ve 
pahalılığın patlaması var, bu bariz bi-
çimde görülmektedir.” 

Bursa’dan söz alan otomotiv sa-
nayiinde çalışan işçi kadınımız:

“Fabrikadayım şu an, vardiyada-
yım. Ben metal işkolunda yaklaşık 600 
kişinin çalıştığı bir işyerinde çalışıyo-
rum. Tabiî ki bu pandemiyle birlikte 
bile bize dur durak yok. Genel olarak 
büyük, uluslararası bir şirket olmasına 
rağmen pandemiyle ilgili bütün şeyler 
yerine getirilmedi. Bu ülkenin diplo-
masız hafızı diyor ya işşizlik var ama 
bu bizim istihdam yaratamadığımız-
dan dolayı değil, diyor. Ama öyle bir 
durumdayız ki Kod-29 diye bir bela 
var, bu eski 4857 nolu İş Kanunun 
25.  Maddesinden daha kötü bir şey. 
Kod-29’da işten atılmalarda, sen yüz 
kızartıcı bir suç işlemiş kabul ediliyor-
sun, altı her türlü doldurulabilir. Bizim 
işyerinde de yaşanan bir şey. Kod-29 
dan atılıyorsan ama ney; tecavüz mü, 
hırsızlık mı? Adı olmayan, tamamen 
insanların mimlendiği bir madde geti-
rilmiş oldu. Bununla ilgili başka işler-
de de mücadele edenler var.

Öyle bir sistem var ki, insan ne iş-
siz, ne işçi. İnsanlar açık bir izne gön-
deriliyor. Bu işyerinde de var. Üç ay 
oldu, yanımdaki insan izne gönderildi, 
hâlâ gelmiyor.

Niye?
Yasadan. Ne çıkartılabiliyor, çıka-

rılsa sosyal hakları daha fazla olacak. 
En azından tazminatlarını alacak, iş-
sizlik ödeneği alacak. Ama birçok 
insan 3-4 aydır sadece 1500 liraya 

yakın bir parayla geçinmek durumun-
da. Çünkü işten atılmadığı için başka 
bir işte de çalışamıyor ve bunlar son 
TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre 
işsiz de sayılmıyor, ama işçi de değil.  
1500 lirayla, biraz önce işsiz arkadaş 
söyledi markete gidiyorum elim hiçbir 
şeye uzanmıyor bu hayat pahalılığın-
da diye. Marketi geçtim, kiradır, di-
ğer faturalar, gerçekten insanlar nefes 
alamaz durumdalar. Biz göçmenlerle 
birlikte bu ülkede 90 milyona yakın 
insanız ama bu var olan pastadan na-
siplenen çok az bir kesim mutluluğu 

yaşıyor. 
Derdimiz çok, sorunlarımız çok. 

Sarı sendikaların çoğunlukta olduğu 
bir dönemde birkaç tane sendika var 
Nakliyat-İş gibi, gerçekten şu pande-
mi sürecinde de işçinin yanında olan. 
İlimizde özellikle sarı, gangster Türk 
Metal Sendikası şu pandemi sürecinde 
insanlar işten atıldı, kapıda duruyor, 
sahip çıkmıyor. İşçi sınıfının, işçile-
rin gerçekten güveneceği, hele ki bi-
zim işkolumuzda, güvenip gideceği 
sendikalarımız da yok. Ama umutsuz 
değiliz tabii, bizler Kurtuluş Partililer 
olarak şuna inanıyoruz, hele ki son 
dönemlerde ne olursa olsun, sayımızın 
azlığına bakmadan cesareti kendisine 

vatan bellemiş yiğit önderlerimiz var. 
Bizler bu önderlerimize layık bir şekil-
de bulunduğumuz alanlarda mücadele 
ettiğimiz sürece bu karanlık günleri 
yıkacağız.”

Genç bir anne olan ve toplantı-
mıza İstanbul’dan katılan işçi kadı-
nımız:

“(…) Ben de anlatıma birkaç soru 
ve cevapla başlayım. Sizce İşsizlik ve 
Pahalılık diye bir şey var mı? İşsizlik 
varsa bunun nedeni işçiler iş beğen-
mediği için mi yoksa Korona Virüs 
pandemisinden dolayı mı işsizlik var? 
Parababaları işçilere nasıl bir çalışma 
koşulu dayatıyor? Kaç işçi asgari üc-
retle çalışıyor? Asgari ücret kaç lira? 
Kadınlar işsizlik ve pahalılıkla nasıl 
mücadele ediyor ya da edebiliyor mu? 

Hepimizin de bildiği gibi Paraba-
baları bu süreci fırsata çevirdi, devlet 
de hep onlara çalışır oldu. Yaptığı teş-
vik ve destekler, vergide erteleme. İş-
çiye de asgari ücreti reva gördü, zam 
üstüne zam.

İş ilanlarına bakarak iş arayan, iş 
görüşmelerine giden insanlara: bilgisa-
yar kullanmayı biliyor musun? Önce-
den bir tecrüben var mı? Mesaiye kalır 
mısın? Kadın işçilere ise evli misin, 
çocuğun var mı? Çok soru soracaklar 
işsize. Ve ‘biz sizi ararız’ denecek.

Ama işsiz olan size, şu soruları 
sordurmayacaklar: İşbaşı kaçta? Çıkış 
saatimiz belli mi? Haftalık 45 saatlik 
çalışma düzeni var mı? Kaç saat çalışı-
yoruz? Ücretimiz ne olacak?  Kendile-
ri hızlı bir biçimde anlatıp geçecekler: 
‘Bizde ücretler zamanında ödenir. Yol, 
yemek var, mesai olur fakat çok değil’ 
derler. Ama gece 24:00 e kadar çalıştı-
rırlar. Sen bu soruları sorunca, ‘bu işçi 
de iş beğenmiyor, yoksa iş var’ derler. 
İnsanın aklıyla alay ediyorlar, bir de 

bunu lütuf gibi sunuyorlar.
Patronlar işçilerden ne istiyor?   
Asgari ücrete en azından bir işim 

var diyerek razı ol. Asgari ücretin al-
tında kayıt dışı çalışmaya da sesini 
çıkarma. Fabrika cehenneminde si-
gortasız güvencesiz sendikasız düşük 
ücretlerle çalıştırılan işçilere dayatılan 
kölece çalışma koşullarını kabul etme-
sini istiyorlar işçilerin. 

Peki iş ve ücret beğenmeyen! işçi-
ler ne istemiyor? 

14-15 saat çalışmayı istemiyor ama 
çalışıyor.10 milyona yakın işçi asgari 
ücret düzeyinde çalışmak istemiyor 
ama çalışıyor. Üç beş işçinin yapacağı 
işi tek bir işçi yapmak istemiyor ama 
çalışıyor. Ücretini zamanında almak 
istiyor, alamıyor ama çalışıyor. Bu 
arada, bu koşullarda çalışmak isteme-
yen işçi, Kod 29’dan dolayı da işten 
atılıyor. Bu süreçte işçilerin Kovid-19 
olduğu, yoğun bakımda kaldığı ve en 
çok işçi ve emekçilerin öldüğü unutul-
mamalı.

Peki bu böyle gelmiş böyle gitmek-
te midir?

Yani bize çok basit bayağı bir olay-
mış gibi görünen İşsizlik ve Pahalılık, 
gerçekte İşveren Sınıfının kurduğu 
soygun ve çapul düzeninin önüne ge-
çilmez bir hastalığıdır. O düzen ortada 
durdukça, falan beyefendinin iktidarda 
olması yahut düşmesi, filan tedbirin 
alınmış olmaması ne İşsizliği kaldırır 
ne de Pahalılığı.

Hikmet Kıvılcımlı’nın deyimiyle 
‘yarımız olan kadın’ larımız, Parababa-
ları düzeninin bu insanlık dışı sömürü-
süne, insanın yük hayvanı konulması-
na karşı çıkmalıdır. Kadının kurtuluşu 
İşçi Sınıfının kurtuluşundan bağımsız 
değildir. İşsizliği ve pahalılığı yaratan 
sermaye düzenine karşı mücadeleyi 
yükseltmek için sizleri Halkın Kurtu-

luş Partisi saflarında örgütlü mücade-
leye davet ediyorum.”

***
Değerli okurlarımız;
Kanıt ortadadır:
Kadınlarımız mücadelecidir,
Kadınlarımız direngendir,
Kadınlarımız onurludur, yiğittir!
Kadınlarımızın her türlü sömürü-

ye tepkisi “(…) bütün yasak edilmiş 
güçler gibi, yeraltında, gizli, sağır, 
derinden derine işleyen bir güçtür” 
(Hikmet Kıvılcımlı).

Bir kez inanmaya görsün ve buluş-
sun kurtuluşu gerçekleştirecek önder-
likle, örgütlülükle! Ölümüne savaşır 
zalimle, asla vazgeçmez. Birinci Kur-
tuluş Savaşı’mızda tüm cephelerde en 
önde savaşmadı mı kadınlarımız?

“Ya İstiklal Ya Ölüm!” şiarının 
arkasında saf tutmadılar mı?

Kağnılarda cephane taşırken do-
narak ölen Şerife Bacı, 21 yaşında ba-
şından vurularak şehit olan Gördesli 
Makbule, erkek kılığında cepheye ko-
şan Halime Çavuş, Yörük Ali Efe çe-
tesinde bağımsızlık mücadelesine katı-
lan Efe Ayşe, 300 kişilik bölüğe komu-
ta eden Nezahat Onbaşı olmadılar mı? 

Kadınlar olarak yine başkaldıraca-
ğız zalimlerin zulmüne!

İkinci Kurtuluş Savaşı’nı gerçek-
leştirmek için “Vatan Aşkını Söyle-
mekten Korkar Hale Gelmektense 
Ölmek Yeğdir” diyenlerin, Cesaret 
Vatanı’nı asla terk etmeyenlerin ara-
sında saf tutacağız!

Yerli-Yabancı Parababalarının sö-
mürü düzenine son vermek ve Demok-
ratik Halk İktidarını Kurmak için Hal-
kın Kurtuluş Partisi’nde, en ön saflarda 
yer alacağız!

Elimizden hiç düşürmediğimiz 
şanlı mücadele bayrağımızı ant olsun 
ki göndere çekeceğiz!q

ABD Emperyalistlerinin Ortado-
ğu’daki bekçi köpeği Siyonist İs-

rail, tüm dünyanın gözleri önünde Ma-
yıs ayının sonlarına kadar başta Gazze 
olmak üzere Filistinli nüfusun yaşadığı 
çeşitli bölgelere yaptığı alçakça sal-
dırılarda 250 civarında masum insanı 
katletti. Filistin Sağlık Bakanlığının 
verilerine göre hayatını kaybedenler 
arasında 100’den fazla kadın ve çocuk 
da bulunuyor.

Dünya kamuoyunun acıklı bir film 
seyreder gibi 20 günden fazla bir süre 
boyunca seyrettiği saldırılarda AB-D 
Emperyalistlerinin İsrail’e yaptığı 
silah sevkiyatları, adına “Birleşmiş 
Milletler” denilen örgütün ikiyüzlü tu-
tumu, bizdeki Amerikancı AKP’giller 
iktidarının timsah gözyaşları ve elbette 
Filistinli anaların, çocukların yaşadığı 
tarifi imkânsız acılar basına yansımış, 
mazlum Filistin Halkının gözyaşlarını 
televizyonlardan izleyen vicdan sahibi 
insanlar dünyanın dört bir yanında is-
yan etmişlerdi.

Gazetemizin daha önceki sayıların-
da, Filistin Halkının üç kuruş para için 
satılmış Arap liderleri tarafından nasıl 
yalnız bırakıldığını, bu satılmışların 
hükmettiği devletlerin İsrail’le ilişki-
lerinin birer birer nasıl “normalleşti-
ğini”, Türkiye’deki çakma “Ümmetin 
Lideri” Tayyip’in de bu normalleşme 
kervanına nasıl katıldığını belirtmiştik. 
O bakımdan burada bu ihanetleri konu 
etmeyelim.

Etmeyelim ama güncel bir iki ve-
riyi paylaşmadan da geçmeyelim. 
Daha yeni, 2021 yılının Mayıs ayında 
açıklanan veriler, AKP’giller’in Filis-
tin Meselesi konusundaki ikiyüzlülü-
ğünü bir kez daha tüm çıplaklığıyla 
ortaya koymaktadır. Bu verilere göre 
Siyonist İsrail, 2020 yılında AKP’gil-
ler yönetimindeki Türkiye’nin en çok 
ihracat yaptığı 9’uncu ülke iken 2021 
yılının ilk dört ayında 8’inci sıraya 
yükselmiştir. Aynı şekilde Türkiye, İs-
rail’in en fazla ithalat gerçekleştirdiği 
4’üncü ülke konumuna yükselmiştir. 
Bu veriler Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi, 
Merkez Bankası (TCMB) ve İsrail’in 
resmi rakamlarınca da doğrulanmak-

tadır. (https://www.sozcu.com.tr/2021/
ekonomi/israil-turkiyenin-ihracatin-
da-8-lige-yukseldi-6437287/)

Tüm Arap Dünyası’ndan nüfusça 
yaklaşık 49 kat, yözölçümü bakımın-
dan ise yaklaşık 640 kat daha küçük 
olan Siyonist İsrail, temelde AB-D 
Emperyalistlerinin siyasi, ekonomik 
ve askeri yardımlarının yanı sıra Tay-
yipgiller iktidarı da dahil olmak üzere 
bu hain iktidarların ihanetleri sayesin-
de sahilde top oynayan çocukların baş-
larına bombalar yağdırabiliyor, içinde 
masum sivillerin olduğunu bile bile 
binaları yerlebir edebiliyor, yaralıla-
rı taşıyan ambulanslara bile saldırma 
alçaklığını sergileyebiliyor, Cenevre 
Sözleşmesi ve Roma Statüsü’ne 
göre açıkça toplu katliam, soykı-
rım ve savaş suçu kapsamına gi-
ren saldırılarda bulunabiliyor. 

Fakat işin bu yönü, Filistin 
Halkının objektif olarak yaşadığı 
trajedidir. AB-D Emperyalistleri-
nin, İsrail Siyonizminin ve onlar-
la işbirliği halindeki satılmış ik-
tidarların doğaları gereği Filistin 
Halkına yaşattıkları trajedidir.

Bir de ne yazık ki Filistin Halkının 
yaşadığı sübjektif trajedi vardır: Kendi 
içinde dağınıklık, örgütsüzlük...

Dünyadaki hiçbir devrimci hare-
ketin, ilerici hareketin kayıtsız kala-
madığı Filistin’in haklı mücadelesinin 
başarıya ulaşamamasının en önemli 
nedenlerinden biri de işte bu sübjektif 
gerçekliktir. Usta’mız Hikmet Kıvıl-
cımlı bu gerçekliği bundan tam 50 yıl 
önce “Filistin Olayının Düşündür-
dükleri” başlıklı yazıdizisinde tespit 
etmiş, meselenin gerçek çözümünü net 
bir şekilde ortaya koymuştur. (Sosyal-
ist Gazetesi, Sayı: 5-9, 1971)

Ne var ki süreç içerisinde durum 
daha da kötüye gitmiş, özellikle Sov-
yetler Birliği’nin dağılmasıyla ve ar-
dından tüm yanlışlarına, zaaflarına 
rağmen Filistin Davası’nın tarihsel 
sembolü haline gelmiş olan Yaser 
Arafat’ın ölümüyle birlikte (ki Siyo-
nist İsrail tarafından radyasyonla öldü-
rüldüğüne ilişkin güçlü kanıtlar vardır) 
Filistin Halkının örgütlü mücadelesi-
nin önüne set çeken bu dağınıklık daha 

da derinleşmiştir.
Bilindiği gibi Filistin’de şu anda 

ikili bir yönetim söz konusudur. Bö-
lünmüşlüğün bir tarafında; Batı Şeria, 
Ramallah, Nablus, Eriha ve El Ha-
lil gibi önemli kentlerin yönetimini 
elinde bulunduran, Mahmud Abbas 
(Ebu Mazen) başkanlığındaki “Fi-
listin Özerk Yönetimi” bulunuyor. 
Mahmud Abbas, aynı zamanda El Fe-
tih’in de liderliğini yürütüyor. Ancak 
günümüzdeki El Fetih, Usta’mızın o 
yıllarda “Burjuva Realpolitikerliği” 
olarak eleştirdiği 1960’ların, 1970’le-
rin El Fetih’inin bile gerisine düşmüş 
durumdadır.

Arafat’ın 2004 yılındaki ölümün-
den sonra Filistin Özerk Yönetimi’nin 
Başkanlığını devralan Mahmud Ab-
bas, kendi halkının cesaretine, yürekli-

liğine, fedakârlığına güvenmek yerine 
Amerikancı politikalara bel bağlamış-
tır. Filistin Halkının Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesini başarıya ulaştırmak için 
halkına önderlik etmek yerine AB-D 
Emperyalistlerinden Filistinlilere dev-
let kurmasını beklemektedir. Örneğin 
ABD’deki Finans-Kapitalin Obama’yı 
ikinci kez başkanlığa getirdiği 2012 yı-
lında aynen şunları söylemiştir:

“Obama’nın başkanlığı sırasın-
da umuyoruz ki bir Filistin devleti 
kurulur.” (https://www.birgun.net/
haber/obama-nin-ortadogu-politika-
si-18315)

Yani tıpkı bölgemizdeki Amerikan-
cı Kürt Hareketi gibi Mahmud Abbas 
liderliğindeki El Fetih de ABD’nin 
kendileri için bir devletçik kuruverme-
sini istiyor. Bu, boş hayalden başka bir 
şey değildir. Abbas, Ortadoğu’da İkin-
ci bir İsrail niteliğinde kurulacak Ame-
rikancı Kürt Devleti’nin Amerika’nın 
stratejik hedeflerinden biri olduğunu, 
oysa bunun antitezi niteliğindeki ba-

ğımsız, birleşik bir Filistin Devleti’ne 
ABD Emperyalistlerinin hiçbir zaman 
yanaşmayacağını görmüyor. Ya da 
daha kötüsü: Görüyor ama iktidarını 
elde tutmak için taklalar atıyor.

Öte yandan Lübnan Hizbullahı Li-
deri Nasrallah’ın deyimiyle bir devlet-
ten ziyade “Siyonist bir oluşum” olan 
İsrail karşısında ise tam bir uzlaşma 
stratejisi sergiliyor Mahmud Abbas. 15 
yıllık iktidarı boyunca yönetimini elin-
de bulundurduğu bölgelerdeki Filistin-
li nüfusun refahını arttıracak, istihdam 
sağlayacak, gençlere daha iyi iş ve 
eğitim imkânları sunacak politikalar 
üretmek yerine, adı akçeli yolsuzluk-
larla anılıyor. Filistin Halkının ucuz iş-
gücü olarak her gün İsrail topraklarına 
gidip çalışmasına göz yumuyor, kapalı 
kapılar ardında İsrail’le anlaşmalar ya-

pılıyor. Müslümanların ilk kıble-
si olan Mescid-i Aksa’ya yakın 
bölgelerdeki binaların ve arazi-
lerin dahi İsraillilere satılmasına 
göz yumuyor. Bu bina ve arazi-
lere günden güne İsrail bayrak-
ları çekiliyor. Durum bu olunca 
da sonuna kadar haklı ve meşru 
olan Filistin Davası’na ihanet et-
miş oluyor Mahmud Abbas.

Bölünmüşlüğün bir diğer ta-
rafı ise Gazze’nin kontrolünü elinde 
bulunduran Hamas, bildiğimiz gibi. 
Tıpkı bizdeki Tayyipgiller gibi tama-
men Ortaçağcı, Müslüman Kardeşler 
ideolojisine dayalı Hamas, zaten Fi-
listin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Filistin 
Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) gibi 
tüm zaaflarına rağmen bünyesinde 
sosyalist, antiemperyalist unsurlar ba-
rındıran, Filistin’in milli değerlerini 
savunan militan örgütlere karşı bizzat 
İsrail’in teşvikiyle kurulmuş ancak 
daha sonra kontrolden çıkmış, İsrail’le 
savaşa tutuşmuştur. Hamas zaman za-
man Filistin Özerk Yönetimi’yle de 
çatışmalara girmektedir. 

İsrail, 1990’ların başlarında 
FKÖ’nün ulusal bir nitelik taşıyan mü-
cadelesini kırmak için Ortaçağcı Arap 
unsurları alabildiğine desteklemiş, bu 
yolla da ulusal değerlerden tamamıy-
la yoksun, Ümmetçi, aynı zamanda 
da uysal bir Arap Topluluğu yaratmak 
istemiştir. Bunu o dönemlerde İsrail 
istihbarat topluluğunda üst düzey yet-

kilere sahip olan kişiler açıkça dillen-
dirmişlerdir.

Kısacası Filistin Halkı; AB-D Em-
peryalistleri, Siyonist İsrail, satılmış 
Arap Devletleriyle birlikte yozlaşmış, 
eski savaşkanlığını kaybetmiş bir El 
Fetih ve Ortaçağcı Hamas cenderesin-
de sıkışıp kalmıştır. Dikkat edilirse he-
men hemen son 20 yıldaki bütün top-
lumsal patlamalar, İsrail’e karşı yürü-
tülen kararlı direnişler; ne El Fetih’in 
ne de Hamas’ın başlattığı direnişlerdir. 
Direniş hareketleri çoğunlukla halkın, 
özellikle de genç nüfusun kendiliğin-
den harekete geçmesiyle başlamakta, 
Filistin Yönetimi ya da Hamas olayı 
kendine mal etmekte, Hamas’ın yap-
tığı son ateşkes örneğinde görüldüğü 
üzere Filistin Halkı adına anlaşmalar 
yapmaktadır. Birinci ve İkinci İntifada 
da böyle olmuştur, İsrail’in son saldırı-
larında da böyle olmuştur.

Sonuç olarak ölümler, acılar, göz-
yaşları gelip masum Filistin Halkını 
bulmaktadır. ABD Emperyalistlerinin 
ve İsrail Siyonizminin saldırılarına 
karşı durabilmenin, gerçekten bağım-
sız ve güçlü bir Filistin kurabilmenin 
önkoşullarından biri, Filistin Halkının 
öncelikle bu sübjektif trajedisinin orta-
dan kalkmasıdır. Bunun yolu ise Filis-
tin Halkının Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı 
başarıya ulaştıracak; antiemperyalist, 
antifeodal, antisiyonist, devrimci bir 
Halk Kurtuluş Cephesi örecek; Filis-
tin’in özgün koşullarıyla uyumlu bir 
strateji ve programa sahip öncü parti-
nin yaratılmasıdır. 

Bunu, ne bugünkü iyice yozlaşmış 
El Fetih yapabilir ne de Ortaçağcı Ha-
mas yapabilir. Bunu yapabilecek tek 
güç Filistin Halkının sosyalist, devrim-
ci, ilerici, bilimli, bilinçli, unsurlarıdır. 
Örgütsüzlük, dağınıklık engeli aşılma-
dığı sürece Filistin Davası’nın haklılı-
ğını, yüceliğini sürekli tekrarlayıp dur-
mak, AB-D Emperyalistleri ve bekçi 
köpekleri Siyonist İsrail’in saldırılarını 
hiçbir zaman sonlandırmayacaktır. Us-
ta’mızın konuya ilişkin yukarıda andı-
ğımız eşsiz çözümlemeleri kapsamın-
da 50 yıl önce yazdığı gibi, “Slogan 
tekerlemek başka, Siyasi Örgütlü 
Devrimcilik başka şeydir.”q

Filistin Halkının Sübjektif Trajedisi

Yıl: 16 / Sayı: 160 / 1 Haziran 2021
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Gezi İsyanı’mız;
1- AKPgiller’in ve o yıllarda kol kola 

olduğu “Cemaat”in şimdiki adıyla “FE-
TÖ”nün ortaklaşa ülkemizi Ortaçağ’ın 
karanlıklarına sokmak istemesine,

2- Ortaçağcı bu iki gerici gücün Mus-
tafa Kemal’e, Laikliğe, Ulusal Kurtuluşa 
hayâsızca yaptıkları saldırılara,

3- Türkiye’nin Yeni Sevr’e adım 
adım götürülüşüne, ABD’nin Büyük Or-
tadoğu Projesi’ne karşı Halkımızın bir 
başkaldırısı, İsyanı ve şanlı bir Direni-
şiydi.

Öyle bir Direnişti ki bu Direniş; Tak-
sim Gezi Parkı’nda AKP’giller’in 31 
Mart gerici İsyanının karargâhı olan Top-
çu Kışlası’nın yeniden inşası için adım 
atma girişimlerine karşı 27 Mayıs-1 Ha-
ziran arasındaki birkaç gün içinde başla-
yan mücadele, bir anda tüm ülkeyi sardı. 
Milyonlarca insan gerçek anlamıyla ye-
disinden yetmişine, kadınından erkeği-
ne tüm halkımız tek bir yumruk olarak 
ayaklandı.

Ancak ne yazık ki Amerikancı Kürt 
Hareketi PKK ve o zamanki isimleriy-
le BDP, bu İsyan’ımızı arkadan vurdu. 
AKPgiller’e koltuk değneği, can simidi 
oldular. Türkiye’nin 79 ilinde milyonla-
rın sokağa döküldüğü bu şanlı İsyan’a 
ilgi göstermediler. Kürt Halkını bloke 
ettiler. Hatta liderleri Selahattin Demir-
taş, “Gezi’de darbeyi gördük” diyebildi. 
Amerikancı çözüm süreci sekteye uğra-
masın diye ihanet ettiler bu direnişe. İşte 
bu büyük ihanet Şanlı Gezi İsyanı’mızın 
başarıya ulaşamamasının nedenlerinden 

biridir.
Ancak biz bu yaptıklarını gayet nor-

mal karşıladık çünkü onlar artık yüzle-
rini ABD Emperyalizmine dönmüşlerdi. 
Artık tek amaçları, Amerikan bayrağı 
altında onlara uşaklık yapabilecekleri 
sözde bir devlet içinde, İkinci bir İsrail, 
Müslüman İsrail olarak yaşamaktı. Do-
layısıyla kendilerine verilen görevi ifa 
etmiş oldular, İsyana ihanet etmekle. Ve 
Halkımız unutmayacak bu ihaneti.

Bu onurlu Direnişte yüz-
lerce kişi gözaltına alındı, 
yüzlercesi yaralandı, sakat 
kaldı, gencecik sekiz insanı-
mız polisin acımasızca sal-
dırıları sonucunda hayatını 
kaybetti. Ancak tüm bu ka-
yıplarımıza karşın AKP’giller 
Gezi Parkı’na Ortaçağcı ge-
riciliklerinin simgesi olacak 
olan Topçu Kışlası’nı yapa-
madılar. Bu konuda hezimete 
uğradılar, vazgeçmek zorun-
da kaldılar.

Gezi İsyanı’mızın eylem-
leri sürecinde iktidara karşı 
mücadele ederken katledilen, 
gencecik 8 insanımız; Ethem 
Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Ab-
dullah Cömert, Medeni Yıldırım, Ali 
İsmail Korkmaz, Hasan Ferit Gedik, 
Ahmet Atakan ve Berkin Elvan (daha 
14 yaşında bir çocuktu) Gezi Direnişi 
Şehitleri olarak Tarihe geçtiler. Genel 
Başkan’ımız Nurullah Ankut’un dediği 
gibi bu İsyana katılanlar ve şehit düşen-

ler, “Göğüslerindeki temiz inançtan, 
sevgi dolu yürekten başka hiçbir silah-
ları olmayan tertemiz insanlardı.”

Bu 8 şehidimiz, doğrudan polis ta-
rafından veya AKP’giller’in anlayışına 
sahip katiller tarafından katledilen insan-
larımızdır. Ancak ismini sayamadığımız 
nice insanımız, polisin sıktığı biber gazı 
nedeni ile kalp krizi geçirerek, hastala-
narak hayatlarını kaybettiler. Binlerce 
insanımız yaralandı, çok sayıda insanı-

mız gaz kapsülleri nedeni ile gözlerini 
kaybettiler.

Şanlı Gezi İsyanı’nın ilk gününden 
itibaren Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
Genel Başkan’ımız, Başkanlık Kuru-
lu’muz, Genel Merkez Yöneticilerimiz 
başta gelmek üzere, bulunduğumuz tüm 
illerde eylemlerde en ön saflarda yerimi-

zi aldık. Gezi Parkı’nda çadırımızı kur-
duk, standımızı açtık.

Direnişlerde en önde yer aldık. Yol-
daşlarımız yaralandı, gözaltına alındı 
ama mücadeleden asla vazgeçmedik. 
Partimiz, son ana kadar Gezi İsyanı’mı-
zın en önünde bulundu.

Ancak Gezi İsyanı tüm bunlara rağ-
men yine de istediğimiz başarıya ulaşa-
madı, AKP’giller’i defedemedik ülke-
mizden. Bunun bir sebebi Amerikancı 
Kürt Hareketi’nin bu İsyanı sırtından 
vuruşu, bir diğer sebebi de halkımızın ör-
gütsüzlüğü ve programsızlığı oldu. Başı 
Sarı Sendikacılar tarafından bağlanmış 

olan İşçi Sınıfımızın bu İsyan-
da tam anlamıyla yer alama-
ması da İsyanı tam anlamıyla 
başarıya ulaştıramadı. Ne ya-
zık ki halkımızın gerçek dev-
rimci bir teorinin ve hareketin 
yani Partimizin bayrağı altın-
da buluşamaması, halkımızın 
örgütsüzlüğü Gezi İsyanı’mı-
zın zaferle taçlanamamasının 
en temel nedenlerindendi.

Ancak unutmamalıyız, 
AB-D Emperyalizmi ve yerli 
uşakları AKP’giller çok kork-
muşlardı o günlerde. Gezi 
Parkı’na dokunamadılar. An-
cak sonradan vurgunlarına, 
talanlarına, doğa katliamla-

rına devam ettiler, ediyorlar. Ülkemizi 
AB-D Emperyalistleri ile birlikte sömür-
meye, BOP’u hayata geçirmeye devam 
ediyorlar.

Şanlı Gezi İsyanı’mızın üzerinden 8 
yıl geçti. Bu geçen zamanda AKP’gil-
ler iktidarı iyice pervasızlaştı, iktidarını 
koruyabilmek için her tarafa ve herkese 

saldırır oldu. AKP iktidarı baskı rejimini 
geçen sekiz yılda iyice arttırırken özel-
likle Koronavirüs pandemisi sonrası hal-
kımız daha da fakirleşti, iş bulamaz hale 
geldi, açlıktan, yoksulluktan ve işsizlik-
ten insanlarımız intihar etmeye başla-
dı. Parababaları ise kârlarına kâr kattı. 
Kapitalist şirketler pandemi ile beraber 
iyice zenginleşti. Yani olan yine emekçi 
halkımıza oldu.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak Gezi 
Direnişi’mizi 8’inci yıldönümünde se-
lamlarken, insanlarımızın açlıktan ve 
yoksulluktan intihar ettiği, evlerine ek-
mek götüremediği, işinden çıkarıldığı 
ve iş bulamadığı bu insanlık dışı düzeni 
elbet yıkacağız.

Ant olsun ki İkinci Kurtuluş Sava-
şı’mızı zaferle taçlandıracağız. 

Ve bu sefer tüm sömürgenleri tama-
men defedeceğiz ülkemizden ve doğaya, 
insana, hayvanlara, tüm evrene gerçek 
değerini veren düzenimizi, Sosyalizmi 
kuracağız!

Yaşasın Gezi Direnişimiz!
Bu Daha Başlangıç Mücadeleye 

Devam!
Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

30 Mayıs 2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Partimiz, Siyonist İsrail’in Filistin 
Halkına yönelik soykırım tanımına 

girecek şekilde yaptığı saldırıları Ulusla-
rarası Ceza Mahkemesine taşıdı.

Halkçı Hukukçu Yoldaşlarımız, İsrail 
Devleti ve İsrail Cumhurbaşkanı Reuven 
Rivlin, İsrail Başbakanı Benjamin Ne-
tanyahu, İsrail Savunma Bakanı Benny 
Gantz, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aş-
kenazi, İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri 
hakkında, Filistin Halkını kırmaya yö-
nelik katliamları için Hollanda’nın La-
hey kentinde bulunan Uluslararası Ceza 
Mahkemesine (UCM) suç duyurusunda 
bulundu.

Partimiz, Siyonist İsrail’in Mayıs ayı 
boyunca Filistin’de doğrudan sivilleri 
hedef alan saldırılar gerçekleştirdiğine 
dikkat çekti.

“SOYKIRIM SUÇU İŞLEMEK-
TEDİRLER”

Siyonist İsrail’in Soykırım Suçu iş-
lediği vurgulanan Suç Duyurusu dilek-
çemizde, “Tüm bu sivil ölümlerinin, 

topluca insanların yurtlarından ve 
evlerinden uzaklaştırılmasının, insan-
ların yaşam olanaklarının ellerinden 
alınmasının failleri de yukarıda isim-
leri verilen İsrail Devletinin yöneti-
cileridir. Bu kişiler yönlendirdikleri 
askeri güçlerle ve sivillerin ölümlerine 
neden oldukları için uluslararası savaş 
suçu işledikleri gibi; bir halkın, Filis-
tin Halkının, topyekûn imhasını he-
defledikleri için de SOYKIRIM SUÇU 
işlemektedirler” denildi.

Ve “İsrail Devletinin, 1948 yılından 
beri yayılmacı bir politika izleyerek 
Filistin Halkına yönelik nasıl imha, 
yok etme politikaları izlediği herkes 
tarafından bilinmektedir. Bugüne ka-
dar hiçbir uluslararası örgüt veya ku-
rum bu insanlık dışı yöntemlerle uy-
gulanan yayılmacılığı durduramamış-
tır. İsrail Devletinin milletvekili Ayelet 
Shaked’in; ‘Hepsi bizim düşmanımız 
ve onların kanı bizim elimizde olma-
lı. Bu öldürülen teröristlerin anneleri 

için de geçerli. Annelerin oğullarının 
peşinden gitmeleri adil olur. Ölmeliler 
ve evleri yıkılmalı ki bir daha terörist 
yetiştiremesinler’ söylemi bu yayılma-
cılığın ve soykırımcılığın en kısa yol-
dan ikrarıdır” ifadelerine yer verildi.

“FİLİSTİNLİLERİN ACISI TÜM 
İNSANLIĞIN ACISIDIR”

Siyonist İsrail’in Savaş Suçu işlediği 
vurgulanan dilekçede, “Bu acımasız, in-
sanlık dışı saldırıların, özellikle Ame-
rika Birleşik Devletleri tarafından 
açık ya da dolaylı biçimde İsrail’e des-
tek verme; teşvik etme politikaların-
dan kaynaklandığı da açıktır. Ancak 
artık insanlığın acısı tüm bu politik 
ve ekonomik çıkarların önüne geçme-
lidir. Çünkü Filistinlilerin acısı, tüm 
insanlığın acısıdır” denildi. 

Halkçı Hukukçularımız Siyonist İs-
rail Devletinin elleri kanlı yetkililerinin 
“Savaş Suçu” ve “Soykırım Suçu” 
kapsamında yargılanmalarını talep etti-
ler.

“SUÇLAR CEZASIZ KALDI-
ĞINDA YENİDEN AYNI ACILAR 
YAŞANMAYA DEVAM EDECEK-
TİR”

Dilekçemizin sonuç kısmında da 

“Şikâyette bulunduğumuz İsrail Dev-
letinin yöneticileri tarafından Masum 
Filistin Halkına yönelik Soykırım ve 
Savaş suçu işlenmektedir. Bir Halkın 
topyekûn imhası bu kişiler tarafından 
planlanmakta ve uygulamaya konul-
maktadır. Bu nedenlerle insanlığın 
yaşadığı acıların verdiği deneyimlerle 
ortaya çıkmış evrensel insan hakları 
kurallarının uygulanması için bu baş-
vuruyu yapmış bulunuyoruz. Bu suç-
lar cezasız kaldığında insanlık yeniden 
aynı acıları yaşamaya devam edecek-
tir. Eğer mahkemenin “insanlığa karşı 
suçlar”ın faillerini yargılama iddiası 
var ise, İsrail Devleti ve failleri hak-
kında yargılama yaparak bu iddiasını 
hukuken hayata geçirmek zorunlulu-
ğu vardır” denildi.

Suç duyurumuzun ardından Partimi-
zin Ankara İl Sekreteri Av. Doğan Er-
kan’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:

***
Bilinmelidir ki, Halkın Kurtuluş 

Partisi’nin ABD-AB Emperyalizmine 
ve onların Ortadoğu’daki bekçi köpeği 
konumundaki İsrail Siyonizmine karşı 
mücadelesi salt hukukla sınırlı değildir.

İsrail meşru bir devlet değildir. Em-

peryalistlerin Ortadoğu halklarını, Arap 
halklarını darmadağın etmek ve bu yolla 
Ortadoğu kaynaklarını başta petrol gel-
mek üzere rahatça sömürmek için Arap 
halkını sürekli katliam, baskı ve cendere 
altında tutmak için uydurulmuş suni bir 
devlettir. Devlet olma nitelikleri yoktur. 
İlla bir devlet kategorisinde göreceksek 
de en fazla terör devleti diyebiliriz.

Bir cinayet devleti, bir katil devlet-
tir İsrail. Bütün misyonu Ortadoğu’nun 
kalbine bir hançer gibi, kama gibi sapla-
narak Arap Halkını paramparça etmektir.

Bu nedenlerle Uluslararası Ceza 
Mahkemesi bir yargılama yapsın veya 
yapmasın; oradan ne karar çıkarsa çıksın, 
Halkın Kurtuluş Partisi Emperyalizme 
karşı mücadelesinin bir parçası olarak, 
mutlak ve zorunlu olarak Arap Halkının 
bağrından İsrail kaması sökülüp atılın-
caya kadar ve Arap Halkı Tam Bağımsız 
tek bir ulus halinde kardeş bir halk olarak 
Ortadoğu’da bağımsızca, onurluca yerini 
alana kadar Filistin Halkına ve Arap Hal-
kına bağımsızlık mücadelesinde destek 
vermeye devam edecektir.

13 Mayıs 2021
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Ortaçağcı Gericiliğe karşı bir İsyan olan
Gezi Direnişi’miz, 8’inci yılında Mücadelemizde Sürüyor!

Partimiz, Siyonist İsrail’in Filistin Halkını
Soykırıma uğratmaya yönelik saldırılarını

Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıdı

Yıl: 16 / Sayı: 160 / 1 Haziran 2021

Mafya Lideri Sedat Peker konuşu-
yor, Kriminal Organize Suç Ör-

gütü AKP’giller darma duman oluyor. 
Adam; yer, zaman, kişi adları vererek 
olayları delillendiriyor, AKP’giller ha-
masi nutuklarla, kimsenin inanmadığı, 
yok ben yapmadım, benimle bir ilişki-
sini yakalarsanız beni idam edin, bir 
ilişkimi bulursanız dünyanın en alçağı 
benim gibi söylemlerle gelen saldırıla-
rı savuşturmaya çalışıyorlar. Mayfatik 
yapı, bir başka mafyatik yapıyla kay-
naşmışlar, ülkeyi yemiş bitirmişler, 
marinalara, yatlara, limanlara çökmüş-
ler, aralarında çelişkiler çıkınca birbir-
lerini ifşa etmeye başlamışlar. Kim yer 
bu dediklerinizi, kim inanır ağzınıza 
yuva yapmış yalanlarınıza... “Hülo-
oğğ”cularınızı bile çok az bir kısmı 
hariç inandıramazsınız.

Sedat Peker’in videoları rayting 
rekoru kırıyor. Yaptığı açıklamalar; 
yıllardır Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
hep söyleyegeldiğimiz, Genel Başka-
nı’mızın neredeyse her konuşmasında 
üstüne basa basa söylediği gibi; “Tay-
yipgiller’in AKP’sinin Anayasa ve 
Kanunlara uygun bir şekilde çalışan 
normal bir Sermaye-Parababaları 
Partisi olmadığını; kanunsuzluğu 
davranış kuralı edinmiş ABD ya-
pımı, Ortaçağcı, en etkili siyasi si-
lahı din alıp satmak-din simsarlığı 
yapmak, Kur’an diliyle söylersek 

‘İnsanları Allah’la Aldatmak’ olan; 
CIA, Washington, Pentagon yöne-
timinde faaliyette bulunan çıkar 
amaçlı organize bir suç örgütü’ ol-
duğunu… Siyasi parti görünümün-
de mafyatik bir suç örgütü olduğu-
nu, bir haydutluk örgütü olduğunu” 
bir kez daha kör gözlere sokuyor.

Partimiz, Sedat Peker’in son iki 
açıklamasında ifşa ettiği Süleyman 
Soylu ile ilişkilerini yargıya taşıdı. Sü-
leyman Soylu hakkında “Örgütlü Suça 
Yardım Etme” ve “İntihara Yönlen-
dirme” suçlarını işlediği iddiasıyla 17 
Mayıs 2021 tarihi itibarıyla suç duyu-
rusunda bulundu.

Suç Duyurusu sonrası Partimiz 
MYK Üyesi Bursa İl Başkanı Av. 
Halil Ağırgöl’ün yaptığı açıklama aşa-
ğıdadır:

***
Bilindiği üzere suç örgütü lideri 

Sedat Peker yurt dışına kaçtıktan son-
ra faaliyetleri ve bağlantıları ile ilgili 
açıklamalar yapmaktadır. İnternette 
yayınlanan bu açıklamaların son iki-
sinde İçişleri Bakanı olarak görev 
yapan Süleyman Soylu ile ilişkisini 
detaylandırmakta ve önemli bilgiler 
vermektedir.

Söz konusu videolardaki konuşma-
larda; Süleyman Soylu’nun kendisiy-
le siyasi konularda işbirliği yaptığını, 

yurt dışına çıkmadan önce hakkında 
yürütülen soruşturmayla ilgili kendisi-
ne bilgi verildiğini ve kendisine devlet 
koruma görevlisi verilmesini sağladı-
ğını söylemiştir.

Konuşmalarında, 2018 yılında inti-
har eden Silivri eski Emniyet Müdürü 
Hakan Çalışkan hakkında da; beyanda 
bulunarak Hakan Çalışkan’a yapılan 
psikolojik baskı ve yıldırmadan bah-
setmektedir. Söz konusu anlatımların 
gerçekliğini destekleyen bir kısım bel-
geler ve fotoğraflar da bu konuşmanın 
ardından basında yer almıştır. Sedat 
Peker’e İstanbul İl Koruma Komis-
yonu tarafından yakın koruma polisi 
görevlendirildiği, belgesiyle haberleş-
tirilmiştir. Bu koruma tahsisi, bu şahıs 
yurt dışına kaçana kadar devam etmiş-
tir.

Yine Sedat Peker’in konuşmasında 
“akrabam” dediği Reşat Akif Fazlıoğ-
lu’nun yeğeni Hakan Fazlıoğlu’nun 
nikâh şahitliğini Süleyman Soylu’nun 
yaptığı da haberleştirilmiş ve bunun-
la ilgili fotoğraflar da yayımlanmıştır. 
Sonuç olarak; ortada Soylu’nun örgüt-
lü suç işleyen kişilerle bir ilişkisinin 
olduğu açıklamalardan ve gösterilen 
tanık ve belgelerden anlaşılmaktadır. 
Bu kişinin, suç örgütü yöneticisi ile 
bağlantılarının bulunduğu, bu şahsa 
yakın koruma tahsis edildiği, yürütü-
len soruşturmayla ilgili bilgi aktarıldı-
ğı görülmektedir.

Ayrıca yasaya aykırı emrini yerine 
getirmediği için kendisine baskı yapı-
lan Silivri eski Emniyet Müdürünün 
intiharına sebep olunduğu da ortadadır.

Bu nedenlerle; Süleyman Soylu 
hakkında Örgütlü Suça Yardım Etme 
(TCK md. 220) ve İntihara Yönlendir-
me (TCK md. 84) maddeleri uyarınca 
soruşturma açılması için Ankara Cum-
huriyet Başsavcılığına suç duyurusun-
da bulunduk. Kanun önünde eşitlik 
ilkesi gereğince yapılması gereken, 
kişilerin konumlarına bakmadan, söz 
konusu olayların ve şahısların soruş-
turulması ve suçluların cezalandırıl-
masıdır. Kamu görevi yürüten kişile-
rin icraatlarıyla sorumlu tutulmaları, 
yaptıkları yanlışların hesabını halk ve 
hukuk karşısında vermeleri bir hukuk 
devletinin en temel prensibidir.

Yasaların eşit ve adil uygulandığı 
bir ülkede bu tür bir olay karşısında, 
hayati bir refleks olarak bağımsız sav-
cı ve yargıçların derhal olayın üstüne 

gitmesi beklenir. Ancak ne yazık ki bu 
görev bilinci ülkemiz yargısında henüz 
oluşmamış durumda. Bir mafya dizisi 
şeklinde kirli ilişkiler ortaya konulu-
yor, ama yargı oturmuş bunu seyredi-
yor. Bu kabul edilebilir sessiz kalınabi-
lir bir şey değil!

Bu nedenle kamuyu doğrudan il-
gilendiren bu ve benzeri birçok olayla 
ilgili Partimiz HKP defalarca suç du-
yurularında bulundu. Biz istiyoruz ki; 
ülkemizde kişilerin tahakkümü sona 
ersin. Hukukun, insan hak ve hürriyet-
lerinin hayata geçmesi için çaba sarf 
ediyor ve mücadele veriyoruz. Er ya da 
geç bu mücadelenin sonuç vereceğine 
inancımız tamdır.

16 Mayıs 2021 
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Partimizden, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu hakkında suç duyurusu!



   9

Bilindiği gibi Partimiz, diğer il 
örgütlerimizde olduğu gibi İstanbul İl 
Örgütü binasına da dört pankart asarak 
kamuoyunda sıkça tartışılan çeşitli so-
rular sordu. Pankartlarımızın birincisi 
“Soru Bir: Diploma Nerede?” yazı-
lı pankarttı. İkinci pankartta “Ame-
rika’da boynuna takılan ‘Yahudi 
Cesaret Madalyası’ Nerede?” soru-
sunu soruyordu. Üçüncü pankartımız, 
kamuoyunda gündem olan “128 Mil-
yar Dolar ve 208 Ton altın nerede?” 
sorularını içermekteydi. Dördüncü 
pankartımız ise son günlerde AKP’gil-
ler’in gerizlerinin bir mafya lideri ta-
rafından patlatılmasıyla ortaya çıkan 
uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili “Ko-
lombiya’da Yakalanan 5 Ton Koka-
ini İzmir Limanı’nda Teslim Alacak 
Kimdi?” sorusunu içeriyordu.

Görüldüğü gibi herhangi bir özne 
taşımayan, sadece sorular soran pan-
kartlarımız, tüm bu soruların muha-
tabının kendileri olduğunu adları gibi 
bilenler tarafından hukuksuz bir şekil-
de indirildi. Tabiî yapılan iş alenen bir 
hırsızlık olunca hukuk kuralları çerçe-
vesinde olması zaten beklenemezdi.

AKP’giller pankart hırsızlığıy-
la yetinmeyerek bir de İstanbul İl 
Örgütü’nden yoldaşlarımızı ifade ver-
meye çağrıldılar. İfadeye giden yoldaş-
larımıza önce hakaret suçundan ifade-

ye çağrıldığı söylenmesine rağmen 
o sırada yapılan polis-savcı telefon 

görüşmesinin hemen sonrasında savcı 
tarafından “cumhurbaşkanına hakaret” 
suçundan işlem yapılacağı söylendi. Bu 
açıkça hukuksuzluktur. Bu duruma sert 
tepki gösteren Hukukçu Yoldaşlarımız 
ifadelerinde özellikle şunları belirtti-
ler:

“Bu hukuksuzluğun yapılmasını 
emreden savcı açıkça suç işlemekte-
dir. Bu hukuksuz emri uygulayarak 
pankartımızı indiren kolluk kuvvet-
leri açıkça suç işlemektedir. Yasal 
bir partinin suç olmayan pankartla-
rını gasp ederek partimizin anayasal 
hakkı olan ifade özgürlüğü engellen-
miştir. Savcının yapması gereken bu 
soruları soranları ifadeye çağırmak 
değil bu soruların sorulmasına se-
bep olan kişileri ve olayları aydınlat-
mak, suçluları ortaya çıkarmaktır.”

İfade sürecinde Parti 
Avukatlarımıza gösterilen “Olay Savcı 
Görüşme Tutanağı”nda ise aynen şu 
ibareler yer alıyordu:

“Alınan talimata istinaden 
27.05.2021 günü saat 23.00 sıralarında 
vinç marifetiyle bina dışından bahse 
konu pankartlar indirilmiş, muhafaza 
altına alınmış, parti binası kapalı ol-
duğu için parti yetkililerine ulaşıla-
mamış...”

Görüldüğü gibi AKP’giller’in aleni 
hırsızlığı tutanakta da kendini net bir 

şekilde belli ediyor. Saat 23.00’te parti 
binamıza vinçle geliniyor, “parti bina-
sı kapalı olduğu için parti yetkililerine 
ulaşılamamış” oluyor. 

Peki, her ne kadar meczuplarınızı 
bu işten muaf tutsanız, örneğin gece-
yarıları Soylu’ya destek veren amigo-
larının sokağa çıkmasına göz yumsa-
nız da sade vatandaşlar için saat 21.00 
sonrası sokağa çıkma yasağı ilan eden 
yine sizler yani AKP’giller değil misi-
niz?

Bu durumda saat 23.00’te parti bi-
namızın açık olması beklenebilir mi?

Bu mantık dışı gerekçeyle pankart 
hırsızlığının üstünü kapatabileceğinizi 

mi zannediyorsunuz?
Partimiz adına ifadeye giden Hu-

kukçu Yoldaşlarımızın, söz konusu 
hırsızlığa imza atanları mahkûm et-
tikleri Beyazıt Polis Merkezinden dö-
nüşünde İstanbul İl Örgütümüzde bir 
basın açıklaması gerçekleştirdik.

Basın açıklamasını yapan İstanbul 
İl Yöneticimiz Doğan Çıngı, AKP’gil-
ler iktidarının ayyuka çıkan rezalet-
lerini, hırsızlıklarını, soygunlarını, 

vurgunlarını bu tür hukuksuz işlerle 
perdelemeye, Partimizi engellemeye 
çalıştıklarını dile getirerek söz konusu 
pankartlardaki soruların peşini bırak-
mayacağımızı dile getirdi.

Ardından söz alan Parti Avukat-
larımızdan Ayhan Erkan, Savcıların 
asıl görevlerini bir kez daha hatırlat-
tı. Erkan, Savcıların asıl görevinin, 
AKP’giller’ce çalınan pankartlarımız-
da da ifade ettiğimiz üzere diplomasız 
olduğu halde Cumhurbaşkanlığı maka-
mını işgal eden kişinin soruşturulma-
sı olduğunu ifade etti. Savcıların asıl 
görevinin Ege’de bize ait olan 20 Ada-
mızın Yunanistan tarafından nasıl işgal 
edildiğini, yapılan kamu malı hırsızlık-
larını, yolsuzlukları, vurgunları, doğa 
talanlarını soruşturmak olduğunu dile 
getirdi. Malum mafya liderinin ifşa 
ettiği ve AKP’giller tarafından işle-
nen binbir suçun soruşturulmasının da 
savcıların görevi olduğunu ifade eden 
Erkan, Yargının AKP’giller’in hukuk 
bürosuna dönüştürüldüğünün bir kez 
daha altını çizdi. Yapılan bu hırsızlı-
ğın AKP’giller’in Partimize yönelik 
duyduğu korkunun açık bir göstergesi 
olduğunu söyleyen Erkan, sözlerini 
Devrimci Ozanımız Âşık İhsani’nin 
“Korkuyorlar, korkacaklar kork-
sunlar! Elimizin nasır balyozlarını 
başlarına çalacağız, yakındır!” dize-
leriyle sonlandırdı.

Basın açıklamasında da ifade edil-
diği gibi ülkemizde hukuk AKP’gil-
ler’in arka bahçesi haline gelmiştir. 
Hâkimler ve Savcılar bir kişinin ağ-
zından çıkan lafa bakarak soruşturma 

açıp, kararlar vermektedirler. Bağım-
sız mahkemeler ise sadece kanun me-
tinlerinde ve sözde kalmaktadır.

AKP’giller’in Kaçak Saraylı Rei-
si ve avanesi ne kadar uğraşsa boştur. 
Partimizin mücadelesini engellemeye 
güçleri yetmeyecektir. Hem AKP’gil-
ler hem de bu kanunsuzluklara ortak 
olanlar tüm suçlarının hesabını birer 
birer vereceklerdir. Sanmasınlar ki 
Gerçek Adaletin hükmünden kaçabi-
leceklerdir. Eninde sonunda gerçekten 
bağımsız, emri hukuktan ve vicdandan 
alan bağımsız mahkemeler önünde he-
saba çekilecek, çelik bilezikle tanışa-
caklardır.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu-
günün can alıcı sorularını sormaya de-
vam edeceğiz:

Diploma Nerede?
Amerika’da Boynuna Takılan 

“Yahudi Cesaret Madalyasi” Nere-
de?

128 Milyar Dolar ve 208 Ton Al-
tın Nerede?

Kolombiya’da Yakalanan 5 Ton 
Kokaini İzmir Limanı’nda Teslim 
Alacak Kimdi?

Yok öyle kaçmak, parti binaları-
mızdan gece yarıları pankartlarımızı 
çalmak! 

Ensenizdeydik, ensenizdeyiz, en-
senizde olmaya devam edeceğiz!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

29 Mayıs 2021

Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul İl Örgütü

Yedinci videosunda da son Baş-
bakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam 
Yıldırım’ın uyuşturucu ticareti ile ilgi-
li somut bilgiler verdi. Yine Kıbrıs’ta 
öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cina-
yetine ilişkin de açıklamalar yaptı. Ve 
hatta bu cinayeti işlemek üzere Korkut 
Eken tarafından kendilerine teklif ya-
pıldığını, kendisinin de bizzat kardeşi 
Atilla Peker’i görevlendirdiğini, Ha-
vaalanında hiçbir aramadan geçmeden 
üzerlerindeki silahlarla Kıbrıs’a gittik-
lerini ama daha sonra Korkut Eken’in 
başkaları ile “işi çözdüğünü” söyledi. 

Bütün bunlar açıkça organize cina-
yetin itirafıdır. 

Yine Erkam Yıldırım hakkındaki id-
dialarla ilgili olarak da suçun asıl faili 
yerine açıklama yapan babası Binali Yıl-
dırım oğlunun, “Venezuela’ya test kiti 
ve maske dağıtmaya gittiğini” söyle-
miş ve oğlunun işlediği suçlardan bilgi 
ve görgü sahibi olduğu anlaşılmıştır.

Erkam Yıldırım’ın Venezuela’ya 
gittiği tarihte Venezuela’da günlük Ko-
vid vaka sayısı ortalama 300’dür. Ül-
kemizde ise 40.000 civarındadır. Yani 
Venezuela’nın ne bizden gidecek mas-
keye ne de test kitine ihtiyacı vardır. 
Bu gerçeğe aykırı beyanın söylenmesi-
nin tek amacı suçu örtbas etmektir. Ay-
rıca Erkam Yıldırım’ın ne siyasi ne de 
bürokratik bir unvanı vardır. Venezuela 
devletine yardım götürme yetkisine sa-
hip değildir. Kaldı ki her iki devletin 
kayıtlarında da böyle bir yardım ziya-
reti gerçekleştiğine dair kanıt buluna-
mamıştır. Bu nedenle Erkam Yıldırım, 
uyuşturucu ticaretindeki ortağı Halil 
Falyalı ve siyasi organizasyon ayağın-
dan olduğunu düşündüğümüz Binali 
Yıldırım hakkında soruşturma başlatıl-
ması için suç duyurusunda bulunduk.

Bu Uyuşturucu Ticaretinin Bodrum 
Yalıkavak Marina üzerinden yapıldığı 
ve bu Marina’nın başında da Mehmet 
Ağar’ın olduğu iddia edilmiştir. Se-
dat Peker’in ilgili videoda anlattığına 
göre Erkam Yıldırım, Halil Falyalı, 
Mehmet Ağar uyuşturucu ticaretinde 
ortaktır. Zaten Mehmet Ağar da basına 
verdiği demeçlerde Bodrum Yalıkavak 
Marina’dan kendisinin sorumlu oldu-
ğunu, marinadaki tüm sevk ve idare-
nin bilgisi dahilinde yapıldığını, eğer 
kendisi burayı idare etmese mafyanın 
gelip çökeceğini beyan etmiştir. Yani 
Bodrum Yalıkavak Marina’da dönen 
tüm kirli işler, uyuşturucu ticareti ve 

benzeri suçların Mehmet Ağar tarafın-
dan yönetildiği açıktır.

Bütün bu suç örgütü yöneticilerinin 
de iktidardaki AKP ile yakın ilişki için-
de oldukları ve hatta çeşitli düzeyde si-
yasi görevler aldıkları da bir gerçektir. 

Bir zamanlar AKP’nin siyasal pro-
pagandasını yapan, AKP’giller’in iste-
ğiyle kendilerine muhalif milletvekille-
rine, gazetecilere, aydınlara sözlü ve fiili 
saldıralar düzenleyen Sedat Peker, ara-
larında çıkan uyuşmazlık sonrası kirli 
çamaşırları ortaya dökmeye başlamıştır. 

Başlangıçta hedef Süleyman Soylu 
iken, şimdi hedefi büyütmüş ve Binali 
Yıldırım üzerinden Tayyip Erdoğan’a 
yönelmektedir. Dolayısıyla ortada bü-
yük bir suç sarmalı vardır. Aynı zaman-
da geniş çapta bir uyuşturucu ticareti 
ile hem insanlarımız zehirlenmektedir 
hem de büyük paralar vurmaktadırlar. 

Bütün bunlar yürürlükteki yasalara 
göre açık suçtur. 

Esasen bu suçların takibini yapmak 
ve suçluların cezalandırmalarını sağla-
mak görevi, ülkedeki Cumhuriyet Sav-
cılarınındır. Yürürlükteki Ceza Muha-
kemesi Kanununun 160’ıncı madde-
sinde “bir suçun işlendiğini öğrenen 
Cumhuriyet savcısının görevi” be-
lirtilmiştir.  Savcıların “ihbar veya 
başka bir suretle bir suçun işlendiği 
izlenimini veren bir hâli öğrenir öğ-
renmez” hemen harekete geçip soruş-
turma başlatmaları gerekirken, savcı-
lardan hiçbir hareket gelmemektedir.

Bu nedenle Halkın Kurtuluş Par-
tisi tarafından; yürütme erkinin en te-
pesindeki Tayyip Erdoğan, Süleyman 
Soylu, Mehmet Ağar, Tansu Çiller, 
Korkut Eken, Sadık Soylu, Binali Yıl-
dırım, Erkam Yıldırım, Halil Falyalı, 
Sedat Peker ve Atilla Peker hakkında; 
Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt 
Kurma, Yönetme, Üye Olma, Örgü-
te Yardım Etme (TCK m. 220), Kas-
ten Adam Öldürme (TCK m. 81, 82), 
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal 
ve Ticareti  (TCK m. 188), Uyuşturu-

cu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını 
Kolaylaştırma  (TCK m. 190), Kamu 
Görevlisinin Suçu Bildirmemesi (TCK 
m. 279) suçlarından suç duyurusunda 
bulunulmuştur.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı-
na gönderilmek üzere düzenlenen suç 
duyurusu dilekçesini, HKP Genel Sek-
reter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı 
Av. Tacettin Çolak, İzmir Cumhuriyet 
Savcılığına vermiş ve başvuru; B.M 
2021/5255 no ile Savcılık kayıtlarına 
girmiştir. 

Suç duyurusunun ardından Tacet-
tin Çolak, HKP İzmir İl Yönetiminin 
de katılımıyla İzmir Adliyesinin önün-
de basın açıklaması yapmıştır.

Çolak Konuşmasında şunları dile 
getirmiştir:

***
Saygıdeğer Halkımız, 

Bugün İzmir Adliye-
sinde bir suç duyurusunda 
daha yaptık. 

Bildiğimiz gibi bir 
Organize Suç Örgütü Li-
deri Sedat Peker, artık 
7’nci ifşayı da yaptı. Ve 
her videosunda bir kısmı-
na kendisinin de karıştığı 
yeni suçlar açıklıyor. Son 
7’nci videosunda yaptığı 
açıklama ülkenin son Baş-

bakanı, Tayyip Erdoğan’ın ikinci adamı 
Binali Yıldırım’ın oğlunun karışmış ol-
duğu organize uyuşturucu kaçakçılığı 
suçudur. Kolombiya’da Türkiye’ye 4.9 
ton kokainin İzmir Limanı’na gönde-
rildiği şeklinde açıklamalar var. Fakat 
yakalanan bu kokain gemisinde kalkış 
limanındaki konişmentoda, Uluslarara-
sı Deniz Hukukuna göre konişmentoda, 
bir geminin kalkış limanından varış li-
manına kadar izleyeceği güzergâh, ge-
minin varış limanı ve orada bu malları 
teslim alacak kişilerin her türlü şirket 
bilgileri de yer alır. 

Bütün bunlar ortadayken bu Ulus-
lararası uyuşturucu kaçakçılığı ka-
patılmak isteniyor. Ve oğlunun Ve-
nezuela’ya gitmesiyle ilgili Binali 
Yıldırım’ın yapmış olduğu açıklama 
da aslında hukuk dilinde tevil yollu 
ikrardır, suçu kabul etmektir. Uyuş-
turucu kaçakçılığı yapan gemi sahibi 
reşit olmayan bir çocuk değildir. Baba-
sının açıklama yapmasının bir anlamı 
yok. Kendisi açıklama yapmıyor ama 
babası oğlunun test kiti götürdüğünü 
söylüyor Venezuela’ya. Oysa dünya 
alem biliyor ki o kaçakçılık döneminde 

veya Erkam Yıldırım’ın Venezuela’ya 
gittiği tarihte Türkiye’de günlük 30 bin 
civarında Kovid vakası varken, Vene-
zuela’da 300’lerdedir. 

Devletlerarası ilişkilerde kittir, 
benzeri yardımlaşmalardır, devletin 
bilgisi dışında olabilir mi? 

Ya da bu devletin kayıtlarında ne 
olarak görülmektedir? 

Bütün bu bilgiler açığa çıkartılmı-
yor. Sadece “uyuşturucu kaçakçılığı 
bize yapılabilecek hakarettir, iftiradır” 
demek suçtan kurtulmaya yetmez. Do-
layısıyla Binali Yıldırım bu suçu tevil 
yoluyla ikrar etmiştir. 

Sedat Peker yine 7’nci videosun-
da Kıbrıs’ta Kontgerilla tarafından 
katledilen Kutlu Adalı hakkında da 
açıklamalarda bulunmuştur. Onun kat-
ledilmesine yönelik Kontgerilla’nın 
şefleri tarafından yapılan teklifleri ifşa 
etmiştir. Kardeşini bu iş için görevlen-
dirdiğini söylemiştir. Bunun üzerine 
kardeşi Atilla Peker gözaltına alındığı 
halde Kutlu Adalı hakkındaki itiraf-
larını savcılık ciddiye almıyor, onları 
dinlemiyor. Oysa yer, zaman, kişi, olay 
belirtilerek yapılan bu suç duyuruları, 
bu ifşalar, bu itiraflar kimden gelirse 
gelsin dikkate alınmak zorundadır. 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 
160’ıncı maddesi çok açıktır. Savcı-
ların görev ve yetkilerini düzenler bu 
madde. Bu maddeye göre, herhangi 
bir yolla suç işlendiği izlenimini alan 
Cumhuriyet Savcılarının hemen hare-
kete geçip, delil toplaması, soruşturma 
başlatması, ilgililerin yargılanmaları 
için de dava açmaları gerekmektedir. 
Bir aya yakın zamandır bu suç duyuru-
larıyla, itiraflarıyla ilgili ülkede hiçbir 
Cumhuriyet Savcısı harekete geçmi-
yor. Kendiliğinden yapmaları gereken 
davranışları onlara biz hatırlatıyoruz. 

Daha önce Mehmet Ağar’ın oğlu-
nun Elazığ’da yerel bir gazete muha-
biri Yeldana Kaharman’a tecavüz ede-
rek öldürmesiyle ilgili itirafları vardı. 
Onunla ilgili de suç duyurusunda bu-
lunduk. Şimdiye kadar bir soruşturma 
başlatıldığı bilgisi bize gelmedi. Şimdi 
de bu suç duyurusunda bulunuyoruz. 

Dolayısıyla yürütmenin en tepe-
sindeki şahıs Tayyip Erdoğan, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Eski İçişleri 
Bakanı Mehmet Ağar, Eski Başbakan 
Tansu Çiller, Eski MİT Özel Harekât 
Dairesi Başkanı Korkut Eken, Süley-
man Soylu’nun kardeşi Sadık Soylu, 
Eski Başbakan Binali Yıldırım, Binali 
Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım, Kıb-
rıslı Uyuşturu Kaçakçısı Halil Falya-
lı, Organize Suç Örgütü Lideri Sedat 
Peker, Sedat Peker’in kardeşi Atilla 
Peker hakkında “Suç işlemek amacıy-
la silahlı örgüt kurma, yönetme, üye 

olma, örgüte yardım etme”, “Kasten 
Adam Öldürme”, “Uyuşturucu veya 
uyuşturucu madde imal ve ticareti”, 
“Uyuşturucu veya uyarıcı madde kul-
lanılmasını kolaylaştırma” ve “Kamu 
görevlisinin suçu bildirmemesi” suç-
larından bugün itibariyle Ankara Cum-
huriyet Başsavcılığına gönderilmek 
üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı-
na Halkın Kurtuluş Partisi tarafından 
suç duyurusunda bulunulmuştur.

Basın açıklamasını İzmir halkının 
da ilgi ve alkışlayarak izlediği Çolak, 
konuşmasını şöyle sonlandırmıştır:

“Buradan bir kez daha söylüyo-
ruz, Cumhuriyet’in Savcıları bu iş 
için görevliler, maaşlarını bu görev 
için almaktalar. Dolayısıyla görevi-
ni yapmayan Cumhuriyet Savcısı 
suç işlemektedir. Kendilerini bir kez 
daha uyarıyoruz. Siyaset makamın-
dan, yürütmeden talimat beklenerek 
yargı mekanizması çalıştırılmaz. Ül-
kede erkler ayrılığı tamamen orta-
dan kaldırıldığı için, hukuk sistemi 
AKP’nin hukuk bürolarına dön-
dürüldüğü için gözümüzün önünde 
sanki bir mafya dizisi izler gibi mil-
yonların önünde ortaya çıkan suç-
larda savcıların hareketsiz kalması 
çok vahim bir durumdur. Ülkenin 
gelmiş olduğu içler acısı durumun 
göstergesidir. Halkın Kurtuluş Par-
tisi bu sürece müdahale etmektedir. 
Bundan sonra da edecektir.

“Halkın Kurtuluş Partisi “Halk 
İçin, Halk Tarafından” bir yönetim 
anlayışını benimsemektedir. Ayrı-
ca Halkın Kurtuluş Partisi’ne göre, 
idari her türlü eylemin ve davra-
nışın halka açık olması ve yargısal 
denetime tabi olması, gerçek hukuk 
devletinin temel prensibidir.”

***
Avukatlarımız tarafından savcılığa 

verilen suç duyurusu dilekçesinde be-
lirtildiği gibi; suçların ifşası, siyasilerle 
birlikte siyasi, ekonomik, gayrimeşru 
bütün ilişkilerin merkezinde bizzat yer 
almış, bir organize suç örgütü liderin-
den gelmiş olması; suçların ağırlığını, 
vahametini hafifletmediği gibi, fiillerin  
suç olma niteliğini de ortadan kaldır-
maz. Bu nedenle iddia edilen suç fiil-
lerinin soruşturulmasında büyük kamu 
yararı vardır. 

Savcıları göreve çağırıyoruz. 
Aksi taktirde onlar da görevi kötü-

ye kullanma suçunu işlemiş olacaklar. 
26 Mayıs 2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

HKP’den: Partimize hırsız girdi!

HKP’den:

AKP’giller’in organize suç örgütleriyle girdikleri kirli ilişkilerin, 
işledikleri suçların hesabını soracağız!

Baştarafı sayfa 1’de

Baştarafı sayfa 1’de

Yıl: 16 / Sayı: 160 / 1 Haziran 2021
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Yezid’den bu yana İslam’a ve Hz. 
Muhammed Ümmetine en büyük 

kötülüğü eden Amerikan yapımı, Ka-
çak ve de Haram Saray’da mukim Po-
tomyalı Yezid!

Takmışsın boynuna Yahudi Cesa-
ret Madalyasını, bir de konuşuyorsun 
hiç yüzün kızarmadan, utanıp sıkıl-
madan Filistin dostu ayaklarında… 
Ayıp be, ayıp!

Sen değil misin, Filistinli çocuk-
ları, kadınları kızları bombalarla, 
kurşunlarla katleden Siyonist İsrail 
uçaklarına Konya Karapınar’da atış 
eğitimi yaptırtan?

Sen değil misin, Beyrut Kasa-
bı-Sabra ve Şatilla Kamplarında iki 
bin beş yüz sivil Filistinliyi katleden 
Ariel Şaron’un önünde ağzı kulak-
larında Kudüs’te dost pozları verip 
dostluk edebiyatı yapan… Üstelik de 
A. Şaron Kasabı; “Yahudi milletinin 
başkenti ve İsrail’in başkenti Kudüs’e 
hoş geldiniz”, diyerek Kudüs’ün, İsra-
il’in ebedi başkenti olacağını sana da 
kabul ettirmek istediği halde… 

Ve sen de bu iddiaya dair tek laf 
etmeksizin dostluk gösterilerinde bu-
lundun… Yani sessiz kalarak A. Şa-
ron’un tezini kabul etmiş oldun.

Mavi Marmara’da, Akdeniz’in açık 
sularında gemiye baskın yapıp dokuz 
Müslümanı öldürüyor İsrail; sen “Gi-
derken bana mı sordunuz?” deyip 
satıp geçiyorsun o şehitleri… Açtığın 
davayı bile birkaç milyon dolar karşılı-
ğında geri çekip anılarına bile sahip çık-
mıyorsun o garibanların…

Eee Hafız, bir de Tweetler atıyorsun, 
şöyle:

“İslam ülkeleri başta olmak üzere 
tüm dünyayı İsrail’in Mescid-i Ak-
sa’ya, Kudüs’e ve Filistinlilerin evle-
rine yönelik saldırılarına karşı etkili 
şekilde harekete geçmeye davet ediyo-
rum.”

“İsrail’in ilk kıblemiz #Mescidi-
Aksa’ya yönelik maalesef her Rama-
zan ayında gerçekleştirdiği menfur 
saldırıları şiddetle kınıyoruz. 

“Türkiye olarak her hal ve koşul-
da Filistinli kardeşlerimizin yanında 
olmaya devam edeceğiz.”

Ve Filistin Halkına Siyonist Katil 
Devletin ettiği zulüm ve katliamı kını-
yorsun, kürsülerde, ekranlarda…

Ülen bırak bu numaradan Filistin 
dostluğunu da, boynundaki Yahudi Ce-
saret Madalyasını çıkar çıkarabilirsen…

Çıkaramazsın, değil mi?
Nemrud’un hazinesi gibi taşırsın 

onu, kurşun geçirmez yeleğinin arkasın-
da…

Sen ve avanen CIA tarafından (Mor-

ton Abromowitz) devşiriliyorsun. Onlar-
la anlaşıyorsun. 

BOP’ta görev alacağınıza dair söz 
veriyorsun ve 19 yıldan beri de o göre-
vi yapıyorsun. Yani Türkiye’nin üç par-
çaya bölünmesine dair söz veriyorsun 
ve o sözün doğrultusunda çalışıyorsun. 
Türkiye’ye düşmansın. Amerika’ya ça-
lışıyorsun.

İslam’ın içinin boşaltılmasına dair de 
söz veriyorsun ve İslam’ı, Muaviye-Ye-
zid-CIA-Pentagon İslamı haline getiri-
yorsun…

İsrail’in düşmanlarının ortadan kal-
dırılıp o Siyonist devletin güvenliğinin 
sağlanmasında da ona yardım edeceğine 
dair söz veriyorsun, efendin ABD Çaka-
lına. O sözünü de tutuyorsun…

Saddam Hüseyin’in, Muammer Kad-
dafi’nin emperyalist işgalci haydutlar 
tarafından şehit edilmesine suç ortaklığı 
yapıyorsun. 

Efendilerine elinden gelen yardımı 
sunuyorsun bu kanlı katliamlar işinde…

Irak, Libya, Suriye’nin ve ülkemizin 
cehenneme çevrilmesine, bütün gücünle 
destek sunuyorsun. Özetçe; Ortadoğu’da 
ABD ve AB Emperyalist Haydutlarının 
ve on milyon Müslümanın katledilmesi 
sürecine taşeron rolünde 19 yıldır dahil 
oluyorsun. Yani senin ellerinde de on 
milyon masum Müslümanın kanı var…

Eğer sende ve avanende Allah Kor-
kusu ve Mahşer Günü inancı olsaydı, 
bunların hiçbirini yapamazdın…

Bu sebeple de siz Allah’tan korkmaz 
ve Din Günü’ne-Hesap Günü’ne inan-
mazsınız… Allahsız ve kitapsızsınız, 
imansızsınız…

Rehberiniz İblis’tir sizin. Onun ço-
cuklarısınız…

Hırsızsınız, Kamu Malı Hırsızı… 
Vatan Satıcısınız. Ege’de 20 Ada’mızı, 
emperyalist sahiplerinizin emri üzerine 
Yunanistan’a ellerinizle teslim ettiniz… 
Ve sıfır numara ABD uşağısınız… AB 
işbirlikçisisiniz. Yeni Sevr’in en ağulu 
savunucularısınız…

Halk düşmanısınız… Türkiye’de 
Ekonomiyi, Yargıyı, Orduyu, Eğitimi ve 
Siyaseti tahrip edip enkaza çevirdiniz. 
İnsanlarımız işsizlikten pahalılıktan kı-

rılıyor…
Evine ekmek götüremediği için in-

tihar ediyor insanlarımız. Bazen günde 
7’ye kadar çıkıyor, canına kıyan insan-
larımızın sayısı. 

Velhasıl, Türkiye’ye ve İslam Âle-
mine en büyük ihanetleri hükümetleriniz 
etti…

AKP kurucularından, bakanlarından 
ve parti programı yazarlarından olan 
Ekonomi Profesörü Abdüllatif Şener, İs-
lam Ümmetine 1500 yıldan bu yana en 
büyük kötülüğü iktidarınızın verdiğini 
söylüyor, çok haklı olarak…

Moğol İstilaları döneminde bile yedi 
yüz elli bin Müslümanın canına kıyıldığı-
nı tespit eder ciddi Tarihçiler…

Siz ise yapımcılarınız, efendileriniz 
ve sahipleriniz, oynatıcılarınız ABD ve 
AB Emperyalist Çakallarıyla birlikte on 
milyon Müslümanın canına kıydınız, ha-
inler!

Şimdi A. Şener’in söylediklerini din-
leyelim ya da tapesini okuyalım:

***
Videonun tapesi:
Abdüllatif Şener: 10-15 sene bo-

yunca; “Millet beni seçti”, bunu söyle-
miyor muydu? 

Meşruiyetinin kaynağı olarak sürekli 
sandığı gösteriyordu. Sonra sandık kendi-
ni sarsmaya başlayınca, sandık hilelerine 
ve sandığa rağmen farklı şeyler yapmayı 
test etti özellikle İstanbul seçimlerinde. 
Haksız yere, gereksiz yere seçimleri ye-
niletti. Hatta birtakım İçişleri Bakanlığı 
operasyonları yapmak suretiyle sanki se-
çimlerde bir tezgâh varmışçasına deliller, 
olmayan deliller icat etmeye kalktı, onu 
da beceremedi sonra seçimleri yeniletti. 
Yani artık seçimlere de güvenmediğini, 
seçimlerin de kendisini iktidara taşıya-
mayacağını özellikle son belediye seçim-
lerinde ve özellikle İstanbul seçimlerin-
deki testiyle, denemesiyle gördü.

Şimdi önümüzdeki süreçte de bunu 
hepimizden iyi kendisi görüyordur ve 
ben artık Erdoğan’ın altındaki halının, 
sürekli; “halk beni seçiyor, halk beni is-
tiyor”, laflarının bir anlam taşımadığını 
görüyorum. Neden böyle? Çünkü halka 
o kadar yabancılaşmış bir Erdoğan var 
ki... Eskiden insanlar daha yakın, sıcak 
görürlerdi, bilmem işte Keçiören’de bir 
apartman dairesinde otururdu iktidarın 
ilk yıllarında veya daha başbakan ol-
madan önce, belediye başkanı olmadan 
önce, işte yüzüğünü gösterir vatandaşa, 
kendisini dinleyen insanlara; “Recep 
Tayyip Erdoğan’ın bu yüzüğünden başka 
hiçbir şeyi yoktur. Günün birinde Erdo-
ğan zengin olmuş derlerse bilesiniz ki 
Erdoğan hırsızlık yapmıştır”, diye nutuk-
lar atarlardı. Ve insanlar da onu kendile-

rinden biri görürlerdi ama…
Fatih Ertürk: Herkesi inandırdı o 

dönemde. Çünkü sizler de birlikte bir si-
yasi hareket içine girdiniz o dönemde.

Abdüllatif Şener: Yani o dönemde 
evet bazı şüpheler vardı. Bende de vardı, 
beraber parti kurduğumuz arkadaşlarda 
da vardı, acaba nasıl gider diye endişeler 
falan…

Ama özellikle yerleştikçe, gücünü 
artırdıkça, kurumları ele geçirdikçe, birta-
kım engelleri aştıkça, medyayı ele geçirip 
tek yanlı propagandayla kendince halkın 
kendisine desteğini garantiye aldıkça hem 
devlet kurumlarını hallettik hem halkı da 
hallettim diye düşündükten sonra, gerçek 
niyetleri ortaya çıktı; hedeflediği hayat, 
hedeflediği hükümet tarzı ortaya çıktı. 
Hedeflediği hayatta bu ülkede, bu toprak-
larda yaşamış, hiç kimsenin yaşayamadığı 
büyük bir lüks, ihtişam ve şatafatla yaşa-
mayı hedef edinmiş, onu gerçekleştiriyor. 
İşte saraylar… Şark sarayı Ahlat’ta, yazlık 
saray Marmaris’te, kışlık saray Ankara’da 
dünyanın en önemli saraylarından biri. 
Milyonlarca liralık sadece elektrik para-
sı, muhteşem ziyafetler, Türkiye’de değil 
dünyada herhangi bir lokantada bulama-
yacağın derecede ismini, adını hatırla-
mayacağın yiyecekler, içecekler ve göre-
meyeceğin ihtişamda yemek servisleriyle 
geçen günler ve bunun verdiği hava…

O yetmiyor uçak üstüne uçak alıyor. 
Ya 400 milyon liralık bir uçak, 400 milyon 
dolar. Saray, uçan saray; konferans salo-
nu var, kütüphanesi var işte yemek salo-
nu var, her şeyi mükemmel. İstediği yere 
gidiyor, yedekler de peşinden takılıyor. 
Bir karayollarında havaalanına gidişi var;

Allah trafik on dakika kesiliyor, mo-
tosikletler geliyor geçiyor, geliyor geçi-
yor o yetmiyor arkasından otomobiller 
geçiyor falan, korumalar vesaire. En so-
nunda kendi geliyor, o geçene kadar biz 
ışıkta bütün programlarımızı kaçırıyoruz.

Bu ihtişam… E, bir taraftan da kor-
kunç bir zenginleşme, korkunç bir zen-
ginleşme, ailenin zenginleşmesi. Er-
doğan kendisinin, eşinin, çocuklarının, 
kardeşlerinin ve ikinci sınıf akrabaları-
nın mal varlığını objektif ve şeffaf olarak 
ilan edebilir mi? Veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisine… Benim birinci, ikin-
ci sınıf akrabalarım, ailelerim dâhil mal 
varlığını inceleyin diyebilir mi?

Diyemez, diyemez, diyemez...
Birtakım ipuçları olmasa, mal var-

lığıyla ilgili birtakım bilgiler olmasa, tâ 
dünyanın öbür ucunda ABD’de; “Sayın 
Erdoğan senin ve ailenin mal varlığını 
inceleriz haa”, diye kendi meclislerin-
de, parlamentolarında önerge kabul edip 
şantaj olarak tutabilirler mi, tutarlar mı? 
O sadece bir lüzumsuz görüntü müdür? 

Bunu niye anlatıyorum? Anlattığım 
şey şu: 

Bir ihtişamı, bir lüksü, bir şatafatı, 
halkın derdinden anlayamaz bir Erdo-
ğan’ın, nasıl ortaya çıktığını anlatıyo-
rum.

Halkın çektiği hayat başka, halkın 
duyguları başka, halkın ıstırapları baş-
ka, hayat mücadelesi başka; Erdoğan’ın 
yaşadığı, ailesinin yaşadığı şatafat, ihti-
şam o başka. Binbir Gece Masalları’na 
konu olan Abbasi Saraylarında bile 
böyle bir ihtişam olmamıştır. Hatta ben 
çok rahatlıkla söylerim; ne Fatih Sultan 
Mehmet’in sarayında, ne Kanuni’nin 
sarayında, ne Yavuz Sultan Selim’in, o 
yükselme dönemi padişahlarını sayıyo-
rum, sarayında ve hayatında Erdoğan’ın 
hayatındaki ihtişam olmamıştır.

Fatih Ertürk: O kadar yani.
Abdüllatif Şener: O kadar. E, şimdi 

bu ne demek? Bu, halka ve topluma, bu 
ülkenin dertli esnafına, dertli çiftçisine, 
dertli işsizine, emeklisine, EYT’lisine ne 
kadar uzak bir hayat sürdüğü demektir.

Halkına bu kadar yabancılaşmış bir 
insanın, bir daha sandıktan meşruiyet 
testi yapıp da geçebileceğini düşünebilir 
misiniz?

Bu imkânsız. Erdoğan için imkânsız. 
Halk başka, Erdoğan başka.

Halkın, bu ülkede yaşayan insanların 
kendileri ve aile düzenleri farklı, Erdo-
ğan ve ailesinin hayat tarzı ve düzeni 
ayrı, ayrışmış. Artık seçimle iktidar dö-
nemi bitmiştir. 

Fatih Ertürk: Şöyle bir lafınız da 
var; “On beş asırlık İslam Tarihinin en 
günahkâr iktidarı Erdoğan’ındır”, demiş-
siniz.

Abdüllatif Şener: Evet, ona inanı-
yorum, samimi olarak inanıyorum.

Fatih Ertürk: “On beş asırlık İslam 
Tarihinin en günahkâr iktidarı”. Doğru 
mu bu tabir?

Abdüllatif Şener: Evet, bu tabir 
doğru bence. 610 Hicret, 620 (622-632 
olacak – N. Ankut) galiba Peygamberin 
vefatı. O günden bugüne kadar on beş 
asır geçmiştir, 1400 küsur yıl geçmiştir. 
Bu süre içerisinde en günahkâr iktidar 
Erdoğan hükümetleridir. 

Ben bunu Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde söyledim. Birkaç kere söyle-
dim; “İslam Tarihi’nin en günahkâr ikti-
darısınız”, diye.

Niye biliyor musunuz?
Şu: E, ülkelerle iş tutup Libya’yı, Su-

riye’yi, Irak’ı, Yemen’i kan gölüne çevi-
ren süreçler var ya, bu süreçlerin ortaya 
çıkmasındaki en büyük etken, bu bölge-
lere sınır bir ülke olarak Erdoğan hükü-
metlerinin vermiş olduğu desteklerdir, 
bu emperyalist politikalara.

Ve bu politikalar sonucunda akan 
kan ve tecavüzler çocukların masumi-
yeti, İslam dünyasının çektiği ıstırap-
lar, acılar, tahribat on beş asırlık İslam 
Tarihi’nde hiçbir dönemde yaşanma-
mıştır. Ben tâ lise yıllarımdan itibaren 
Moğol, Moğol istilalarının İslam dün-
yasına verdiği zararları çok okumuşum-
dur. Bu konuda baya kitap okudum. 
Osman Turan’ın kitapları vardı Profe-
sör, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam 
Medeniyeti, orda uzun uzun anlatırdı.

Türkiye çapında organize olmuş en 
büyük ve en etkili Kanunsuzlar ör-
gütü-cürüm örgütü olduğunu göster-
mektedir, S. Peker’in tüm söyledikle-
ri, tüm açıklamaları ve yer, zaman ve 
kişi adları vererek anlattığı olaylar…

2- “Son Kabadayı” Dündar Kılıç’ın 
bir röportajındaki şu özdeyiş değerinde-
ki sözünü doğruluyor, gösteriyor:

“Türkiye’de Polisin ilgisi ve bilgisi 
dışında, hiç kimse bir iğneyi bile şu-
radan alıp şuraya koyamaz. Yani bir 
iğnenin bile yeri değiştirilemez.”

Peki değiştirilirse ne olur?
Bu yaşımıza kadarki gözlemleri-

mizden, tanıklıklarımızdan biliyoruz ki, 
polisin tepkisi çok sert olur. Ve o işi ya-
pan öyle bir ayar alır ki, bir daha asla bu 
hatayı yapamaz. Oyunu kuralına uygun 
oynar…

Sedat Peker aynen bu kuralı doğrulu-
yor anlatımlarıyla…

Sıradan kenar mahalle hırsızı semt 
karakoluyla anlaşıktır. Hırsızlık, yolsuz-
luk, suç örgütü büyüdükçe ilçe polisi, il 
polisi ve Ankara’daki genel merkeze ka-
dar uzayıp gider bu ilişkiler, ortaklıklar, 

işbirlikçilikler ağı. 
S. Peker de büyük bir organize suç 

örgütü lideri olduğu için, Derin Devlet-
le-Kontrgerilla’yla (Her zaman ve her 
yerde CIA yönetimindedir), milletvekil-
leriyle, sermaye parti liderleriyle ve ba-
kanlarla çalışıyor. Onlarla işbirliği halin-
de oluyor her an…

3- Başta da belirttiğimiz gibi S. Pe-
ker, Türkeşçi, bunu açıkça belirtiyor.

A. Türkeş kim?
ABD’nin-CIA’nın dünyada 1950 ön-

cesi Kontrgerilla eğitiminden geçirdiği 
birkaç kişiden biridir. 

1965’te de o zamana dek Osman Bö-
lükbaşı liderliğindeki CKMP’yi (Cum-
huriyetçi Köylü Millet Partisi) ele geçi-
rip onu tam anlamıyla bir Kontrgerilla 
Partisine dönüştüren kişidir, A. Türkeş. 
Bu partinin adını da 1969’un Şubat ayın-
da MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) ola-
rak değiştirmiştir…

Hatırlanırsa biz hep; “Süper NA-
TO’nun-Gladyo’nun-Kontrgerilla’nın 
siyasi parti görünümündeki özel örgü-
tüdür, paramiliter örgütüdür”, diyoruz 
MHP için…

Bu CIA Örgütü 1965’ten beri Dev-
rimci Güçlere karşı kullanılmaktadır. 
Çarpıştırılmaktadır. 12 Mart 1971 ve 12 
Eylül 1980’deki Faşist Darbelere zemin 
oluşturabilmek için binlerce devrimci-

nin, demokratın, aydının, bilim insanı-
nın, gazetecinin ve sanatçının ve hatta 
Savcı Doğan Öz’ün bile canına kıymıştır. 

Bu aşağılık, kanlı, karanlık işleri 
yaptırabilmek için de toplumun en alt 
katmanında yer alan, lümpen kişilik de-
diğimiz, suç işlemeye potansiyel olarak 
yatkın, empati yeteneğinden yoksun, psi-
kozlu gençleri kandırıp, tuzağına düşü-
rüp örgütlüyordu bu Kontrgerilla Partisi. 

AKP ve Molla Necmettin’in partileri 
gibi Ortaçağcı partilerin, bilinçsiz, cahil 
insanlarımızın din duygularını sömür-
mesi gibi, MHP de cahil, bilinçsiz insan-
larımızın milli duygularını sömürerek tu-
zağa düşürmekteydi. Hâlâ da öyledir ta-
biî… Bu CIA yönetimindeki sözde parti-
nin kriminal şefleri hep Kontrgerilla’yla, 
MİT’le, Polisle ve Burjuva Partileriyle iç 
içe olmuşlardır. Öyle çalışmışlardır. 

S. Peker’in videolu açıklamaları işte 
bu gerçeği bir kez daha en somut biçim-
de ortaya koymaktadır…

4- Ve diyor ki S. Peker:
“Tayyip Abi, kurtar beni! Sen şefi-

mizsin. Biz çömezleriniz. Fakat diğer çö-
mezler beni dışladılar, oyun dışına attılar. 

“Onlar gizliden gizliye senin altını da 
oyuyorlar. Onlara güvenme, bana güven. 
Bak ben senin eşine laf söyleyen eski 
milletvekilinin, F. İşbaşaran’ın bile iki 
defa kemiklerini kırdırdım.

“Onlara ayar ver, hatta kov onları. 
Onlar kötü, kötü işleri var. Bense iyiyim. 
Beni al yanına. Ben hizmete amadeyim.”

Özetçe dedikleri bunlar S. Peker’in…
Kolombiya’da yakalanan gemide 

dört ton dokuz yüz kilo kokain ele geçi-
riliyor. Oradaki çıkış değeri 265 milyon 
dolarmış bu uyuşturucunun. 

Ve malın teslim edileceği yer de İz-
mir Limanı’ymış.

Acaba kime teslim edilecekti mal?
Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa paza-

rının merkez üssüymüş; buradan sevk 
olunuyormuş oralara… Ve kriminoloj 
uzmanları diyor ki; “Bu çapta bir merke-
zin kullanılabilmesi için, siyasi iradenin 
onayının alınması gerekir. Yoksa anında 
duvara toslanır.”

“Kupon arsalar bile benden izin-
siz-habersiz el değiştirmesin!”, buyruğu-
nu veren bir siyasi irade, yüz milyonlarca 
doların döndüğü bu piyasayı sadece sey-
retmekle mi yetinecek?..

Kuşkusuz hayır… Burada da aslan 
payı “kupon arsaları” yutan siyasi irade-
nin midesine, ya da küpüne mi diyelim, 
kayacak…

Ve yakalanan, sadece bir partide sevk 

edilecek maldır. Ya ondan öncekiler, son-
radan gelecekler?..

Eee, 300 milyar dolarlık servet nasıl 
birikti?

Her türden kanunsuz, karanlık iş-
ten…

Kamu mallarını hayâsızca yağmala-
maktan…

Velhasıl; Abdullah bin Mübarek’in 
deyişiyle; “Din kisvesi altında dünya 
menfaati sağla”maktan… 

Demek ki neymiş Arkadaşlar?
Tayyipgiller, ABD yapımı, CIA yö-

netiminde, çıkar amaçlı, Ortaçağcı bir 
organize suç örgütüdür. İhanet örgütü-
dür. Vatan satıcıdır, baştan ayağa suça 
batmıştır…

Tabiî S. Peker de CIA ilgisi, bilgi-
si, onayı ve izniyle konuşmaktadır Do-
ha’da. Eğer öyle olmasa CIA birkaç saat 
içinde S. Peker’i paketleyip getirir ve 
önüne atıverir Tayyipgiller’in. Bu, CIA 
için parmağını oynatmak kadar basit iş 
olur…

Belki ABD, Türkiye’de çıkar araba-
sının beygirlerini değiştirmek istiyordur. 
Belki de mevcut beygirlere yeni bir ayar 
çekmek istemektedir. 

Fakat mevcutların, her ne kadar her 
türden kullanışa hazır olsalar da, çok 
yıprandıkları ve halkı aldatma güçlerinin 
günbegün azalmakta olduğu meydanda-
dır…

ABD maşası hainler er ya da geç he-
saba çekileceklerdir…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
16 Mayıs 2021 

Başyazı
Nurullah Ankut

Baştarafı sayfa 1’de

Büyük Baba ve Çömezleri

Nurullah Ankut 1500 yıllık İslam Tarihinin
Ümmete en fazla kötülük edeni…
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Saygıdeğer Arkadaşlar!
Şunların yaptıklarına bir bakın 

ya!
Tayyip’in talimatıyla Davidson 

Ahmet, Pensilvanya’ya gidiyor, FE-
TO’yla görüşüyor. Uzlaşma, anlaşma 
teklifi götürüyor ona…

Birbirimizle uğraşmayalım, birbi-
rimizden alan çalmaya çalışmayalım. 
Kardeş kardeş “aynı menzile odaklan-
mış insanlar olarak”-Ortaçağcı Faşist 
Din Devleti Kurmaya Hedeflenmiş 
Güçler olarak, önce şu Laik Cumhuri-
yet’in izini tozunu ortadan kaldıralım 
bir, sonra ganimeti kendi aramızda 
bölüşürüz yine barış içinde…

Böylesi, işimizi hem daha kolay-
laştırır hem de hedefimize ulaşmayı 
garantileştirir. Sen gel Türkiye’ye, 
günlük, anlık istişarelerle bu işi götü-
rürüz, diyor, Davidson Ahmet Efendi. 

Fakat FETO bunların ikisinden de 
çok akıllı. Türkiye’ye gelmeyi kabul 
etmiyor… Gelirse biliyor çünkü; siyasi 
irade onun elinde, dolayısıyla da devlet 
kurumları ve güçleri yine ağırlıklı ola-
rak onun elinde. Özetçe; Kaçak Saraylı 
Hafız’ın oyununa gelmiyor… Kumanda 
Merkezinin-Merkez Üssünün, Tayyip-
giller’in uzanamayacağı bir yerde olma-
sını, kalmasını istiyor. Ve ona göre ko-
numlanıyor…

Davidson Ahmet, bu teklifi ve aracı-
lığı normal kanunlara uygun bir görev-
miş gibi sunuyor…

Devleti paylaşmışlar illegal bir Din 
Derebeyliğiyle, kendi deyişleriyle “Pa-
ralel Devlet Yapılanması” oluşturmuşlar. 
“Cemaatçi kardeşlerimiz bugüne kadar 
bizden ne istediler de vermedik?”, di-
yerek. Şimdi de aralarında çıkan anlaş-
mazlıkları; “Dön Türkiye’ye, oturalım, 
görüşelim, dostça çözüme bağlayalım”, 
diyorlar. 

Bre hainler, bre kanunsuzlar, bre hak 
hukuk tanımaz vatan satıcı Amerikan 
uşakları; hangi Anayasada yazar, devleti 
illegal bir Ortaçağcı Güçle paylaşmak?

Bunun sebebi de çok açık: Her ikiniz 
de aynı oranda kanunsuzsunuz, Mafya-
tik bir suç örgütüsünüz, Amerikan yapı-
mısınız ve Ortaçağcısınız. Bu konularda 
birbirinizden bir dirhem olsun farkınız 
yok.

Sizde hiç utanma arlanma, vatan ve 
halk sevgisi yok mu?

Zahir yok…
Zaten hiçbirinizin kanun manun ip-

lediği yok… Burada güçlü olan her iste-
diğini yapar, kimse de gıkını çıkaramaz, 
diyorsunuz. Ve de öylece davranıyorsu-
nuz. Ve her ikiniz de kamu malı hırsızısı-
nız. Ne Allah korkunuz var ne de kuldan 
utanmanız…

Davutoğlu Ahmet’in şu anlattıkları-
na bir bakar mısınız?

***
Videonun Tapesi:
Barış Terkoğlu: Onu da şu açıdan 

Sayın Davutoğlu, ben hani bu Bengü 
hanım, bilgisi dahilinde Pensilvanya’ya 
gitti, Mehmet Ağar’ın açıklamasını ha-
tırlattı. Arşivi taradığımda sizin de bir 
dönem Amerika Birleşik Devletleri’ne 
ziyaretinizde Pensilvanya’ya gittiğiniz 
gündeme gelince, siz hatta Cumhurbaş-
kanını bilgilendirdim demiştiniz. Cum-
hurbaşkanı sonradan öğrendim, bir pole-
mik konusu da olmuştu o dönem 11’inci 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le, sonra 
anılara yansımıştı. O arşivi taradığım-
da...

Bengü hanımın sorduğu soru yani 
Pensilvanya’ya devletin bilgisi dahilin-
de gitmek ne demek? Bir de biraz önce 
şunu söylediniz ya; “Ben yaptığım her 
görüşmeyi not aldım, devletin bilgisi 
dahilinde olması açısından.” Pensilvan-
ya’da not aldınız mı o görüşmenizi de? 
Mehmet Ağar gibi isimler bu açıdan 

görevlendirilmesi doğru isimler mi? Siz 
Tabiî ki bir kamu görevlisisiniz.

Ahmet Davutoğlu:  Ben onu görevi 
verecek olan kişi takdir eder yani Meh-
met Ağar doğru mu değil mi. Onu kimin 
verdiğini bilmediğim için doğru veya 
yanlış demem doğru olmaz. Ama Pen-
silvanya, hayatta bu kişiyle FETÖ şeyi 
bir kere karşılaştım o da o zaman. Önce-
sinde, sonrasında hiç... Ne Asya [Finans] 
şeyin bilmem açılışında oldu, ne o ne bu 
yok. Galiba bir kere ta 20-30... Bir kon-
feransta ben bir konuşma yaptım da o sı-
rada orda mıydı? Yani bir uluslararası bir 
konferansta, bir onu hatırlıyorum onun 
dışında yok.

Benim o zaman ben Bakanım, Baş-
bakan da Sayın Erdoğan. Bu yapı, o sıra-
da tabiî 17-25 Aralık yok daha şey belli 
değil, Türkiye’nin özellikle dış politikası 
konusunda uluslararası alanda son dere-
ce zararlı yayınlar yapmaya başladılar, 
Türkiye’yi zora sokacak. Daha sonra 
zaten işte MİT TIR’larına yapılan şey 
benim o görüşmeden 4 ay sonra falandır. 

Bunlar olunca ve böyle faaliyetle-
riyle ilgili muhtemel riskler ortaya çı-
kınca ve Türkiye içinde de, devlet için-
de yapılanma özellikle Hakan Fidan, 
bunlarla tavrım o zaman değişmedi. 7 
Şubat 2012’de Hakan Fidan çağırıldık-
tan itibaren devlette ben operasyon yani 
bir temizlik yapılması gerektiğini sayın 
Cumhurbaşkanına da söyledim. Kendim 
de Dışişleri Bakanlığında Müsteşar Feri-
dun Sinirlioğlu’nu çağırdım, bu yapının 
bir sirayet şeyi var daha küçük yeni ba-
kın, tümüyle temizleyeceksiniz dedim ve 
çalışmalara başladık.    

Suat Toktaş: Buraya bir dikkat çe-
kebilir miyim? 7 Şubat 2012’de MİT kri-
zinden sonra siz Sayın Erdoğan’ı...

Ahmet Davutoğlu: Zaten Sayın Er-
doğan da orada açık bir şekilde tavır aldı, 
Allah için şeye Sayın MİT Müsteşarına 
gitme, dedi bir tavır aldı. Ama ben ken-
di Bakanlığımdan sorumlu olduğum için 
Bakanlıkta da Sayın Feridun Sinirlioğ-
lu Müsteşardı, çağırdım. Devlet içinde 
Başbakanın görevlendirdiği, Başbakana 
bağlı bir MİT Müsteşarına karşı böyle 
bir şey yapılıyorsa burada bir yapılanma 
var, kendi içinde entegre bir şey, buna 
karşı tedbir alacaksınız ve Bakanlıktan 
gerekli adımları atın dedim, yani Bakan-
lıkta bir şey olmaması için.

Şimdi o şeye geliyorum, Eylül’de 
Birleşmiş Milletler’e giderken Sayın 
Başbakanla, Sayın Erdoğan’la oturduk 
bunu nasıl engelleriz?

Bir, bunların yurt dışındaki bize karşı 
işlemeye başlayan propaganda makine-
lerine nasıl dur deriz? 

İki, Türkiye’de devlet içinde bir dev-
let haline dönüşmeye başlıyorlar, bunu 
nasıl engelleriz? Oturduk değerlendir-
dik ikimiz başbaşa. Ve vardığımız so-
nuç şuydu; bunun herhangi bir yabancı 
istihbarat tarafından kullanılmasına izin 
vermemek için Türkiye’ye gelmesinde 
fayda var, yani Türkiye’ye getirilmesi 
lazım. Ha o sırada hakkında hukuki bir 
şey olmadığı için de Türkiye’ye gelmeye 
ikna edilmesi lazım veya konuşulması 
lazım ki en azından bir başka gücün elin-
de kullanılmasın.

Barış Terkoğlu: Davet ettiniz Tür-
kiye’ye.

Ahmet Davutoğlu: Bu bir devlet gö-
revidir bakın. Veren belli, yapacak olan 
belli. Benim amirim Başbakan o sıra-
da, Başbakan bana bu görevi verdi, ben 
bunu yapmam demem. Ya ben bunu işte 
şu risk... Ben hayatta devlet adına risk 
almaktan kaçınmadım, ya ilerde başıma 
şu gelir bu gelir ben gitmeyim falan de-
medim. Mesele bu mu efendim, Tamam.

Oradan yani New York’tayken gittik 
bir görüştüm. 

Sonra da benim amirim kim burada?
Başbakan.
Ve bu görüşmenin belli bir mahre-

miyeti var. Yani kayıt dediğim şu: Tut-
tuğum notları da sayın Başbakana hani 
sözlü olarak ifade ettim ve söyledim, 
kendisi de bilir. Kesinlikle iyi niyetliler 
değil, orada öyle böyle birtakım şeyler 
söylendi. Tabiî ikna için gittim, hedefim, 
misyonum bu olduğu için belli bir esnek-
lik içinde konuşuyorsunuz. 

Ama dikkat edin onlar da bu görüş-
meyle ilgili, geldi bize şunu teklif etti, 
bunu yaptı böyle bir şey ki her şeyi şey 
yapan, dinleyen falan bir gruptan bahse-
diyoruz.

Barış Terkoğlu: Ama siz davet etti-
ğinizi Türkiye’ye söylediniz biraz önce.

Ahmet Davutoğlu: Tabiî. Gelmeniz 
gerekir Türkiye’ye.

Suat Toktaş: Neden gelmesi gerekti-
ğini nasıl izah ettiniz?

Ahmet Davutoğlu: Şu anlamda, si-
zin Türkiye’de hani o zaman 28 Şubat 
şartı[ndan dolayı] çıktıysanız, 28 Şubat 
şartları yok ülkede. Şeyi de söyledim 
ama şu yayınlarınız bize zarar veriyor. 
Türkiye’nin âli menfaatleri açısından 
Türk dış politikası bağlamında, Dışişle-
ri Bakanı olarak söylüyorum bunu yine. 
Tabiî Sayın Erdoğan’ın... Bunları da hep 
yazdım ben şeyde o kitapta yani gizli, 
saklı şeyler değil. Araştırma Komisyo-
nuna verdiğim raporda da var bunların 
bir kısmı.

Bengü Babaeker Şap: Ne yanıt ver-
di? 

Ahmet Davutoğlu: O, şu anda şey 
övgüyle yani Türkiye’nin gidişinden ben 
haberdar değildim bu kadar şeylerden, o 
hani medya şeylerinden bakayım falan, 
dedi. Şu anda şey bir ifadeyle, geçiştiren 
bir ifadeyle gelmemi gerektiren bir du-
rum yok, sonra bakarız hani geçiştirmeye 
çalıştı intibaındayım. özetle söyleyeyim.

Net ben de birkaç kere şu anda sizin 
Türkiye’de olmanız lazım ve Türkiye’de 
28 Şubat dönemi gibi bir risk yok. O 
zaman bile ben gitmeyi doğru görmem 
yani bu ülkede, bu ülkenin şeyi en zor 
şartları da dahil olmak üzere bu ülkedir 
bizim esasımız.

Aldığım hissiyat şuydu, gelmeyecek. 
Geldim Sayın Başbakana. Efendim de-
dim, benim aldığım hissiyat gelmeyecek, 
bu çalışmalarını da durdurmayacaklar, 
muhtemel her türlü şeye karşı, olabilecek 
olaya karşı tedbir almakta fayda var. Ve 
devlet içinde yapılanmaları konusunda 
da tedbir almakta fayda var.

Ben Sayın Başbakana da oda bu ka-
naatleri teyit etti ve benim görevim bit-
miş oldu. Bu devlet görevidir, ben hani 
ilerde şu gelir başıma, bu gelir diye hiç-
bir görevden kaçmam. O gün Türkiye 
aleyhine bir faaliyete durdurabileceksem 
herkese... Dışişleri Bakanıyım çünkü 
hani işin bir de dış politika boyutu var.

Sayın Başbakan da bunları dinledi, 
haklısın dedi, bunlara güven olmayacak, 
dedi. O konuda bizimle Erdoğan arasın-
da bir görüş ayrılığı çıkmadı o aşamada. 
Benim görevim de bitmiş oldu. Şimdi 
Sayın Ağar’ın kim tarafından görevlen-
dirildiğini, görevinin amacı neydi, nasıl 
netice alındı bilmiyorum.

Barış Terkoğlu: Birde iş adamları 

var burada biliyorsunuz hani iş adamla-
rıyla birlikte gitmişlerdi.

Ahmet Davutoğlu: İşte o konular-
da ben spekülasyon yapmak istemem 
ama devlet dediği kimdir? Devlet de-
diği Sayın Cumhurbaşkanıysa mesela 
şimdi o zaman Başbakanken her ikisine 
de şey yapmak düşer. Şimdi bir hususu 
daha şey yapayım. Sayın Erdoğan da o 
spekülasyonlar yapıldığı dönemde, ben 
Başbakanken galiba 2015 Mayıs veya 
Haziran ayıydı. Şunu da açık söyledi, 
Sayın Davutoğlu benim bilgim dahilinde 
ve benim talimatımla gitmiştir ve gelip 
bana gerekli bilgilendirmeyi yapmıştır, 
diye de söyledi. 

Yani burada ben bugün Sayın Cum-
hurbaşkanıyla ihtilaf edebilirim ama asla 
onun hakkı olan bir hususu da zikret-
mekten kaçınmam, orada bu konuda da 
gerekli şeyleri söylemiştir. Dolayısıyla o 
defterin açık tarafı yok yani gerekli hiç-
bir şekilde kendime saklı tuttuğum bir 
husus değil.

Suat Toktaş: Şimdi bambaşka bir 
şey olacak ama cümlenizin arasındaki bir 
şeyi sormak isterim. Hakan Fidan’ın ifa-
deye gitmesi veya gitmemesi yönünde o 
dönem Sayın Cumhurbaşkanıyla, Sayın 
Başbakan arasında ihtilaf olduğu yönün-
de iddialar vardı biliyorsunuz, öyle iddi-
alar çıktı; doğrudur, değildir bilmiyoruz. 
Sayın Erdoğan gitme dedi, diyorsunuz.

Ahmet Davutoğlu: Şimdi ben o ihti-
lafı bilmem ama o konuda bir şey söyle-
mem ama olayın...

Suat Toktaş: Biri git dedi, biri gitme 
dedi gibi şeyler olmuştu ya onu söylüyo-
rum.

Ahmet Davutoğlu: Yok zannetmi-
yorum. Sayın Cumhurbaşkanı Gül’le, 
Sayın Başbakan Erdoğan’ın, o dönem 
itibariyle söylüyorum, arasındaki gö-
rüşmeyi bilmiyorum ama öyle bir şey 
olduğunu düşünmüyorum. Yalnız olay 
şey şudur, o gün biz bu haber geldiğin-
de Sayın Başbakan Erdoğan’la cenazede 
birlikteydik bir hocamızın cenazesinde, 
İstanbul’da. Havaalanına giderken bazı 
dış politika konuları da vardı birlikte 
konuşmak için arabaya bindik yani onun 
arabasına, o sırada Sayın Fidan, Sayın 
Erdoğan’ı aradı ve orada bilgi aktardı.

Suat Toktaş: Bizzat tanık oldunuz.
Ahmet Davutoğlu: Beraberdik tabiî 

tabiî beraberdik. Ve ben de konuya mü-
dahil oldum çünkü duydum. Ve şunu da 
söyledim; “Efendim şu anda MİT Müs-
teşarı değil, siz ifadeye çağırılıyorsunuz; 
bir kere MİT Müsteşarı giderse bir daha 
bu devleti yönetemeyiz”, dedim. 

Sayın Erdoğan da hem bana hak ver-
diğini söyledi hem de Sayın Fidan’a, git-
meyeceksin, ben geldiğimde Ankara’da 
görüşelim, dedi. Daha sonra Ankara’da 
görüşmek üzere anlaşıldı, anlaştılar. Ama 
ben de kanaatimi kendisine zikrettim. 
MİT Müsteşarı fiili bir görev, Başbakan 
görevdeyken MİT Müsteşarının ifadeye 
çağırılması, Başbakanın ifadeye çağırıl-
masıdır. Devlet hiyerarşisinde de hukuk 
hiyerarşisinde de böyle şey olmaz, bir 
soru varsa size veya bize veya hükümete 
sorulmalı. Başbakan talimatıyla çalışan 
Genelkurmayın ya başkan ya da MİT 
Müsteşarı gibi yetkililer ifadeye çağı-
rıldığı anda Başbakanlık otoritesi biter. 
Ben o konuda da Sayın, Başbakandı o 
zaman, dirayetli davranmıştı, gitmemesi 
gerektiğini söylemiştir.

Suat Toktaş: Bunu şundan... Dönem 
tanıklıkları önemli…

Ahmet Davutoğlu: Ama geçmişe de 
çok takılıp kalmamalı. Bunların bir kıs-
mını ben anlattım zaten.

Suat Toktaş: Yo zaten orada hani 
soru işaretleri vardı. Belki hani tanıklı-
ğınız vardır, o vuzuha kavuşsun diye. 
Bir de sonuçta tersi bir durum, bilinenin 
dışında tanıklığınızı anlattığınız zaman 
haber değeri var bizim açımızdan.

Ahmet Davutoğlu: Tabiî tabiî siz 
vazifenizi yapıyorsunuz.

(Halk TV’de yayınlana “Özel Röpor-
taj” Programı, 18 Mayıs 2021, https://
odatv4.com/vid_video.php?id=91716)

***

Netçe görüldüğü gibi, Arkadaşlar; 
Davidson Meczup Ahmet diyor ki: 

Ordunun işini bitirdik. Artık onlar-
dan hiçbir tepki gelemez. 28 Şubat filan 
tarih oldu…

Gel Hocaefendi Hazretleri Türki-
ye’ye, kardeş kardeş yürüyelim Menzi-
limize…

Ve bütün bu kanunsuzluklarını, nor-
mal bir devlet göreviymiş gibi anlatıyor 
Meczup… Hep söyleyegeldiğimiz gibi 
kanunsuzluk, bunlar için vazgeçilmez 
davranış kuralı olmuş…

Yine hep söyleyegeldiğimiz gibi biz, 
“Kanunsuzlar” diye üç ciltlik kitap yaz-
madık boşuna…

Siyasal İslamcılarda asla kanun an-
layışı bulunmaz… Nefret ederler onlar 
kanundan, haktan hukuktan…

Kul yapısı kanunlara uymak onlar 
için şirktir. Allah yapısı kanunlara da mal 
mülk hırsı yüzünden uymazlar. Dolayı-
sıyla da onlar için hiçbir kanun yoktur 
uyulacak…

Yine diyoruz ya; “Bunlar yalnızca 
Para Tanrısı’na tapınırlar”, diye. Aynen 
öyledir…

Para Tanrısı da bunlara der ki; “Para 
küple de nasıl küplersen küple.” O Tanrı-
nın buyruğu da sadece budur…

Davidson Ahmet Efendi!
Dünyadaki en kallavi FETÖ’cüler 

sizlersiniz… FETÖ’ye sizin ettiğiniz 
hizmeti, sizin sağladığınız kolaylığı, si-
zin yaptığınız yardım ve yataklığı hiç 
kimse etmedi, yapmadı.

Bugün FETÖ’den ağırlaştırılmış 
müebbet alanlarının tamamının suçları, 
sizin suçlarınızın binde biri bile olamaz.

Hainler!
Devleti paylaştınız FETÖ’yle. Hem 

de bile isteye… FETÖ sizi sollamaya 
başlayınca da devletteki örgütlenmede, 
telaşa kapıldınız. 

Böyle giderse devleti tümden FE-
TÖ’ye kaptıracağız, FETÖ de bizi çırak 
çıkaracak, dediniz. Önce FETÖ’yle an-
laşma, uzlaşma yolları aradınız, olmayın-
ca FETO’yu tuzağa çekmeye çalıştınız, 
o da olmayınca savaşa tutuştunuz. CIA 
sizden yana tutum alınca da siz galip gel-
diniz. Daha doğrusu galip getirildiniz…

Bütün bu her biri ihanete eşdeğer 
suçlarınız sıradan suçlardan mıdır?

Hayır!
Hepsi de Anayasayı ihlal suçlarıdır. 

Tayyipgiller olarak FETÖ’cülükten de 
hepinizin defalarca ağırlaştırılmış müeb-
bet almanız gerekir…

Molla Necmeddin Hoca’nızın deyi-
şiyle Hukuku Guguk yaptınız. Yargıyı, 
Kaçak ve de Haram Saray’ın hukuk bü-
rosuna çevirdiniz. Bugünlerde o yüzden 
dışarıda gezebiliyorsunuz…

Fakat bu böyle sürmeyecek… Ala-
yınız en has FETÖ’cülükten birer birer 
sorguya çekileceksiniz ve yargı önüne 
çıkarılacaksınız. Bundan zinhar kaçışı-
nız yok…

Nerede görülmüş hainler!
FETÖ’ye en büyük yardımı yap, son-

ra da; “Aldanmışız, Allah bizi affetsin”, 
deyip işin içinden sıyrıl…

Memleketi Kanunsuzlar, Hırsızlar ve 
Vatan Satıcılar Cenneti yaptınız, düzen-
bazlar!

Fakat bu böyle gitmeyecek! Asla git-
meyecek…

Kanunların işlediği-herkesin kanun 
önünde eşit olduğu bir Türkiye oluşacak, 
kurulacak… 

Burada Hukukçu Yoldaşlarımıza bir 
görev daha çıktı, bize göre. Ahmet Efen-
di hakkında da, FETÖ lideriyle görüşüp 
anlaşmaya çalışmaktan bir suç duyuru-
sunda daha bulunabiliriz…

Hani diyoruz ya, kayda geçsin diye. 
İşte o bapta…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
22 Mayıs 2021

 Ahmet Cevdet Paşa’nın “Kısası Enbi-
ya’sı” vardır, orada da Moğol istilaları-
nı uzun uzun anlatırdı. Buna benzer pek 
çok kitap okumuşumdur. Korkunç bir 
vahşet denir.

Hatta İslam dünyasında ilim ve bilim 
niye geri kaldı?

Moğol istilaları sonrasında bu duru-
ma düştü, diye yorum yapanlar bile var-
dır, ben bu yoruma katılmam da. Böyle-
sine büyük tahribat dönemidir o dönem.

Fatih Ertürk: Moğol istilasıyla kar-
şılaştırıyorsunuz yani, o kadar.

Abdüllatif Şener: Evet, şu Erdoğan 
politikalarının İslam dünyasında açtığı 
vahşet ve acı ve kıyım ve yıkım, Moğol 
istilalarında bile yaşanmamıştır. Ondan 
daha büyük bir yıkım var.

İkinci bir, İslam dünyasının karşılaş-
tığı büyük facia Haçlı Seferleridir bili-
yorsunuz. Din savaşlarıdır ve akın akın 
İngiltere’den, Fransa’dan, Almanya’dan, 
İspanya’dan işte Hıristiyanlar Kudüs’ü 
almak için, Ortadoğu’ya yerleşmek için 
Hz. İsa’nın doğduğu, yaşadığı bölgeler 
diye saldırmışlardır. Çok farklı Haçlı 

Seferleri vardır ve bu Haçlı Seferleri de 
Ortadoğu’da, İslam dünyasında büyük 
yıkım ve kıyımların meydana geldiği 
dönemler olmuştur. Ama Erdoğan politi-
kalarının İslam dünyasında meydana ge-
tirdiği yıkım, Haçlı saldırılarından, tüm 
Haçlı Seferlerinden daha fazladır, daha 
büyüktür. Sonuçları itibariyle de daha 
ağırdır. 

Başka sayacağım bir olay yok, kıyas-
layabileceğim başka bir olay yok. 

Fatih Ertürk: Tarihte başka bir olay 
yok diyorsunuz…

Abdüllatif Şener: Böyle bir tablo 
içerisinde çok rahat ve net bir şekilde 
söyleyebiliyorum, Erdoğan hükümetle-
rinin İslam Tarihi boyunca en günahkâr 
iktidar olduğunu. (Halk TV’de yayınla-
nan “Günün Raporu” adlı programdan, 
16 Ocak 2020, https://www.youtube.
com/watch?v=ULTcdowpBcs&ab_chan-
nel=Halktv)

***
İşte siz busunuz Tayyip…
Kanunlarla çalışan bir siyasi parti de-

ğilsiniz. İpleri ABD ve CIA’da olan or-

ganize bir çıkar amaçlı hain suç örgütü-
sünüz… Ortaçağcı tarikatlar, cemaatler 
ve mafyatik çakal örgütleriyle kaynaşık 
bir büyük suç örgütüsünüz… Anayasa ve 
kanunlar dışısınız. Tepenizden tırnağını-
za kadar suça batmışsınız…

Sonunuz gelecek. Şu anki TCK kap-
samında Bağımsız ve Tarafsız Mahke-
meler önüne çıkarılacaksınız… Bundan 
kaçışınız yok…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
11 Mayıs 2021

Nurullah Ankut Bu Tayyipgiller’in alayının
FETÖ’cülükten ağırlaştırılmış müebbetle 

yargılanması gerekir!

Yıl: 16 / Sayı: 160 / 1 Haziran 2021



12

Beklenen Salgınlar, Afetler Nede-
niyle Sağlık Sisteminin Yeniden Yapı-
landırılması Zorunluğu

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi’nden Sayın Prof. Dr. Ercan Kü-
çükosmanoğlu’nun sorularını yanıtla-
dık. Görselde (posterde) de görüldüğü 
üzere tele-konferansımız HALKÇI 
DOKTORLAR Facebook sayfasında 
ya da “Neyse O” YouTube kanalında 
canlı izlendi, izlenebilir.

(Erişkeler-linkler aşağıda…)
Biz Hacettepe’de tıp eğitimine 

başladığımızda (Eylül 1971), 5 Ocak 
1961 tarihli ve 224 sayılı “Sağlık Hiz-
metlerinin Sosyalleştirilmesi Hak-
kında Kanun” 10. yılında idi. (R.G. 
12.01.1961 sayı 10705)

27 Mayıs 1960 Devrimcileri, ül-
kemize -ulusumuza pek çok armağan 
sunmuşlar; her şeyden önce meşru-
luğunu yitirerek ceberrutlaşan DP 
(Demokrat Parti) iktidarının başında-
ki Başbakan Adnan Menderes- Cum-
hurbaşkanı Celal Bayar’ın şerrinden 
halkımızı kurtarmışlardı. Dünyanın 
en demokrat -uygar Anayasalarının 
arasında- başında yer alan 1961 Ana-
yasasını halkoylamasına sunarak Tür-
kiye’ye armağan etmişlerdi! 1961 Tür-

kiye anayasa değişikliği referandumu 
Türkiye’de yapılan ilk halk oylaması-
dır. 27 Mayıs Devrimi’nden sonra ha-
zırlanan 1961 Anayasası için yapıldı.

9 Temmuz 1961’deki halk oylama-
sı ile 1961 Anayasası, % 38.3 ‘hayır’ 
oyuna karşılık, % 61.7 ‘evet’ oyuyla 
kabul edildi. Temmuz 2010’a dek bu 
yasa ülkemizde uygulandı ve Aile He-
kimliği sistemine geçildi. Küresel ege-
menlerin sopası Dünya Bankası-IMF 
eliyle ülkemize dayatılan “Sağlıkta 
Dönüşüm” programını AKP iktidarı, 
kazandığı 3 Kasım 2002 seçimlerinin 
hemen ardından (Haziran 2003) uygu-
lamaya koydu ve sağlık hizmetleri hız-
la piyasalaştırıldı. 7 yıl sonra, 224 sa-
yılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleş-
tirilmesi Yasası”nın simge kurumları 
olan Sağlık Ocakları kapatılmış oldu.

Kalpaksız Kuvayimilliyeci Prof. 
Dr. H. Nusret Fişek’in mimarı olduğu 
efsane sistem, HALKIN YARARINA 
olmaktan, SERMAYENİN ÇIKARI-
NA olmak üzere yozlaştırıldı, çürütül-
dü.

Biz 40 yıl bu sistemin içinde olduk 
(1971-2010). Son 10 yıldır ise;

1. İnsanı, doğuşta kazanılan sağ-
lık hizmetlerinin saygın-onurlu öz-
nesinden MÜŞTERİYE indirgeyen;

2. Genel Sağlık Sigortası cilala-
ması ile halkın sağlığının sigortası 
olmaktan çok, sermayenin kazancı-
nın sigortası olan bir yoz sağlık sis-
teminde bulunmaktayız.

Sağlık hizmetlerinin omurgası 
olan 1. Basamak bile özelleştirilerek 
sözleşmeli Aile Hekimliği birimlerine 
dönüştürülürken, sağlık hizmeti şata-
fatlı hastanecilik hizmetlerine, MÜŞ-
TERİ MEMNUNİYETİ ALDAT-
MACASINA savruldu. ŞEHİR HAS-
TANELERİ, “Sağlıkta Dönüşüm” sü-
recinin “gerdanlığı” idi; ana TALAN 
aracı idi; 5 yıldızlı hastane, 5 yıldızlı 
otelcilik-lokantacılık hizmetine denk 
tutuldu; o da yapılamadı. Muazzam 
bir kaynak aktarımı sağlandı yer-
li-yabancı sermayeye; siyasetin kirli 

finansmanına! Türkiye, böylesine bir 
ortamda Covid-19 salgınına yakalan-
dı; çok kırılgandı sağlık altyapısı. AKP 
= RTE iktidarının alaladığının tam da 
tersine… O yüzden çok ağır bedel öde-
dik salgında ve hâlâ ödemekteyiz. Ör-
neğin bulaş zincirini toplumun içinde 
kıramadık; bu, güçlü bir 1. Basamak 
Sağlık Örgütlenmesi gerektiriyordu 
ama Sağlık Ocakları kurban edilmiş, 
Aile hekimliği birimleri kurulmuştu. 
Cumhuriyet Kurumu Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Enstitüsü 2011’de tümüy-
le kapatılmış, yerli aşı geliştirme ola-
nağı yitirilmişti; aşıda özyeterliğimiz 
kalmadı, tümü ile bağımlı olduk. Üs-
telik, 19 yıllık AKP = RTE iktidarında 
ekonomik olarak da çökertilme eşiğine 
sürüklendiğimizden, salgın finansma-
nı için yeterli, kamusal akçalı (mali) 
kaynaklara sahip olmaktan da çok uza-
ğız. Salgınlar bitmeyecek, afetler de… 
Yerküre “imdat” çığlıkları atmakta. Bu 
tablo sürdürülemez ve köktenci giri-
şimleri zorunlu kılıyor.

Sağlık sistemi de bunların başında, 
kritik sektörlerden biri.

Koruyucu sağlık hizmetleri 
odaklı, kamusal sorumluluk ekse-
ninde bir toplumcu sağlık sistemi 
yapılandırmak ve afet planları geliş-
tirmek zorundayız. Başka hiç seçe-
neğimiz yok, yok, yok…

…
Sn. Prof.Dr.Ercan Küçükosmanoğ-

lu ile bu akşam saat 21:00’de, bunları 
konuştuk.

https://www.facebook.com/watch/
live/?v=218256299753258

https://youtu.be/MwIBWpTW_
eU?t=1273 

***
Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-

lu: Merhabalar sevgili izleyenler. Bu-
gün (11 Mayıs 2021), Korona Gün-
lerinde Sağlık Hizmetlerinin Sos-
yalleştirilmesi Yasasını anımsamayı 
konuşacağız. Bu bağlamda beklenen 
salgınlar, afetler nedeniyle sağlık sis-
teminin yeniden yapılandırılması zo-
runluğunu konuşacağız. Prof. Dr. Ah-

met Saltık Hocam’la bu konuları enine 
boyuna konuşacağız. Çünkü Ahmet 
Hocam aynı zamanda sağlık hizmetle-
rinin sosyalleştirilmesi konusunda son 
derece yetkili bir Hoca’mız, aynı za-
manda Prof. Nusret Fişek Hoca’mızın 
öğrencisi, asistanı oluyor. Merhabalar 
Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: İyi ak-
şamlar Ercan Hocam Teşekkür ederim. 
Nusret Hoca’nın hem öğrencisi hem 
asistanı oldum Hacettepe’de, her iki 
onuru da yaşadım.

Prof. Dr. Ercan Küçükosma-
noğlu: Evet Hocam. Uzun yıllar Ho-
ca’mızla beraber çalıştınız, bizler de o 
süreçleri öğrenciliğimizde hep gördük. 
İşte bizler de bir biçimde Sosyalizas-
yon Yasasının ucundan tutmuş olduk 
geçmişimizle. Fakat bildiğimiz gibi 
baştan beri uygulanamadı bu Yasa. 
Şimdi Sosyalizasyon Yasasıyla ilgili 
olarak biraz geçmişimizi anımsamak 
açısından, tüm hekim arkadaşlarımız 
açısından ve günümüzü anlatmak açı-
sından küçük bir yansı (slayt) gösterisi 
yapmak istiyoruz. Sayın yönetmenim 

girebilir miyiz?
(02:20- 6:45 dakikalar arasında 

yansı gösterimi)
Evet, sevgili izleyenler, gerçekten 

şu günlerde işte koronavirüsün ülke-
mizde en tepe noktasında olduğu gün-
lerde gerçekten sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesi olsaydı, o 1961 yı-
lında, 27 Mayıs İhtilalinin arkasından 
27 Mayıs Devrimcilerinin ülkemize 
emanet ettiği 61 Anayasasının getir-
diği kamucu sağlık hizmetleri çer-
çevesinde bizlere hediye ettiği, Sağlık 
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Ya-
sası’nı bugün konuşacağız ve günü-
müzde şu an çok sıkıntı içinde olan 1. 
Basamak sağlık hizmetlerini ve sağlı-
ğın yeniden yapılandırılması sorusunu 
soracağız.

Şimdi ben Ahmet Saltık Hocam’a 
ilkin şöyle bir soruyla başlamak istiyo-
rum: Hocam, bildiğiniz gibi 27 Mayıs 
Devrimi böyle bir anayasayı, böyle bir 
yasayı getiriyor. Milli Birlik Komitesi 
aslında 1961 Ocak ayında görevi son-
lanmak üzereyken Nusret Hoca’mı-
za bir görev veriyor ve bu konuda da 
çok iyi bir yasa çıkartılıyor ama yasa 
uygulattırılmıyor. Bu konuda Nusret 
Hocam sizlere neler söylerdi Hocam, 
nasıl bir yaklaşım içindeydi? Bununla 
başlamak istiyorum ben ya da siz nasıl 
başlamak isterseniz buyurun.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Çok te-
şekkür ederim değerli meslektaşım 
Profesör Küçükosmanoğlu. Ercan Ho-
cam diyeyim izninizle bundan böyle 
soyadınız gerçekten zor. Rahmet için-

de olsun atalarınız, onların adlarını ta-
şıyorsunuz iki kardeş. Bir kardeşiniz 
de İstanbul Tabip Odasında Yönetim 
Kurulu Üyesi Profesör arkadaşımız ne 
güzel. Gaziantep benim nostalji ken-
tim. İlkokul, ortaokul, lise 1’i orada 
okudum. Dolayısıyla ayrı bir sevgiyle 
bakıyorum Gaziantep’e.

Şimdi, değerli Ercan Hocam, 
1971’de ben Hacettepe Tıp Fakültesi-
ne girdiğimde bu fakülte 3 Bölüm’den 
oluşuyor idi. Sacayağının ayaklarından 
biri Temel Tıp Bilimleri, öteki Klinik 
Tıp Bilimleri, üçüncüsü de Toplum 
Hekimliği Bölümü idi. Bölüm adı 
alıyordu bunlar. Toplum Hekimliği 
Bölümü biçiminde üçlü sacayağına 
dayalı idi. Hemen şimdiye atlarsak, 
12 Eylül’den (1980) sonra YÖK’le 
birlikte getirilen düzende, Dahili Tıp 
Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri ve 
Temel Tıp Bilimleri olmak üzere 3 
Bölüm var. Dolayısıyla Toplum He-
kimliği Bölümü yok bugün fakülte-
lerimizde. Halk Sağlığı Ana Bilim 
Dalları var. Örneğin Ankara Tıp’ta be-
nim yakınlarda emekli olduğum, 40’ın 
üzerindeki Ana Bilim Dalından yalnız-
ca biri. 50 yıl önce 1971’de Fakülte-
nin 3 sacayağından biri olan Toplum 
Hekimliği Bölümü, 50 yıl sonra ben 
emekli olduğumda 40 küsur Ana Bi-
lim Dalından biri. Dolayısıyla Toplum 
Hekimliğinin, Halk Sağlığı anlayışının 
Türkiye’de neo-liberal küreselleşme 
saldırılarıyla, kasırgasıyla nasıl geri-
letildiğine tipik bir örnek.

Şimdi hiç aklımdan çıkmayan, mıh 
gibi çakılmış derler ya Ercan Hocam, 
1971’de biz Hacettepe’de Tıp eğiti-
mine başladığımızda 175 kişi idik. 
Hepimiz çok heyecanlıydık, büyük 
beklentilerle, ideallerle Hacettepe Tıp 
Fakültesine girmiştik ve takdir buyu-
rursunuz zorlu bir sınavla girmiştik o 
fakülteye filan. Prof. Dr. Nusret Fişek 
Hoca bize derslere gelmeye başladı. 
Toplum Hekimliği idi derslerin adı. 
Hâlâ o dönemden verilen teksir ha-
linde ders notlarını şöyle ciltli olarak 
saklarım, duruyor, 50 yıldır duruyor. 
Hoca’nın söyledikleri arasında aklım-
dan çıkmayan şeyler şunlardı:

1- Hastalık ve yoksulluk arasın-
da nedensel bir ilişki vardır. Yani 
hastalıkların temel nedeni yoksulluk-

tur. Tersinden söylemek gerekirse yok-
sulluk pek çok hastalığın temel nedeni-
dir ve yoksullar daha çok hasta olurlar, 
hastalandıklarında daha çok ölürler, 
eğer ölmez sağ kalırlarsa daha çok 
yoksullaşmış olurlar ve ömürleri kısa-
lır, yaşam nitelikleri düşer. Bu cehen-
nemi bir kısır döngüdür, böyle sürer 
gider evrensel bir kuraldır. Dolayısıyla 
yoksullukla sağlık arasındaki, hasta-
lık arasındaki bu nedensel ilişkinin 
bilimsel olarak irdelenmesi gerekir. 
Gelecek kuşaklar olarak sizden bunu 
bekliyoruz, yoksulluk, sağlık ilişkisini 
araştırmanız ve buna dönük bilimsel 
çözümler, sosyal-toplumsal çözümler 
üretmek üzere bir bu.

2- Geleceğin tıbbı kesinlikle ko-
ruyucu sağlık hizmetleri temelli ola-
caktır. Tedaviden çok, sağaltımdan çok 
insanlar sağlıklarını korumayı, toplum 
sağlığını gözetmeyi öğrenecekler, akıl 
edecek ve öne çıkaracaklardır.

3- Üçüncüsü de genetik tanı, ge-
netik sağaltım gelecekte oldukça ağır-
lıklı biçimde tıp dünyasında yerini ala-
caktır, diye.

Bu betimleme 1971’den, bu söz-
leri Nusret Hoca’dan duyduğumuz ve 
tıbbiyenin 1. sınıfında 96 saat Toplum 
Hekimliği dersleri almıştık, oldukça 
ağırlıklı. Hemen bir örnek vermem 
gerekirse, ben şimdi Atılım Tıp Fakül-
tesinde İngilizce Tıp derslerine giriyo-
rum. 1. sınıfta ayrılan toplam süre 36 
saat dolayında. Ayrılamıyor eskiden 
olduğu gibi Toplum Hekimliği-Halk 
Sağlığı Eğitimine, o denli süre ayrıla-
mıyor.

Nusret Fişek Hoca ile 1971’de 
karşılaştığımızda, Müsteşarlığı bıra-
kalı 6 yıl olmuştu. 1963’te Hacettepe 
Tıp Fakültesi kurulmuştu; İhsan Doğ-
ramacı, Nusret Fişek’in sınıf arkadaşı 
İstanbul Tıp Fakültesinden. Birlikte 
bir yolculuğa çıkmışlardı ve 1965’te 
S. Demirel’in Başbakan olduğunda, 41 
yaşında yaptığı ilk işlerden biri, döne-
min başbakanı Süleyman Demirel’in, 
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olan Pro-
fesör Fişek’i görevden almak olmuştu. 
Danıştay’a gitmişti Nusret Hoca, bize 
anlatırdı. Sormuştum kendisine, de-
miştim ki; “Hocam bu sıkıntılara nasıl 
dayandınız?” Demişti ki bana; “Ahmet 
bir karton aldım, şöyle üzerine yazdım 
‘Bu da geçer Nusret’ dedim ve karşıma 
koydum, bu biçimde direnmeye devam 
ettim.”

Peki, “Nasıl Müsteşar oldunuz?” 
diye sormuştum, onu da şöyle anlat-
mıştı benim de içinde bulunduğum 
asistanlara. 27 Mayıs Devrimi oldu-
ğunda, küçük bir ayraç açmak gerekir-
se, 27 Mayıs hareketi biçim olarak bir 
Darbedir, bir Askeri Darbedir, ancak 
sonuçları bakımından bir Devrimdir. 
Dolayısıyla kavram kargaşasını da iz-
ninizle bir siyaset bilimci olarak aynı 
zamanda, gidermek isterim. Biçim 
olarak Askeri bir darbedir, askerler 
güç kullanarak seçilmiş bir iktidarı 
indirmişlerdir. Meşruluğunu yitirmiş 
bir Demokrat Parti iktidarını indirmiş-
lerdir. Dolayısıyla Askeri darbe, tırnak 
içinde “meşru”dur ama sonuçları ba-
kımından da gerçekten dünyaya örnek 
bir Devrim olmuştur. Görkemli 1961 
Anayasası gerçekten dünyadaki en 
demokratik, insan haklarına dayalı, en 
özgürlükçü anayasaların başında gelir. 
Ayracı kapatıyorum.

“27 Mayıs Devrimi olduktan kısa 
bir süre sonra beni köşke çağırdı-
lar…” dedi Nusret Hoca. Belirttiğim 
gibi, 27 Mayıs 60 Devrimini izleyen 
günler, çok daha taze Devrim. Cemal 
Gürsel Milli Birlik Komitesi Başkanı 
olarak atanmış Orgeneral ve Alpaslan 
Türkeş, üçü de merhum oldular tabiî. 
Çankaya Köşkünün Ankara’ya bakan 
pencerelerinden birine Alpaslan Tür-
keş yöneldi, kollarını şöyle kavuşturdu 
ve o tok sesiyle dedi ki: “Bu salondaki 
3 kişiden biri Sağlık Bakanı olacak.” 
Nusret Hoca Alpaslan Türkeş’i taklit 
ederek… (Ben de o taklidi yinelemeye 
çalıştım...), “Döndüm teşekkür ettim, 
ben teknokratım, politikacı değilim, 
ben teknik adamım uygun görürseniz 
müsteşarlık görevini üstlenebilirim” 
dedim diye. Ve bu sene Profesör Ragıp 
Üner Sağlık Bakanı, Nusret Fişek de 
müsteşar yapıldı.

Nusret Hoca İngiliz Sağlık Siste-
mini, çok yakından incelemişti. Har-
vard’da Doktora yapan ilk Türk heki-

mi idi 2. Dünya Paylaşım Savaşı yılla-
rında. Ben ABD’ye giderken 1986’da, 
kendisini telefonla aramış ve “Bana bir 
öneriniz olur mu?” diye sormuştum. 
Yanıtı, “Valla Ahmet ben Amerika’yı 
bilmem” biçimindeydi. “Hocam nasıl 
olur, siz Harvard’da Doktora yaptınız 
yıllarca…” dedim, “Laboratuvardan 
çıkmadım ki!” demişti. Böyle bir in-
sandı Nusret Hoca.

Prof. Fişek, İngiliz Sağlık Siste-
mini (NHS) çok iyi incelemişti. Bu 
Sistemin bir özelliği var değerli Ercan 
Hocam. Birkaç özelliği var.  Birincisi 
ILO’yu (Uluslararası Çalışma Örgütü) 
kuran Robert Owen adlı Sosyal De-
mokrat, sola yakın bir İngiliz Lordunu 
da İngiltere yetiştirmiş idi. Hem emek-
çilerin sağlıklarını, güvenlik koşulla-
rını iyileştirmek için bir Uluslararası 
Çalışma Örgütün kurulması, emekçile-
re birtakım sağlık, ekonomik, kültürel, 
sosyal, güvenlik haklarının tanınması 
hem de dünyadaki eşitsizliklerin gide-
rek derinleşerek dünya barışını tehdit 
etmemesi için: Robert Owen bir “Sir” 
idi, bir İngiliz zengini idi ve ILO’nun 
kurulmasına öncü oldu.

Şimdi 2. Dünya Paylaşım Savaşı 
bittiğinde, İngiltere çökmüştü Ercan 
Hocam. Alman bombardıman uçakla-
rıyla yerle bir olmuştu bildiğiniz gibi. 
Sir W. Churchill başbakandı. Oturdular 
düşündüler, taşındılar savaş bittikten 
sonra biz bu İngiltere’yi çökmüş, bit-
miş dünya imparatoruydu ve tahtından 
indi biliyorsunuz bu savaşın ardından, 
o yenilgiyle birlikte ABD dünya ağa-
sı oldu. Şuna karar verdiler dediler ki; 
biz 1. Basamağı güçlendireceğiz. Tıp 
eğitimini 5 yıla indireceğiz 6 yıldan. 
Kaynaklar öyle dar ki, çırpınıyorlar bir 
şeyler yapmak için. Arkasından 3 yıl 
hekimleri genel pratisyenlik üzerine 
eğiteceğiz. Gidecekleri bölgelerde çok 
görülen sağlık sorunlarını iyi öğrene-
cekler… Çok kısa geçiyorum zaman 
darlığı nedeniyle. Bu sistemi kurdular, 
bu sistem Lord Beveridge‘nin çaba-
sıyla oluştu. Bakın bu da bir sermaye-
dar, patron, Lord. Lord William Be-
veridge. İngiltere’ye böyle bir model 
öngördü. Koruyucu sağlık hizmetleri 
ağırlıklı, hastane öncesi 1. Basamak 
dediğimiz sağlık hizmetlerine keza 
öncelik veren bir yapılanma, pratisyen 
hekimler üzerine dayalı.

Bir süre sonra pratisyen hekimliği 
bir tıp uzmanlık alanı ve dalı durumu-
na getirdiler ve Royal College of Ge-
neral Practitoners kuruldu 1971 gibi. 
Bugün İngiltere’de Genel Pratisyenlik 
bir tıp uzmanlık alanıdır. İç hastalıkla-
rı, çocuk hekimliği, halk sağlığı ney-
se genel pratisyenlik de bir uzmanlık 
alanıdır. Yani 6 yıllık tıp eğitiminden 
sonra 4 yıl genel pratisyenlik uzman-
lık eğitimi alır, uzman genel pratisyen 
olurlar İngiltere’de hekimler. Ezici bir 
bölümü genel pratisyendir. Lord Beve-
ridge’den sonra Başbakan Demir Lady 
Margaret Thatcher’in, 1980’lerin ba-
şında bu sistemi yıkmaya çalışmasına 
karşın…

Şimdi bu sistemi Nusret Hoca iyi 
incelemişti. Orada, 191 bölge oluş-
turulmuştu İngiltere’de, bölgesel te-
melde hem coğrafi bölge tanımlı hem 
nüfus tanımlı olmak üzere ülke 191 
bölgeye ayrılmış, birer bölgesel sağlık 
yönetimi kurulmuş idi. Kendisi de Tür-
kiye’de Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ol-
duğunda, Dr. Ragıp Üner biçimsel ola-
rak Bakanlık yaptı, yetkiler Nusret Ho-
ca’da idi, her istediği yapıldı ve 1965’e 
gelinceye dek Demirel hükümetine de 
dek siyasal iklim de elverişli idi.

Nusret Hoca, Milli Birlik Komite-
si’nin de yoğun destekleri ile bu yasa-
yı hazırladı. 224 numara alan, Sağlık 
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi 
Hakkında Kanun 5 Ocak 1961 günü 
gece yarısı 12’ye 5 kala, ki 12’de bi-
tiyordu Milli Birlik Komitesi’nin yet-
kisi, görevi, kabul edildi ve yasalaştı. 
Böylece Türkiye bir tercihte bulundu, 
sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril-
mesi yani sağlık hizmetlerinin halk-
tan yana kılınması, sermayeden yana 
değil halktan yana kılınması. Temel 
tercih buradaydı çünkü 27 Mayıs Dev-
rimi’ni yapan askerler, özellikle Genç 
Subaylar yaptılar bildiğiniz gibi, Tür-
kiye’nin sosyal devlet olmasını öz-
lemekte idiler. 1961 Anayasası da bu 
bağlamda oluşturuldu, bir demokratik 
sosyal hukuk devleti oldu. 

Korona Günlerinde Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Yasasını Anımsamak

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu

Prof. Dr. Ahmet Saltık

Halkçı Doktorlar’dan Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu ve
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık ile
Halkçı Doktorlar Facebook sayfasında yapılan

“Korona Günlerinde Sağlık Hizmetlerinin
Sosyalleştirilmesi Yasasını Anımsamak

Beklenen Salgınlar - Afetler Nedeniyle Sağlık Sistemini 
Yeniden Yapılandırma Zorunluluğu”

konulu canlı yayının çözümünü aynen yayınlıyoruz.
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Örneğin Anayasa Mahkemesi geti-

rildi hukuk devletine giden süreçte dev 
bir adım olarak, yasamanın keyfiliğini 
sınırlamak üzere, yasama işlemlerini 
denetlemek üzere bir Anayasal Yargı 
Kurumu, Anayasa Mahkemesi kuruldu. 
Devlet Planlama Örgütü (DPT) getirildi, 
özerk TRT getirildi, özerk Üniversiteler 
getirildi bildiğiniz gibi. 1961 Anayasa-
sının saymakla bitmeyen katkıları var.

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: İşçilere Toplu Sözleşme ve Grev 
Hakkı geldi.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Evet, ke-
sinlikle, 275 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Yasası çıkarıldı.

Bu sistem 224 sayılı yasanın 1. 
maddesinde, sağlık hizmetlerinin sos-
yalleştirildiğini vurgulayarak özünde 
sağlık hizmetlerini bir kamu hizmeti 
olarak kabul ediyor, yurttaşlara bir hak 
olarak sayıyor idi. Temel dayanağı da 
1948’de 10 Aralık günü kabul edilen 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 
idi. Bu Bildirgenin 1. maddesi de bil-
diğiniz gibi bütün insanlar haklar ve 
özgürlükler bakımından eşit doğar-
lar biçiminde.

25’inci maddesinde de İnsan Hak-
ları Evrensel Bildirgesinin, 4 temel hak 
tanımlanıyor. Bunlar beslenme - gıda 
hakkı, giyim hakkı, konut hakkı ve 
sağlık hakkı idi. Ben tıbbiyede ço-
cuklara bunu anlatırken bir ritüele dö-
nüştürerek; hiç kimse aç kalmayacak, 
çıplak kalmayacak, açıkta kalmaya-
cak, doktorsuz kalmayacak diye bel-
letmeye çalışıyor idim, yineliyor idik 
sınıfta, replik yapıyor idik filan derste, 
böyle keyifle öğreniyordu tıp öğrenci-
leri. Yaşama geçirmek önemli olan, do-
layısıyla önceden öğrenmek gerekiyor, 
bu bilgiye sahip olmak gerekiyor.

Nusret Hoca daha önce, Dünya 
Sağlık Örgütü’nde üst düzey görevler 
almıştı. Uluslararası bilinirliği olan bir 
insandı, kendi alanında da yetkin bir 
uzmandı ayrıca. Daha sonraki yıllar-
da kendini Toplum Hekimliğine verdi. 
Şimdi bu yasa, 224 sayılı yasa, temel 
ilke olarak sağlık hizmetlerini kamu-
sal bir görev sayıp 1961 Anayasasının 
49’uncu maddesine göre sağlık hiz-
metleri yurttaşa bir hak, devlete ödev-
dir saptaması vardı 49’uncu maddede. 
Üçayak üzerine oturtacaklarını söyle-
mişti Nusret Hoca.

Şimdi ben 1971’de az önce belirt-
tiğim gibi tıbbiyenin ilk yılında Nusret 
Hoca’yı dinledikten sonra daha o yıl 
Toplum Hekimliği alanında uzmanlaş-
ma kararı vermiştim. Yıllar sonra bitir-
dikten sonra da fakülteyi, bir yıl kadar 
Anadolu’da çalışıp 78’in sonlarında 
tekrar Hacettepe’ye, Nusret Hoca’nın 
bölümüne dönerek Toplum Hekimliği 
uzmanlık eğitimine başlamıştım. Az 
önce belirttiğim gibi şimdi Halk Sağlı-
ğı bu disiplinin adı ama biz girdiğimiz-
de Toplum Hekimliği idi. Aralarında 
biraz farklar var Toplum Hekimliği ile 
Halk Sağlığının. Batı’da büyük fakül-
telerde her ikisi de var. “Community 
Medicine” (Toplum Hekimliği), Public 
Health (Halk Sağlığı) olmak üzere.

O dönemde de 78-81 arası asistanı 
olarak kendisinin çalıştığı dönemler-
de de hep anlatırdı bize örneklerini, 
yaşadığı sıkıntıları. Üçayak üzerine 
oturtuldu 224 sayılı yasayı ya da sağ-
lık hizmetlerini. Bu ayaklardan biri 
örgütlenme, öteki insan gücü, öteki 
de finansman idi. Örgütlenme, Sağlık 
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi yasa-
sı ile getirilmiş oldu.

Neydi o örgütlenme?
1963’te başlayacak, 20 yılda bü-

tün Türkiye sosyalleştirme kapsamına 
alınacak, birer Sağlık Ocağı kurulacak 
kırsal kesimde 5-10 bin nüfus arasında 
bir nüfusa ve belirli coğrafyada. Ancak 
o coğrafyalar şimdiki gibi il ve ilçe 
mülki sınırları ile sınırlı değildi değerli 
Ercan Hocam. Diyelim ki Gaziantep’in 
İslahiye’sinin 3 köyü, hemen yanın-
daki Oğuzeli’nin 2 köyü, Araban’ın, 
bilmem 3 köyü birbirine yakınlığı da 
dikkate alınarak, mülki sınırlar dikka-
te alınmaksızın Sağlık Ocağı bölgeleri 
olarak tanımlanmıştı. 5-10 bin nüfusa 
bir Sağlık Ocağı olmak üzere ve bun-
ların üstünde gerektiğinde Bölgeler, 
siz açılışta söylediniz Çubuk’u örnek 
verdiniz. Başlangıç Etimesgut’ta idi, 
önce Etimesgut’ta başladı Sağlık Eği-
tim Araştırma Bölgesi adı altında, son-
ra Çubuk’ta kuruldu 1975’te. Etimes-

gut’taki başlangıcı taa 1963-64’lere 
dayanıyor. 10’ar Sağlık Ocağı yakla-
şık olarak Etimesgut’ta ve Çubuk’ta 
vardı. Ve bunların üzerinde bir bölge 
başkanlığı, Sağlık Eğitim Araştırma 
Bölge Başkanlığı. Sözcüklere dikkat 
buyrulsun, Sağlık Eğitim Araştırma. 
Yani halkın sağlık eğitimi de var, hal-
kın sağlık sorunlarına tanı koymak, 
çözümler üretmek için araştırmalar da 
var, sağlık hizmetinin kendisi de var. 
Burada da bir üçlü görmekteyiz.

Şimdi ben ihtisasım sırasında, 
Halk Sağlığı ihtisasım sırasında, Ha-
cettepe’de 4 yıl ihtisasın 1 yılı Sağlık 
Ocağında geçerdi. Yapracık Sağlık 
Ocağında çalıştım ben 1 yıl. Yapracık 
bugün Ankara-Eskişehir yolu üzerinde, 
Ankara’dan yaklaşık 28 km sonra sağa 
ayrılan bir köy. Yoldan, asfalttan 2,5 km 
Eskişehir yolundan içeride, Eskişehir’e 
gidişte sağda. Şimdi ben oraya, ilginç-
tir şu anda oturduğum noktada 6-7 km 
uzaktayım, 40 yıl kadar sonra bu bölge 
Etimesgut’ta dün benim köylerim olan 
toprak damlı yerler, bugün kentleşmiş 
durumda. Örneğin Ümitköy, Çayyolu, 
Alacaatlı, Dodurga, Aşağıyurtçu, Yu-
karıyurtçu, Türkobası, Ballıkuyumcu 
bunlar benim toprak damlı köylerimdi. 
Bu Sağlık Ocakları, Etimesgut bölge-
sindeki on Sağlık Ocağıyla Sağlık Ba-
kanlığı arasında bir protokol vardı. Hiz-
meti, Hacettepe Tıp Fakültesi Toplum 
Hekimliği Ana Bilim Dalı Sağlık Hiz-
metini, Eğitim Araştırmayı yürütüyor-
du Bakanlığa karşı sorumlu olarak araç 
gereci, malzemeyi, bir bölüm personeli, 
binaları da Sağlık Bakanlığı yapıyor idi.

Yapracık Köyü de mahalle oldu. 
Öğrenciler için, hekim için bir lojman 
da yapmıştı Hacettepe, ben o lojmanda 
kaldım.

Şimdi Sağlık Ocakları ne öngörü-
yor idi?

Bir kez Türkiye’nin geleneksel ya-
pısından kaynaklanan ocak, şifa ocağı. 
“Ocak” çok olumlu bir sözcüktür, po-
zitif çağrışımları vardır bilindiği gibi. 
Sağlığınızı bulacağınız yer, Sağlık 
Ocağı, sağlık için değerli bir yer bağla-
mında çok uygun bir ad verilmişti.

Sağlık Ocaklarında ne vardı?
Demek ki örgütlenme olarak Sağlık 

Ocakları, onların üstünde bölge başkan-
lıkları, büyük illerde Tıp Fakültesi olan 
illerde Tıp Fakültelerinin de o sosyalleş-
tirilmiş sağlık hizmetlerini desteklemesi 
biçimindeki o tarihte ben girdiğimde, 
1971’de Hacettepe’ye, Türkiye’de ya-
nılmıyorsam 6 Tıp Fakültesi vardı. An-
kara 1, Hacettepe 2, İstanbul 3, Cerrah-
paşa 4, Ege 5, Erzurum 6. 6-7 diyelim 
neyse çok azdı bildiğiniz gibi. Onlar 
da buldukları bölgelerde bu sosyalleş-
tirilmiş hizmetlere destek verecekler-
di, böyle bir yapılanma. Örgütlenmede 
Sağlık Ocağı birimi belirttiğim gibi hem 
coğrafyası tanımlı hem nüfusu tanımlı. 
Bunun ne demek olduğunu tersine göre 
örnek vererek belki iyi açıklayabiliriz. 
Bugün diyelim ki Ankara’da oturan bir 
Aile Hekiminin, Ankara’da çalışan bir 
Aile Hekiminin, Aile Hekimliği birimi-
nin, Ankara merkezinde olduğu bir Aile 
Hekiminin, Trabzon’dan tırnak içinde 
müşterisi ya da kayıtlı hastası olması 
olanaklıdır. Mevzuat buna elveriyor, 
dolayısıyla bu bölge tabanlı bir sağlık 
hizmeti, nüfus temelli bir sağlık hizme-
ti değil. Hem nüfus temelli değil, hem 
bölge temelli değil.

Ama Yapracık Sağlık Ocağı belirt-
tiğim gibi, saydığım köylerden oluşan 
coğrafyası belli, nüfusu belli bir bölge.

Burada ayrıca kimler vardı Sağlık 
Ocaklarında?

Nüfusa göre gerekirse kırsal olma-
yan, kentsel sağlık ocaklarında diyelim 
ki Çankaya Sağlık Ocağında, gerekti-
ğinde Çocuk Hekimi çok sık görülen 
hastalıkların olduğu dallarda, sizin 
uzman olduğunuz alan. Gerektiğinde 
Kadın Doğum, gerektiğinde Dahiliye, 
özellikle Çocuk ve Dahiliye olmak 
üzere Uzman Hekimlerin de bulunma-
sına elvermekte idi. Ayrıca yeterince 
ebe, doğum hizmetlerini yaptırmak ve 
gebe izlemini sürdürmek üzere özel-
likle köylerde olanaklıysa her köyde 
değilse, yakın iki köyde bir ebe olmak 
üzere yeterince hemşire, halk sağlığı 
hemşiresi ebeleri eğitmek, onlara des-
tek vermek üzere, çevre sağlığı hizmet-
leri vermek üzere, sağlık memuru veya 
çevre sağlığı teknisyeni, bir laboratu-
var birinci basamakta temel laboratu-

var tekniklerini uygulayacak düzeyde 
bir laboratuvar donanımı ve laboratu-
var teknisyeni, bir motorlu araç, arazi 
aracı ki benim Yapracık ’ta hizmet ver-
diğim araç, 4 çeker bir arazi aracı idi, 
şoförü, hizmetlisi, böyle bir ne vardı? 
Ekip vardı Ercan Hocam, ekip.

Peki, şimdi Aile Hekimliğinde ne 
yok?

Ekip yok. Olanı olmayanı karşılaş-
tırırsak daha kolay anlaşılabilir. Aile 
Hekimleri yalnızlar, yanlarında bir 
Aile Sağlığı Elemanı var Aile Hekim-
liği Yasasına göre, Aile Sağlığı Elema-
nı. Bu kişi herhangi bir yardımcı sağ-
lık personeli olabiliyor hemşire, ebe, 
paramedik, acil tıp teknisyeni gibi. 
Halen 27 bin dolayındaki Aile Hekim-
liği Biriminin yaklaşık 3 bin kadarında 
hekim olmadığı gibi, geri kalan 24 bin 
biriminde 2 bin dolayında Aile Hekim-
liği Elemanı da yok, tek başına Aile 
Hekimi. Laboratuvarı da yok, kan-id-
rar örneklerini neyse kendisi alacak, o 
gün Ankara’da diyelim Sağlık Müdür-
lüğünün ring aracı örnekleri toplaya-
cak, Etimesgut’taki Halk Sağlığı labo-
ratuvarına getirecek ki, Etimesgut’taki 
bugünkü Halk Sağlığı Laboratuvarı 
bundan 40 yıl önce de, belirttiğim gibi 
Etimesgut bölgesindeki 10 Sağlık Oca-
ğının destek birimiydi. Eğitim Araştır-
ma Grup Başkanlığı da o binada idi…

Birincisi bölge belli, nüfus belli, 
ikincisi ekip çalışması. Aile Hekim-
liğinde bu da yok. Üçüncüsü Sağlık 

Ocaklarında çalışan personel, kamu per-
soneliydi, kamu çalışanıydı ve iş güven-
celeri vardı ama şimdi Aile Hekimleri 
birer sözleşmeli personel. Bulundukları 
illerde Valiliğin sözleşmeli elemanları, 
kamu personeli değiller, iş güvenceleri 
de yok. Dördüncüsü finansman. Sağlık 
Ocaklarındaki bütün sağlık hizmetleri 
ücretsizdi, hiçbir katkı alınmazdı, ya-
şam kurtarıcı ilaçlar aynı biçimde ücret-
sizdi. Hatta Sağlık Ocağından sevk edi-
len ikinci basamağa hastanelere, üçüncü 
basamağa yani üniversite hastanelerine, 
dal hastanelerine doğrudan gidilmemesi 
öngörülüyor idi. Önce Ocaktan geçip, 
Ocak Hekimi gerek görürse göndersin 
biçiminde. Bu takdirde Sağlık Ocağı 
Hekimi acil durumlar dışında sevk eder-
se, ikinci basamaktaki sağlık hizmetleri 
de ücretsiz olarak öngörülmüş idi, 224 
sayılı yasada.

Demek ki Nusret Hoca’nın saca-
yağı çatısında Örgütlenme, İnsangü-
cü, Finansman vardı. Örgütlenmeyi 
belirttiğim çerçevede kurmuştu, insan 
gücünü yetiştirmeye çalışıyorlardı 
Türkiye için. Finansman için Nusret 
Hoca’nın en çok yakındığı konu buy-
du, Türkiye’de temel sorun finansman 
dar boğazı derdi hep bize. Ve yaptır-
dığı bir araştırmada, bütçenin daha 
doğrusu ulusal gelirin % 6,5’u dola-
yında bir payın ayrılması durumun-
da, sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri 
modeliyle Türkiye’nin Etimesgut’ta o 
dönemde ulaşılan sağlık düzeyi göster-
gelerine erişebileceğini öngörmüştü % 
6,5 ulusal gelirden ayırılacak parayla. 
Yani çok ekonomik. Neden ekonomik?

ABD söz gelimi bugün için % 18-
19’unu ulusal gelirinin sağlık için har-
cıyor. Nusret Hoca’nın öngördüğü % 
6,5’un 3 katı neredeyse ama buna kar-
şın bu salgında nasıl çöktüğünü Ameri-
kan sağlık sisteminin gördük. Fakat % 
2,5 dolayında ayrılıyordu o dönemlerde 
sağlık hizmetleri için finansman, çok 
güdüktü bu rakam yetmiyordu doğal-
lıkla. Bir toplantıya çağrıldığımı anım-
sıyorum, Tansu Çiller’in Başbakanlığı 
döneminde. Biz Halk Sağlıkçılarını ça-
ğırırlardı siyasal partiler, iktidarlar gö-
rüş alırlar, biz de birer teknisyen olarak 
bilimsel görüşlerimizi sunarız.

Başbakan Çiller’le aramızda şöyle 
bir diyalog geçti : “Ne kadar para ge-
rekli sağlık sistemi için?” dedi. Ben 
de Nusret Hoca’nın verdiği rakama 

gönderme yaparak, “Ulusal gelirin % 
6,5’u dolayında yetebilir” dedim. “Ve-
remeyiz o kadar” dedi. “Ne kadar verir-
siniz diye sorayım mı, abes olmaz mı?” 
dedim. “Sormuş oldum” dedim. “Valla 
% 2,5-3’ten fazla veremeyiz” dedi. “O 
zaman benim size yapabileceğim başka 
bir şey yok” dedim. Ne kadar ekmek o 
kadar köfte mi derler? Çok banal bir 
benzetme oldu ama demek ki % 2,5 dü-
zeyinde ulusal gelirden sağlık hizmet-
lerine pay ayırmayla bu iş olmayacak.

Bugün geldiğimiz yerde, değerli 
Prof. Küçükosmanoğlu, bugün geldi-
ğimiz yerde Türkiye’de salgın öncesi 
verilerle aşağı yukarı % 10. Ulusal ge-
lirden sağlığa % 10, Nusret Hoca’nın 
rüyasında bile göremeyeceği 2,5’ların 
4 katı bir oran. Yani kazandığımız her 
10 TL’den 1’ini sağlık için harcıyoruz.

2020 verilerini henüz bilmiyoruz, 
ne düzeyde salgın ortamında. Bunun 
yarısı aşağı yukarı kamusal kaynaklı, 
yarısı da cepten ve kayıt dışı, informal 
sektör olarak gidiyor. TÜİK’e sorarsa-
nız, TÜİK 5 dolayında veriyor Türkiye 
İstatistik Kurumu her şeyi indirimli 
veriyor ama Yabancı Sermaye Derne-
ği YASED bunun % 10 dolayında ol-
duğunu söylüyor. Yani geçen yıl 850 
milyar dolar yaklaşık ulusal gelirimiz 
oldu, 850 dolar kişi başına 8500-9000 
dolar dolayında bunun % 10’u dersek 
aşağı yukarı 800-900 $ arasında kişi 
başına sağlık giderimiz var. Ama sağ-
lık düzeyi göstergelerimiz bakımından 

örneğin OECD ülkelerinde en diplerde 
yer almaktayız. Dolayısıyla harcadı-
ğımız kaynakla orantılı sağlık düzeyi 
göstergelerine sahip değiliz, büyük öl-
çüde kaynaklarımız çarçur oluyor.

Şimdi 1965’te Demirel Başbakan 
olunca Nusret Hoca’yı müsteşarlıktan 
aldı. Ondan sonra sağlık hizmetlerinde 
tabiî bir gerileme, sosyalleştiğimiz sağ-
lık hizmetlerinde başladı, öksüz kaldı 
sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri, bu 
sosyalleştirilme lafından insanlar ürk-
tüler. Bir takım çevreler özellikle yoz-
laştırmak için sosyalleştirme, sosyali-
zo, sosyalizm gibi yersiz çağrışımlarla 
saptırmaya çalıştılar bu sistemi. 83’lere 
kadar gelindi, bütün Türkiye sosyalleş-
tirildi fakat gerekli finansman, gerekli 
politik destek, gerekli insan gücü…

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: Kâğıt üzerinde değil mi? Hocam 
kâğıt üzerinde sosyalleştirilmiş oldu.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Kâğıt 
üzerinde sosyalleştirilmiş oldu. 83’te 
bütün Türkiye Zafer Öztekin, az önce 
siz kitabını gösterdiniz, Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürü olduğu dö-
nemde, bütün Türkiye sosyalleştirilme 
kapsamına alınmış oldu. Fakat belirt-
tiğim gibi öksüz kaldı yeterli finans-
man, politik destek ve politik kararlılık 
gösterilmedi. O aralarda 12 Eylül 80 
darbesinden sonra Neo-liberal küresel-
leşme rüzgârları esmeye başladı bildi-
ğiniz gibi. Margaret Thatcher İngilte-
re’de Demir Lady olarak, ABD’de At-
lantik ötesinde Ronald Reagan, her iki-
si birden küreselleştirmenin yani eşittir 
yeni emperyalizmin kasırgalarını estir-
meye başladılar dünyada. Türkiye’ye 
de tabiî bu yansıdı, ANAP’la başlayıp 
DYP iktidarlarıyla devam ederek Yıl-
dırım Aktuna merhum örneğin Sağlık 
Bakanlığı döneminde, birinci ve ikinci 
Sağlık Reformu toplantıları yaptı.

Hiç unutmuyorum değerli Ercan 
Hocam, 91-92’de 92’ydi sanırım Dün-
ya Bankası Türkiye’ye iki kredi verdi 
bir 600 milyon dolar, bir de 147 milyon 
dolar olmak üzere sağlık sisteminin dö-
nüştürülmesi için. Yani Sağlık Ocakları 
sistemi, sosyalleştirilme sistemi yıkılsın, 
kaldırılsın, yerine piyasacı bir sistem 
getirilsin diye ve Bakanlık Türkiye’den 
uzmanları Ankara Hilton’da topladı, 
başka yatacak, kalkacak, toplantı yapa-
cak yer yok. Dünya Bankasından borç 
verilen paralarla Ankara Hilton’da kuş 

tüyü yastıklarda biz “sağlık sistemi na-
sıl piyasacı işleyişe dönüştürülür”ün 
hazırlığını yaptık 430 küsur kişi(!)

Dr. Serdar Savaş O zaman pro-
je koordinatörü idi, sağlık sisteminin 
dönüştürülmesiyle ilgili müsteşar yar-
dımcısı makamında proje koordinatörü 
idi 92’de. Biz bunları elden geldiğince 
korumaya çalıştık, savunmaya çalıştık 
sosyalleştirdiğimiz sağlık sistemleri 
korunsun, genel sağlık sigortasına Tür-
kiye geçmesin diye. Öteleye öteleye 
bu mücadeleler böyle geldi, geldi en 
son 3 Kasım 2002’de AKP iktidar oldu 
bildiğiniz gibi ve Haziran 2003’tede 
yani ayağının tozuyla, 6 ay sonra, 7 ay 
sonra Sağlıkta Dönüşüm programını 
açıkladı dönemin Sağlık Bakanı arka-
daşımız. Buna göre 10-11 maddelik bir 
ilkeler demeti kondu, Sağlık Ocakları 
sisteminden Aile Hekimliği sistemine 
geçilmesi insan gücü bakımından, ör-
gütlenme bakımından böyle.

Finansman bakımından da genel 
sağlık sigortasına geçilmesi yani, in-
sanların sağlıklarının sigortalanması 
için bir prim ödemeleri, para ödemeleri 
sistemine geçilmesi. Başlıca iki ayağı 
buydu, büyük bir hızla Batılı akıl hoca-
larının da kesin olarak yol göstermesi 
ile ilerlediler. Temmuz 2010’da en son 
Ankara’da olmak üzere Sağlık Ocak-
ları sistemi tarihe karıştı. 224 sayılı 
yasa kâğıt üzerinde duruyor, yürürlükte 
ancak sonradan getirilen yasal düzenle-
melerin getirdiği değişikliklerle bir an-
lamda kadük oldu, uygulanamaz duru-
ma geldi, içi boşaldı 224 sayılı yasanın.

Nusret Hoca bereket bunları gör-
medi, kendisini 3 Kasım 90’da yitirdik 
biliyorsunuz ve Hacettepe Hastanesin-
de prostat kanserinden ölürken ağzın-
dan dökülen son 3-4 söz; “Türkiye’de 
sosyal tıbbı koruyunuz” oldu, vasi-
yeti buydu bize. “Türkiye’de sosyal 
tıbbı koruyunuz”, diye. 2010 Tem-
muz’undan bu yana en son Ankara’da 
Aile Hekimliği birimlerinin kurulma-
sıyla Sağlık Ocakları sistemi tarihe 
karıştı. Ancak doğuda kimi bölgelerde 
Sağlık Evlerini tuttu Sağlık Bakanlığı, 
çünkü diyelim ki sizde görev yapmış-
sınız Bitlis’te, Hizan’da o bölgelerde 
nüfus çok dağınık. Bir Aile Hekimi 
için öngörülen nüfusta 3500-4000 do-
layında bildiğiniz gibi, daha aşağı çe-
kilmesi gerekir. Bu nüfusu çok büyük 
bir coğrafyada ancak toplamak ola-
naklı o zaman da Aile Hekiminin onca 
büyük coğrafyaya erişmesi çok zor. O 
yüzden yer yer Sağlık Evlerini ve ora-
daki ebeleri tuttular özellikle Doğuda, 
Güneydoğuda olmak üzere.

Şimdi bugün nereye geldik?
Bugün adına Küreselleşme deni-

len, gerçekte küreselleştirme olan, o 
Türkçenin ünlüleriyle benim araya koy-
duğum “tir” hecesiyle yapanın, edenin 
olduğu, onu deşifre etmeye çalıştığım, 
kendiliğinden olmayan ama güdülen, 
kurgulanan bir sistem. Küreselleştirme 
eşittir yeni emperyalizm ile sağlık alanı 
da dahil olmak üzere kamu, hemen her 
alandan kovuluyor Ercan Hocam. Mi-
nicik bir gece bekçisi hatta gece bek-
çileri dahi sözleşmeli olabilir, geçici 
çalıştırılabilir. Yani devlet artık gölge 
etmesin, bir ceviz kabuğunun içine çe-
kilsin, düzenleme ve denetleme yapsın, 
sağlık hizmetlerini biz yürütelim.

Dolayısıyla 12 Eylül 1980 Darbesi 
bunun hazırlığıdır. Türkiye Küresel-
leşTİRilme = Yeni emperyalizm sü-
recinde yeniden bağımlı, yarı bağımlı 
bir sömürgeye dönüştürülme sürecidir 
Türkiye için Küreselleşme.

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu: 
Hocam bu noktada şöyle diyebilir miyiz 
aynı zamanda, 27 Mayıs Anayasasını da 
rafa kaldırmış oldu. Yani 27 Mayıs’ta 
dediniz ya çok önemli bir Anayasa gel-
di ve halk için özgürlükler kapsayan ve 
demokratik bir düzen getiren bir Anaya-
saydı. İşte bu Anayasa bize bol geliyor, 
dediler biliyorsunuz. Yani her alanda 
bol geliyor, işçilerin niye bu kadar hakkı 
var? İşte niye böyle demokratik kurum-
lar var diye, niye TRT özerk dediler bili-
yorsunuz, üniversite özerkliğini kaldıra-
lım dediler ve 12 Eylül’de sonuç olarak 
27 Mayıs’ın getirdikleri özgürlükleri 
özellikle ortadan kaldırmak için yapıldı. 
Sağlık alanında da ve bizler daha da ge-
riye gitmiş olduk 12 Eylül Anayasasıyla 
değil mi Hocam?

Yıl: 16 / Sayı: 160 / 1 Haziran 2021
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Prof. Dr. Ahmet Saltık: Kesinlik-

le Ercan Hocam. Dahası var, 12 Eylül 
80’e gelmeden Memduh Tağmaç 12 
Mart’ın Genelkurmay Başkanı biliyor-
sunuz, şunu söyledi; “Sosyal gelişme, 
ekonomik kalkınmanın önüne geç-
ti”, “Bu Anayasa bize bol geliyor” 
dedi ve 35 maddesini Anayasanın, 
61 Anayasasının 12 Mart döneminde 
değiştirdiler. Zaten 1961 anayasası 
bir yozlaşmaya itilmiş oldu, 35 temel 
maddesi değiştirilerek. Bu yetmedi 12 
Eylül Faşist darbesiyle, Askeri dar-
besiyle dış güdümlü, Kenen Evren, 
NATO, ABD güdümlü değil mi?

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: “Bizim oğlanlar başardı”, dediler.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Evet, bi-
zim oğlanlar başardılar diye, orada da 
yepyeni bir anayasa getirildi 12 Eylül 
1980 anayasası. Şimdi 12 Eylül ana-
yasasının 56’ıncı maddesine kondu 
sağlık hakları. Daha önce belirttiğim 
49’uncu maddedeydi. Sağlık Hizmeti 
devlete ödev, yurttaşa haktır diyen 
49’uncu madde yerine Küreselleşme-
nin temel dinamikleri düzenleyici ve 
denetleyici devlet, yani hizmetin üre-
tilmesine, şununa, bununa karışmaya-
cak ama hizmeti bir biçimde denetle-
yecek, düzenleyecek biçiminde kenara 
çekilen bir devlet, kamusal sorumlulu-
ğunu üzerinden atmış.

İlk fıkrasında, herkes sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına 
sahiptir. Bunlar güzel cümleler, bir 
hakkın sahipliğinin vurgulanması iyi 
ancak nasıl yerine getirileceğinin vur-
gulanması ve yerine getirilmediğinde 
de öngörülen yaptırımın konması ge-
rekli, bu yapılmadığında çok anlamı 
yok.

Şimdi, hazır İkizdere de gündem-
deyken bakın şu ikinci paragraf çok 
önemli. İnsanlar yeni yeni öğreniyor-
lar 56’nın ikinci paragrafını; çevreyi 
geliştirmek, çevre sağlığını korumak 
ve çevre kirlenmesini önlemek devle-
tin ve vatandaşların ödevidir, diyor. 
Yıllarca 56’ıncı maddenin bu 2. fıkra-
sına ben fakültedeki öğretim üyeliği 
yaşamımda çok vurgu yaptım, şimdi 
bu maddeyi çok kullanıyorlar İkizde-
re’deki yurttaşlar haklı olarak; çevreyi 
korumak, geliştirmek, çevre sağlığını 
korumak, kirlenmesini önlemek dev-
letle birlikte yurttaş olarak bizim de 
ödevimizdir, diyorlar dolayısıyla hak-
kımızdır, diyorlar çok yerinde olarak.

İlerleyen paragraflarda ise, devlet 
herkesin yaşamını beden ve ruh sağlığı 
içinde sürdürmesini sağlamak, böyle 
bir yükümlülüğü var. Beden ve ruh 
sağlığı içinde sürdürmesini sağla-
mak. İnsan ve madde gücünde tasar-
ruf ve verimi artırmak (bunu artıracak, 
işbirliğini gerçekleştirecek devlete bir 
işbirlikçi tanımlanıyor o da sermaye 
tabiî) amacıyla sağlık kuruluşlarını tek 
elden planlayıp hizmet vermesini dü-
zenler. İşte Recep Akdağ ve AKP kabi-
nesi de buna dayanarak bildiğiniz gibi 
Sağlıkta Dönüşüm sürecinde, pek çok 
sektöre dağılmış olan sağlık kuruluş-
larını toparladılar. En son 15 Temmuz 
2016 kurgu darbesi ile birlikte de 
Milli Savunma Bakanlığı sağlık kuru-
luşlarına el koydular, 42 hastaneyi al-
dılar ellerinden.

Anayasanın 56 maddenin 4. parag-
rafı önemli. Devlet diyor, bu görevi, 
yukarıdaki tanımlanan görevi nasıl ya-
pacak?

Kamu ve özel kesimdeki (ilk kez 
özel kesimden söz ediyor. Özel sağlık 
sektöründen söz etmiş oluyor.) Sağlık 
ve Sosyal kurumlardan yararlanır, 
diyor ve onları denetleyerek yerine 
getirir, diyor.

Demek ki denetleme görevini ana-
yasa doğrudan doğruya Sağlık Bakan-
lığına veriyor. A ya da b, c, x, y neyse 
özel sağlık birimlerinde verilecek sağ-
lık hizmetlerinin standartları bakımın-
dan, niteliği bakımından denetleme, 
yetki ve görevi Anayasanın 56’ıncı 
maddesi 4. fıkrasına göre devlete ve-
rilmiş durumda.

Yine bir küçük ayraç, Şehir Hasta-
neleri ile ilgili ise sanırım 6428’di yasa 
numarası, kamu-özel işbirliği ile ilgi-
li. O yasanın ilgili maddesinde sonra-
dan yapılan değişiklikte, denetlemenin 
de özel kuruluşlara bırakılacağı yazılı-
yor ki açıkça anayasaya aykırı.

Ve son fıkrasında da 56’ıncı madde-
nin, genel sağlık sigortasına gönderme 

var. Deniyor ki, sağlık hizmetlerinin 
yaygın bir şekilde yerine getirilmesi 
için, kanunla Genel Sağlık Sigortası 
kurulabilir. Demek ki kurulabilir di-
yor, kurulur demiyor.

Daha önce Genel Sağlık Sigortasın-
dan hiç söz edilmemişti, anayasalarda 
ve Nusret Hoca bize anlatırdı, derdi ki 
ta Demokrat Parti döneminden beri, 
50’lerin başından beri Türkiye’de ge-
nel sağlık sigortası düşünüldü ama 
yapılamadı, finansman sağlanamadı 
diye. Şimdi burada son fıkrada, beni 
bağışlarsanız, Sağlık Hukuku ala-
nında da tezli master (yüksek lisans) 
yapmış ve Anayasa Hukuku doktorası 
yapmakta olan bir insan olarak, buraya 
hem hukuk gözüyle hem hekim gözüy-
le bir ciddi eleştiri getirmek istiyorum, 
56’ncı maddenin son fıkrasında, genel 
sağlık sigortasının gerekçesi olarak 
sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde 
yerine getirilmesi gelmekte. Yaygınlık, 
anlaşıldığı kadarıyla nüfusu kapsamay-
la ilişkili fakat bu uygun bir sözcük 
değil, yaygınlığı biz coğrafya üzerinde 
yaygınlık olarak anlıyoruz belki. Öyle 
demek yerine, sağlık hizmetlerini bü-
tün yurttaşlara ulaştırmak için, şemsiye 
altına almak için diyebilirdi, burada bir 
anlatım hatası var. Yaygın şekilde yeri-
ne getirme, sağlık hizmetlerinin yaygın 
yerine getirilmesinin aracı örgütlen-
medir, kuracağınız sağlık birimleridir, 
oysa genel sağlık sigortası bir finans-
man rejimidir. Dolayısıyla finansman 
rejimi üzerinden sağlık hizmetlerini 
yaygınlaştırarak veremezsiniz, finans-
man rejimi üzerinden sağlık hizmetle-
rinin giderlerini ancak karşılayabilir-
siniz. Böylesine bir hem sintaks hatası 
hem mantık hatası anayasanın 56’ıncı 
maddesinde yer almakta.

Evet. Şimdi toparlarsak yavaş ya-
vaş. Türkiye bu salgına yakalandığında 
nasıl bir sağlık sistemi vardı?

6600’e ulaşmış Sağlık Ocakları 
kapatılmıştı Türkiye’de. Onun yeri-
ne az önce rakamlarını verdim kâğıt 
üzerinde 27 bin Aile Hekimliği birimi 
var, yaklaşık 2 bini boş. İşte birkaç bin 
yerde de tek bir hekim var. Şimdi Aile 
Hekimi arkadaşların görevleri, yet-
kileri, sorumlulukları Aile Hekimliği 
yasasında tanımlanmış durumda. 1. 
Basamakta koruyucu sağlık hizmeti 
verecekler ancak sevk zinciri yok Er-
can Hocam, sevk zinciri yok.

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: Baştan yapalım dediler, vazgeçtiler 
sonra.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Çok zor 
sevk zinciri. İngiltere’de başlangıçta 
uygulandı, o ülkede 2 kez bulundum. 
1971’de ve 1976’da Londra Tıp Fakül-
tesinde staj yaparken sistemi (NHS) 
gözlem olanağı buldum. Sistemi otur-
turken, sevk zincirini özellikle hal-
ka dönük olarak İngiltere’de örneğin 
Başbakan işine bisikletle giderken bir 
mizansen ile önce Aile Hekimime uğ-
rayacağım biraz ateşim var galiba filan 
bir genel müdür, bir general, yüksek 
düzeyli bir devlet görevlisi halkı da 
yönlendirmek için “Genel pratisyeni-
me, Aile Hekimime gidiyorum” diye 
sistemi böyle oturttular, politik destek-
le, politik kararlılıkla. Bizde bu yok.

Özal ABD’ye gittiğinde, Hous-
ton’da kalp ameliyatı olmadan önce 
oradaki sağlık sistemini gördü, dönü-
şünde dedi ki, öyle bir sistem kurmuş-
lar ki % 85-90’ı insanların hastaneye 
gelmeden halledilebiliyor. Bunu göz-
leriyle gördü ABD’de, İngiltere’yi de 
belki biliyordu. Amaç da buydu zaten 
Nusret Hoca’nın birinci basamakta % 
85-90’ını insanların tutmak. Kendile-
rine en yakın yerlerde, ayrıca Sağlık 
Ocağı hizmetleri, belirgin bir sahaya 
yayılmıştı, biz nüfusumuzu bütünüyle 
bilirdik, her yıl Haziran ayı içinde nü-
fus sayımı yapardık, bütün bölgemiz-
deki haneleri evleri dolaşırdık, çevre 
sağlığı memurlarımız çevre sağlığı 
hizmetleri verirdi, gıda örnekleri alır-
dık, su örnekleri alırdık hem kişiye 
dönük, hem çevreye dönük sağlık hiz-
metlerini birlikte verir idik.

Aile hekimliğinde bu da ayrıldı 
değerli Ercan Hocam. Kişiye dönük 
sağlık hizmetleri Aile hekimlerine bı-
rakıldı, çevreye dönük sağlık hizmet-
leri için Toplum Sağlığı Merkezleri 
kuruldu, onlarda doğru dürüst işleme-
di, işlemiyorlar bildiğiniz gibi.

Evet. Biz bu salgına geldiğimizde 

Sağlık Ocakları olmayan, Aile He-
kimliği birimleri aşağı yukarı 2010’da 
Türkiye’de tümüyle dönüşmüş, on 
yıllık çok fazla bir kurumsal dene-
yimi, birikimi olmayan, yalnız, ekip 
çalışması keza olmayan, çevre sağlı-
ğı hizmetleriyle kopuk, diyelim ki siz 
bir Aile Hekimi olarak bir hastada tifo 
tanısı koydunuz, laboratuvar tanısıyla 
doğruladıktan sonra bildireceksiniz 
Toplum Sağlığı Merkezine, Toplum 
Sağlığı Merkezi gidecek onun filyas-
yonunu yapacak, size filyasyonunu 
bildirecek filan filan… Böylesine et 
ve tırnak gibi, çevreye ve kişiye dönük 
sağlık hizmetleri adeta et ve tırnak gi-
bidir, bu ayrıldı, bu bütünlük bozuldu.

Salgın geldiğinde Mart 11’de geçen 
yıl 2020’de ilan edildiğinde, Türkiye 
aşağı yukarı 240 bine hastane yatağı 
olan, 895 dolayında Sağlık Bakanlığı-
nın hastanesi olan, Türkiye genelinde 
1500’ü aşkın hastanesi bulunan, özel 
sektörün elinde 250 bin yatağın 50 bi-
ninin bulunduğu bir yapıyla yakalandı. 
1. Basamak çok zayıf ve örgütsüz idi, 
şehir hastaneleri ayrıca kurulmuş-
tu ve halka deniyordu ki; beş yıldızlı 
otel ve lokanta konforuyla, lokanta-
cılık, otelcilik konforuyla hizmet ala-
caksınız diye. Unutulan şuydu, lüks 
ve şatafatlı binalarda belki beş yıldızlı 
otel, beş yıldızlı lokantacılık hizmetle-
ri verebilirsiniz, ki bu da verilemiyor 
çünkü korkunç pahalı, verilemez. Bu 
aynı zamanda acaba beş yıldızlı sağlık 
hizmeti demek midir? İşte aksayan yer 
burasıydı, beş yıldızlı sağlık hizmeti 
değildi, olamazdı, korkunç pahalılığı 
nedeniyle. Nitekim bu yıl Sağlık Ba-
kanlığı bütçesi yaklaşık 78 milyar TL 
belleğim beni yanıltmıyorsa, 1/4’inden 
fazlası salt şehir hastanelerine gidiyor. 
13 şehir hastanesi var işlemekte olan 
halen, inşaatı sürmekte olanlar var kor-
kunç bir biçimde.

Halka şu söylendi: Dr. Recep Ak-
dağ Sağlık Bakanı, kökü dışarıda Sağ-
lıkta Dönüşümün mimarı tarafından, 
biz dedi bundan sonra Recep Akdağ, 
27 Temmuz 2003 Milliyet Gazetesi’n-
de çıkan demeci hiç unutmuyorum 
bugün gibi, 27 Temmuz 2003 Milliyet 
Gazetesi’nde dedi ki;

“Bundan böyle hastalar memnun 
edilecek, müşteri gibi görülecek.”

Bu tarihe düşen, geçen bir söz oldu 
değerli Küçükosmanoğlu. Küçücük 
bir cümlede 3-4 tane hata yaptı Sağlık 
Bakanı. Bir Profesör Çocuk Hekimiydi 
sizin dalınızdan, Erzurum’da yetişmiş. 
Bundan böyle hastalar diyerek, sağlık 
hizmetinin gerçek öznesinin sağlıklı 
insanlar olduğu gerçeğinden koptu-
ğunu gösterdi. Altını çizelim, sağlık 
hizmetlerinin gerçek öznesi hastalar 
değildir, ey yurdum insanı bir daha 
söylüyorum, sağlık hizmetleri bize 
hastalandığımız zaman gerekli değil, 
öncelikle hastalanmadan önce, hasta-
lanmamamız için gerekli.

Eski Çin’de, Japonya’da Japon 
kültüründe Ercan Hocam, insanlar bir 
hekime bağlıdır, ona düzenli olarak 
para öderler, eğer bir hastaları olursa 
hastaları iyileşinceye dek hekimin öde-
neğini keserlerdi. Bu ödeme hekime 
kendilerinin sağlığını koruması için 
idi, bir hastalık oluştuğunda hekim ba-
şarısızdı, dolayısıyla ödeneği kesilirdi 
Çin’de, Japonya’da böyle bir gelenek 
vardı.

Demek ki birinci hatası dönemin 
Sağlık Bakanının, bir Profesör Heki-
min hatası, bundan böyle hastalar, diye 
başlayarak gerçek sağlık hizmetinin 
sağlıklı insana, sağlıklıyken verilmesi 
gereken hizmet olduğunun bilincinde 
olmadığını ya da siyasal tercihinin bu 
yönde olduğunu ortaya koymak oldu.

İkincisi ise, hastalar memnun edi-
lecek. Memnuniyet araştırmaları yap-
tılar bir yıl biliyorsunuz. Oysa memnu-

niyet çok öznel, sübjektif bir kavram-
dır ve ölçülemez çok, ölçülmesi güçtür 
değerli Küçükosmanoğlu. Örneğin ben 
giderim bir öğrencim hekime, diyelim 
ki diz sorunlarım var, “evladım şuna 
bir artroskopi yap” deyiveririm, o da 
“peki hocam” der beni kırmaz yapar, 
ben de memnun olurum ama o tıbben 
belki gerekli değildi. O bakımdan sağ-
lık hizmetlerinde memnuniyet ölçü-
lemez bir kavramdır.

Peki ne konacak bunun yerine?
Sağlık hizmetlerinde nitelik ya da 

başarı ölçütü olarak sağlık düzeyi ölçüt-
leri konacak. Örneğin ortalama yaşam 
süresi ne denli, kaç yılı sağlıklı geçiyor, 
anne ölümleri ne kadar, bebek ölümleri 
kaç, bunları azaltabildiniz mi? gibi.

Demek ki nesnel sağlık düzeyi öl-
çütleri ile bir sağlık sisteminin başarı-
sını ölçeceğiz.

3. hata ise en ürkünç olanı bu, müş-
teri olarak görülmekti Ercan Hocam. 
Ben şiddetle reddediyorum, ben müş-
teri değilim, ben sağlık hizmetlerinin 
müşterisi değilim, ben sağlık hizmetle-
rini doğuştan hak eden, saygın, onurlu 
bir özneyim. Anayasanın 56’ncı mad-
desi de istediğiniz ölçüde güdükleşti-
rin, hâlâ bu son biçimiyle demekte ki; 
herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına sahiptir. Sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama benim hak-
kım ve bunun gereğini yerine getirmek 
de verdiğim vergilerin karşılığı, devle-
tin ödevidir.

Ayrıca 2. maddede de gerek Danış-
tay gerek Yargıtay kararlarında Ana-
yasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi sıklıkla bu değerlere 
gönderme yaparlar. İkinci maddede 
de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
Demokratik, Laik bir Sosyal Hu-
kuk Devleti olduğu vurgulanır. Yedi 
temel özelliği sayılır Demokratik, 
Laik, Sosyal Hukuk Devleti. Dolayı-
sıyla bunlardan kaçış yok. Sağlık Ba-
kanı Recep Akdağ’ın hatası burada, 
bizi sağlık hizmetlerini doğuştan hak 
eden saygın, onurlu özneler olmaktan, 
arşı âlâdan yere indirerek ayaklarının 
altına müşteriye indirgedi bu sağlıkta 
dönüşüm süreci, AKP iktidarı ve onun 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ. Biz bunu 
reddediyoruz, biz müşteri değiliz!

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: Hocam şöyle bir şey söyleyebilir 
miyiz? Programın sonuna doğru geliyo-
ruz. Şimdi beklenen salgınlar da var ve 
gördüğümüz olay şu, biz bu virüse kar-
şı, Koronavirüs salgınında birinci basa-
mağımızın durumu son derece sıkıntılı 
olduğu için gelene geç dedik ve virüs 
insanlarımızı hastalandırdı ve hastane-
lerimizde çok büyük yığılmalara neden 
oldu. Siz bu salgının başından beri pek 
çok programa çıktınız ve günümüzde 
olan olay şu, işte toplam hasta sayısın-
da en önlere geçtik aslına baktığımızda, 
gerçek ölüm sayılarımız da önlerde ve 
burada çok ciddi sıkıntılar içerisindeyiz 
ve bizim birinci basamak sağlık hizmet-
lerimiz çok büyük sıkıntılar içinde.

Şimdi şöylesine bir durumda var 
ülkemizde bu AKP iktidarı sürecinde: 
Örneğin 2002’ler bildiğimiz gibi, siz-
lerde çok iyi biliyorsunuz bir vatandaş 
olarak ortalama 1 yılda 1,5 kez başvu-
rurken şu an yılda 10 kez insanlarımız 
bazen 10’u geçen 11-12 kez doktora 
başvuruyorlar. Yani sağlık başvuruları 
son derece artmış durumda ve çok sa-
yıda özel hastaneler var ve özel hasta-
nelerin durumu da ülkemizde bu salgın 
sırasında büyük bir sıkıntı içerisine de 
girdik çünkü özel hastaneler dediler ki; 
biz ödeyemiyoruz devlet bize el koy-
sun. Sonradan da pek çok özel hastane 
kendi yoğun bakımlarında işte pek çok 
yoğun bakımlarımız var dediler ama 
yoğun bakımlarımızın pek çoğu da 
özel hastanelerde idi. Özel hastanelerin 
pek çoğu bu salgında, yine kâr etmeyi 
düşündü, Recep Tayyip Erdoğan geçen 
gün açıkladı, dedi ki özel hastaneden 
yakınması olan, bana bildirsin, dedi.  
Ama pek çok vatandaş bu özel hasta-
nede Koronavirüs salgını başvurusu 
nedeniyle yakınması var ama böyle bir 
tarzda da bir başvuru da ortaya bunu 
yapacak olan siyasal irade, onlar da bu 
konuda bir adım atmak niyetinde değil.

Yani sağlık sistemimizde şöylesine 
bir durum var: Koronavirüse, kale boş 
gelene geç, diyoruz ve vatandaş olarak 
da sıkça dediğimiz gibi, bizler canımı-
zın derdindeyiz, ülkemizde maalesef 

sermayedarlar, dediğiniz gibi yeni em-
peryalizm kâr derdinde! Yaşadığımız 
durum bu. Ülkemizde de emekçiler 
olarak gerçekten işte bu salgında en 
çok emekçileri vurdu, gerçekten büyük 
bir sıkıntı içerisindeyiz.

Siz özellikle belirtmiştiniz, bu bek-
lenen afetler nedeniyle yeniden sağlık 
sistemimizi nasıl yapılandırabiliriz, ne 
yapabiliriz?

Çok ciddi bir, aslına bakarsak çok 
ciddi bir sıkıntı içindeyiz. Yeni em-
peryalizm dediğimiz olguda da şu 
var; şunu diyor emperyalistler, silahtan 
sonra en fazla kâr elde edilen yer sağlık 
alanıdır. Ülkemizde de şehir hastanele-
rinin kurulması emperyalizmle ilişkili.  
Çünkü bunların hepsi de yerli ve ya-
bancı emperyalistlerin, Parababaları-
nın birlikte kurdukları konsorsiyumlar. 
Bunlarda bizlerin üç beş kuruş parası 
vardı, diyorum şu devletin, son üç beş 
kuruşuna da şehir hastaneleri aldı ve 
önümüzdeki süreçte gerçekten sağlık 
sistemimizin yeniden yapılandırılması 
gerekiyor bir taraftan, bir taraftan baş-
ta biz doktorlar olarak ve diğer sağlık 
emekçileri olarak bir savaşım (müca-
dele) içinde olmalıyız.

Bu sağlık sistemi, bizleri bu salgın 
sürecinde de son derece yıprattı. Ve bu 
yıpranmanın karşılığı Kovit-19 hastalı-
ğı bile, siz başlangıçtan beri söylüyorsu-
nuz, bizler de söylüyoruz Hocam Halkçı 
Doktorlar olarak; bir meslek hastalığı 
olarak kabul edilmedi. Nakliyat-İş Sen-
dikası’nın bir başvurusu vardı, bugün 
İzmir Tabip Odasından arkadaşlarımız, 
bir hekim arkadaşımızın mahkeme-
den ölüm parası verilsin diye bir karar 
alınmış ama tüm sağlık çalışanlarına bu 
Kovit-19, meslek hastalığı sayılmıyor. 
Ülkemizde biz gerçekten sağlık emekçi-
leri olarak ciddi olarak sıkıntı içindeyiz. 
Önümüzdeki süreçte neler yapmalıyız 
diye soracağım Hocam size.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Evet 
haklısınız durum saptamasını oldukça 
geniş tuttuk, günümüze dek taşıdık, te-
mellerini dolayısıyla atmış olduk bun-
dan sonra ne yapılmalı?

İki cümleyi söyleyip hemen oraya 
geçeyim.

Genel sağlık sigortasını da geçirdi 
bir de bu süreçte bildiğiniz gibi. Altını 
çize çize söyleyeyim ki, genel sağlık 
sigortası sevgili halkım, sizin sağlığı-
nızın sigortası değil, sermayenin kârı-
nın sigortasıdır. Bir daha söyleyeyim, 
genel sağlık sigortası halkın sağlığının 
sigortası olmayıp yerli-yabancı serma-
ye ortaklıklarının kârının, yani sermaye 
birikiminin, sermaye transferinin sigor-
tasıdır bu bir. İki, genel sağlık sigortası 
için senden, benden, bizden adına prim 
denen ek vergi alınmaktadı, ek vergi. 
Bunca verdiğimiz vergi nereye gidi-
yor? En temel görevlerden biri devle-
tin sağlık hizmetlerini vergilerle niçin 
karşılanmıyor da ayrıca önümüze prim 
eşittir ek vergi konularak soyuluyoruz? 
Devlet sopalı tahsildara dönüştürülü-
yor küresel sermayenin güdümünde.

Ne yapılmalı?
Şimdi net, kestirmeden söylemek 

gerekirse bu özelleştirmeci, neo-li-
beral küreselleşmenin çöktüğünü şu 
Kovit-19 salgını örneğiyle birlikte ar-
tık görmeli. Tipik örneği ABD az önce 
de söyledim, ABD bir yılda kazandığı 
toplam paranın yani ulusal gelirin ne-
redeyse 1/5’ini sağlığa harcıyor, kor-
kunç pahalı fakat 45 milyon insan da 
aşağı yukarı 335 milyonun içinde, % 
14’lere karşılık geliyor. Her 7 kişiden 
1’i aşağı yukarı hiçbir sosyal güven-
ceye, sağlık güvencesine sahip değil. 
Bu salgında da daha çok onlar öldüler. 
Evsizler, işsizler, Zenciler, Hispanik-
ler-İspanyol asıllılar ve İndianlar yani 
Kızılderili kökenliler öldüler. Demek 
ki aynı gemide değiliz, virüs kolay 
kolay zengini bulmuyor, zengini bulsa 
bile kolay kolay öldürmüyor, yoksul 
daha çok hastalanıyor ve ölüyor evren-
sel kural Nusret Hoca’nın dediği gibi.

Bütün dünya sağlık sistemini yeni 
baştan gözden geçirmek zorunda. Ba-
şarılı ülkelere baktığımızda örneğin 
Hindistan bir cehennem ama Kerala 
eyaletinde sorun büyük ölçüde de-
netim altında. Sosyalist bir rejimin, 
uygulamanın yürütüldüğü Kerala’da, 
Hindistan’da çok başarılı bir şekilde 
salgın yönetiliyor, Vietnam’da çok ba-
şarılı yönetiliyor. Küba’da çok başarılı 
yürütülüyor.
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Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-

lu: Venezüella bile iyi Hocam.
Prof. Dr. Ahmet Saltık: Yeni Ze-

lenda ve Avusturalya en ileri sosyal 
devlet günümüzde bildiğiniz gibi, bu 
ülkelerde yoksulluk ödeneği, vatandaş 
ödeneği ödeniyor yoksul insanlara. 
Vietnam başarılı oldu belirttiğim gibi, 
Tayvan başarılı, Çin çok başarılı oldu 
gibi.

Demek ki sosyal devletin egemen 
olduğu sağlık hizmetlerinin sermaye-
nin güdümünde değil, halkın yararına, 
halkın çıkarına, halkın sağlığına yön-
lendirildiği yapılarda, sistematiklerde 
salgın büyük ölçüde denetlenebiliyor, 
bastırılabiliyor.

Hepimize çok şey öğretti bu salgın. 
Türkiye’de bakın neleri gördük? Birin-
ci basamak hazır değildi, özelleştiril-
mişti. Bulaş zincirini toplumun içinde 
kıramadık, hastanelerimiz doldu taştı, 
resmi verilerle 5 milyonla dünyada 
4’üncü sıraya geldik toplam hasta sa-
yısında. Ölümleri siz belirttiniz 42 bin 
ölüm ama ne yazık ki belki de 1/3’i 
gibi. Bunu da sakladık halkımızdan. 
Daha küresel söyleyeyim IMF 2020 
Dünya Küresel Görünüm Raporun-
da, geçtiğimiz yıl 85-86 trilyon $ kü-
resel gelir beklenirken yaklaşık 4,5-5 
trilyon $ azalma oldu, bu küresel veri-
de kayıp olduğunu dile getirdiler salgın 
nedeniyle.

Bu 4,5-5 trilyon dolar hakkaniyetli 
bir biçimde dünya insanların sağlığına, 
koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılmış 
olsa idi değerli Küçükosmanoğlu Ho-
cam siz çocuk hekimisiniz, örneğin ço-
cuk malnütriyonu (kötü beslenme) kal-
mayabilirdi, çocuk ishalleri neredeyse 
kalmayabilirdi, hijyenik suya erişeme-
yen toplum dünyada kalmayabilirdi, 
aşılara erişemeyen çocuk kalmazdı, 
aylık hizmetine erişemeyen, sağlıklı 
koşullarda doğum yapamayan kadınlar, 
kürtaj nedeniyle istenmeyen gebelik-
te ölen kadınlar kalmazdı. Dünyamız 
şimdikinden çok daha sağlıklı olurdu. 
4,5-5 trilyon $ muazzam bir para ki za-
ten dünyanın toplam harcaması 8-9 tril-
yon $ sağlık için, toplam küresel gelirin 
yaklaşık 1/10’u. Bu paranın bir yarısı 
ölçüsünde daha sağlığa harcandığını ve 
koruyucu sağlık hizmetleri ağırlıklı 
tüketildiğini düşünürsek çok daha sağ-
lıklı bir dünya.

Dolayısıyla buradan ne çıkar?
Bir, sağlık hizmetlerinin vazgeçil-

mez önceliği, pusulası koruyucu sağ-
lık hizmetleri olacak, buraya yönele-
ceğiz. Dolayısıyla daha az hasta olaca-
ğız, çevreyi iyileştireceğiz, suyu iyileş-
tireceğiz, havayı iyileştireceğiz, gıdayı 
iyileştireceğiz, aşılar, aile planlaması, 
sağlık hizmetlerini iyileştireceği.

Bütün bunları nerede yapacağız? 
Hastanelerde mi yapacağız?

Hayır, işte bütün bunları 1. Basa-
mak yapacak.

1. Basamak sağlık hizmetlerinin 
omurgası, yatak olmayan sağlık hiz-
metleri yatak varsa 2. Basamak, 3. Ba-
samak oluyor. İslahiye Devlet Hasta-
nesi 2. Basamak ama sizin çalıştığınız 
Gaziantep Tıp Fakültesi 3. Basamak. 
Bunun gibi Basamakları da örneklemiş 
olduk.

Demek ki ilk önce bunu yapacağız, 
koruyucu sağlık hizmetleri. Neo-liberal 
küreselleşmeye diyeceğiz ki; arkadaş 
kusura bakma köpeksiz köyün değnek-
siz çobanını konumuna indik neredey-
se. Yok, böyle bir şey, koruyucu sağlık 
hizmetleri öncelik alacak dolayısıyla 
özel sektör küçülecek, özel sektöre 
verilen kamusal destekler azaltılacak, 
şehir hastaneleri kamulaştırılacak, 
Aile Hekimliği birimleri bölge ve nü-
fus tabanlı hizmet veren birimlere dö-
nüşecek.

İsterseniz adına Sağlık Ocağı de-
meyebilirsiniz, Aile Sağlığı Merkezleri 
kalabilir, Toplum Sağlığı Merkezleri 
diyebilirsiniz ama nüfusunu belirleye-
ceksiniz net, coğrafi sınırını belirleye-
ceksiniz net ve ekip hizmetine dönüştü-
receksiniz. Yani Aile Hekiminin yanın-
da hemşire olacak, ebe olacak, çevre 
sağlığı teknisyeni olacak, kendi böl-
gesindeki bütün gebeleri saptayacak, 
kapı kapı dolaşacak, gebelerin izlemini 
yapacak, aşılarını yapacak, sağlık eğiti-
mini yapacak gibi.

1. Basamağı böylesine güçlendire-
ceksiniz, şehir hastanelerini demin de 
belirttiğim gibi kamusallaştıracaksınız 
ve başvuran her 100 insanın 80-85’ini 
belki 90’ının 1. Basamakta yani evle-
rine, işyerlerine, tarlalarına, köylerine, 
mahallelerine en yakın tanıdıkları, bil-
dikleri hekim, hekimler aile hekimleri, 
toplum sağlığı merkezi hekimleri eliyle 
çözülebileceği, 2., 3. Basamak hasta-
nelerin üstündeki baskının azaltılacağı 
çünkü hastane bakımı hem pahalıdır 
hem güçtür hem risklidir. Hasta olma-
maktır en iyisi, en etkilisi, en akıllısı, 
en ekonomik olanı. Şimdi bakın değerli 
Ercan Hocam, bu 6. salgın hep söylü-
yorum, 2021’in 21’inci yılındayız ve 
SARS’ı gördük 2003’te, MERS’i gör-
dük arkasından EBOLA’yı gördük, kuş 
gribi, domuz gribi ve bu da 6’ıncısı!

21 yılda 6 salgın geçmişe dönüp 
baktığımızda hiç olmadı. Demek ki 
öylesine korkunç bir çevre kirliliği-
ne ulaştık ki, çevre artık kaçınılmaz 
bir biçimde afetler üretiyor, salgınlar 
üretiyor. Bu yalnız benim kendi görü-
şüm değil, Dünya Sağlık Örgütü’nün 
ve Birleşmiş Milletler Çevre Progra-
mı’nın-UNEP’in özellikle uyarıları var. 
Dünya Sağlık Örgütünü vurguladım, 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri A. 
Guterres’in uyarısı var, hemen her çev-
renin uyarıları var.

Önümüzdeki yıllar beklenmedik 
ama sakınılamayacak, kaçınılamaya-
cak afetlerle dolu. Ama kuraklık, ama 

susuzluk, ama yangınlar, ama deprem-
ler, ama bulaşıcı hastalıklar, ama kitle-
sel göçler, ama açlık, ama kıtlık gibi. 
Bu bakımdan sağlık hizmetlerinin, sağ-
lık örgütlenmesinin kamusal ağırlıklı 
piyasaya bırakılmayan, devlet yüküm-
lülüğünde merkezi planlamayla yürü-
tülecek bir biçimde ve afet planları ya-
parak onlara hazırlıklı biçimde, kurum-
laşarak örneğin, afet planı demek bir 
anlamda kurumlaşmak demektir Ercan 
Hocam. Dr. Refik Saydam Hıfzıssıh-
ha Enstitüsünü açacaksınız kardeşim, 
Dr. Edward Jenner gibi İngiltere’de, Dr 
Robert Koch gibi Almanya’da, Louis 
Pasteur gibi Fransa’da ulusal referans 
kurumlarınız olacak, bilimsel ve özerk 
olacak bu kurumlar. Bilim üretecek, 
araştırma yapacak, teknoloji geliştire-
cek, aşı yapacak, biyolojik serumlar 
ve koagülasyon faktörleri, anti-toksin-
ler… üretecek anlatabildim mi? ilaç 
üretecek gibi kendi öz yeterliliğiniz 
koruyacaksınız.

Kurumlaşmalar, afet planları, A, 
B, C, D, planları yapacaksınız özel-
likle depreme karşı Türkiye’de. Nüfus 
planlamasına geçeceksiniz gerek Tür-
kiye’de gerek dünyada hiçbir kaçarı 
yok 7,8 milyar nüfusu dünya kaldırmı-
yor. Her aileye bir çocuğa geçeceksiniz 
ve nihayet şunu unutacaksınız Ercan 
Hocam, sürdürülebilir kalkınma bitti, 
duvara dayandı “Sustainable Deve-
lopment” bitti! Bunları gözden geçi-
receksiniz, revize edeceksiniz, sürdü-
rülebilir yaşam hedefleri diyeceksiniz. 
Derdimiz artık yaşama tutunmak, in-
san olarak yerkürede bir beka sorunu 
yaşıyoruz, bir ”survival” (sağkalım!) 
sorunu yaşıyoruz evrene tutunabilmek 
için!!

Tasarruflu yaşamayı öğrenecek-
siniz ve çevre sağlığı hizmetlerini çok 
önemseyeceksiniz. Çevreyi korumak, 
çevreyi geliştirmek, çevreye saygılı, 
onu bir fahişe gibi kullanmak değil, ba-
rışık bir biçimde çevreyle “co-existen-
ce pacifiqué”   dedikleri ve toplumsal 
düzen için yine doğayı örnek alacaksı-
nız Ercan Hocam. Doğada komünal bir 
yaşam var, yani paylaşımcı, ortaklaşa 
bir yaşam var. Örneğin ormanda çöp 
sorunu yok, hiç çöp kaldırmak gibi bir 
şey yok ormanda, birinin artığı öteki 
için kaynak oluşturuyor ve böyle bir 
ekolojik döngü, muazzam bir ekolojik 
döngü yaşanıyor.

Özetle demek ki sağlık hizmetleri-
ni kamusal, devletin sorumluluğunda, 
önceliği koruyucu sağlık hizmetlerine 
veren ve sağlıklı ve eğitilmiş bir top-
lumun sosyal ve ekonomik kalkınmada 
en temel itici güç olacağı gerçeğini de 
akıldan çıkarmadan, İnsan Hakları Ev-
rensel Bildirgesinin 25’inci maddesi 
uyarınca sağlık doğuştan kazanılmış 
bir haktır kardeşim, sağlıklı toplumu 
yaratmakta ancak kamusal sorumluluk-
la, devlet örgütlenmesiyle olanaklı.

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: Evet, Hocam. Gerçekten Hocam 
önümüzdeki günler hem ülkemiz için 
hem de dünya için büyük sıkıntılar 
içinde olacak gibi duruyor. Ülkemiz-
de de hep bütün insanlarımız soruyor-
lar, bu salgın ne zaman bitecek, nasıl 
yapacağız. Ve önümüzdeki süreçte de 
gerçekten salgının ilk karşılanacağı yer 
olan 1. Basamak sağlık hizmetlerini 
gerçekten güçlendirmemiz gerekiyor.

Salgının başlangıcından beri 
sizler de bilirsiniz; aile hekimi arka-
daşlarımız, aile sağlığı çalışanlarımız 
yeterince koruyucu ekipman da bu-
lamamışlardı.  Bizler 1. Basamağı ne 
denli çok güçlendirirsek kalemizi de o 
denli çok güçlendiriyoruz aslında. Yani 
bugün aile sağlığı merkezinde çalışan 
arkadaşlarımız şunu diyorlar: Bizim 
mekânlarımız çok dar, bizim buraya 
sağlık hizmeti almaya gelen vatandaş-
lar diyorlar çok dar olduğu için mekân-
lar birbirlerine Koronavirüs bulaştırma 
durumları çok fazla. Bu açıdan gerçek-
ten aile sağlığı merkezlerinde çok so-
runlar yaşanıyor. Aile sağlığı merkezi 
çalışanı arkadaşlarımız işte hastaları 
dışarda bırakmaya çalışıyorlar o ol-
muyor, içeriye alsalar o olmuyor, ger-
çekten büyük bir özveriyle çalışıyorlar. 
Ama bunlar görülmüyor, şu andaki ik-
tidar böyle bir program öngörmüyor.

Şu anda bile yapmaları gereken iş, 
şehir hastanelerine verilecek paranın 
çok az bir miktarı ile aile sağlığı mer-
kezlerinin yenilenmesi gerekiyor en 
azından bir miktar da olsa. Aile hekimi 
arkadaşlarımız bir sözleşme yapıyorlar, 
özel hekim gibi değerlendirip çalışı-
yorlar. Şu anda en azından bu salgını 
önlemek hususunda, bu konuda böyle 
bir çaba içerisine girmesi gerekiyor 
iktidarın ama iktidardan böyle bir şey 
bekleyemiyoruz çünkü sürekli olarak 
halkın sağlığı değil, Parababalarının 
kârı ön plana çıkartılıyor. Bu açıdan da 
halkımız sağlık açısından ciddi sorun-
lar yaşıyor diyorum ben Hocam.

Siz de son olarak ne söylemek ister-
siniz onları alayım.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Bakın 
halkımızın şunu öğrenmesi gerekiyor; 
sağlık hizmeti hastalandığımızda aldı-
ğımız hizmet değildir yalnızca. Kuşku-
suz hastalandığımızda sağlık hizmetine 
gereksinim duyarız ama büyük ölçüde 
sağlıklı bir yaşam sürmek olanaklıdır. 
Onun için koruyucu sağlık hizmet-
lerine önem vermek, beslenme, aile 
planlaması, sağlık eğitimi, çevre, gıda, 
hijyen, sağlıklı konutlar, spor, egzer-
siz gibi. Bütün bunlar bütüncül devlet 
politikalarını gerektirir ve sağlık siste-
minin de birinci basamağının güçlen-
dirilmesini gerektirir. Erdoğan’ın şu 
rüyadan uyanması gerekiyor; “şehir 
hastaneleri benim hülyam”. Patoloji 
burada başlıyor, sorun burada başlıyor. 
Şehir hastaneleri benim rüyam. Hayır 

kardeşim şehir hastaneleri talan talan, 
bu ülke için talan.

Senin rüyan olabilir, gerçekleri 
belki olup biteni algılayamayabilirsin, 
sanmıyorum algılayamadığını ama bu 
rüyadan uyanmak gerekiyor. Bu salgın-
da şehir hastaneleri sayesinde baş ettik, 
hayır doğru değil. 1. Basamağımız iyi 
olsaydı hastanelere bunca hastamız 
düşmeyecekti. Bulaş zincirini erkenden 
kıracaktık toplumda ve bunca felaket 
yaşamayacak idik.

Çok pahalı şehir hastaneleriyle 
yerli-yabancı sermayeyi zengin ediyo-
ruz. Bu talanı durdurmak gerekiyor ve 
devlet olmanın temel işlevi sağlık hiz-
metlerinin ruhunu, omurgasını buraya 
oturtmak gerekiyor. Bunun adını ne ko-
yarsanız koyun Sosyalleştirme koyun, 
koymayın belirttiğim gibi işlevi, yapısı, 
hedefi bu yönde. Çünkü 21.Yüzyıl’da 
belirttiğim gibi, arka arkaya salgınla-
rın, afetlerin birbirini kovalayabilece-
ği, yaşadığımız salgının uzayabileceği, 
çok ağır bedeller ödeyebileceğimiz 
bir durum gösteriyor. Bunun da çare-
si belirttiğim gibi kapsamlı, kamusal 
sorumlulukla, iş güvencesiyle sağlık 
çalışanlarının, emekçilerinin de örgüt-
lendiği, sendikal haklarının olduğu, iş 
sağlığı güvenliği hizmetleri alabildiği 
hizmetler olacak kanısındayım.

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: Hocam çok teşekkür ediyoruz bu 
kapsamlı, doyurucu konuşmanız için. 
Bu süreçte gerçekten bugün de biliyor-
sunuz 224 sayılı yasanın 60’ıncı yılı. 
Ülkemizde bu Politik Devrimi yapanla-
rı saygı ile selamlıyoruz, arkasından 61 
Anayasasını getirenleri ve bizlerle az 
da olsa 224 sayılı yasayla, Sağlık Hiz-
metlerinin Sosyalleştirilmesi yasasıyla 
bizim toplum sağlığı hizmetleri nasıl 
vereceğimizi gösteren Nusret Fişek 
Hocamızı da saygıyla burada anmak 
istiyorum çok teşekkür ediyoruz Ho-
cam, çok sağ olun.

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Yani Nus-
ret Hoca şunu söylemişti Cumhuriyet 
Gazetesi’nde yazdığı bir makalesinde;

“Sosyalleştirilmiş sağlık hizmet-
leri Atatürk’ün izinde bir devrim-
dir.” 

Kalpaksız bir Kuvvayimilliyeci 
idi Nusret Fişek, Atatürkçü Düşünce 
Derneğini kuran elli (50) aydın içinde 
de adı 2. sırada idi. O 50 kişinin için-
de 6 hekim vardı. Biz Tıbbiyeliler her 
zaman ülkemizin kalkınmasında öncü 
rolde olduk, halktan yana, akıldan, bi-
limden yana olduk. Sermayeden yana 
olmadık bu seçimimizi, bu tutumumu-
zu sürdüreceğiz halkımızdan yana, 
akıldan, bilimden yana. Çok teşek-
kürler Ercan Hocam.

Prof. Dr. Ercan Küçükosmanoğ-
lu: Çok teşekkür ederiz Hocam, sağ-
lıcakla kalın. Tüm izleyicilerimize de 
teşekkür ediyoruz sağlıklı, Koronavi-
rüssüz günler diliyoruz.
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Yazımızın konusu son yıllarda Balon 
Balıklarından dolayı ülkemizde ya-

şanan can kayıpları ve bu sürecin de tüm 
diğer süreçlerde olduğu gibi AKP’giller 
İktidarı tarafından doğru yürütülememe-
si.

Bu kadar sorunun içinde sıra Balon 
Balığı’na mı geldi, diye düşünülecek bel-
ki.

Ama bu öyle bir balık ki, şimdiye ka-
dar 5 kişinin ölümüne sebep oldu. Bun-
dan sonra da şu ana kadar olduğu gibi 
herhangi bir tedbir alınmaması durumun-
da sayı artabilir.

Üstelik ana halkayı da kaçırmamak 
lazım. Yani Kovid-19 sürecinden tutun da 
ülkemizdeki hiçbir sorunu yönetemeyen 
ve sona yaklaşan AKP’giller’in bu kadar 
basit denebilecek bir süreci nasıl yönete-
mediğinin hikayesi bu...

Ziraat Mühendisleri Odası İstan-
bul Şube Başkanı Murat Kapıkıran’ın 
yaptığı açıklamaya göre, artık Hatay’dan 
Çanakkale’ye kadar hemen hemen tüm 
kıyılarımıza yayılmış olan Balon Balık-
ları sadece Türkiye kıyılarını değil, İs-
rail’den Suriye’ye, Yunanistan’dan İtal-
ya’ya, Tunus’tan Mısır’a, Cezayir’den 
İspanya’ya kadar tüm Akdeniz’i istila 
etmiş durumda. Balon Balıklarının balık-
çılık ve yerli balık türlerimiz üzerinde 
de olumsuz etkileri var. Balon Balığı, 
ülkemizdeki yerel balık türleriyle üreme, 
beslenme ve barınma alanları için reka-

bete girerek denizlerimizdeki yerel türle-
rin azalmasına sebep oluyor.

Konunun bir de halk sağlığı yönü 
var. 200’ün üzerinde farklı türü bulunan 
Balon Balıkları isimlerini tehlike anında 
kendilerini şişirebilme özelliklerinden 
alıyorlar. Bu balıkların en önemli özel-
liğiyse sahip oldukları ölümcül toksin. 
Balon balıklarının büyük çoğunluğu, 
dünyada bilinen denize özgü en güçlü 
zehirlerden birisi olan Tetrodotoksin 
(TTX) isimli zehri içeriyorlar.

Tetrodotoksin zehri sıcaklık değişi-
mine karşı dirençli bir nörotoksindir. 
Bu nedenle Tetrodotoksin içeren bir Ba-
lon Balığı pişirilse bile zehir etkisini kay-
betmiyor ve ölümcül zehirlenmelere yol 
açabiliyor. Ayrıca bu zehir, balığın birçok 
organında bulunabiliyor. Bu yüzden Ba-
lon Balığı’nın kas dokusu, derisi ya da iç 
organları temizlenmiş olsa dahi öldürücü 
olabiliyor.

Avrupa Birliği, Balon Balıkları de-
nizleri henüz bu kadar istila etmemişken, 
2004 yılında tüm balon balığı türlerinin 
avlanmasını, karaya çıkarılmasını, satı-
şını ve tüketimini yasaklamıştır. Bizde 
ise, 2020 yılında 8 Balon Balığı türünün 
avcılığı izne tabi hale getirilmiştir. Yani 
buna 8 Balon Balığı için kısmi yasak di-
yebiliriz.

Neden 8 tür, diğer türler zehirli de-
ğil midir?

Ayrıca Zehirlenme vakaları genel-

likle amatör balıkçılarda rastlanmasına 
rağmen, “Amatör Amaçlı Su Ürünleri 
Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında 
Tebliğ”de balon balıklarına yönelik 
hiçbir yasaklama getirilmemiştir.

4 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Ga-
zete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 
Kararı adı altında, popülasyonunun azal-
tılması, sucul biyoçeşitliliğin ve stokların 
korunması gerekçesiyle Balon Balığı av-
cılığına destek getirildi. Ancak AB ülke-
lerinde Balon Balığı türlerinin avlanması 
ve karaya çıkarılması bile yasaklanmış-
ken, adı geçen kararda avlanan Balon 
Balıklarının ne olacağına ilişkin bir detay 
bulunmuyor. Kararın neredeyse tamamı 
ödemenin nasıl yapılacağı gibi konular 
üzerine. Yani elin oğlu balığı avlamanın 
balıkçıların ekipmanlarına zarar verdi-
ğinden, avladıktan sonra karaya çıkar-
manın tehlikeli olduğundan hareketle bu 
yasaklamayı yaparken, ülkemizde Balon 
Balığı toplama yöntemiyle balığın kökü-
nü kurutmak gibi hiçbir bilimsel veriye 
dayanmayan bir yola gidiliyor.

Avcılar, balığı avladıkları ekipman-
larla başka balıklar da avlayacak. Balon 
balıkları karaya çıkarılacak, peki sonra 
kuvvetli bir zehir taşıyan bu balıklar ne 
olacak? Tüketimi nasıl engellenecek? Bu 
soruların cevabı yok.

Balon Balığı zehirlenmesi sağlıkçıla-
rımız açısından da yeni bir kavram oldu-
ğu için bazı zorluklar yaşanabilmektedir. 
Zehirlenen insanlarımızın tedavilerinin 
doğru ve hızlı yapılabilmesi için özellik-
le zehirlenme vakalarının yaşandığı kıyı 

bölgelerinde sağlık birimlerinin Balon 
Balığı zehirlenmesine ilişkin bilgilen-
dirilmesi gerekir. Ancak bu yapılmadığı 
için zehirlenme vakaları anlaşılamamak-
tadır. Örneğin Hatay’da Balon Balığı ye-
diği için zehirlenerek hayatını kaybeden 
kişinin ölümü kayıtlara kalp krizi olarak 
geçmiştir. Bu durum, Balon Balığı’nın 
neden olduğu zehirlenme ve ölüm va-
kalarının kayıt altına alınamamasına ve 
riskin gerçek boyutunun da anlaşılama-
masına neden olmaktadır.

İlgili Bakanlık tarafından kamuo-
yunda Balon Balıklarının zehirli olduğu 
ve tüketilmemesi gerektiği konusunda 
farkındalık çalışmaları yapılması gere-
kirken, Bakanlıktan bu konuda net bir 
açıklama yapılmıyor. Özellikle zehirlen-
melerin daha fazla rastlandığı kıyı böl-
gelerinde görülebilir yerlere tabelalarla, 
balıkçıların bulunduğu alanlara bilgilen-
dirme yapmak gibi basit bir tedbir bile 
gereksiz görülüyor AKP’giller için. Bu 
duyuru tabelaları din istismarı için kul-
lanılacak. Balon Balığı’nı yiyen 3-5 kişi-
cik zaten, anlayış bu…

AKP’giller’in Tarım ve Orman Ba-
kanlığına bağlı Akdeniz Su Ürünleri 
Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü 
Müdürü Serkan Erkan, kamuoyuyla il-
ginç bilgiler paylaşıyor:

“İnşallah ilaç sanayinde kullanı-
labilmesi adına çalışmalarımız devam 
ediyor. Norveç ve Kanada’dan başvu-
rular, talep var. Toksin maddeyi izole 
edip alma konusunda başvuruları var. 
Bakanlığımızın yetkilileri bunları de-

ğerlendiriyor.”, diyor.
Balon Balığı zehrinin hangi ilaçların 

hammaddesi olarak ve hangi hastalıklar-
da kullanılacağına ilişkin bir açıklama 
yok. 2019 yılından beri Kanada’ya bu 
zehri satmaya çalışan yetkililerimizin 2 
yıldır neden bir arpa boyu yol gideme-
diklerinin açıklaması yok.

Ne diyorlar peki?
İnşallah o zehri satacağız, inşallah…
Modern tıpta Tetrodoksin içeren bir 

ilaç var mıdır? Hangi ilaçta hangi tedavi 
için kullanılmaktadır, bilinmiyor.

AKP’giller İktidarı, ülkemizin ve 
halkımızın hiçbir sorununu çözmediği 
gibi, Balon Balığı sorununu da çöze-
mez.

Denizlerimizdeki Balon Balığı istila-
sının nasıl önleneceği, yerel türlerin na-
sıl korunacağı üzerine bilim insanlarının 
araştırma yapması için teşvik edilmesi, 
araştırma sonuçlarına göre kıyı ülkelerle 
de işbirliği içerisinde tedbirler alınması 
gerekir.

Halkımızın, başta Balon Balığı zehir-
lenme riskinin en fazla olduğu yerlerde 
yaşayanlar olmak üzere, etinin zehirli 
olduğu, tüketilmemesi ve avlanmaması 
gerektiği konusunda yaygın bir şekilde 
bilgilendirilmesi gerekir.

Hem ticari ve hem de amatör balık-
çılar için tüm Balon Balığı türlerinin 
avlanması için yasak getirilmesi gerekir. 
Sadece avlanma yasağı da yetmez, kara-
ya çıkarılması da yasaklanmalıdır.q

05.05.2021

Balon Balığı da ellerinde patladı



27 Mayıs 2021 gecesi, son günler-
de gerizleri birer birer patlayan 

AKP’giller’in kolluk kuvvetleri; hiç-
bir bildirimde bulunmadan sokağa 
çıkma yasağı kapsamındaki bir za-
man diliminde, saat 23.00’te İstanbul 
İl Örgütü Binamıza astığımız “Soru 
Bir: Diploma Nerede”, “Soru Üç: 
128 Milyar Dolar Ve 208 Ton Altın 
Nerede?” ve “Soru Dört: Kolom-
biya’da Yakalanan 5 Ton Kokaini 
İzmir Limanı’nda Teslim Alacak 
Kimdi?” ibarelerini içeren pankartla-
rımızı alenen çalmıştı.

Bu aleni hırsızlıkla ilgili olarak 31 
Mayıs günü pankartlarımızı indiren 
polis memurları, bu polis memurla-
rına kanunsuz emir veren yetkililer 
ve soruşturma aşamasında tespit edi-
lecek diğer sorumlular hakkında, Si-
yasi Hakların Kullanılmasının En-
gellenmesi (TCK m.114), Nitelikli 
Hırsızlık (TCK m. 142-1/h), Suçun 
Gece Vakti İşlenmesi (TCK m.143), 
Görevi Kötüye Kullanma (TCK 
m.257), Kamu Görevine Ait Araç 
ve Gereçleri Suçta Kullanma (TCK 
m.266) maddeleri uyarınca Bakırköy 
Adliyesinde suç duyurusunda bulun-
duk.

Kamu malı hırsızı AKP’giller ve 
onlardan emir alan kolluk kuvvetleri, 
yaptıklarının bir başka hırsızlık türü 
olduğunu bildikleri için suç duyuru-
su sonrası Adliye önünde yaptığımız 
basın açıklamasına müdahale etmeye, 
bu açık hırsızlıklarını teşhir etmemizi 

engellemeye çalıştı.
İstanbul İl Yöneticimiz Doğan 

Çıngı’nın açıklama yaptığı sırada 
gelen, polisler Adliye önünde açık-
lama yapamayacağımızı söylediler. 
Çevik Kuvvet Polislerini de çağıran 
amirlerle kararlı bir tartışma yürüten 
İl Yöneticilerimiz, bunun tıpkı pan-
kartlarımızın çalınması gibi kanunsuz 
bir uygulama olduğunu, yasalarla gü-
vence altına alınmış basın açıklaması 
hakkımızın engellenemeyeceğini dile 
getirdiler. Polis amirlerinin tüm pro-
vokasyon girişimlerine rağmen, ka-
rarlı tutumumuzla basın açıklamasını 
gerçekleştirdik. 

Açıklamamıza kaldığı yerden de-
vam eden Doğan Çıngı Yoldaş, ko-
nuşmasının başında kolluk kuvvetle-
rinin engelleme girişimini teşhir etti. 
AKP’giller’in bir gece operasyonuyla 
pankartlarımızı çalmasının nedeninin 
işledikleri binbir türlü suçların üzeri-
ne örtme çabası olduğunu dile getiren 
Çıngı, bu girişimlerin Partimizin mü-
cadelesini hiçbir şekilde engelleye-
meceğini, Halkın Kurtuluş Partisi’nin 
AKP’giller’in tüm vurgunlarına, soy-
gunlarına, ihanetlerine karşı mücadele 
etmeye devam edeceğini vurguladı. 
Yoldaş’ımız konuşmasının sonunda 
AKP’giller’in son süreçte patlayan 
gerizlerini teşhir eden soruları bir kez 
daha yineledi, bu soruların peşini bı-
rakmayacağımızı bir kez daha vurgu-
ladı. 

AKP’giller’in kolluk kuvvetleri-

nin provokasyonları açıklama sonun-
da da devam etti. Açıklamaya katılan 
Yoldaşlarımızın kimlik bilgilerini 
almaya kalkan polislerle ikinci kez 
kararlı bir tartışma yürüterek bunu 
yapmalarına izin vermedik. Yapılan 
tartışmalarda, yaptıkları işlemin ne 
olduğu sorusuna yanıt veremeyen po-
lisler bu hukuksuz uygulamadan vaz-
geçmek zorunda kaldılar.

Pankartımızın bir gece operas-
yonuyla alenen çalınması, buna kar-
şı yaptığımız suç duyurusunun en-
gellenmeye çalışılması, bir taraftan 
AKP’giller’in ihanetlerinin tesciliy-
ken diğer taraftan Partimizin yürüt-
tüğü kararlı mücadelenin haklılığını 
göstermektedir. Bayır aşağı giden 
AKP’giller’in, Partimizin mücade-
lesinden ölümlerini görmüşçesine 
korktuklarının göstergesidir. 

Biliyoruz; korkuyorlar!
Ancak Devrimci Ozanımız Âşık 

İhsani’nin dizelerinde söylediği gibi 
korkuyorlar, korkacaklar, kork-
sunlar!

Eninde sonunda bu organize suç 
örgütünü gerçek adaletin; emri yal-
nızca hukuktan ve vicdanlarından alan 
gerçek savcıların, yargıçların önüne 
çıkaracağız! Eninde sonunda hak ettik-
leri sonla, çelik bilezikle tanışacaklar!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

31 Mayıs 2021 
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Halkın Kurtuluş Partisi olarak Ayasofya 
Camisi’ndeki icazet töreninde Mus-

tafa Kemal’e lanet okuyan imam Mustafa 
Demirkıran hakkında suç duyurusunda bu-
lunduk.

AKP’giller’in Reisinin torunu ile  
Meclis Başkanları Mustafa Şentop’un 
oğlunun “icazetazet aldığı” Ayasofya Ca-
misi’ndeki törende, imam Mustafa Demir-
kan’ın “Onlardan daha zalim, daha kâfir 
kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir 
daha bu ümmetin başına gelmesini mu-
kadder buyurma” sözleriyle Ayasofya’yı 
müzeye çeviren Mustafa Kemal’e lanet 
okuması üzerine Partimiz harekete geçe-
rek suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu sonrası Partimizin Ge-
nel Sekreter Yardımcı Av. Tacettin Ço-
lak’ın yaptığı açıklama özetle aşağıdadır:

***
Saygı ve Sevgideğer Halkımız,
Bugünkü suç duyurumuzun konusu, 

Ayasofya’da Cuma günü bir Ortaçağcı ge-
ricinin Mustafa Kemal Atatürk’e ve Birin-
ci Kuvayimilliyecilere ağzından salyalar 
akarak yapmış olduğu bir hakaret nede-
niyledir.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu tür 
hakaretlerin hiçbirinde sessiz ve tepkisiz 
kalmadık. Bundan sonra da kalmayacağız. 
Bu Ortaçağcı gerici Ayasofya’nın mabed 
olarak inşa edildiğini, burada yüzyıla ka-
dar da ezan sesi duyulmadığı, namaz kı-
lınmadığı ve bunu engelleyenlerin kâfir ol-
duğunu söyledi. Yani Mustafa Kemal’in de 
kâfir olduğu şeklinde bir propaganda yaptı.

Oysa bu alçaklar bilmiyorlar mı ki, 
Ayasofya’nın Hristiyanların mabedi ola-
rak yapıldığını? Ya da bu konuşmayı orada 
dinleyen Cumhurbaşkanı makamında otu-
ran şahıs 19 yıldır bu ülkede iktidar. Niye 
1 yıl öncesine kadar bekledi? Dolayısıyla 
burada tek amaç var, emekçi halkımızın 

işsizlik, pahalılık, zam, zulüm işkenceden 
bunalmış olan, açlıktan intiharlara 
sürüklenen halkımızın bu sıkıntılarını 
başka yöne çekmek amaçlıdır. Yani 
insanlarımızı Allah’la kandırma amaçlıdır. 
Din pazarı kurma amaçlıdır. Dolayısıyla 
bunların hiçbirisi samimi Müslüman bile 
değildir. Kaldı ki yapılan bu konuşma aynı 
zamanda toplumda kin ve nefreti teşvik 
edici ve insanları birbirine düşman edici 
niteliktedir. Ayrıca da bu kişi bir görevli 
din adamı olarak TCK’nin 219. maddesin-
de düzenlenen görevi sırasında din hizmet-
lerini kötüye kullanma suçunu işlemiştir.

Yine 5816 sayılı kanun gereğince 
de Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret 
amaçlıdır. Bunlar sadece Atatürk’e haka-
ret etmekle kalmayıp şu an ülkenin Laik 
yapısını da fiilen ortadan kaldırdıkları gibi 
bu konuya ilişkin de halkımızı, toplumu 
alıştırma hareketleridir.

Geçmişte de İmam Boynukalın 
hakkında yaptığımız suç duyuruları vardı. 
Şu ana kadar Savcılardan herhangi bir so-
nuç alamadık. Dolayısıyla bunlar aslında 
namaz kılar gibi, ibadet eder gibi görünür-
ler, dindar gibi görünürler ama riyaya sa-
parlar, kul hakkı yerler. Bunlar kamu malı 
aşıranlardır. Bunlar yetimi, yoksulu doyur-
mayan kişisel menfaat, kişisel dünyalık 
sağlayanlardır. Bunlara kendi dillerinde 
cevap vereceksek Maun Suresi bunları 
en iyi tanımlar. Rahmetli Yaşar Nuri Öz-
türk’ün söylediği gibi Cumhuriyet’e haka-
ret etmek, onun önderlerine hakaret etmek, 
onları çok iyi bir dindar yapmaz. Olsa olsa 
onları iyi bir alçak yapar, şerefsiz yapar.

Dolayısıyla Halkın Kurtuluş Partisi, 
bunlarla mücadele etmeye devam edecek-
tir.

31 Mayıs 2021
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toprakları da İngiliz Emperyalizminin 
payına düşmüştü (İngiliz Mandası). 
Manda yönetimi İsrail’in kuruluşuna 
kadar sürdü. 

Bu dönemde emperyalistlerin 
desteğiyle Filistin’de çapulcu Yahu-
dilerden terörist çeteler oluşturul-
du.  Yahudi çeteler İngiliz Mandası 
altında emperyalistlerce eğitildiler, 
örgütlendiler; dünyanın başka bölge-
lerinden başka Yahudiler getirildi. Fi-
listin halkı terörize edildi. Hakanah 
(1920-1948), Stern/Lehi (1940-1948), 
Irgun (1931-1948) gibi Yahudi terör 
örgütleriyle sistematik terör faaliyetle-
ri yürüttüler. (Şu anda Kuzey Irak ve 
Kuzey Suriye’de oynanan oyun da 
bu senaryoya benziyor. Süreçte rol-
ler değişik. İngiliz Emperyalizminin 
yerinde Amerikan Emperyalizmi, 
Yahudi çetelerin yerinde Barzani/
PKK/PYD/YPG yer alıyor.)

1917’de bölgenin demografik ya-
pısı şöyleydi: Toplam nüfus 700 000; 
Müslüman nüfus: 574 000; Hıristiyan 
nüfus 74 000; Yahudi nüfus 56 000.

İkinci Emperyalist Savaş sırasında 
Alman Faşizminin Yahudilere uygula-
dığı soykırım da İsrail’in oluşumunda 
önemli rol oynadı. Vatansız kalan çul-
suz Yahudiler, emperyalizm tarafından 
bilinçli olarak Filistin topraklarına 
yönlendirildiler.

Devlet oluşumu için şartlar olgun-
laşınca, İkinci Emperyalist Savaş son-
rasında, 14 Mayıs 1948’de İsrail Dev-
leti kuruldu.

Terör devletinin kurulması sonra-
sında da sistematik baskı ve terör uy-
gulamaları daha organize şekilde yürü-
tüldü. Filistin halkını yıldırdı, ekono-
mik açıdan da çökertti.

İsrail devleti kurulmadan önce, 
1948 öncesinde, ekonomik durum Fi-
listinli Müslümanların lehinedir. Ör-
neğin tarımda Filistinli Arapların sa-
hip oldukları tarım alanı 26.670.000 
dönümken, Yahudilerin sahip olduğu 
tarım alanı 1.514.000 dönümdür. İş-
letmelere bakıldığında, 1927’de İngi-
lizler tarafından yapılan istatistiksel 
çalışmanın bilgilerine göre, Araplar 
tüm işletmelerin % 75’ine, Yahudiler 
yaklaşık % 25’ine sahiptir. Arapların 
refah düzeyi, Yahudilerden çok daha 
yüksektir. Şimdi durum tam tersinedir. 
İşletmelerin % 80’den fazlasına Yahu-
diler sahiptir. Milli gelire baktığımız-

da İsrail için 44.474 dolar, Filistinliler 
için 3.199 dolar olduğu görülmektedir. 

İsrail’in Filistinlileri ablukaya al-
ması da bundan kaynaklanır. İsrail, 
İkinci İntifada Hareketinden sonra 
2000 yılında, güya “terörü önlemek 
için”, Batı Şeria’da (Ürdün Nehrinin 
batı yakası) Filistin Halkını duvarla 
kuşatma kararı alır.  Duvar 708 kilo-
metre uzunluğunda, 8 metre yüksekli-
ğinde ve her 200 metrede bir gözetle-
me kulesi olan bir duvardır. Yapımına 
2002’de başlanan duvar 2012’de 440 
kilometreye ulaşır; 57 kilometrelik kı-
sım hâlâ inşa edilmektedir. Buna göre 
tasarlanan duvarın % 70’i tamamlan-
mıştır. Şu andan duvarla ilgili bir ça-
lışma yoktur. 

Gazze şeridi ise hem karadan, hem 
denizden abluka altındadır. (Mavi Mar-
mara olayı, Malum Kişi’nin hainliği 
kadar, bu ablukaya da iyi bir örnektir).

İsrail böylece Filistinlileri bir 
açık hava hapishanesine sokmuştur. 
Kentlerdeki Filistinlileri kırdan ko-
parmıştır. Ekonomik gelişmelerini 
engellemiştir.  

Bütün bu baskı, zulüm ve ekono-
mik sıkıntılar Filistinlileri göçe zor-
lamaktadır. Müslüman halk, İsrail 
teröründen yılıp diğer Müslümanların 
yanına veya başka ülkelere sığınmak-
tadır. Bilinen mülteci sayısı 5 milyo-
nun üzerindedir. Son durum 2015’de 
şöyledir:

Buna göre, Filistin Devleti’nin 
5.159.076 olan bugünkü nüfusu kadar 
Filistinli yerlerinden koparılmış du-
rumda.

Mültecilik, ne yazık ki umutları 
söndürür. Vatanlarından kopanlar da-
valarına farklı gözle bakarlar, yaban-
cılaşırlar. 

Bu yıl şubat ayında yaşamını yiti-
ren ünlü Filistinli Şair Mourid Bar-
ghouti şöyle der: 

“Bitti. Uzun İşgal yılları İsrail’de 
doğmuş ve başka vatan bilmeyen İs-
railliler üretti ve aynı zamanda Filis-

tin’e yabancı Filistinliler; sürgünde 
doğmuş ve vatana dair hikâyeler ve 
haberler dışında bir şey bilmeyen Fi-
listinliler… Bu uzun işgal, Filistin’in 
çocukları olmaktan çıkarıp Filistin 
fikrinin çocukları kıldı bizi.”

Ve
“Bir insana bir kere köklerinden 

sökülüp atılma tecrübesi yeter, son-
suza kadar köklerinden sökülmüş 
olması için.”

İsrail Devleti kurulduktan sonra, 
emperyalist devletler elbirliği halinde 
Arap devletlerini birbirlerine düşürdü-
ler. Filistinlileri de öyle… CIA, M16 
(İngiliz istihbaratı) ve MOSSAD, Fi-
listin Kurtuluş Örgütü’nün etkisini kır-
mak için Filistinlilere Müslüman Kar-
deşler Örgütü’nün (İhvan-ı Müslimin) 
devamı niteliğindeki Filistin İslami Di-
reniş Hareketi’ni (HAMAS) kurdurttu.

Sürekli sistematik baskı ve terörü 
zaman zaman tırmandırıyor ve savaşa 
döndürüyor terörist devlet.

İşte Mayıs ayındaki saldırılar da 
böyle oldu. Sistematik yıldırma poli-
tikasının uygulamalarından birisi de 
Filistinlileri evlerinden çıkartmak, 
başka yerleşim yerlerine sevk etmek, 
Filistinli popülasyonunu seyreltmek 
ve dağıtmaktır. Tabiî yerlerine de sağcı 
Yahudi teröristleri yerleştirmek…

Mayıs ayında yapılan İsrail sal-
dırısı da farklı değil. Doğu Kudüs’te 
Müslümanları seyreltmek. “Yerleşim-
ci” dedikleri Yahudi teröristlere yer 
açmak. Bunun için Müslüman halkı 
provoke edip terörü yoğunlaştırarak 
bezdirmek. Böylece, Filistin’in toprak 
bütünlüğünü bozmaktır. Amaç bu… 

Mescid’i Aksa’nın İsrail askerle-
rince basılmasının nedeni de bu. Ta-
biî, Kudüs önemli bir merkez. İsrail 
başkent olarak ilan etti. Trump da 
destekledi malûm… Dolayısıyla Doğu 
Kudüs’ün de Müslüman nüfustan arın-
dırılması gereği, altta yatan neden.

Hukuk mu?
Hiçbir hukuk kuralı, Birleşmiş Mil-

letler kararı dikkate alınmıyor. Emper-
yalizmi arkasına alan terörist devlet 
bildiğini okuyor. 

Emperyalistlerce kotarılan uzlaşma 
girişimleri (örneğin Camp David, Oslo 
I ve Oslo II görüşmeleri) hep Filistin 
halkını ketempereye getirmeye (göz 
boyamaya) yöneliktir. Hep Filistin 
Halkı zarar görmüş,  hep terörist İsrail 
yarar görmüştür.

Geçmişe baktığımızda, bu süreçte 
de, Arap devletleriyle yapılan her sa-
vaş sonrasında da İsrail kârlı çıktı.

Bugün demografik yapıya baktığı-

mızda şu tabloyu görüyoruz:

Son nüfus dağılımını gösteren ha-
ritalar da bu tabloyla uyumludur. Yüz 
yıl önce çoğunluk durumundaki Müs-
lüman Filistin Halkı, azınlık durumuna 
düşürülmüştür (Resim 2). Toprakları 
gasp edilmiştir.

Yapılan bir “Etnik Temizlik”tir. 
Amaç, böylece Filistin Devleti’ni yok 
etmek, terörist İsrail Devleti’ne yıl-
lar içinde meşruiyet kazandırmak-
tır. Asıl maddi amaç ise Ortadoğu 
petrollerine el koymak, petrol boru 
hatlarını gözetmektir. İsrail petro-
lün bekçisidir.

Emperyalizm, uzun vadeli stra-
tejik gizli planlar yapar. İsrail dev-
letinin yüz yıl içinde adım adım bir 
terörist devlet olarak kurulması ve 
gittikçe yayılması, Ortadoğu’nun 
petrol ve gaz zenginliklerine “çök-
mek” için hazırlanan stratejik pla-
nın bir parçasıdır.

Yahudi ümmetinden terörist İs-
rail Devleti bu amaçla yaratılmış-
tır. Dünyadaki Yahudi Finans-Kapital 
mensuplarına da emperyalizm tarafın-
dan “pamuk eller cebe” denilmiştir. 
Emperyalizm destek olmasa İsrail’in 
bunca askeri harcamaya dayanması, 
üstelik insanlara da 44.000 dolar yıllık 
milli gelir sağlaması mümkün olamaz. 

Bizim Din Bezirgânı Amerikan 
uşaklarına gelince…  İsrail’i dilleriyle 
pek güzel dövmektedirler. Ama aslında 
yaptıkları İsrail ile işbirliğidir. Yüksek 
perdeden bağırıp çağırmaları halkımı-
zın gözünü boyama çabasıdır. 

İşin gerçeği şudur: Yahudi Cesa-
ret Madalyası almışlardır. İsrail’in 
güvenliği anlamına gelen Büyük Or-

tadoğu Projesi’nin Eşbaşkanı’dırlar. 
Bugün İsrail’in karşısında durabi-
len en büyük güç İran ve Suriye’dir. 
Bizim uşaklar, Kürecik’teki radar-
larla İsrail’e hizmet etmektedirler. 
Filistin Halkının koruyucusu duru-
mundaki Suriye’yi çökertmek için 
ellerinden geleni yapmaktadırlar. 

Söze değil işe bakın… Bunu yapan, 
dolaylı olarak İsrail’e bu kadar destek 
olan başka Müslüman ülke var mı?

Geçmişte, 71 Faşizmi öncesinde 
devrimci gençler Filistin halkına des-
tek için İsrail ile savaşmaya gitmişler-
di. (Deniz Gezmiş de o devrimcilerden 
birisidir, Resim 3). Sekiz devrimci o 
dönemde Filistin topraklarında şehit 
oldu.  

Bugün biz Türkiye Devrimcilerine 
düşen başlıca görev, en sıcak görev, 
bir an önce Amerikan Uşağı Din Be-
zirgânlarını ülkenin başından defet-
mektir. Kısa vadede Filistin Halkına en 
büyük destek bugün için budur.   

Terörist İsrail mi?
O da emperyalizm çökünce ken-

diliğinden, bu topraklarda Yahudiler 
Müslümanlarla kardeşçe yaşayacak, 
terörist devlet yok olacaktır.  Ama te-
rörizmin hesabı elbette sorulacaktır. q

Nedir ruhu renklerinden mah-
rum bırakan?

İsabet eden o şey neydi bedene, 
işgalcinin kurşunları dışında

Mourid Barghouti

Baştarafı sayfa 20’de

“Şu Kanlı Zalımın ettiği işler” 

Partimizden bir hırsız misali gece vakti 
pankartlarımızı çalan AKP’giller hakkında 

suç duyurusunda bulunduk!

Mustafa Kemal’e hakaret eden imam müsveddesi 
hakkında suç duyurusunda bulunduk!

Yıl: 16 / Sayı: 160 / 1 Haziran 2021

Resim 2. Filistin topraklarının (koyu renk) 
yok oluşu.

Mourid Barghouti (1944-2021)

Resim 3. 
Deniz Gezmiş’in 

Filistin Halk Kurtuluş Ordusu hüviyeti.
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61 yıl önce bugün Devrimci Gelenek-
li Ordu Gençliğimiz, tıpkı bugünkü 

AKP’giller gibi halk düşmanı, tepeden 
tırnağa suça batmış bir iktidarın sultasına 
son vererek “Politik Devrim” olarak ta-
nımlanan bir devrim gerçekleştirdi.

Bilindiği gibi Politik Devrimler, ge-
nel anlamda üst yapıda devlet mekaniz-
masına bütünüyle hükmeden bir yapının 
alaşağı edildiği, ancak sosyal devrimler-
den farklı olarak alt yapıda yani üretim 
ve mülkiyet ilişkilerinde herhangi bir de-
ğişikliğe, altüstlüğe yol açmayan ilerici 
atılımlardır. 27 Mayıs Politik Devrimi de 
bu kapsamın içindedir.

27 Mayıs Politik Devrimi kime karşı 
yapılmıştır?

14 Mayıs 1950’de tıpkı 2002 yı-
lında AKP’nin iktidara getirilmesi gibi 
ABD Emperyalistleri tarafından iktidar 
koltuğuna oturtulan; bunun karşılığın-
da ABD’li efendilerine hizmette kusur 
etmeyen, iktidara getirilmelerinin di-
yeti olarak 4 bin 500 Mehmetçiğimizi 
ABD Haydutlarının aşağılık çıkarları 
için Kore’ye gönderen ve bin civarında  
masum vatan evladının bir hiç uğruna 
orada hayatını kaybetmesine neden olan 
Finans-Kapital Zümresi ve Antika Te-
feci-Bezirgân Sermayenin siyasi partisi 
Demokrat Parti’ye karşı yapılmıştır. 

Mustafa Kemal ve silah arkadaşları-
nın öncülüğünde, milyonlarca cana mal 
olmak pahasına ve Lenin önderliğindeki 
Sovyetler Birliği’nin büyük desteğiy-
le Kuvayimilliyeci Atalarımızın zafere 
ulaştırdığı Antiemperyalist Birinci Kur-
tuluş Savaşı’mızın zaferinin ardından 
ülkemizi ABD Emperyalizmine göbek-
ten bağımlı kılmak için NATO’ya sokan 
satılmış Adnan Menderes-Celal Bayar 
İktidarına karşı yapılmıştır.

İktidara getirilmelerinin ardından 
tüm toplumsal kesimleri terörize eden; 
örneğin komünistlere nefes dahi aldır-
mamak için her bir komünistin peşine bir 
ya da daha fazla sivil polis takan, sadece 

1956 yılında 200’den fazla gazeteciyi 
tutuklattıran DP İktidarına karşı yapıl-
mıştır. 

İşledikleri suçlar sadece Türki-
ye Halkıyla sınırlı kalmayan; Fransız 
Emperyalizmine karşı antiemperyalist 
kurtuluş mücadelesi veren Müslüman 
Cezayir Halkının yanında olmak yerine 
Fransız Emperyalistlerini destekleyen, 
Süveyş Kanalı’nı millileştirmek isteyen 
Mısır’ın o dönemki yurtsever, antiem-
peryalist Cumhurbaşkanı Cemal Ab-
dülnasır’a karşı ABD ve Avrupa’daki 
emperyalist devletlerin yanında saf tutan 
Müslüman düşmanı Adnan Menderes’in 
DP’sine karşı yapılmıştır. 

Kısacası 27 Mayıs Politik Devrimi, 
halka ve insanlığa karşı işledikleri suçla-
rın saymakla bitmeyeceği, ABD 
uşağı, hain bir iktidara karşı ya-
pılmış ilerici bir hamledir. 

Her zaman ifade ettiğimiz 
gibi bu Politik Devrim, Türkiye 
Tarihinde o zamana kadar hiç 
görülmemiş özgürlüklerin önü-
nü açmıştır. Sosyalizm serbest 
bırakılmış, Marksist klasikler 
Türkçeye çevrilmiş, geniş kit-
lelerle buluşmuştur. Bu sayede 
Sosyalist İdeoloji, Sosyalist 
Kültür birçok insanımızı etkisi 
altına almaya başlamıştır.

27 Mayıs Politik Devrimi’yle bir-
likte yine Türkiye Tarihinin en ilerici 
anayasası olan 1961 Anayasası hazır-
lanmıştır. 1963’te yeni bir İş Kanunu, 
buna uygun Grev ve Toplu Sözleşme 
Kanunları kabul edilmiş, Gerçek Sınıf 
Sendikacılığının yolu açılmıştır. İşçi 
Sınıfımız örgütlenme ve hak arama öz-
gürlüğüne kavuşmuş, nitekim bu sürecin 
bir ürünü olarak, CIA tarafından kurulan 
sarı-gangster Türk-İş’e karşı Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 
kurulmuştur. İşçi Sınıfımız daha geniş 
örgütlenme ve mücadele olanaklarına 
kavuşmuştur. 

27 Mayıs Politik Devrimi’nin yarat-
tığı kısmı özgürlük rüzgârları Köylülü-
ğümüze de ulaşmıştır. Köylüler yer yer 
ayaklanarak ağa zulmüne başkaldırma-
ya, ürününün hakkını almak için fındık, 
tütün mitingleri yapmaya başlamıştır.

Devrimci Gençliğin Mücadelesi de 
büyük bir ivme kazanmış, sivil-aydın 
gençliğimiz DNA’sında bulunan devrim-
ci karakterin, potansiyelin bir kez daha 
farkına varmıştır. 

Kısacası 27 Mayıs, halkımıza nefes 
aldıran, toplumsal örgütlenmenin önü-
nü açan, tıpkı bugünkü AKP’giller gibi 
halk düşmanı bir iktidarı alaşağı eden; 
bu özellikleriyle de halktan yana olan bir 
politik devrimdir. Bu ilerici hamlenin as-
ker tarafından gerçekleştirilmiş olması, 
hareketin bu ilerici niteliğini zerre kadar 
değiştirmez.

Ancak ne yazık ki Türkiye’de halk 

düşmanlığı ortak paydasında buluşan 
kimi kesimler, sınıf körü, siyaset körü, 
akıl mantık yoksunu kimi kesimler, 27 
Mayıs Politik Devrimi’ni 12 Mart-12 
Eylül Amerikancı Faşist Darbeleriyle 
aynı kefeye koymaktadır. Finans-Ka-
pital+Tefeci Bezirgânlığın siyasi plan-
daki temsilcisi DP İktidarının ideolojik 
devamcıları olan AKP’giller’den sahte 
muhalif kesimlere, “Yetmez Ama Evet”-
çi hainlerden Sevrci Soytarı Sahte Sol-
culara kadar bütün Amerikan uşakları 27 
Mayıs Politik Devrimi’ni “Darbe” hatta 
“Darbelerin Anası” olarak niteleme iha-
netini sergilemektedir. 

Oysa Türkiye Devrimi’nin Önderi 

Hikmet Kıvılcımlı başta olmak üzere 
Türkiye Devrimci Hareketine damgasını 
vuran Devrimci Önderler, 27 Mayıs Poli-
tik Devrimi’nin gerçek niteliğini çok net 
bir şekilde kavramış, dile getirmişlerdir. 

Hikmet Kıvılcımlı Usta “27 Mayıs 
ve Yön Hareketi’nin Sınıfsal Eleştiri-
si” isimli kitabında ve Milli Birlik Ko-
mitesi’ne yazdığı “İki Mektup”la 27 
Mayıs Politik Devrimi’nin ilerici özünü, 
eleştiri yapmaktan da imtina etmeksizin 
en kör gözlere batarcasına ortaya koy-
muştur.

Denizler’in ve Mahirler’in 27 Ma-
yıs’a ilişkin değerlendirmeleri de bizim-
le örtüşmektedir. Sadece birkaç örnek 
vermekle yetinelim:

“(…) 1950 tarihinde Amerikan 
Emperyalizmi iktidara geldi. Demok-
rat Parti İktidarı 27 Mayıs 1960’ta ta-
rihe gömüldü.” (THKO Davası, 68’liler 

Birliği Vakfı Yayınları, s.317)
“(…) 27 Mayıs’ı yapan su-

bay kadrosu, iyiniyetli olmasına 
rağmen, politikadan anlamadık-
ları için çok zorluk çekmişlerdir.

“(…) 27 Mayıs ihtilalinden 
sonra sermaye çevreleri pani-
ğe kapıldılar. Çünkü istedikleri 
gibi kullanabildikleri bir hükü-
met düşmüştü. (Age, s. 506-508)

“1960, 27 Mayıs harekâtı bir 
devrimdi.” (Mahir Çayan, Bütün 
Yazılar, Atılım Yayınları, s. 351)

Daha önceki yıllarda da ifade ettiği-
miz gibi 27 Mayıs Politik Devrimi,12 
Mart ve 12 Eylül Faşist Darbeleriyle, 
akla kara, gündüzle gece, yerle gök, 
iyiyle kötü ve hayatla ölüm gibi zıt-
tır-karşıttır. 27 Mayıs Politik Devri-
mi’yle bu CIA yapımı faşist darbeleri 
aynı kefeye koyanlar, ya gafildir ya 
hain!

27 Mayıs Politik Devrimi’nin 61’nci 
yıldönümünde, Türkiye gündemiyle 
bağlantılı küçük bir parantez açmak ye-
rinde olacaktır.

Bilindiği gibi bugün, ABD uşağı 
AKP’giller’in mafyatik yapılarla, Kontr-
gerilla’yla kirli ilişkileri bir bir ortaya 

dökülmekte, bir mafya lideri tarafından 
ifşa edilmektedir. Bu mafya lideri AKP 
öncesindeki Amerikancı iktidarlar döne-
mindeki Kontrgerilla faaliyetlerini de de-
şifre etmektedir. Bu kapsamda namuslu 
gazeteciler Uğur Mumcu ve Kutlu Ada-
lı’nın alçakça katledilmesinin failleri, 
kanıtlarıyla, itiraflarla ortaya serilmiştir. 

İşte CIA’nın bu kanlı, katliamcı, al-
çak örgütü Kontrgerilla da, yukarıda 
ifade ettiğimiz gibi DP döneminde ülke-
mizin NATO’ya sokulmasıyla Türkiye 
halkının başına bela edilmiştir. NATO’ya 
girişten birkaç ay sonra 1952 Eylülü’nde 
AB-D Emperyalistleri kendi yönettikleri 
“Süper NATO”nun, “Gladio”nun ya da 
“Kontrgerilla”nın Türkiye Şubesi’ni kur-
muşlardır. Zaten NATO üyeliğinin ön-
koşulu bu katliamcı yapının ilgili ülkede 
oluşturulması ve faaliyetlerine başlama-
sıdır. Yani Uğur Mumcu, Kutlu Adalı, 
Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy, 
Bahriye Üçok, Turan Dursun, Necip 
Hablemitoğlu ve faili meçhul nice diğer 
masum insanlarımız da dahil olmak üze-
re 1952 sonrası işlenen tüm faili meçhul 
cinayetlerin zeminini Amerikan Uşağı 
DP’nin politikaları hazırlamıştır.  

27 Mayıs Politik Devrimi, aynı 
zamanda Türkiye Halkına işte bu iha-
neti yapan, ülkemizi CIA’nın, Glad-
yo’nun-Süper NATO’nun-Kontrgeril-
la’nın insanlık dışı faaliyetlerine açan 
halk düşmanı bir iktidarı alaşağı etmiştir. 
İşte bu bakımdan 27 Mayıs Uğur Mum-
cu, Kutlu Adalı; 12 Mart ve 12 Eylül 
ise Mehmet Ağar, Tansu Çiller, Korkut 
Eken, bugünkü Kaçak Saraylı Reis ve 
onun AKP’giller’idir. 

Ve hep söylediğimiz gibi 27 Mayıs, 
Birinci Kuvayımilliye’nin, 12 Mart ve 
12 Eylül Mandacılığın devamıdır!

O bakımdan 27 Mayıs Politik Dev-
rimi’nin yıldönümünü ne kadar kutlasak 
yeridir!

27 Mayıs 2021 

HKP Genel Merkezi

Bu işgalden günler önce gazeteci Hasan 
Tahsin, buna sessiz kalınamayacağını, 
direnmek gerektiğini düşünüyor ve bu 
düşüncesini yaşama geçirmek için top-
lantılar yapıyor, yazılar yazıyordu Hu-
kuk-u Beşer Gazetesi’nde.

Padişah başta olmak üzere tüm 
merkezi idarecileri düşmanla işbirliği 
yapmış, silahlı kuvvetleri terhis edil-
miş, silahları ellerinden alınmış, ülkesi 
düşmanlar tarafından paramparça edil-
miş Osmanlı Halkı ise emperyalistlere 
kinini göstermek için işgalden bir gün 
önce Maşatlık Tepesi’nde toplanmıştı.

Bu mitingde Hasan Tahsin; sözde 
Paris Barış Konferansı ile emperyalist-
lerin ülkemizi işgal planları yaptığını, 
bizleri bu topraklardan sürmek iste-
diklerini, aklı-vicdanı selim yurttaşlar 

olarak buna karşı durmak, itirazımızı 
tüm dünyaya göstermek zorunda oldu-
ğumuzu, İtilaf Devletlerinin oyunlarını 
bozmak zorunda olduğumuzu, İzmir’in 
Yunanlılara verilemeyeceğini vurgula-
yarak; “Toprak verilmez, kan döküle-
rek alınır”, diye haykırıyordu.

Ve 15 Mayıs 1919 sabahı ilk Yu-
nan kuvvetleri rıhtıma indiğinde Hasan 
Tahsin yüreğindeki vatan sevgisiyle İlk 
Kurşunu sıkarak, daha Mustafa Kemal 
Samsun’a çıkmadan direnişi başlatmış 
oldu.  Lenin önderliğinde Ekim Dev-
rimi’ni başaran Sovyetler Birliği’nin, 
Kurtuluş Savaşı’mızın kazanılmasın-
daki olağanüstü katkıları ve Mustafa 
Kemal önderliğinde yürütülen Birinci 
Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın 
zaferle taçlanmasıyla “Emperyalistler 
Geldikleri Gibi Gittiler.”

Bugün de bizi mahvetmek isteyen 
AB-D Emperyalistleri ve Yerli Satıl-
mışlar Cephesinin saldırıları altındayız. 
Emperyalistlerden aldığı güçle Yunanis-
tan, bize ait olan yirmi adayı işgal etmiş 
ve silahlandırmış durumda. İktidar sa-
hipleri yani AKP’giller ise bu duruma 
seyirci kalmaktadırlar. Vatan toprakları-
nı kanlarıyla sulayan Kuvayimilliye Şe-
hitlerine ve vatana ihanet etmektedirler. 
Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren Kanlı 
Zalim ABD, bugün Ortadoğu’daki Bek-
çi Köpeği İsrail eliyle Filistin Halkını 
katletmektedir. AKP’giller bu katil dev-
letin yaptıkları karşısında mızıldanmak-
tan başka bir şey yapmamaktadırlar.

Dün ülkemizi tankla, tüfekle işgal 

edemeyenler bugün Yerli 
Satılmışlar eliyle yeraltı ve 
yerüstü zenginliklerimizi 
talan etmektedirler. Hal-
kımızı, uyguladıkları eko-
nomik politikalarla İşsizlik 
ve Pahalılık cehenneminde 
inim inim inletmektedirler. 
Mustafa Kemal ve Lâik 
Cumhuriyet’e düşmanlık 

etmede atalarını aratmıyorlar. Mustafa 
Kemal’in Gençliğe Hitabe’sinde söy-
lediği gibi “Bütün bu şeraitten daha 
elîm ve daha vahim olmak üzere, 
memleketin dâhilinde, iktidara sahip 
olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hı-
yanet içinde bulunabilirler. Hatta bu 
iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 
müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit 
edebilirler. Millet, fakr-u zaruret için-
de harap ve bîtap düşmüş olabilir.”

Başka söze gerek var mı?
İşte bugün Türkiye Halkı ne yazık ki 

Mustafa Kemal’in Gençliğe Hitabe’sin-
de belirttiği ahval ve şeraiti yaşamakta-
dır. 

İşte bu ahval ve şerait içinde birinci 
vazifemiz, başta İşçi Sınıfımız gelmek 
üzere, emekçi halkımızı, yoksul köylü-
müzü, aydın gençliğimizi, Kürt kardeş-
lerimizi Partimiz etrafında örgütleyip 
emperyalist çakalların Yeni Sevr planı-
na karşı mücadele etmektir. Hasan Tah-
sin’in vatan aşkıyla mücadele etmektir. 
Türkiye Devrimi’nin Önderi, Usta’mız 
Hikmet Kıvılcımlı’nın dediği gibi “Va-
tan aşkını söylemekten korkar hale 
gelmektense ölmek yeğdir!”

Bundan 102 yıl önce emperyalist 
işgale karşı İlk Kurşunu sıkan, cesur, 
yurtsever Gazeteci Hasan Tahsin’i bir 
kez daha saygıyla anıyoruz. Hasan Tah-
sin ölümsüzdür! 

Emperyalistler, İşbirlikçiler Gel-
dikleri Gibi Gidecekler!

Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci 
Kurtuluş Savaşı’mız!

15 Mayıs 2021 

HKP İzmir İl Örgütü

7 Mayıs’ta Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu, “Turistin görebileceği 
herkesi Mayıs sonuna kadar aşıla-
yacağız.” açıklamasında bulunduktan 
sonra gelen tepkiler üzerine, “‘Güvenli 
Turizm Konsepti’ çalışmamız var… 
Turist dediğimizde neden akla sadece 
yabancı turistler geliyor? Yerli turist-
lerimiz yok mu?”, diyerek toparlamaya 
çalışmıştı.

Dün (14.05.2021) Turizm Bakanlı-
ğının tanıtım ajansı “Go Türkiye” ta-
rafından yayınlanan video ile “Güvenli 
Turizm Konsepti”nin de ne olduğu anla-
şılmış oldu.

Videoda; Pilotlardan, hosteslere, aş-
çısı, garsonu, lobi görevlisi… otel çalı-
şanlarının tamamının, yani “Turistin gö-
rebileceği herkesin” ağız-burun maskeli 
oldukları ve maskelerinin üzerinde tam 
ağız bölgelerine denk gelecek şekilde 
de İngilizce olarak “Enjoy. I’m vacci-

nated” (Keyfine Bak. Ben aşılandım.) 
yazdığı görülüyor. 

Burada artık bir ulusun namusu, onu-
ru söz konusudur. O nedenle; döviz kuru 
konularına, kayıp 128 milyar dolara, tu-
rizm gelirlerine olan ihtiyaca hiç girme-
yeceğiz. 

Eyy Hırsızlar İmparatorluğu; siz, 
ulusumuzu besi hayvanı, “Sevebilir mi-
yim? Isırır mı, aşısı var mı?” sorularının 
öznesi, tasmayla dolaştırılan evcil köpek 
olarak sunuyorsunuz emperyalist metro-
pollere ha!.. 

Bunu da ancak siz yapardınız. Hiç-
bir ulusal onur taşımadığınızı daha nasıl 
gösterebilirsiniz ki!

Ancak sömürge ülkelerinde görülebi-
lecek bu aşağılık pazarlama metotlarını 
sizden başka kim reva görebilirdi kendi 
ülkesinin insanlarına?

Siz Antika Tefeci-Bezirgân Serma-
ye Sınıfının temsilcilerinden, halkımızı 
kandırmak için din alıp din satanlardan 

başka kim?..
Hiçbir insan, hiçbir sınıf ve ulusa 

yapılamaz bu denli bir aşağılama. Ama 
siz bu aşağılamayı, emperyalizme karşı 
muzaffer olmuş ilk Ulusal Kurutuluş Sa-
vaşı’nın yaratıcısı, ulusal onur duymaksa 
-yarıştırılmaz ama- bunu kanı canıyla en 
çok hak eden bu ülke insanlarına yap-
makta hiçbir beis görmediniz. 

Bir burjuva devleti, modern dünya-
da Finans-Kapital devleti, ezer-sömürür 
kendi ülkesinin insanlarını da; yine de 
bu, modern işçi-işveren uzlaşmaz çeliş-
kisinin kuralları çerçevesinde olur. Ama 
sizin yaptığınızı yapmaz be… Ne kokuş-
muşluk ne adilik be!

Bu yaptığınız; iktidara mahkûm ol-

makla, kaybetmemek için her yolu mu-
bah görmekle açıklanabilir mi?

Açıklanamaz.
Siz, emperyalizmin en pis kenefin-

de döllendiniz ve bela edildiniz bu ülke 
insanlarının başına Antika-Modern Pa-
rababalarının siyasi plandaki temsilcileri 
olarak ve önce “Yeşil Kuşak Projesi” 
çerçevesinde sonra da “Büyük Orta-
doğu Projesi (BOP)” çerçevesinde. 
50’lerden beri de hizmet etmektesiniz 
ağababalarınıza. Ve doğruyu söylemek 
gerekirse hiç yanıltmadınız; Tefeci-Be-
zirgân Sermayenin temsilcileri olarak 20 
yıldır da açıktan iktidardasınız ve yerlisi 
yabancısı tüm Parababalarına; “keyfini-
ze bakın” biz sizin için her şeyi satılığa 
çıkardık, dediniz.

Derelerimiz, ormanlarımız, meraları-
mız, madenlerimiz, Cumhuriyet yadigârı 
tüm fabrikalarımız ve kurumlarımız… 
Satamadıklarınızı da kapattınız. Refik 
Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü de bunlar-
dan biri. Aşımız yoksa, işte aşı üretecek 
bu Cumhuriyet kurumunu da kapattığı-
nız içindir.

On binlerce insanımız öldü ve ölme-
ye devam ediyor Covid-19 enfeksiyonu 
nedeniyle. Bu ölümlerin büyük çoğunlu-
ğu önlenebilirdi ve bundan sonra da ön-
lenebilir, ancak bilim ile… 

Siz halkımızı ölüme mahkûm ettiniz, 
ama sadece bu hastalık nedeniyle değil, 
yoksulluktan, açlıktan. Onlar da önlene-
bilirdi.

Şimdi de görünen o ki, onurunu, na-
musunu satılığa çıkartmaya karar verdi-
niz. Doğu toplumuyuz biz. Açlığa katla-
nılır, yokluğa katlanılır, hastalığa, ölüme 
katlanılır, bazen de çıldırtan bir sükûnet 
ile olur bu. 

Ama biz bu toprağın çocuklarıysak, 
biliyoruz ki, bu halkın onurunu, namusu-
nu pazara çıkartmaya vardırdıysanız işi, 
sonlardan son beğenin ve sadece vaktini-
zi bekleyin. Bu halk bunu yanınıza koy-
maz. Bunu böyle bilin.

Ant olsun ki Partimiz de en önde ola-
caktır; onu da unutmayın. 15.05.2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

HKP’den:
Yaşasın 27 Mayıs Politik Devrimi!

HKP’den:
15 Mayıs 1919’da İzmir’in İşgalinde İlk Kurşunu 

sıkan Hasan Tahsin’i saygıyla anıyoruz

HKP’den:
Keyfinize bakın ha! Öyle mi Vatan Satıcılar?!
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Ankara
19 Mayıs’ta Anıtkabir’e 

Kalpaklı Mustafa Kemal ve 
Onun veciz sözü

“Bağımsızlık Benim
Karakterimdir” pankartları,
flamalarıyla girmek yasak!

Ama “Anıtkabir’e girmemize en-
gel olanlar, Anıtkabir önünde kurula-
cak Halk Mahkemelerinde yargılana-
cak!” 

İkinci Kuvayimilliyeciler, Vatan aş-
kını söylemekten ve gereğini yapmaktan 
hiçbir zaman imtina etmemiş, Cesaret 
Vatanının sınırları sonsuz, Mustafa Ke-
mal’in gerçek devamcıları, Gerçek İn-
sanlar, Gerçek Devrimciler, gerçek yurt-
severler Halkın Kurtuluş Partililer ola-
rak, 19 Mayıs’ın 102’nci yıldönümünde 
Anıtkabir’de, yine Kalpaklı Mustafa 
Kemal ve Bağımsızlık Benim Karakte-
rimdir flamalarıyla şanına yaraşır bir 19 
Mayıs kutlamak istedik.

Yine yasak, yine engel, yine kanun 
tanımamazlılık...

Engel Mustafa Kemal’e, engel An-
tiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mıza, 
engel Bağımsızlığımıza, engel emper-
yalistleri yerli işbirlikçileriyle birlikte 
göndermek için verilen, verilecek olan 
mücadeleye. 

Engel olabilirler mi? 
Tabiî ki hayır.
Olabildiler mi?
Hayır. 
Eninde sonunda Anıtkabir’i de, bize 

Birinci Kuvayimilliyeci Atalarımızdan 
miras bu vatanı da özgürleştireceğiz.

Oysa dört yıl öncesine kadar 23 Ni-
san’da, 19 Mayıs’ta, 30 Ağustos’ta, 29 
Ekim’de ve 10 Kasım’da Anıtkabir’e, 
üzerinde Mustafa Kemal’in kalpaklı 
portresinin ve “Bağımsızlık Benim Ka-
rakterimdir”, “Emperyalistler, İşbir-
likçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler” 
sözünün yazılı olduğu bayraklarla Anıt-
kabir’e giriyor, kutlamalarımızı, etkin-
liklerimizi yapıyorduk. Ama AKP’giller 
hazmedemediler. Mustafa Kemal’i ger-
çekten anlayanları, Onun özünü kavra-
yanları ve anlatanları, Mustafa Kemal’in 
gerçek devamcılarını hazmedemediler. 
Yukarıdan, her konuda olduğu gibi ya-
salara aykırı, hukuka aykırı, hiçbir ge-
rekçesi olmayan, kâğıt üstünde gösteri-
lemeyen bir sözlü “karar”la Anıtkabir’e 
sokmuyorlar HKP’lileri.

Partimiz adına Genel Merkez Disip-
lin Kurulu Başkanı Av. Ayça Okur ile 
Ankara İl Sekreteri Av. Doğan Erkan, 
“Anıtkabir’e giremiyorsak, Anıtka-
bir’in önüne bile yürüyemiyorsak, bu 
artık Atatürk’e müdahaledir, biz bun-
dan vazgeçmeyiz”, dediler önümüze 
etten duvar ören güvenlik güçlerine. Ve 
sloganlarımızı haykırdık: “Yaşasın 19 
Mayıs”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler, 
Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Bağım-
sızlık Benim Karakterimdir”, “Mus-
tafa Kemal Ölümsüzdür”.

Genel Merkez Disiplin Kurulu 
Başkanı Av. Ayça Okur Yoldaş yaptığı 
coşkulu konuşma ile, Partimize ve Mus-
tafa Kemal’e karşı bu tutumu teşhir etti. 
Yoldaş’ımız şunları dile getirdi:

Bugün Antiemperyalist Ulusal Kur-
tuluş Savaşı’mızın başlangıcının 102’nci 
yıldönümü.

Kutlu olsun!
Dünyada ilk kez başarı ile sonuçla-

nan Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mı-
zın, bu şanlı savaşın kahramanlarının 
komutanlarına saygı, sevgi ve özlemle-
rimizi sunmak üzere bugün buradayız, 
her yıl olduğu gibi. Ancak Anıtkabir’e 
alınmıyoruz.

Gerekçe?
Gerekçe açık! Mustafa Kemal’i 16 

Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a 
hareket ettiren, şu bayrakta yazılan söz.

Ne yazıyor bu bayrakta?
“Emperyalistler, İşbirlikçiler Gel-

dikleri Gibi Gidecekler”, “Bağımsızlık 
Benim Karakterimdir”.

İşte bu sözler Anıtkabir’e alınmamı-
za engel.

Almazlar, alamazlar.
19 Mayıs 1919’da emperyalistler, 

topuyla tüfeğiyle, yerli satılmış Vahdet-
tin’ler, Damat Ferit’ler, Ali Kemal’ler, 
Nemrut Mustafa Paşa’lar teslimiyet ve 
satılmışlıklarıyla iktidardaydılar. Bugün 
de onların tarihi mirasçıları aynı kimlik-
le, aynı ruhiyatla iktidardalar. Şu bay-
raklarda yazan söz, Mustafa Kemal’in 
ruhunu temsil eden söz bugün bizle-
rin yüreğine kazınmış durumdadır. 
Bizi her yıl, her 23 Nisan, 19 Mayıs, 
30 Ağustos, 29 Ekim, 10 Kasım’larda 
buraya getiren inanç, işte bu sözlerde 
simgeleşmiştir. Anıtkabir’e girmemizi 
engelleyen düşünce, Samsun’a çıktıktan 
sonra hakkında idam fermanı düzenle-
yen Padişah ve sözde Şeyhülislam’la 
aynı düşüncedir.

10 Kasım 1938’de; denize dökü-
len, topukları kıçlarını yalayarak kaçan 
emperyalistlerin liderleri Mustafa Ke-
mal’in cenazesine gelmişlerdi. 10 Kasım 
1953’te işte bu Anıtkabir’e defin töreni 
yapılırken düşman temsilcileri geldi. 
Onlara bile açık olan bu simgeleşmiş 
yer, Anıtkabir, Mustafa Kemal’i anlayan, 
onun mücadelesini, yarım kalan Antiem-
peryalist İkinci Kurtuluş Mücadelesi ile 
taçlandırmaya ant içmiş bizlere kapalı.

Öyle mi?
Geçecek bu günler. Biz Antiemper-

yalist İkinci Kurtuluş Savaşçıları; Anıt-
kabir’i zincirlere vuran,  vatanı parsel 
parsel emperyalistlere ve onun yerli 
işbirlikçilerine satan, teslim eden,  in-
sanlarımızı açlıkla, yoksullukla tarikat, 
cemaat eliyle düşünemez, sorgulayamaz 
hale getiren bu zihniyeti kökünden kazı-
yacağız.

Ant olsun Mustafa Kemal Paşa ve 
silah arkadaşları, ant olsun yoksul halkı-
mız; atalarımızın kanlarını dökerek bize 
teslim ettikleri bu vatanı yine gerçekten 
özgürlüğe kavuşturacağız. Bağımsız 
Halk Mahkemelerinin biri de işte bura-

da Anıtkabir önünde kurulacak ve bizim 
Mustafa Kemal’e saygı, sevgi ve tazim-
lerimizi sunmamıza engel olanlar, ba-
ğımsız mahkemelerde, mevcut Anayasa, 
Türk Ceza Kanunu çerçevesinde yargıla-
nacaklar ve hak ettikleri cezayı alacaklar.

Bu ülke sahipsiz değil, biz varız. Bu 
ülke sahipsiz değil.

Şimdilik, sadece şimdilik sesini çı-
karmıyor milyonlar. Ünlü halk ozanımız 
Âşık İhsani’nin dediği gibi:

“Elimizin nasır balyozlarını, baş-
larına çalacağız yakındır!”

Bekleyin ve Görün!
Ant olsun! Ant olsun! Ant olsun! 

İstanbul
Birinci Antiemperyalist
Kurtuluş Savaşı’mızın

Kıvılcımı,
İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın 

Meşalesi Olan 19 Mayıs
Kutlu Olsun!

Bundan 102 yıl önce Mustafa Ke-
mal, ülkemizi bölmek, parçalamak iste-
yen emperyalistlere ve onların içerideki 
Ortaçağcı yerli işbirlikçilerine karşı Ulu-
sal Kurtuluş Savaşı’mızın ilk kıvılcımını 
çakmıştı. 

Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü 
olarak 19 Mayıs’ın 102’nci yıldönümü-
nü Kadıköy’de yaptığımız basın açıkla-
ması ile kutladık.

Bugün 23 Nisan’ları, 19 Mayıs’ları 
unutturmak isteyen, yok sayan AKP’gil-
ler’e, Ortaçağcı gericiliğe, Şeriat özlemi 
ile yanıp tutuşan tarikatlara, cemaatla-
ra karşı bir kez daha haykırdık, Birinci 
Kuvayimilliyeci Atalarımız ve Önderi 
Mustafa Kemal gibi: “Söz konusu Va-
tansa gerisi teferruattır.” Bir kez daha 
haykırdık İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın 
teorik ve pratik önderi, Köyceğiz Kuva-
yimilliye Komutanı Hikmet Kıvılcımlı 
gibi “Vatan aşkını söylemekten korkar 
hale gelmektense ölmek yeğdir.”

Basın açıklamamızı Kurtuluş Par-
tisi Gençliği’nden Hüseyin Can  Pala 
Yoldaş’ımız yaptı. Yoldaş’ımız yaptığı 
açıklamada dünyada ve topraklarımızda 
ileriye atılan adımların her zaman, özel-
likle Aydın Gençliğin eylem dinamikleri 
üzerinden şekillendiğini, Çanakkale’de 
Mazlum Halkların Emperyalizme karşı 
ilk zaferinin Komutanı Mustafa Ke-
mal’in de genç bir kahraman olduğunu 
belirtti. 

Bu nedenle de  Antiemperyalist 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın kıvılcımı 
olması, zaferle taçlanan bu şanlı Sava-
şımızın Mazlum Halklara umut, örnek, 
önderlerine ilham olması ve vatan sa-
vunması açısından Türkiye Halkları için 
büyük bir anlama sahip olan şanlı 19 
Mayıs’ın, aynı zamanda gençlik için de 
şanlı bir mesaj olduğunu söyledi.

Yoldaş’ımız, Jöntürk gelenekli Mus-
tafa Kemal’lerin mücadelesinin, İkinci 

Kurtuluş Şavaşı’mızı aydınlattığı ve 
onun ilk kıvılcımı olduğu için bugün de 
bir meşaleye dönüştüğünü belirtti.

Hüseyin Can Pala Yoldaş’ımız Te-
feci-Bezirgân Sermayenin temsilcisi, 
AB-D Emperyalistleri tarafından iktida-
ra taşınan AKP’giller’in halkımızı açlık 
ve sefalet cehennemine mahkum ettiği-
ni, Muaviye-Yezid, günümüzdeki adıy-
la CIA-Pentagon İslamı’yla halkımızın 
zehirlendiğini ve halkımızın harap ve 
bîtap düştüğünü belirterek bu koşullar-
da gençliğe büyük görevler düştüğünü 
söyledi ve bu görevin başarılması için de 
tek şartın Örgütlü Devrimci Mücadele 
olduğnu ifade etti. 

Yoldaşımız “Dost-düşman safların 
keskin çizgilerle belirlendiği günümüz-
de Türkiye’nin en yurtsever, en halkçı, 
en kamucu ve Eneski İdeoloji Partisi 
olan, İkinci Kuvayimilliyeci Kurtuluş 
Partisi’nde mücadele etmek dışında bir 
çözüm kalmamıştır.” diyerek sözlerini 
bitirdi.

Basın açıklamamızda ayrıca Siyonist 
İsrail’in Filistin Halkına yönelik ger-
çekleştirdiği katliamı da lanetleyerek, 
Kurtuluş Partisi olarak Filistin Halkının 
yanında olduğumuzu bir kez daha ifade 
ettik.

İstanbul Kadıköy’deki eylemimiz-
de   “Yaşasın 19 Mayıs Bayramımız”,  
“Kahrolsun AB-D Emperyalizmi, 
Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız”, 
“Mutafa Kemal Ölümsüzdür”, “Siyo-
nist İsrail, Filistin’den Defol”, “Kah-
rolsun ABD-AB Emperyalizmi” slo-
ganları atıldı.

Orada bulunan halkımız da basın 
açıklamamızı ilgiyle izledi.

İzmir
Antiemperyalist

Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın 
Kıvılcımı 19 Mayıs’ı

İzmir Karşıyaka Çarşı’da 
Tüm Devrimci Coşkumuzla 

Kutladık!
HKP İzmir İl Örgütü olarak Antiem-

peryalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın 
kıvılcımının çakıldığı gün olan 19 Ma-
yıs’ı tüm devrimci coşkumuzla kutlamak 
için Karşıya İlçe Örgütümüzde toplandık. 
Eylemimize, İlçe Örgütümüz önünden, 
eylemimizi  yapacağımız Karşıyaka Çarşı 
Girişine kadar  “Mustafa Kemal Ölüm-
süzdür”, “Emperyalistler İşbirlikçiler 
Geldikleri Gidecekler”, “Bağımsızlık 
Bizim Karakterimizdir” sloganları eş-
liğindeki yürüyüşümüzle başladık. Eylem 
alanında Kurtuluş Partisi Gençliği adına 
basın açıklamamızı, İl Gençlik Komitesi 
üyesi Kıvılcım Çolak Yoldaş’ımız yaptı.

Kıvılcım Yoldaş’ımız konuşmasına 
“Mustafa Kemal’den ve Birinci Kuvayi-
milliyeci Atalarımızdan Türkiye Halkına 
ve Gençliğine miras kalan 19 Mayıs kutlu 
olsun!” sözleriyle başladı. 

Devamında;
“Bu topraklarda tarih, 19 Mayıs 

1919’u gösterdiğinde “Vatan aşkını 
söylemekten korkar hale gelmekten-
se ölmeyi yeğleyen” bir grup yiğit çıktı 
Anadolu’ya, vatanımızı Emperyalistlerin 
işgalinden ve onların yerli işbirlikçilerin-
den kurtarabilmek için. Parolaları “Ya İs-
tiklal Ya Ölüm” idi. Başta Birinci Kurtu-

luş Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal 
ve Birinci Kuvayimilliyecilerimiz işte bu 
parolayla harekete geçtiler.

Ancak Emperyalistler ve onlara hiz-
met etmekte gayet istekli ve sınır tanıma-
yan yerli uşakları bilsinler ki bizler An-
tiemperyalist bir Kurtuluş Savaşı vererek 
bu toprakları özgürlüğe kavuşturanların 
torunlarıyız. Onlar o karanlık günlerde 
nasıl “Vatan aşkını söylemekten korkar 
hale gelmektense ölmek yeğdir” şiarıyla 
hareket ettilerse, bizler de bugün bu ül-
kenin İkinci Kurtuluş Savaşçıları olarak 
bizlere düşen bu görevi “Ya özgür vatan  
ya ölüm” şiarıyla omuzlarımıza yükleyip 
aynı geçmişte Sevr’i yırtıp attığımız gibi 
bugün de Büyük Ortadoğu Projesi’ni, 
Yeni Sevr’i yırtıp atacağız. Emperyalist-
leri ve onların yerli işbirlikçilerini toprak-
larımızdan defedeceğiz”, dedi.

Eylemimiz sırasında sık sık “Kah-
rolsun AB-D Emperyalizmi”, “Yeni 
Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş 
Savaşı’mız”, “Yaşasın Gençliğin Dev-
rimci Mücadelesi”, “Yaşasın Tam Ba-
ğımsız Türkiye Mücadelemiz”, “Em-
peryalistler, İşbirlikçiler Geldikleri 
Gibi Gidecekler”, “Samsun’da Yanan 
Meşale Ellerimizde” sloganları atıldı.

Kıvılcım Yoldaş’ımızın konuşması-
nın ardından, Partimiz Genel Sekreter 
Yardımcısı ve İzmir İl örgütü başkanımız 
Av. Tacettin Çolak söz aldı ve bir durum 
değerlendirmesi yaptı.

Sözlerine “Mustafa Kemal’in Genç-
liğe Hitabe’de altını çizdiği karanlık 
günlerden daha karanlık günleri yaşı-
yor ülkemiz” diyerek başladı.

Tacettin Çolak Yoldaş’ımız AKP hü-
kümetinin ve AKP genel başkanı Tayyip 
Erdoğan’ın Filistin konusundaki ikiyüzlü 
tutumuna değinirken, “Şayet samimi ol-
saydı  ilk yapacağı iş, boynundaki yahudi 
üstün cesaret madalyasını çıkarmak ol-
malıydı. Kürecik Radar Üssü’nü, İncir-
lik NATO Üssü’nü kapatamaz, onlardan 
bunu beklemek kendimize saygısızlık 
olur. Fakat en azından terörist İsrail büyü-
kelçisini, eli kanlı ABD Emperyalizminin 
elçisini de mi istenmeyen adam ilan ede-
miyorsunuz? Bu kadar mı cesaret yoksu-
nusunuz?” diyerek Filistin konusuna da 
19 Mayıs ruhuyla yaklaşmak gerektiğini 
belirtti. Tacettin Çolak Yoldaş’ımız ayrı-
ca Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın Köyceğiz 
Kuvayımilliye komutanı olmasına atıf 
yaparak “İkinci Kurtuluş Savaşı’nı da 
onun yolundan giden bizler zafere ulaş-
tıracağız”, diyerek sözlerini tamamladı.

Eylemimize halkımızın ilgisi oldukça 
yoğundu. Alkışlar ve sloganlar eşliğinde 
eylemimizi sonlandırdık.

Bizler Usta’mız Hikmet Kıvılcım-
lı’nın dediği gibi “Vatan aşkını söylemek-
ten korkar hale gelmektense, ölmek yeğ-
dir!” sözünü kendimize şiar edinmişiz.

Ant olsun ki İkinci Kurtuluş Sava-
şı’mızı da zaferle taçlandıracağız!

19 Mayıs 2021

Kurtuluş Partililer

Ülkemizi işsizlik, pahalılık ve yoksul-
luk cehennemine çeviren AKP’giller İkti-
darı, hayat pahalılığına bir yenisini daha 
ekledi. Resmi Gazetenin 20 Mayıs tarihli 
sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı-
na göre benzin, motorin ve LPG ile bazı 
akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüke-
tim vergisine (ÖTV) sırasıyla yüzde 54, 
yüzde 78 ve yüzde 189 oranlarında fahiş 
zamlar yapıldı.

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre 20 
Mayıs itibarıyla, ÖTV miktarı, 95 ok-
tan benzinde litre başına 0.8652 TL’den 
1.3313 TL’ye, 98 oktan benzinde 1.0283 
TL’den 1.5836 TL’ye çıktı.

ÖTV miktarı litre başına motorinde 
0.7253 TL’den 1.2931 TL’ye yükselirken, 
bütan, propan ve motorlu taşıtlarda yakıt 
olarak kullanılan LPG’de 0.2810 TL’den 
0.8107 TL oldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonla-
rı İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından 
yapılan açıklamada vergi düzenlemesi 
sonrasında 20 Mayıs itibarıyla benzinin 
litre fiyatının 55 kuruş, motorinin 67 ku-
ruş, LPG’nin ise 35 kuruş zamlandığını 
duyurdu.

Benzinin litresi İstanbul’da yaklaşık 
7,74 TL’ye, Ankara’da 7,81 TL’ye, İz-
mir’de 7,82 TL’ye yükseldi.

Motorinin litresi ise İstanbul’da 7,24 
TL, Ankara’da 7,31 TL, İzmir’de 7,32 TL 
oldu.

Geçmişte basına yansıyan haberler-
den biliyoruz; Türkiye, gelir düzeyine 
göre değerlendirildiğinde dünyada 
benzinin en pahalı olduğu ülkeler ara-
sında yer alıyor.

Yapılan fahiş zammı görünce, bu 
zamlı ürünleri alacak olan halkımızın ge-
lir düzeyinin 2021 yılında nasıl değiştiği-
ni anmadan edemiyoruz.

Asgari ücrete 2021 yılı için yüzde 
21,56 zam yapıldı. Net 2 bin 825 lira 90 
kuruş oldu. Dört kişilik bir aile için Nisan 
ayı verilerine göre sadece mutfak masraf-
larını içeren Açlık Sınırı 3 bin 414 TL. 
Ailenin yaşamını sürdürmesi için gereken 
diğer tüm harcamaları içeren Yoksulluk 
Sınırı da 11 bin 680 TL oldu. Asgari Üc-
ret yine Açlık Sınırının altında kaldı. Yani 
milyonlarca işçi ve onların geçindirmek-
le sorumlu olduğu ailesi açlığa mahkûm 
edildi.

Emeklilerimizin durumu da fark-
lı değil. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 
2021 yılında maaşlarına yüzde 8,37 zam 
yapıldı. Memur maaşlarına, yılın her iki 
yarısı için yüzde 3, kümülatif toplamda 
ise yüzde 6.1 oranında zam yapıldı.

Görüldüğü gibi, İşçi Sınıfımızın ve 
Emekçi Halkımızın gelirine bırakın yüzde 
54 zam yapmayı, Açlık Sınırına ulaşacak 
düzeyde bir zam dahi yapılmıyor.

Üstelik olağanüstü günlerde, pandemi 
koşullarında yaşıyoruz. Sömürünün dozu 
ve şiddeti iyice artmış durumda. AKP’gil-
ler milyonlarca çalışanı ücretsiz izne, 
2021 yılı itibarıyla aylık 1.420 TL ücrete 
mahkûm etmiş durumda.

Pazarda, markette fiyatlar el yakıyor, 
etin hatta sebzelerin yanına yaklaşılmı-
yor. Karpuz dilimle satılıyor. Tezgâhlarda 
meyve ve sebzelerin yarım kg fiyatları 
yazılıyor.

Parababalarının sömürü ve kâr dü-
zeninin bekçisi olan AKP’giller, İşçi Sı-
nıfı ve Emekçilerden kazanla alıyor, çay 
kaşığı ile veriyor.

İşte böyle bir ortamda benzin, moto-
rin ve LPG’ye yapılan zam, halkımıza 
yapılan yeni bir ihanet değil de nedir?..

Bu ihanetlerinin sonu elbet gelecektir. 
Halkımızın Partimizi tanıması, anlaması 
ve kendi çıkarı için Partimiz öncülüğünde 
vereceği mücadele ile gelecektir.

Yaptıkları ihanetlerin sonu gelince de 
ülkemizin tüm siyasi ve ekonomik sorun-
ları gibi, pahalılık sorunu da çözülecektir.

HKP Programında Pahalılık başlığı 
altında Fiyat Politikasının nasıl olacağı, 
pahalılık sorununun nasıl çözüleceği şu 
şekilde anlatılır:

“GEREKÇE: Hayatın pahalanma-
sı, fiyat rakamının şu ya da bu olması 
değil, insanımızın geliri ile alım gücü-
nün düşük, yerli-yabancı Parababala-
rının sömürü ve vurgunlarıyla iratçılık 
ve devlet masraflarının yüksek olması-
dır. Onun için:

“1- GELİR POLİTİKASI: Mem-
leketin her bölgesi için özel GEÇİM 
ENDEKSLERİ çizilecek. Endeksleri, 
yalnız bakanlık ya da ticaret odaları 
değil, işçi, memur, esnaf, aydın ve köylü 
örgütleri de hazırlayacak. Herkesin EN 
AZ GELİRİ o geçim endekslerine göre 
uygulanacak.

“2- FİYAT POLİTİKASI: İnsanla-
rımızın ihtiyaçlarından hangi kısmının, 
en az gelirinden ne kadarı ile karşıla-
nacağı, barometrenin ibresi gibi, göz 
önünde tutulacak. Meselâ: Kira, ısıt-
ma, aydınlatma, su ve iletişim masraf-
larını içine alan BARINMA giderleri, 
kişi gelirinin en çok 10’da birini; yiye-
cek, içecek masrafları en çok 5’te biri-
ni; devlet masrafları ve vergiler en çok 

10’da birini geçmeyecek.
“3- İRAT POLİTİKASI: Kiralar 

iki cins akara (yani, kira getiren mülk-
lere) göre ayarlanacak.

“a) İhtiyaç akarı: İşçi, memur ve es-
nafın aile tasarrufu ile kurdukları ya-
pılardır. Bunlarda bütün kiralar, geçim 
endeksine ulaşıncaya kadar, serbest 
bırakılacak. 

“b) İrat akarı: Geçim endeksinden 
yukarı gelir sağlayan kira yerleridir. 
Bu akarın kira hadlerini ev kadınları 
temsilcileriyle tüketici örgütleri takdir 
edeceklerdir. Anlaşmazlık çıkarsa, jü-
rili mahkeme karar verecektir. Yıllık 
kira, gerçek bina maliyetinin 20’de bi-
rinden yukarı çıkarılmayacaktır.”

İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminden 
kurtuluşun tek yolu, Demokratik Halk 
İktidarının kurulmasıdır. Partimiz işte bu-
nun mücadelesini vermektedir, vermeye 
de devam edecektir. Başta İşçi Sınıfımız 
olmak üzere çalışan, alınteriyle geçinebil-
mek, evine ekmek götürebilmek için bin-
bir cefaya reva görülen, ezilen, sömürü-
len tüm Halkımızla omuz omuza vererek 
bu mücadeleyi eninde sonunda başarıya 
ulaştıracağız.

23 Mayıs 2021

HKP Genel Merkezi

HKP’den:
Benzin, motorin ve LPG’ye fahiş zam, pahalılık

cehenneminde kıvranan halkımıza yeni bir ihanettir!

HKP’den:
Partimiz, ülkemizin dört bir yanında

19 Mayıs’ı kutlarken
AKP’giller Mustafa Kemal’e Anıtkabir’i

yasaklamayı sürdürüyor!
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insanın yaralanmasına 9’u çocuk 24 
Filistinli kardeşimizin ölmesine sebep 
olduğunu söyledi. Hayatını kaybeden 
insanlarımızı rahmet ve saygıyla andığı-
mızı belirtti.

Küçükosmaoğlu bu zalimce saldırıyı, 
ABD Emperyalistlerinin “İsrail’in ken-
dini savunma hakkı vardır.” açıklamasını 
yaparak meşrulaştırmaya çalıştığını ve 
saldırıyı Pentagon’un üstlendiğini söy-
ledi.

AB-D Emperyalistlerinin, petrol ve 
doğalgaz bekçi köpekliğini yapmaktan 
başka hiçbir meşruluğu olmayan Siyo-
nist İsrail ve ABD emperyalistlerinin bu 
alçakça saldırının hesabını vereceklerini 
dile getiren Küçükosmaoğlu. “Filistin 
Halkı ve Filistin İşçi Sınıfı Yalnız Değil-
dir”, dedi.

Yüzlerce Filistinli çocuk ve kadının 
İsrail zindanlarında tutsak olduğunu da 
bir kez daha hatırlatan Küçükosmanoğlu, 
“bu Siyonist, bu terörist İsrail Devletinin 
hiçbir meşruluğu yoktur”, dedi.

Küçükosmanoğlu, Filistin Halkı ve 
İşçi Sınıfının bu meşru mücadelesi ile 
her zaman dayanışma içerisinde bulun-
maya devam edeceğiz, dedi.

Küçükosmanoğlu, Türkiye’deki si-
yasi iktidara, AKP İktidarına da seslene-
rek, Siyonist İsrail ile her türlü ekonomik 
ve siyasi ilişkilerin derhal kesilmesi ge-
rektiğini söyledi. Bizlerin yeri vatanına, 
toprağına sahip çıkan Filistin Halkının 
yanında olmaktır, diyerek çağrımızı tek-
rarladı.

Küçükosmanoğlu sözlerini bitirir-
ken; İsrail Siyonizmi, ABD Emperyalist-
leri ve işbirlikçiler yaptıkları bu katliam-

ların, bu alçakça, insanlık dışı saldırıla-
rın hesabını er geç Filistin Halkına, İs-
lam coğrafyasına ve tüm ezilen halklara 
verecektir, dedi. Ve Filistin Halkıyla her 
zaman dayanışma içerisinde bulunacağı-
mızı söyledi. 

Protesto eylemimiz atılan sloganlarla 
son buldu.

Kahrolsun İsrail Siyonizmi ve 
ABD Emperyalizmi!

Zafer Direnen Filistin Halkının 
olacak!

Katil İsrail Filistin’den Defol!
Filistin İşçi Sınıfı Yalnız Değildir!

11.05.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Yedi yıl önce bugün, 13 Mayıs 
2014’te, Maden İşçilerinin tarihinde kara 
bir gün daha yaşandı. Soma’da maden 
ocağında yaşanan bir iş cinayeti sonucu 
301 Maden İşçisi; kimi yanarak, kimi 
dumandan boğularak göz göre göre ya-
şamını yitirdi.  Parababalarının aşırı kâr 
hırsı yüzünden alınmayan önlemler so-
nucu bu iş cinayeti yaşanmıştır.

Partimiz bu katliamın yaşandığı ilk 
saatlerde Soma’ya gitmiş ve olay yerin-
de incelemeler yapmış, o günden bu yana 
da katliamda yaşamını yitirenlerin aile-
lerinin gerek yaptığı eylemlerde, gerekse 
de Akhisar’da görülen duruşmalarda hep 
yanlarında olmuştur. 

Yedi yıl önce yaşamını yitiren 301 
madencinin çocukları öksüz kaldı ve bu-
gün olduğu gibi yedi yıldır bayramlara 
boynu bükük, babasız, yetim giriyorlar. 
Parababalarının doymak bilmeyen kâr 
hırsı, daha fazla para kazanmak için ge-
rekli önlemleri almamış olmaları nede-
niyle yaşanmaktadır bu dram. 301 Ma-
den İşçisinin cinayet sorumluları, başta 
AKP hükümeti yöneticileri olmak üzere, 
Soma Maden İşletmesinin taşeronu sanki 
hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına de-
vam ediyorlar.

Cinayetin yaşandığı gün AKP’gil-
ler’in Reisi Tayyip Erdoğan, “Ölüm 
bu işin fıtratında var” diyerek hükmü 
zaten vermişti… İş cinayetini sıradanlaş-
tırmıştı, kaderciliğe bağlamıştır. Oysa, 
başta AKP’giller’in Reisi olmak üzere, 
işçilerin başını bağlamış sarı sendika ve 
Ege Linyit İşletmeleri Genel Müdürü, 
görevini layıkıyla yerine getirmeyen iş 
müfettişleri de biliyorlardı ki, bu cina-
yetin tek sebebi 3 kuruş daha fazla kâr 
elde etmek uğruna, alınması gereken ted-

birlerin alınmamasıydı. Yani taammüden 
işlenen bir cinayetti bu.

Sonuçta, Soma Katliamı’nın sorum-
luları, AB-D Emperyalistleridir. Başba-
kanından, bakanlarına, müsteşarlarına, 
genel müdürlerine, müdürlerine kadar 
Tayyipgiller iktidarıdır. Soma Holding 
patronu, yöneticileri ve üretim zorlaması 
yoluyla işçilere zulmeden mühendisle-
ridir. CIA ideolojisi ve ajan uzmanları 
eliyle kurulan, sözde sendikacılarına 
yine CIA tarafından yıllarca eğitim ve-
rilen ve maddi finansman sağlanan, İşçi 
Sınıfımızın başına bela edilen sarı, gan-
gster, sahte işçi konfederasyonu Türk-
İş’tir. Mecliste göstermelik muhalefet 
yapan halk düşmanı, işbirlikçi, Ameri-
kancı partilerdir.

İşçi sınıfının iktidarını kurmak için 
mücadele eden partimiz, Katliamın ya-
şandığı günden itibaren Soma Maden 
İşçilerinin yanında yer almış ve Akhi-
sar’da görülen duruşmaları sektirmeden 
takip etmiştir. Başından beri bu dava-
nın her aşamasında yağmur-çamur, ge-
ce-gündüz denemeden ailelerle birlikte 
davayı takip etmiştir. Hatta bu duruş-
malar sırasında taşıdığımız “Soma’nın 
Katili, Tayyipgiller’in Bekçiliğini Yap-
tığı Sömürü  Düzenidir!” pankartından 
dolayı AKP’giller’in Reisine hakaretten 
yoldaşlarımıza  davalar açılmıştır. An-
cak, pankartımızda söylediğimiz şey o 
kadar gerçektir ki, tüm yoldaşlarımız bu 
davalardan beraat etmiştir.

Sözde yargılamalarla, uzun tutulan 
yargı süreci ve sarı sendikacıların tutu-
muyla sanki Soma’daki işçi katliamı hiç 
yaşanmamış gibi bir durum yaratılmıştır. 
Partimiz Yargıtayda bozulup 13 Nisan 
2021 tarihinde yeniden yapılan ilk duruş-

mada da yerini almıştır. 24 Mayıs 2021 
tarihine verilen ikinci duruşma gününde 
de aynı pankartla orada olacaktır. Yedi 
yıldır sonuca götürülmeyen sürecin peşi-
ni bırakmıyor, adım adım takip ediyoruz, 
takip edeceğiz. Bu takibimiz, sorumlula-
rın çelik bileklik ile tanışacağı zamana 
kadar sürecek, er ya da geç bu katlia-
mın sorumlularından hesap sorulacaktır. 
Çünkü bizde İşçi Sınıfına, halka yönelik 
işlenmiş suçlarda zaman aşımı yoktur!

 Aradan yedi yıl geçti ancak şu anki 
siyasi konjonktür kimseyi yanıltmasın. 
İşçi Sınıfının Partisi HKP var olduğu 
sürece bu ve benzer katliamları unuttur-
mayacağız! İşçi Sınıfının öncülüğünde 
Demokratik Halk Devrimini gerçekleş-
tireceğiz ve tüm katliamların hesabını 
mutlaka soracağız!

Ne diyor 1 Mayıs Marşı’mız?

Ancak bu böyle gitmez,
Sömürü devam etmez,
Yepyeni bir hayat gelir,
Bizde ve her yerde!
İşte; başta İşçi Sınıfımız olmak üze-

re, emekçi halkımız, aydın gençliğimiz 
ve yoksul köylümüz partimiz HKP et-
rafında örgütlenecek, o yepyeni hayat 
gelecek ve Parababalarının sömürü ve 
soygun düzeni ortadan kalkacak!

Yerine insanın insanı sömürmediği 
kardeşlik ve eşitlik düzeni gelecektir. O 
zaman ne böyle cinayetler olacaktır ne 
de zulüm. İşte o zaman gerçek adalet ye-
rini bulacaktır.

Soma Katliamını Unutmadık, 
Unutturmayacağız!

Kahrolsun Parababalarının Sömü-
rü ve Soygun Düzeni!

13 Mayıs 2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Halkın Kurtuluş Partisi olarak Tay-
yip Erdoğan’ın diplomasızlığının pe-
şini bırakmıyoruz. Bilindiği üzere ka-
muoyunun gündeminden düşmeyen ve 
Partimizin sıklıkla yaptığı başvurularla 
peşini bırakmadığı Tayyip Erdoğan’ın 
diplomasının var olup olmadığı konusu-
nu, bu kez de İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesine sorduk. 

Bildiğimiz gibi şu an Cumhur-
başkanlığı Makamında oturan Recep 
Tayyip Erdoğan, 1994 ve 1998 yılları 
arasında İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ancak 
sonraki yıllarda Başbakanlık görevi de 
yürüten Recep Tayyip Erdoğan’ın dip-
lomaları, o günlerden beri tartışmalıdır. 
Özellikle Cumhurbaşkanlığı için gerek-
li olan yükseköğrenim diploması hayati 
bir öneme sahiptir. Nitekim Anayasanın 
Adaylık ve Seçimi başlıklı 101. Mad-
desinde; “Cumhurbaşkanı, kırk yaşını 
doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, 
milletvekili seçilme yeterliliğine sahip 
Türk vatandaşları arasından, doğrudan 
halk tarafından seçilir.” denilmektedir.

Ama Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme 
geldiğinden beri YSK’ya ibraz ettiği 
diploma tartışılmaktadır. Ortalıkta bir-

den fazla diploma dolaşmaktadır. Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 4 yıllık bir yükse-
köğrenim diplomasına sahip olmadığı, 
hatta elinde olan tek diplomanın İmam 
Hatip Lisesi Diploması olduğu dile ge-
tirilmektedir. Yani tartışılan sadece 
üniversite diploması değil lise diplo-
masıdır da aynı zamanda.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak sor-
duğumuz bu sorunun cevabının; bu ko-
nunun kamuoyu nezdinde sonuca var-
ması açısından açıkladığımız nedenlerle 
açığa çıkarılması ve kamuoyuyla payş-
laşılması gerekmektedir.

İBB önünde konuyla ilgili açıklama-
yı gerçekleştiren Halkın Kurtuluş Parti-
si İstanbul İl Yöneticisi Doğan Zafer 
Çıngı, konuşmasında şunları belirtti:

Halkın Kurtuluş Partisi olarak Tay-
yip Erdoğan’ın diploma meselesinin pe-
şini bırakmıyoruz. 

Bilindiği üzere uzun yıllardır gün-
demi meşgul etmekte olan bu sorun 
için Halkın Kurtuluş Partisi olarak daha 
öncesinde de birçok başvuru yapmış ve 
Tayyip Erdoğan’ın diploma örneğinin 
paylaşılmasını istemiştir.

En son yaptığımız başvurumuzda 
ise Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğu 
iddia edilen Eyüp Lisesinden “Lise dip-

loması” örneğini istemiştik ancak Eyüp 
Lisesi sorularımızı cevapsız bırakmıştı. 
Bunun üzerine Lise yöneticilerine de 
ayrı bir suç duyurusunda bulunmuştuk.

Bugün ise artık bu konunun daha 
fazla gündemi meşgul etmemesi, şef-
faf bir şekilde sonuçlanması açısından 
Tayyip Erdoğan’ın 1994 ve 1998 yılları 
arasında Başkanlığını yaptığı İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinin şu anki yöne-
timinden Tayyip Erdoğan’ın Başkanlık 
yaptığı dönem içerisinde sunmuş olma-
sı gereken Yükseköğretim Diploması 
örneğini hem Partimizle hem de kamu-
oyuyla paylaşmasını istedik.

Yaptığımız bu başvurunun sonuna 
kadar takipçisi olacağız. Diplomasız bir 
şekilde Cumhurbaşkanlığı koltuğunda 
oturan kişinin ise peşini bırakmayacağız. 
Haksız ve hukuksuzca koltuk sahibi olan-
ları er geç o koltuklarından indireceğiz. 

Partimiz bugüne kadar AKP’gil-
ler’in ve Tayyip Erdoğan’ın işlemiş ol-
duğu hiçbir hukuksuzluğa sessiz kalma-
dı, bugün de sessiz kalmadı, gelecekte 
de sessiz kalmayacaktır.

18 Mayıs 2021

HKP Genel Merkezi

ABD Emperyalistlerinin Ortado-
ğu’daki petrol bekçisi Siyonist İsra-
il’in, başta Gazze Şeridi olmak üzere 
Filistin’in farklı bölgelerine yaptığı 
insanlık dışı saldırılarda, aralarında çok 
sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 
250’nin üzerinde masum insan hayatını 
kaybetti.

1945’teki kuruluşundan bu yana Fi-
listin Halkının haklı mücadelesini her 
yönüyle destekleyen Dünya Sendikalar 
Federasyonu (DSF), Mayıs ayının baş-
langıcından dünkü ateşkese kadar süren 
İsrail saldırıları karşısında da tepkisiz 
kalmadı. DSF üyesi olan sendikamız da 
İstanbul’da ABD Konsolosluğu önünde 
gerçekleştirdiğimiz kitlesel protesto ey-
lemi de dahil olmak üzere Filistin Hal-
kıyla dayanışma ortaya koymuştur.

Dünya Sendikalar Federasyonu 
18 Mayıs 2021 ta-
rihinde Filistin 
Halkıyla dayanış-
ma kapsamında 55 
ülkeden toplamda 
160 temsilcinin ka-
tıldığı çevrimiçi bir 
etkinlik düzenledi. 
Sendikamızın da 
katıldığı ve Genel 
Başkan’ımız Ali Rıza Küçükosmanoğ-
lu’nun bir konuşma yaptığı etkinlikte 
Filistin Halkının yaralarının sarılması-
na yönelik somut kararlar alındı.

Bu çerçevede “Filistin Halkı Yal-
nız Değildir” başlığı altında Uluslara-
rası bir dayanışma kampanyası örgüt-
lenmesi kararlaştırıldı. Filistin Halkıyla 
Dayanışma Kampanyası kapsamında;

- İsrail Siyonistlerinin saldırıları-
na maruz kalan masum Filistinlilere 
yönelik ilaç ve tıbbi ekipman sağla-
narak Filistin’e gönderilmesi,

- Filistinli öğrencilerin eğitimle-
rine devam edebilmeleri için okul ve 
kırtasiye malzemeleri temin edilerek 
Filistin’e gönderilmesi,

- İsrail Devletinin Gazze’de ve 
diğer bölgelerde yaptığı insanlık dışı 
katliamların her ülkede en geniş bi-

çimde teşhir edilmesi; bu konuda 
eylemler, etkinlikler, basın açıkla-
maları, sosyal medya paylaşımları 
yapılması, işyerlerinde bu konunun 
gündem edilmesi kararları alındı

Uluslararası Arap Sendikaları 
Konfederasyonu (ICATU) ve Filis-
tin Genel İşçileri Sendikası (GUPW) 
tarafından “Kudüs Seni Çağırıyor” 
başlıklı uluslararası çevrimiçi bir 
toplantı yapılmıştır

Mazlum Filistin Halkıyla Dayanış-
ma kapsamında bir çevrimiçi etkinlik 
de 19 Mayıs 2021 tarihinde Uluslara-
rası Arap Sendikaları Konfederasyonu 
(ICATU) ve Filistin Genel İşçileri Sen-
dikası (GUPW) tarafından gerçekleşti-
rildi. Filistin Çalışma Bakanı Nasri Ebu 
Ceyş, GUPW Genel Sekreteri Abdul-
kader Abdallah, DSF Genel Sekreteri 

George Mavrikos 
ve Filistin Kurtu-
luş Örgütü yetkili-
leriyle birlikte çok 
sayıda katılımcının 
yer aldığı etkinlikte 
Genel Başkan’ımız 
Ali Rıza Küçükos-
manoğlu da bir ko-
nuşma yaparak sen-

dikamızın Filistin Davasına her zaman 
sahip çıktığını ve bundan sonra da sahip 
çıkmaya devam edeceğini vurguladı.

Dünya Sendikalar Federasyonu ta-
rafından “Filistin Halkı Yalnız Değil-
dir” başlığı altında başlatılan kampan-
yaya sendikamız da aktif bir şekilde 
destek vermeye, bu önemli dayanışma 
kampanyasının bir parçası olmaya de-
vam edecektir.

Kahrolsun Siyonist İsrail!
Yaşasın Filistin Halkının Onurlu 
Mücadelesi!
Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

21.05.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Üyelerimizin katılımıyla hazırla-
mış olduğumuz toplu iş sözleşmesinin 
içerisinde yer alan ücret artışlarımız ve 
kazanımlarımız;

1- Aynı pozisyonlardaki ücret fark-
lılıklarını azaltmak amacıyla, ücret 
gruplarının ortalaması alınmıştır. Orta-
lamanın altındaki ücretler ortalamaya 
getirilmiştir.

2- Her kıdem 
yılı için aylık üc-
retlere 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 ortala-
ma ücret artışı (ortalama ücret artışı+ 
Ücret zammı+ Kıdem Zammı+ Yaka-
cak+ 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 
İlkokulu öğrencisi için 350 TL, Or-
taokul ve Lise öğrencisi için 450 TL, 
Üniversite öğrencisi için 550 TL ola-
rak kabul edilmiştir.

11- Yıllık ücretli izin ücretleri net 
400 TL olmuştur.

12- Toplu iş sözleşmesinin diğer 
örnek madde kazanımı, tüm ödeme-
lerin net üzerinden ödenmesidir. Vergi 

dilimindeki artışlar 
işveren tarafından 
karşılanacaktır.

13- İkinci yıl üc-
ret zammı TÜİK’in 
yıllık Tüketici Fiyat 
Endeksine +2 ola-
rak kabul edilmiştir.

Ayrıca;
1- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 

Gününde sendikamız etkinliğine katı-
lan tüm kadın üyelerimiz ücretli izinli 
sayılacaktır.

2- Yıllık ücretli izin sürelerinde ve 
fazla mesai ücretlerinde artış sağlan-
mıştır.

Başta EGİS’te çalışan üyelerimiz 
olmak üzere, tüm üyelerimize ve İşçi 
Sınıfımıza hayırlı olsun.

20.05.2021

Nakliyat-İş Sendikası 
Genel Merkezi

Baştarafı sayfa 20’de
Baştarafı sayfa 20’de

Nakliyat-İş’ten: 

Avrasya Tünel İşletmesi/EGİS’te
İlk Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Birinci Yıllık Ortalama Ücret Artışı

Aylık Net % 35 oldu

Nakliyat-İş’ten: 

Katil ABD Emperyalistlerinin ve Siyonist İsrail’in 
Gazze’de ve Mescidi Aksa’da gerçekleştirdiği 

Katliamı ve alçakça saldırıyı protesto ettik

HKP’den:
Soma Katliamı’nın Sorumlusu

AKP’giller’in Bekçiliğini Yaptığı Sömürü Düzenidir!
Unutmadık, Hesap Soracağız!

HKP’den:
Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde

Belediyeye sunması gereken üniversite diplomasını,
Bilgi Edinme Kanuna Göre İBB’nin
kamuoyu ile paylaşmasını istedik

Nakliyat-İş’ten: 
Dünya Sendikalar Federasyonu ve

Sendikamız Nakliyat-İş,
Siyonist İsrail’in Katliamlarını

Protesto Etmeye ve Filistin Halkı ile Dayanışmayı 
geliştirmeye devam ediyor
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Sendikamızın örgütlendiği Avrasya 
Tünel İşletmesi, 150 işçinin çalıştığı 

EGİS’te Toplu İş Sözleşmesi görüşmele-
ri uyuşmazlıkla sonuçlanmış, arabulucu 
aşamasında da anlaşma sağlanamamış-
tır. Sonrasında devam eden görüşmeler-
de anlaşma sağlanmıştır. Sendika üyele-
rinin büyük çoğunluğu (% 80’in üzerin-
de) kabul ettiği anlaşma 27.05.2021 tari-
hinde Avrasya Tünel İşletmeciliği/EGİS 
Genel Müdürü S. Kıvanç Güvenler, 
Avukat Neslihan Emre İlhan ve sendika-
mız adına Genel Başkan’ımız Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu, Genel Sekreter’imiz 
Erdal Kopal, Gebze Şube Sekreter’imiz 
Murat Ayaz’ın katılımıyla imzalandı.

EGİS çalışanı üyelerimizi de her 
sürecine dahil ederek hazırlamış oldu-
ğumuz ve imzalamış olduğumuz sözleş-
meyle birinci yıl ortalama net artış % 35 
oldu.

476 günden beri mücadele sürdür-
düğümüz Samsun Çorum Ambarı 

Grev alanında, Filistin Halkına Rama-
zan ayında yapılan alçakça, insanlık dışı 
saldırıyı protesto etmek için toplandık. 

 Grev alanındaki açıklamamıza 
grevci işçiler, sendika temsilcilerimiz, 
sendika yöneticilerimiz ve Genel Baş-
kan’ımız katıldı. 

Che Guevara posteri, Filistin bay-
rakları, DSF Bayrakları, sendikamızın 
flamaları ve dövizlerimizi taşıdığımız 
eylemimizde, Genel Başkanımız Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu saldırıyla ilgili 
bir açıklama yaptı. 

Küçükosmanoğlu konuşmasında; 
2 gün önce  Siyonist İsrail’in, teravih 
namazı kılmak üzere Mescid-i Aksa’ya 
gelen Filistinlilere ses bombaları ve 
plastik mermi ile saldırıp ve sonrasında 
Gazze’ye saldırarak, yüzlerce 

Bundan 102 yıl önce Hasan Tah-
sin’in bağımsızlık için  sıktığı İlk 

Kurşun, bugün biz İkinci Kuvayimilli-
yecilere ilham veriyor.

15 Mayıs 1919’da Sevr Planı’nın 
bir parçası olarak İzmir, Yunan maskeli 
İngiliz Emperyalizmi tarafından  işgal 
edildi. 

“Kanlı zalım” İsrail Terörist Dev-
leti Filistin’de gene çoluk çocuk, 
genç ihtiyar demeden, yüzlerce cana 
kıydı. 

Bu katliamlar 1948’den beri, hat-
ta daha öncesinden beri, sistemli bir 
şekilde yürütülüyor. Amaç Filistin 
Halkını imha etmek, ürkütmek, ka-
çırmak, topraklarına ve varlıklarına 
el koymak; yerlerine “Yerleşimci” 
dedikleri, dünyanın dört bir yanından 
toplayıp getirdikleri çulsuz-gerici Ya-
hudileri yerleştirmek.

Sonuç: İsrail hem topraklarını 
genişletiyor, hem Filistinli nüfusu-
nu azaltıyor, hem Yahudi nüfusunu 
artırıyor.  

Hikâye 19. Yüzyıl’ın ikinci yarı-
sında başlar. Kapitalizm olgunlaşmış, 
tekelci aşamaya geçmektedir. Petrol 
bulunmuş, taşıdığı potansiyel, ka-
pitalist dünya için en önemli enerji 
kaynağı olduğu kapitalistlerce görül-
müştür.  İngiltere, “üzerinde güneş 
batmayan” imparatorluktur. Ortado-
ğu topraklarının petrol içerdiği ise, 
adı konulmasa bile, yerel halklar 
tarafından yüz yıllardan beri bilin-
mektedir. Nitekim 1869’da bir kükürt 
madencisi şirket, Süveyş Körfezi’nin 
ağzında (Gazze Şeridi’ne çok yakın) 
petrol sızıntılarıyla karşılaşır. Ardın-
dan 1886’da Mısır Petrol Şirketi, aç-
tığı kuyuda petrol bulur.

İşte İsrail projesi, başka deyişle 
Filistin’de dünyanın dört bir yanına 
dağılmış Yahudilerden bir ulus ve 
devlet yaratmak bu zamanlara denk 
gelir.

Kapitalizmin tekelcileşmesi, 
dolayısıyla emperyalizm aşaması, 
Ortadoğu’da petrol bulunması ve 

emperyalizmin Filistin’de Yahudi 
Devleti (Yahudi Milliyetçiliği, Siyo-
nizm) projesi eş zamanlıdır.

İlk Siyonist Kongresi 1897’de 
İsviçre’nin Basel şehrinde toplandı. 
Kongre kararı; “Halkı olmayan bir 
ülkeyi, ülkesi olmayan bir halka 
devredin” sloganında özetleniyordu. 
Batılı gelişmiş ülkeler bu kararı hara-
retle desteklediler. 

Birinci Emperyalist Savaş sıra-
sında, 1917’de, İngiliz Dışişleri Ba-
kanı Arthur Balfour, Siyonist lider 
Lord Rothschild’a gönderdiği dek-
larasyonda (Balfour Deklarasyonu), 
Filistin’de kurulacak Yahudi Devleti 
için ellerinden geleni yapacaklarını 
belirtiyordu.

Savaş sonrasında Osmanlı dev-
rilince, emperyalistler tüm Ortado-
ğu’yu Sykes-Picot Antlaşması’na 
göre harita üzerinde elle (cetvelle), 
kafalarına (çıkarlarına) göre böldü-
ler (Resim 1). Bu bölüşümde Filistin

“Şu Kanlı Zalımın ettiği işler”
Hüseyin Ali

Nakliyat-İş’ten: 

Katil ABD Emperyalistlerinin ve Siyonist İsrail’in 
Gazze’de ve Mescidi Aksa’da gerçekleştirdiği 

Katliamı ve alçakça saldırıyı protesto ettik

HKP’den:
Soma Katliamı’nın Sorumlusu

AKP’giller’in Bekçiliğini Yaptığı Sömürü Düzenidir!
Unutmadık, Hesap Soracağız!

HKP’den:
Mustafa Kemal’e hakaret eden imam müsveddesi 

hakkında suç duyurusunda bulunduk!

Nakliyat-İş’ten: 

Avrasya Tünel İşletmesi/EGİS’te
İlk Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Birinci Yıllık Ortalama Ücret Artışı

Aylık Net % 35 oldu

17’de

19’da

19’da

16’da
Resim 1. Sykes-Picot Antlaşması.

8’de

19’da

16’da

HKP’den: 
Partimiz, Siyonist İsrail’in Filistin Halkını Soykırıma 

uğratmaya yönelik saldırılarını
Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıdı

HKP’den:
15 Mayıs 1919’da
İzmir’in İşgalinde
İlk Kurşunu sıkan

Hasan Tahsin’i
saygıyla anıyoruz


