HKP’den:

Demirören’in alıp ödemediği 750 milyon dolarlık kredi
için Ziraat Bankası’na başvurduk!

D

emirören Grubu’nun Ziraat Bankası’ndan Doğan Medya’yı satın
almak için çektiği 750 milyon dolarlık
krediyle ilgili Ziraat Bankası Genel
Müdürlüğüne başvuru yaptık.
Partimizin avukatları Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne 5 soru sorarak
yanıtlandırılmasını talep ettiler.
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne yaptığımız başvuruyla ilgili HKP
MYK Üyesi Av. Doğan Erkan’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:
2’de

HKP’den:

P

Partimiz yolsuzlukların, yolsuzluk denince akla gelen
AKP’giller’in peşini bırakmıyor!
Bu kez de PTT’deki vurgunların peşindeyiz!

eşini bırakmayacağız da. Çünkü
bugünlerin
moda
deyimiyle
çökülen, yeyim ettrilen, peşkeş çekilen her bir kurum kamuya ait. Her biri
Halkımızın alınterinin eseri. Yedisinden yetmişine Halkımızın hakkı var
o değerlerde. İzin veremeyiz peşkeş
çekilmesine. Sineye çekemeyiz yeyim
ettirilmesine. Peşlerini bırakmayız.
Biz öyle “Devri Sabık yaratmayacağız” filan da demeyiz.
2’de

HKP’den:

28’inci Yıldönümünde
Sivas Katliamı’nı
bir kez daha lanetledik,
Sivas Şehitlerini andık!
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2.5 TL
17’de

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe (Ankut),
Halkımızın adlandırmasıyla “HKP’li Dayı”,
AKP’giller’i bir kez daha yargıladı!

S

on zamanlarda altına imza attıkları binbir türlü suçları, kamu malı hırsızlıkları, vurgunları, talanları, vatan satıcılıkları
gerizler misali bir bir patlayan AKP’giller;
Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut hak-

kında, yazdığı bir değerlendirme yazısından dolayı bir kez daha soruşturma başlattı.
Genel Başkan’ımız, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğünden aranarak kendisine
“Cumhurbaşkanına Hakaret nedeniyle ifa-

desinin alınmak istendiğinin” iletilmesi
üzerine, 30 Haziran 2021 tarihinde Av.
Tacettin Çolak ve Av. Fettah Ayhan Erkan eşliğinde davet edilen yere icabet
etti.
Belli ki AKP’den
beslenen bir zavallı; “Acaba yağlı bir
kemik atarlar mı?”,
beklentisiyle,
Genel Başkan’ımızın 11 Aralık
2020 tarihinde
kaleme
aldığı
“Vatan Satıcısı,
Yezid Dincisi ve
Amerikan Piyonu…” başlıklı
yazısında “Cumhurbaşkanına hakaret ediyor” diye CİMER’e şikâyette bulunuyor.
11’de

HKP’den:

Danıştay Savcısı,
Göreme Vadisi’nin
Milli Park Statüsünden
çıkartılmasına ilişkin
Kaçak Saray kararının
iptali yönünde
görüş bildirdi!

18’de
HKP’den:

Üniversite sınavına
giren, girecek olan
genç kardeşlerimiz!
Satıldık, uyanın!
AKP’de Suç
Katar Katar…

HKP’den:

Mafya Lideri konuşuyor, gerizler saçılıyor,
Partimiz suçluların peşini bırakmıyor!
B

ir zamanlar tıpkı FETÖ gibi
AKP’giller ile hemhal olan, araları açılınca da tıpkı FETÖ gibi pis ilişkilerini deşifre etmeye başlayan Mafya
Lideri Sedat Peker, Cumhuriyet Savcılarının aksiyon dizisi izler gibi izlediği
son videosunda yaptığı ifşaatla, Genel
Başkan’ımız Nurullah Ankut’u doğrulamış oldu. Böylece Genel Başkan’ımıza Ankara 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen 1 yıl 2 ay 22
gün cezanın yeniden yargılama konusu
olması kaçınılmaz oldu.
11’de

HKP’den:

HKP’den:

Milli Eğitim Bakanı ve
kardeşinden büyük vurgun,
Partimizden bu vurguna
suç duyurusu!

ABD Emperyalistlerinin ve işbirlikçileri
AKP’giller’in “Kanal İstanbul” adını
verdikleri “Talan İstanbul” İhanetini
Beşiktaş’ta protesto ettik!

18’de

15’te

102,5925925925926
6’da

Mustafa Şahbaz

Batmış bezirgân...
8’de

M. Gürdal Çıngı

Kıymayın Mehmetçiğe
9’da

Av. Tacettin Çolak

15’te

Başyazı
Diplomasız The Godfather ve Amigoları
DİPLOMASIZ’IN
PEŞİNDEYİZ!

a ortaya gerçek bir diploma
(böyle bir şeyin olmadığı yüzde yüze yakın olasılıktır) koyacak ya
da 1994’ten bu yana milleti yani 84
milyonu eşek
yerine koyarak
işlediği yüzlerce zincirleme
suçun hesabını
vermek üzere
önce çelik bilezikle tanışacak,
sonra hayatında
ilk kez Türkiye
Cumhuriyeti
adına yargılama yapan, emri sadece
yasalardan ve vicdanından alan savcı ve yargıçlardan kurulu tarafsız ve
bağımsız mahkemeler önüne çıkarılacak...
Bundan kaçışı, kurtuluşu asla

olmayacak... Nereye çıkarsa çıksın,
nereye giderse gitsin, sonunda dönüp
dolaşıp yukarıda andığımız durumla
karşılaşacak...
İşte bu amaçla yıllardır çabalıyoruz, uğraşıyoruz, çalışıyoruz.
Ta y y i p ’ i n
Diplomasızlığını -bir diploma
sahtekârı olduğunu- bal kabağı veya kallavi
Diyarbakır karpuzu gibi milletin önüne çıkarmak-koymak istiyoruz...
Bundan vazgeçebileceğimiz asla
düşünülmemelidir. Çünkü “Diploma
Nerede?” sorusu, masayı devirecek
sorudur.
10’da

Laikliğin olmadığı yerde
“Hülooğğ”culuk başlar

Tayyip’in Dili mi sürçtü,
gerçek mi?

Y

12’de

Prof. Dr. Özler Çakır

20’de

Hüseyin Ali
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HKP’den:

Demirören’in alıp ödemediği 750 milyon dolarlık
kredi için Ziraat Bankası’na başvurduk!

Baştarafı sayfa 1’de

Sedat Peker’in suç örgütü hükümlüsü olması, beyanlarının adli
soruşturmaya değer olmasını ortadan
kaldırmaz. Hatta bilakis kendisi de
beyanlarında aynı zamanda ikrarlarda
bulunuyor. Dolayısıyla beyanlarının
hukuki niteliği hem ihbardır, hem ikrardır. Ben de katıldım bu suçlara, diyor bazılarına. Şurada
şu suç işlendi, diyor.
Sırf bunu söyleyen Sedat
Peker diye bu suçlar araştırmamazlık yapılamaz. Bilakis bu
tür suçlar genelde zaten iştirak
edenler veya iştirak edenleri
tanıyanlar, yakın bilgi ve görgü
sahibi olanlar tarafından açığa
çıkartılmaktadır. Biz AKP’ye
yandaş sermaye gruplarının,
şirketlerin ve medya gruplarının gerçekten kamu parasını
iç edebileceklerine inanıyoruz. Çünkü
onlarca örneği var. Beşli Çete’yi biliyoruz. Nasıl doğa talanı yaptıklarını
biliyoruz. Vergi borçlarının nasıl silindiklerini biliyoruz. Devlet olanaklarıyla, kamu olanaklarıyla bütün bu
işi yaptıklarını biliyoruz. Dolayısıyla
bir peşkeş olabilir bizce de. Ve biz bu
nedenlerle Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne bir başvuru yaptık.
Bu başvurumuzda şu soruları soruyoruz;
1- Demirören Medya Grubu ya da
şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi
böyle bir kredi kullanmış mıdır?
2- Demirören Medya Grubu ya da

şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi
böyle bir krediyi kullanma gerekçesi
olarak hangi ticari sebebi göstermiştir?
3- Demirören Medya Grubu ya da
şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi
bu krediyi bankanın olağan faiz limitlerinden mi kullanmıştır, yoksa kendilerine herhangi bir özel fiyatlandırma
yapılmış mıdır?

4- Demirören Medya Grubu ya da
şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi
bu krediyi kullandıysa, kredi kullanımına karşılık bir teminat göstermiş
midir?
5- Demirören Medya Grubu ya
da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel
kişi bu krediyi kullandıysa kredi taksitlerini geri ödemeye başlamış mıdır?
Başladıysa ne kadarını geri ödemiştir?
Başlamadıysa tahsil amacıyla herhangi
bir hukuksal yola ve/veya cebr-i icra
yoluna başvurulmuş mudur?
Bu sorulara gelecek cevaplara göre
gerçekten bu krediyi ödemediyse Demirören Medya Grubu, 2018’de çek-

HKP’den:

Partimiz yolsuzlukların, yolsuzluk denince akla
gelen AKP’giller’in peşini bırakmıyor!
Bu kez de PTT’deki vurgunların peşindeyiz!

Baştarafı sayfa 1’de
Yapılan soygunların, Halkımızın
çalınan değerlerinin her bir kuruşunun,
peşkeş çekilen topraklarımızın her bir
karışının hesabını sorarız!
Bu soygunların, peşkeşlerin, hırsızlıkların en son örneğidir PTT vurgunu.
Buradaki dolandırıcılığı da Parti olarak
yargıya taşıdık. Tarihe not düştük, bir
kez daha. Bir kez daha dedik ki HKP
olarak; Devri Sabık yaratacağız.
Suç duyurusu sonrası Av. Ayça
Okur Yoldaş’ın yaptığı açıklama
aşağıdadır:
***
Halkın Kurtuluş Partisi, PTT A.Ş.
Eski Genel Müdürü, Ptt A.Ş. Genel
Müdürü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı,
PTT Aş Genel Müdürlüğünden Sorumlu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İç
Denetim Başkanı Mutlu Karaca Aybar
ve diğer iç denetçiler hakkında, “Nitelikli Dolandırıcılık, Zimmet, Kişilerin
Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf,
Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Denetim Görevinin
İhmali, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi, Görevi Kötüye Kullanarak
Kamu Zararı meydana getirdikleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Ne olmuş PTT’de?
Dikkatinizi çekeriz; Biz demiyoruz, Sayıştay Raporu söylüyor:

1- PTT 2017 yılında 641 milyon
900 bin lira, 2018 yılında 215 milyon
700 bin lira kâr elde ederken ne oldu
da 2019 yılında 1,2 milyar lira zarar
etti?
2- 2019 yılındaki bu zararla birlikte
PTT 2,75 milyar liralık özkaynaklarının
yüzde 43,5›ini kaybetti.
3- Ayrıca PTT tarafından önce ihale edilen, sonrasında da çeşitli gerekçelerle feshedilen işler nedeniyle de
kurumun kasasından çıkan 223 milyon
926 bin lira boşa gitti.
4- Sayıştay raporuna göre, 2018
yılında PTT yönetiminin katılım bankası kurma kararı hayata geçirilemedi
ve danışmanlık hizmeti için harcanan
kaynaklar da boşa gitti.
5- Varlık Fonu’na devredildikten sonra zarar etmeye başlayan PTT,
KİT’ler içinde en çok zarar eden kurumlardan biri oldu. Son iki yıllık zarar
1 milyar 959 milyon TL oldu.
6- Sayıştay raporunda 2018 ve
2019 yıllarında PTT’nin bağlı ortaklarının hiçbirinin teftiş programına alınmadığı da görüldü.
7- Sayıştay, 3 milyon 500 bin lira
dolandırıcılık yapıldığını, 22 milyon
liranın akıbetinin ise belli olmadığını
raporladı.
8- Sayıştay, PTT’nin kayıp paralarını da araştırarak, kredi kartı hizmetlerinde dolandırıcılık yapıldığını tespit

tiğine göre, 3 yıl olduğuna göre kamu
parası peşkeş çekilmiştir. Bu suçtur,
kamu zarara uğratılıyor. Bu hırsızlık
suçudur artık. Dolayısıyla geri ödenmediyse eğer bu sorulara gelecek cevaba göre biz ceza hukukunu işleteceğiz. Ve gerekirse Uluslararası hukuka
başvuracağız.
Ziraat Bankası bize “ticari sır” diye
cevap vermemezlik edemez. Ziraat
Bankası bir kamu bankasıdır. Kamu
kaynaklarını kullanmaktadır. Kamu
kaynaklarının usulsüz kullanımını, eğer varsa bunu
kamudan ve kamuoyundan
gizleyemez. Kamunun parasını kamudan gizleyemez. Kamuoyunda bu bilgileri paylaşmak zorunda
ve bunu temsil eden Halkın
Kurtuluş Partisi’nin bu başvurusuna cevap vermek zorundadır.
Kaldı ki, Birleşmiş Milletler’in bir parçasıyız. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi diyor ki, Yurttaşların,
toplulukların “Hakikati bilme hakkı”
vardır. “Uluslararası teammül hukukunun bir normudur.” “Hakikati bilme hakkı sadece mağdurlar için değil
toplumun kendisi için de gerekli olan
bir haktır” diyor, Birleşmiş Milletler
Komitesi. Gelecekte de bu ihlallerin
tekrar etmemesi için, diyor.
Halkın Kurtuluş Partisi kamu kaynaklarını, kamu malını, kamu değerlerini, kamu parasını korumaya ve tüyü
bitmemiş yetimin hakkını aramaya devam edecektir.
08.06.2021

HKP Genel Merkezi
etti.
9- 64 kişinin 3 milyon 600 bin lira
tutarında haksız kazanç elde ettiği ve
paraları kuruma iade etmedikleri ortaya çıktı. Müfettişler olayı “dolandırıcılık” olarak nitelendirdi.
10- Müfettişin hazırladığı soruşturma raporunda, bu işlemlerden dolayı
21 kişinin bilinçli, 43 kişinin örgütlü
olarak suiistimal yaparak idare parasının mal edinip haksız kazanç sağladıkları, toplam 64 kişi tarafından gerçekleştirilen bu tutarın 3,6 milyon TL
olduğu belirtiliyor.
E Savcılar;
Daha ne olsun soruşturma başlatmak için?
Biz yine üzerimize düşeni yapıyoruz, kendiniz re’sen başlatamıyorsanız
soruşturmayı, deyin ki HKP’nin suç
duyurusu var, ona istinaden harekete
geçtik.
Ama onu da diyemiyorsanız Halkın
Kurtuluş Partisi iktidara geldiğinde suç
dosyaları içinde, görevini ihmal edenler dosyaları içinde sizin de isimleriniz
geçtiğinde şaşırmayın.
Kaygılanmayın da. Biz sizin gibi
görevi ihmal etmez, lalettayin soruşturma yapmayız: Lehinize de aleyhinize de tüm delilleri toplar, dünyanın
en hakkaniyetli yargılamasını halk
önünde yaparız. O zaman elinizdeki
kehribar tespihlerle dua mı edersiniz,
kamuya verdiğimiz zarar ne kadarmış,
bunun cezası ne kadarmış diyerek yıl
mı sayarsınız, onu da siz bilirsiniz.
22 Haziran 2021

HKP’den:

Partimiz sordu; “Demiören’e kredi verildi mi?”
Ziraat Bankası yanıt verdi: “Müşteri Sırrı”(!)

Bugünlerde moda oldu, “kişisel verilerin gizliliği”, “Özel hayat mahremiyeti” ve “Müşteri Sırrı”, diye cevaplar
verip işin içinden sıyrılmak. Oysaki kamuyu, halkı ilgilendiren konularda bu
yanıtlar verilemez. Ziraat Bankası Genel
Müdürlüğü de modaya uydu. Partimizin
Demirören’e kredi verilip, verilmediğine
dair sorduğu 5 soruya “müşteri sırrı” yanıtını verip, işin içinden sıyrıldı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Demirören Grubu’nun Ziraat Bankasından Doğan Medya’yı satın almak için
çektiği 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etmişti. Partimiz de Halkçı Hukukçu Yoldaşlarımız aracılığıyla,
08.06.2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne:
1- Demirören Medya Grubu ya da
şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi
böyle bir kredi kullanmış mıdır?
2- Demirören Medya Grubu ya da
şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi
böyle bir krediyi kullanma gerekçesi
olarak hangi ticari sebebi göstermiştir?
3- Demirören Medya Grubu ya da
şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi
bu krediyi bankanın olağan faiz limitlerinden mi kullanmıştır, yoksa kendilerine herhangi bir özel fiyatlandırma
yapılmış mıdır?
4- Demirören Medya Grubu ya da
şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel kişi
bu krediyi kullandıysa, kredi kullanımına karşılık bir teminat göstermiş
midir?
5- Demirören Medya Grubu ya
da şirketi temsil eden bir gerçek/tüzel
kişi bu krediyi kullandıysa kredi taksitlerini geri ödemeye başlamış mıdır?
Başladıysa ne kadarını geri ödemiştir?
Başlamadıysa tahsil amacıyla herhan-

gi bir hukuksal yola ve/veya cebr-i icra
yoluna başvurulmuş mudur?” sorularını sorarak, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde cevaplarını talep etmişti.
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, yanıt olarak, “5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun, ‘Sırların saklanması’ başlıklı 73. maddesi kapsamında banka ve
müşteri sırrı olduğu mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır”, “cevabını”(!) verdi.
Böyle cevap olamaz. Halkın parası
peşkeş çekiliyor, AKP’giller’in medyasını yaratma yolunda halkımızın parası bir
yandaş Parababasına yediriliyor, ondan
sonra da “Müşteri Sırrı”!
Olamaz. Kabul etmiyoruz. Peşini de
bırakmayacağız. Bu cevapları bile vurgunun, soygunun varlığının kanıtıdır. Hesabını soracağız.
Konuyla ilgili MYK Üyemiz Av. Doğan Erkan Yoldaş’ın yaptığı kısa açıklama aşağıdadır:
“Ziraat Bankasının bize ‘müşteri
sırrı’ diye cevap vermesi kabul edilemez. Kamunun kaynaklarının usulsüz
kullanılması söz konusu olduğundan
konuyla ilgili Kamuoyuyla ve Halkın
Kurtuluş Partisi’yle bu bilgileri paylaşmak zorundadır.
“Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Komitesi’ne göre yurttaşların, toplulukların “Hakikati bilme hakkı” vardır. Ziraat Bankası bu hakikati saklayamaz. Gelen yanıta göre ceza hukukunu işleteceğiz. Eğer oradan da bir
olumsuz gelişme olursa Uluslararası
Hukuka başvuru yapacağız.
“Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.”
24.06.2021
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Öğrenciye ‘paran varsa oku’ diyen
MEB’den 1 Milyon TL’lik tatil keyfi!

Eğitimdeki eşitsizliklerin iyice gün
yüzüne çıktığı, halk çocuklarına eğitimin haram edildiği, AKP’giller’in
kirli ilişkilerinin ve kamu malı hırsızlıklarının gündemden düşmediği şu
günlerde Milli Eğitim Bakanlığı bizleri hiç şaşırtmayan bir skandala imza
attı. Milyonlarca öğrencinin mağdur
olduğu bu dönemde MEB, Antalya’da
“Bilim Sanat Merkezleri Programlarının Revize Edilmesi ve Yardımcı
Ders Materyallerinin Hazırlanması”
için ‘her şey dahil’ konseptiyle 5 yıldızlı bir otelde düzenlenecek etkinliğe
tam 1 milyon 51 bin TL harcayarak
AKP’giller’in halk düşmanı, kamu
malı vurguncusu yüzlerini bir kez daha
gözler önüne serdi.
Binlerce öğrenci internete ulaşamadığı için temel haklarından biri olan
eğitim hakkından mahrum kalıyor.
MEB ise öğrencilere harcaması için
kendisine emanet edilen bütçesiyle
“etkinlik” adı altında aslında tatil olan
bu organizasyonu düzenliyor.
2,4 milyon öğrencinin EBA’ya
erişimi yok
Milyonlarca öğrenci gerekli materyalleri sağlayamadığı için uzaktan
eğitimden faydalanamıyor. Sadece öğrenciler için değil, öğretmenler için de
bu durum eziyete dönüşmüş durumda.
Sınavların ertelenmesi, yüz yüze eğitimlerin başlaması gibi birçok konuda
milyonlarca öğrenci MEB’e tepkilerini dile getirip seslerini duyurmak için
sosyal medyadan kampanyalar düzenliyor. Ama bu durum MEB’in umurunda değil. Çünkü öğrencilerin düzgün
eğitim alıp almaması da hiçbir zaman

MEB’in ilgi alanına girmemiştir. Öğrencilere ‘paran varsa oku yoksa kapı
dışarı’ denilmiş ve parası olanlar el üstünde tutulmaya, parası olmayanlar ise
‘ne halin varsa gör’ denilerek kaderine
terk edilmeye devam edilmiştir.
Biz öğrenciler olarak MEB’in öğretmen-öğrenci düşmanı, halk düşmanı politikalarını protesto ediyoruz!
Antalya’da keyif çatmalarını değil
mağdur arkadaşlarımıza yardım edilmesini istiyoruz. Ama maalesef bu
vurgun-soygun-sömürü düzeni devam
ettikçe bunun mümkün olamayacağını
da biliyoruz.
İşte bu yüzden biz Kurtuluş Partisi Gençliği olarak, Halk Kurtuluşçu
Liseliler olarak, “Gençlik Sömürü
İstemiyor” diyoruz. Eşit, Parasız,
Bilimsel ve Laik bir Eğitim istiyoruz.
Bize ayrılmış bütçeyle tatil gibi etkinlik düzenleyen bir MEB istemiyoruz!
Sizleri Halkın Kurtuluş Partisi
saflarında bu sömürüye karşı, halkımızın varlıklarını babalarının malı gibi
yağmalayanlara, yandaşlarına peşkeş
çekenlere karşı mücadeleye çağırıyoruz.
Bizler Halk Kurtuluşçu Liseliler
olarak, sizleri de bizimle birlikte Halkın Kurtuluş Partisi saflarında örgütlü
mücadeleye çağırıyoruz.
Yaşanabilecek Bir Gelecek İstiyoruz!
Yaşasın Demokratik, Laik, Eşit
ve Parasız Eğitim!

Halk Kurtuluşçu Liseliler

Selam Olsun Bizden Önce Geçene!
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

HKP Genel Merkezi
önünde diz çöküp, Doğu Akdeniz’i, Kıbrıs’ı, Ege’yi ve
Mavi Vatan’ımızı orada bırakıp gelme hain!
14.06.2021
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Vatan Partisi
1957 Genel Seçimleri
Sirkeci Meydanı Konuşması
(17 Ekim 1957)
Hikmet Kıvılcımlı
1954 yılında Hikmet Kıvılcımlı’nın Genel Başkanlığında kurulan ve 1957 Genel Seçimlerine katılan Vatan Partisi’nin
en ünlü Seçim Mitingi Eyüp Mitingi’dir. O mitingde Hikmet Kıvılcımlı’nın yaptığı konuşma da “Eyüp Konuşması” olarak
ünlenmiştir.
Bu konuşmanın metni broşür haline getirilerek Derleniş Yayınları tarafından 1979 yılında yayımlanmıştı. Nisan 2003’te
de İkinci Baskısı yapılmıştır. Aynı seçim sürecinde Sirkeci Meydanı’nda da bir miting yapılmış, o mitingde Hikmet Kıvılcımlı’nın yaptığı konuşma da tıpkı “Eyüp Konuşması” gibi mahkemelik olmuştur.
Her iki mitingde yapılan konuşmalar, polislerin diktafonla kaydetmeleri ve mahkemeye delil olarak sunmaları sayesinde bugün elimizde bulunmaktadır.
Hollanda’da bulunan Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’ndeki (Partimizin girişimiyle dijitalleştirilen) Hikmet Kıvılcımlı Arşivi’nden derleyerek yayımladığımız bu metin, bir bütünlük oluşturduğu için “Eyüp Konuşması”nın ileriki süreçlerde yapılacak Üçüncü Basımına dahil edilecektir.
Aziz vatandaşlarım, Sevgili işçi
kardeşlerim.
Dört sene yalnız vekilleri konuşan
Türk milleti, bugün kendisi asil olarak,
vekillerini seçmek için, geniş vatanımızın topraklarının her köşesinde
toplanarak büyük meselelerini konuşuyor; büyük meseleleri hâl için teklif
ve çareler arıyor.
Sevgili vatandaşlarım,
Dört senede bugünkü imkânlarımız yalnız 45 gün olarak tespit edilmiştir. Kanun, dört sene millet susacak, dördüncü senenin sonunda yalnız
45 gün konuşacak, diyor. Bu kanunu
bizim vekillerimiz meydana koydular.
Yani biz asiliz, biz dört sene susacağız,
bizim vekillerimiz dört sene istedikleri
gibi hareket edecekler.
Bunda bir haksızlık yok mu vatandaşlarım?
Bu Sırada Bir Dinleyici: Yok, yok
Hikmet Bey siz yanılıyorsunuz. Yanılıyorsunuz kardeşim, yanılıyorsunuz.
Siz biliyorsunuz, siz maruf [bilinen]
bir zatsınız.
H. Kıvılcımlı: Evet.
Dinleyici: Komünistlik yüzünden
mahkûm olan bir zatsınız.
H. Kıvılcımlı: Evet.
Dinleyici: Siz yanılıyorsunuz.
Sizin gibi komünistlikten 15 sene
mahkûm olmuş bir insan bugün söz
hürriyetine sahip, konuşma hürriyetine
sahip.
H. Kıvılcımlı: Teşekkür ederim.
Dinleyici: Siz yanılıyorsunuz.
H. Kıvılcımlı: Teşekkür ederim.
(Gürültülerin artması üzerine, H.
Kıvılcımlı: Bu yalandır, dedikten sonra sözüne devamla:)
Siz hazırlanmış, burada sabotaj
yapmak için gelmiş insanlarsınız. Müsaade edin biz söyleyelim. İşte millet
burada dinlesin. Millet halindeyiz.
Müsaade buyurun konuşalım. Vatandaş ve millettir [konuşması gereken].
Sevgili vatandaşlarım,
Görüyorsunuz. Kanunların bize
bağışladığı konuşma hürriyetini dahi
men etmek isteyenler var.
Bunlar kimdir?
Biz yalan mı söylüyoruz? 45 gün
değil midir? Bu memlekette 4 sene
millet asil olarak yapılan işlere seyirci
kalmıyor mu? Yalan mı? Bunu soruyoruz.
Dört senede yalnız 45 gün söz hakkı bize düşüyor. Bundan bahsediyoruz.
Vekillerimiz bize yalnız 45 gün konuşma hakkı verdiriyor, bu yalan mıdır?
Kanuni bir hadisedir. Yalansa söyleyin.
Hayır; “Hayır, böyle değil, her gün
toplanabilirsiniz, her gün konuşabilirsiniz”, diyen bu vatandaşım. Böyle bir
şey yok. Biz de onu söylüyoruz.
Ama her gün sokaklara mı dökülsün bu millet?
Yalnız, buna bir çare bulmak lâzımdır.
Yani biz, herhangi bir zamanda olduğu gibi siyaset davasında dahi, vekil
seçiyoruz deyince, demek vekil bizim
karşımıza çıkmalı mıdır? Ben bir yüz
liralık alacağım için avukat ararken,
yani ona vekâlet verirken, evsafını
[niteliklerini], benim işimi nasıl takip
ettiğini düşünerek hareket etmiyor

muyum? Yüz liram için bu kadar dikkatle vekil seçmek gayesini ve gailesini kendime iş edinmişken, bütün 4 senelik hayatımı, dört senelik geçimimi,
dört senelik ve hatta namusumu teslim
ettiğim vekilimin nasıl hareket edeceğine dair tedbir düşünmemeli miyim?
Buyursun vatandaşlar, düşünme
desinler.
Fakat elbette vatandaşlık hakkı,
kendi siyasi vekâletini verdiği insanlara karşı her zaman bu vekâleti kontrol
edebilmek yetkisine de sahip olabilmelidir. Mebus, benim, sizin, hepimizin vekilidir. Vekil hiçbir zaman asilin
emrinden dışarı çıkamamalıdır.
Ben vekilimin yanlış yola gittiğini
görürsem dört sene ellerimi kavuşturup seyirci kalmalı mıyım?

daşlarım?
Bugüne kadar mütemadiyen [sürekli olarak] söylenmiş, bayatlamış bir
lâf var: Her millet layık olduğu devlete
kavuşur, derler.
Bundan şu kadar yüz sene evvel bir
kefere çıkmış, kendi zamanı için belki
de az çok doğru olan, böyle bir palavra
atmış.
Yani, demek ki bizim bugün, siyasi
mekanizmamızda ne kusur varsa, hepsi şu toplu olan vatandaşlarımızın kabahati mi? Öyle mi? Demek biz bütün
kusurlara layık bir millet miyiz?
Affedersiniz, halt etmiş böyle ulema.
Vatandaşlarım,
Milletlere karşılıklı etki eden kuruluşların da millet hayatı üzerinde

Vatan Partisi Genel Başkanı, Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı,
Sirkeci Mitingi’nde vatandaşlara hitap ediyor...

Bugün bu seçimden sonra Türkiye’de anayasa değişikliği yapılacaktır.
Bu anayasa değişikliğinde bütün hedef, bugünkü yolsuzlukların, bugünkü
kifayetsiz kanunların düzeltilmesidir.
Bunların ana hatlarında düzeltilmesi icap eden noktalar yok mu?
Bunun başında, vekâlet verdiğim
insanların, mebus diye Ankara’ya yolladığım ve benim namıma ve millet
namına kanun çıkaracak olan insanların ne yaptıklarını, nasıl yürüdüklerini
kontrol etmeliyim. Bunu VP şiar olarak, düstur olarak yazmış, üniversitemize de vermiştir.
Bu noktanın manası şudur: Bütün
medeni memleketlerde, milletvekili
seçilip toplantı yapan bir heyet, eğer
milletin içinden bir kısım vatandaşların beğenmediği bir fikir, beğenmediği
bir kanun çıkarırsa, milletin onu reddedebilme hakkı vardır. Buna Referandum, der milletler.
Yani, ben vekilimi seçtim. Kendi
vekilim oturdu. Dört sene istediği kanunu çıkaracak mı?
Şimdi öyle… Çıkarıyor… Ve biz
gık diyemiyoruz.
E, bu haksızlık değil mi? Yahu benim vekilim bana sormadan nasıl iş
yapsın?
“Dört senede bir sorar”, diyorlar.
“Ondan sonra dört sene alabildiğine
istediği gibi hareket etsin…”
Bu haksızlık değil mi?
Ben vekilimi o dört sene zarfında
dahi her zaman, haksız bir iş yaptığı
zaman, sıygaya çekebilmeliyim. Diyebilmeliyim ki: “Ey vekil!.. Sen benim
millet olarak asil olduğumu unutma.
Şu verdiğin karar yersizdir.” Bunu Referandum yolu ile durdurabilmeliyim.
Bütün başımıza gelen dertlerin birinci basamağı bu değil midir, vatan-

olumsuz rolleri vardır. Bunun karşılıklı etkilerini inkâr edemeyiz. Nasıl
millete layık devletten bahsediyorlarsa, tıpkı öyle devletin de millete lâyık
olmasını istemek, sevgili milletimizin
hakkı değil midir?
Sevgili vatandaşlarım,
Bugün en büyük sıkıntısını çektiğimiz dert, milletin reyi ile-oyu ile yapılan bir idare kuruluyor, denilebilir ki o
halde, milletin dört sene sesini çıkaramaması gibi bir aksi ve hadiseleri geri
teptiren olayla karşı karşıyayız. Buna
karşı tedbir düşündükçe, ne yaparsak
bir an içinde milletin içinde davullar
çalınır, milletin oyları o gürültü ile
toplanır. Ondan sonra, dört sene milletin hiç hayalinden geçmeyen kanunlar
pekâlâ çıkarılabilir. Ve devlet cihazları
elinde olan bu siyasi (…) oluşum, her
zaman millete istediği etkiyi yapabilir.
Size bir misal arz edeyim:
Vatan Partisi, beş günden beri İstanbul’da, kanunun verdiği yetkiyle,
vatandaşlarla temas toplantıları yapıyor. Bunlardan birinde VP konuşmalarından birisi “Ezan-ı Muhammedi”
veya “Hatem-ül-Enbiya” gibi bir iki
kelime konuştu diye, bunun hakkında
maalesef yanlış olarak dini siyasete
alet ediyor gibi bir suçüstü kanununa
tabi tatbikata bile kalkışıldı.
Şimdi dikkat buyurun hadiseye.
Buna karşılık bakın sizlere başka bir
uygulamayı, gazeteden aynen okuyayım. (H. Kıvılcımlı gazeteyi okur):
“CHP camileri ve ezanı kaldıracak,
diyorlar. Ezan da, cami de yerinde kalacak...”
Burada söylenen sözü bir başka
parti, bir başka parti muhalefet sözcüsü, iktidar partisine, suçlama yollu
söylüyor. Yani iktidar partisi diyor-

muş ki; “Eğer bu muhalefet iktidara
geçerse, camileri yakacak.”
İşte dini siyasete alet etmek budur,
vatandaşlarım.
Daha geçen gün hepiniz okumuşsunuzdur. Gazetede açık açık bir
bakan, yani (DP) iktidarı partisine
mensup bir siyasi şahsiyet, eğer biz iktidardan çekilirsek, din mektepleri kapanacak, diye geniş vatandaş kitlesine
telkinde bulunuyordu.
Bu ne demektir ey vatandaşlar?
Dinî hissiyatımız varsa, oyunuzu
DP’ye verin demektir.
Bu haklı bir iş midir vatandaşlarım? Bu siyaset, dini siyasete alet
etmek değil midir? Vatandaşın dinî
hislerini siyaset uğruna, hem de bir
partinin, doğru mu yanlış mı olduğu
şüpheli olan politikası uğruna, kullanmak değil midir?
Fakat buna karşı, devlet babadan
hiçbir tepki yok.
Ne oldu?
VP, “Allah” derse; “Gel bakalım,
sen galiba dini siyasete alet ediyorsun”, diye tahkikat yapılıyor. İktidar
partisi şahsiyetlerinden biri kendi propagandası için buz gibi dini politikaya
alet ediyor; ona kimse göz koyamıyor.
(Bu sırada dinleyicilerden biri:
“Bey, bey VP Allah demez. Onun için
Allah var mı? Komünistler için Allah
var mı? H. Kıvılcımlı – “Bu sözünüz
için sizi mahkemeye vereceğiz. İftira
ediyorsunuz, iftira ediyorsun. Bunlar,
hazırlanmış komploculardır. Milleti
aldatmak için. Millete hakikati duyurmamak için gönderilen ajanlardır.” Bu sırada mırıldanmalar arasında
tek tük alkış sesi duyulmuştur. Hikmet
Kıvılcımlı devamla:)
Hiçbir fert çıkıp da, ben milletin
üstünde, istediğim fermanı veririm,
diyemez ve diyemiyor. Hepsi kapınıza gelmiş vatandaşlarım, hepsi avuç
açıyorlar. Sadaka dilenir gibi: “Oy verin”, diyorlar.
Neden?
Sizsiniz, hâkim millettir. Bu memlekette iradesini ferman edecek kitledir. Bütün partiler bu milletin hakiki menfaatini güttükleri takdirde söz
sahibi olmalıdırlar ve olabilirler, aziz
vatandaşlarım. Demek ki bizim memleketimizde mevcut güzel kanunlarımıza rağmen öyle ters bir hava var ki,
öyle bir aksi zihniyet yaşıyor ki, kanunun bile vatandaşa bahşettiği haklar, bakıyorsunuz, herhangi bir oyunla
tersine dönebiliyor. Kiminin kaşına
gözüne göre, “Bu istediğini söyleyebilir”, diyor; kiminin yine kaşına gözüne
bakıp: “Hayır, sen sus, sen konuşamazsın”, diyorlar.
Kanun bu değildir, vatandaşlarım. Kanun, herkesin, bütün vatandaşların kendi önünde aynı derecede
hak sahibi olduğunu söylüyor. Fakat
işte bugün bahsettiğim, bazı yanlış,
Osmanlı İmparatorluğu’ndan bize
arta kalmış (…) anlayışların hâlâ kafalarımızın diplerinde küflü örümcek
gibi yer etmiş birtakım basmakalıp
lâfların peşinde…
Millet hakları önünde maalesef kafamızı işletmekten ziyade, az bir (…)
palavra lâflar için vatandaş hakkını
çiğnemeye kadar teşebbüs ediyoruz.
Aziz vatandaşlarım,
Anayasamız, her Türk’ün kanun
önünde aynı derece hür olduğunu söyler. Kanun önünde hiçbir vatandaş,
ister milyoner olsun, ister en fakir
hamal, boyacı çırağı olsun… kanun
önünde her vatandaş, her Türk aynı
derece kuvvetle hak ve müsavat [eşitlik] sahibidir, diyor. Fakat bu büyük
anayasa… Anayasa demek, onun dışında başka kanun olamaz, demektir.
Anayasanın üstünde kanun çıkarsa
bunu derhal geri almak zarureti vardır.
Anayasanın bu açık hükmüne rağmen,
senelerce iktidarı işgal etmiş olan partiler, ne yapmışlardır?
Öyle ikinci derece kanunlar çıkarmışlardır ki, bunlar anayasamızın en
güzel hükümlerini hiçe indirmişlerdir.
Anayasamız hepimize siyasi hürriyet
veriyor. Fakat bu siyasi hürriyetimin
kontrolünü icra kuvveti [yürütme

gücü-hükümet] olarak ele almış olan
faraza polis memurlarımıza, inzibat memurlarımıza bir talimatname veriliyor.
Bu talimatnameyi dün ben bir defa acı
acı dinleme lüzumunu hissettim. Bunu
vatandaşların önünde açıklamak gerekiyor. Diyor ki, siz karşınızdaki eshab-ı
mesalihe [devlet dairelerinde işlerini takip eden kimselere], toplumsal durumlarına göre muamele edeceksiniz.
Anlıyor musunuz vatandaşlarım?
Yani diyor ki, sen adamına göre muamele et! Evet, en küçük kademedeki
polis memuru, işi böyle anlıyor… Manidardır, tabiî. Anayasa diyor ki, hamal
yok, bakkal yok, milyoner yok. Herkes
vatandaştır ve herkes eşittir, diyor. Ondan sonra, o anayasanın hükmü dışına
çıkmaması lâzım gelen ikinci derece bir
talimatname, icra kuvvetine: Sen adamına göre muamele et, diyor.
E, bu yazık değil mi, vatandaşlarım? Bu, kanuna aykırılık değil mi?
O da kanun, bu da kanun. Ama anayasa, adı üstünde, bütün yasaların, bütün
kanunların anası… Hepsine hâkim olan
kanundur. Dolayısıyla etkin olan odur.
Nasıl oluyor da bu anayasanın açık
hükmüne karşı, onu adeta nakıs eden
[ortadan kaldıran] başka bir kanun çıkmış?
İşte, demin arz ettiğim mesele budur. Millet o anayasayı uygulansın diye
koymuş. Türk milleti, büyük Kuvayimilliye üzerine kalem kalem ayırarak
bir anayasa koymuş. Ondan sonra gelen
partiler iktidarının çıkardıkları ve milletin oyu ile çıkardıklarını iddia etikleri
vasıtalarla, anayasaya karşı, aykırı hükümler çıkarmışlar. Bugün bütün muhalefet; dün, şimdi iktidarda olan DP
dahi muhalefette iken, mütemadiyen,
bu (…) vatandaşımızın söylediği sözü
mütemadiyen söylediler. Antidemokratik kanunları kaldıracağız, dediler.
Nedir bu Frenkçe laf?
Yani, halkın menfaatine olmayan,
demokrasiye uymayan kanunlar yok
edilecek, denildi. DP millete, size bize
bu sözü vererek iktidara geldi. Ondan
sonra bir de baktık ki, hiç antidemokratik kanun yokmuş meğer! Hepsi olduğu
gibi kaldı. Ondan sonra, biraz daha hoşuna gitmeyen bazı şeyler varsa, onlara
karşı da yine anayasanın verdiği hürriyetleri kısmak için yeni yeni icatlar çıkarıldı! Ondan sonra da buraya gelmiş,
bir vatandaşım, anlamadan, dinlemeden, senin için bunlar çıkarıldı, diyor.
Tasavvur edin [düşünün] vatandaşlarım. Yirmi beş milyonda bir kişicik
buna sebep olmuş vatandaşlarım!
İkinci büyük derdimiz, mütemadiyen elde bir bayrak gibi dalgalandırılan,
gene büyük bir laf etrafında geçiyor. Bu
büyük laf, her gün işitiriz, bütün VP haricindeki kendine muhalif süsü veren
bütün öteki partilerin ağzında pelesenk
haline gelmiştir: Hâkimlerin teminatı
diye bir lâf tutturulmuştur.
Hâkim teminatı ne demektir?
Buna da hiçbir parti açık bir şey
söylemiyor.
Vatandaşlar mı, millet mi hâkime
teminat versin? Fakat hâkim millete nasıl teminat verecek? İşin asıl çözülecek
noktası bu değil midir?
Hâkim bir insandır. Bütün bir millet
ona bir teminat versin.
Ama buna karşılık, milletin hâkimden karşılıklı olarak bir teminat istemek hakkı değil midir? Buna dair hangi
parti ortaya ne koyuyor?
Boş lâflar…
Hiçbir parti demiyor ki, hâkime şu
teminatı vereceğim; ama millete karşı
da hâkimin şu teminatı olacak, diyemiyor. İşte CHP, davulu her gün dövülen,
bütün Türkiye basınının üstüne bağdaş
kurmuş oturmuş, muazzam örgütüyle
milletin üzerinde hâlâ etkisini devam
ettirmeye çalışan Halk Partisi dediğimiz parti teklif etmiş. Daha dün neşrettiği [yayımladığı] seçim propagandası
risalesinde [broşüründe] der ki:
Hâkim teminatı yüksek şûra ile temin edilir.
Ne oldu vatandaşlarım?
Hâkimi temin edeceğiz ama onun
üstüne bir de yüksek şûra, beş on kişiden ibaret bir heyet daha kuracağız.
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Yani yukarıdan. Yani seçtiğimiz
kendimize yarar beş on kişiyi getirip
suyun başına, hâkimlerin üzerine, partilerin üzerine… yine etki edeceğiz.
Bu mudur hâkime verilen teminat?
Bugün bir Adliye Bakanı, hâkimi
tutup oradan oraya atıyor; o zaman al
sana “yüksek şûra” dediğimiz hâkimler heyeti, hâkimleri yine dama taşına
çevirecek.
Böyle hâkim teminatı olur mu? Bunun teminat neresinde?
Hangi parti iktidara geçerse, gene
hâkimler şûrasını elinde tutacak, istediği gibi, adliye cihazı üzerinde borusunu öttürecek. Böyle hâkim teminatı
olmaz vatandaşlarım…
Fakat millete karşı bu teminat büsbütün yolsuzdur, yersizdir ve imkânsızdır.
VP, gene anayasa teklifi olarak hâkimlerin teminatını bir kelime ile gayet
basite irca ederek [indirgeyerek] hallediyor.
Diyor ki, Hâkim nedir?
Anayasamız açıklamış: Hâkim,
millet namına icra-i kaza eden [yargılama yapan] insanlardır. Yani hâkim
de, senin, benim, milletimizin adına
yargısını yapıyor, hüküm veriyor. Yani
senin, benim adıma iradesini kullanıyor. Yani hâkim de, yine benim vekilim!
Kanun açıkça diyor ki: Hâkimler
milletin her gün bir araya gelip yapamayacakları işi, millet namına oturup
yapacaktır. O halde yine benim tayin
edeceğim vekilimdir. Hâlbuki hâkimimi ben tayin edemiyorum.
Buna karşı VP açıkça teklif ediyor:
Biz nasıl mebusumuzu seçiyorsak,
hâkimimizi de öylece seçmeliyiz. Hâkimi millet seçerse, o zaman hâkim bir
defa milletten üstün bir kuvvet olamayacağı için, milletin emrinde, milletin
vereceği direktifle hareket eden bir
insan olacaktır. Artık icra kuvvetinin
tesirinden yahut herhangi bir bakanın
emir ve iradesinden korkmayacaktır. Elindeki kanun ne ise onun dışına
çıkmaz. “Falan vatandaş hamalmış,
öbürüsü milyonermiş, dinlemez, kanun ne emrediyorsa ona göre hareket
ederim”, der. O zaman hâkime teminat
vermişizdir. O zaman hâkim de millete
karşı herhangi bir teminatsız harekette
bulunamaz. Çünkü düşünür; yarın bu
milletvekillerinin çıkardığı kanunun
sınırından bir milim bile dışarı çıkmamalıyım, der. Çünkü hâkim de bir
insandır, vatandaşlarım. Hâkim gökten
zembille inmiş bir melâike değildir. O
da korkar, o da bakarsınız zayıf olan
cihetiyle [yönüyle] bir acze düşer, insandır. O da beceriksiz olabilir, bilgisiz olabilir. Buna karşı milletin de bir
teminat istemek hakkıdır. Bu teminat,
milletin kendi namına icra-i kaza edecek hâkime oyunu bizzat verip, onu
hâkim seçmesiyle mümkündür.
Bu da o kadar güç bir şey değildir, vatandaşlarım. Hukukçular sendikası olur. Bu sendika… İstanbul’un,
farz ediniz ki ağır ceza mahkemesine
hâkim seçilsin… Seçilecek, ağır ceza
hâkimliği yapmaya elverişli hukukçularımız içerisinde kaç kişi var? Sendikası onu gösterir. Milletin önüne bu
adaylar çıkarılır. Millet de o adayların içinden tıpkı bir mebus seçer gibi
kendi hâkimini seçer. O zaman hem
hâkim kendi teminatını milletten alır,
milletin [verdiği] bir kuvvete dayanıp
korkmaz. Hüküm verirken yalnız vicdanına ve millete sığınır; hem de buna
karşılık milletin hâkimden korkusu
kalmaz: acep hâkim tesir altında mı
kalır, icra kuvveti hâkimi şaşırtır mı?
Benim aleyhime hâkim herhangi bir
zenginin, herhangi bir ağanın tesir ve
nüfuzundan korkar mı? diye aklına bir
şey getirmez. Çünkü hâkimlerin ekmeğini doğrudan doğruya millet tayin
etmiş olur.
İşte bu nedir?
Yani, en son sistem insan iradesinin, insan siyasetinin en elverişli
3 üç parçalı işinden birincisi; mebus
seçmek, ikincisi; hâkim seçmek, yani
mahkemelerin istiklâli [bağımsızlığı]
ve adalette mutlak hiçbir şeyden korkmaksızın, millete yüzde yüz sadık ol-
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ması, bu şekilde mümkündür.
VP üçüncü siyaset cihazını: yani
icra kuvvetini dahi gene böyle açık
teklifle halletmiştir. Biz nasıl mebusumuzu seçiyorsak, nasıl hâkimimizi
seçmeli isek, tıpkı öyle valimizi de,
kaymakamımıza da seçmeliyiz. Batı
Avrupa memleketlerinde, işte Amerika’da valiler seçiliyor. Bizde seçilemiyor. Seçemeyince, vali de ister
istemez, kendinden mafevk yani kendinden üstün makamların yüzde yüz
emrinde oluyor. Kanun şöyle emretse
dahi, kanunun emrinden daha üstün
gibi gelen ona, amirleri başka çeşitte,
başka tefsirde emirler verdiği zaman,
vali itiraz edemeyebiliyor. Yahut kaymakam inkıyat edebiliyor [boyun eğebiliyor]. Biz icra kuvvetinin dahi, mademki millet namına icra ediyor, tıpkı
mebuslar gibi seçilmesine taraftarız. O
zaman icra kuvveti millet önünde bir
mesuliyet duygusu duyar. Lalettayin

iktidara gelmiş herhangi bir partinin
tesiri altında kalmaz.
Bu üç meseleyi ortaya koyuşumuz,
maalesef VP dışında mevcut bütün
kendine muhalefet süsü veren partilerin bu üç laf üzerinde sürekli gürültü
çıkarmalarına karşı basit, kestirici bir
cevap vermek içindir. Bu partiler, başka söyleyecek bir şeyleri olmadığı için,
milletin dişine dokunur, milletin midesini tatmin eder, milletin hayatını düzene kor, rahatlaştırır şartlar, teklifler
yapamayacakları için, mütemadiyen,
bol keseden millete birtakım hürriyetler vaat ederler, birtakım muhtariyetlerden dem vururlar. Bunların başında
üniversite muhtariyeti, radyo muhtariyeti vb. gibi lâflar söylüyorlar.
(Bu sırada dinleyiciler arasında
yeniden söylenme ve gürültüler olması üzerine “Hikmet Kıvılcımlı -Sayın
inzibat memuru, şurada bir vatandaş,
vatandaşlarımızın dinleme hakkını
men ediyor. İstirham ederim, müdahale edin. Bu vatandaşı dinlemeye sevk
edin yahut alın götürün. Sayın inzibat
memurumuz, lütfen müdahale buyurun. Vatandaşlarımızı konuşmaktan
men ediyorlar. Vatandaşlarım, bize bu
konuşma hakkını kanunlarımız vermiştir. Hiç kimse almamalıdır.” Gürültü bir müddet devam etmiş. Kıvılcımlı
devamla: Vatandaş, vatandaşlar bakın
nasıl iftira ediyorlar. Nasıl susturmak
için hileler çıkarıyorlar. Kendisinin de
bir sözü varsa, kendisi bir siyasi partiye girer, gelir; vatandaş önünde hesabı
verir. Biz alnı açık hesap veriyoruz.
Burada lâf karıştırmak, burada insanları birbirine katmak marifet değildir.” demiş ve devamla:)
Muhterem vatandaşlarım,
İşte bu bize Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras kalmış, maalesef
derebeyi ananelerinden bir misaldir.
O vatandaşımız mazurdur. Fikri ile
kendi düşüncesi ile hareket etmiyor.
Fikri ile hareket etse… Biz parti kurmuşuz. Bu parti, işçi partisi, köylü
partisi diyoruz. O da çıksın, bir parti
kursun. Ben şu partiyim, desin. Haydi Allah rızası için bunu yapsın. Çıksın milletin önüne, desin ki, ben şu şu
teklifleri yapıyorum; bana oyunu ver,
desin. Alsın. [Ve bir dava] koysun. O
zaman millet önünde bir vatandaş gibi,
medeni, modern bir vatandaş gibi fikrini söylesin lütfen. Biz de dinleyelim.
Güzel teklifler yaparsa, kendisini alkışlayalım. Fakat biz konuşurken, bizim

millete hitap etmemize engel olmasın.
Neden korkuyor? Biz kendimizi millete tanıtıyoruz. Millet bizi görüyor.
(Gürültülerin ve münakaşaların
yeniden çoğalması üzerine, H. Kıvılcımlı; “Dikkat ediyor musunuz? Bütün
söylediği laf: Millet cahilmiş, millet
kandırılıyormuş… Yağma mı var millet cahil olsun? Cahil, milleti cahil sananlardır. Milletin oyunu toplamıyor
mu bütün partiler? O halde cehaletten
mi istifade ediyorlar? Bütün bu hadiseler, maalesef Vatan Partisi’nin niçin
kurulduğunu bir kere daha ispat ediyor. Hatırlarsınız ki Vatan Partisi’nden
başka partiler milleti çizmeden aşağı
olan insanlar gibi görüyor. “Çizmeden
yukarı konuşma”, diyor. İşçi çizmeden
yukarı çıkmasın, diyor. Sevgili vatandaşlarım hâlâ tek parti devrinin haksızlıklarını, tek partinin kanunsuzluklarını müdafaa etmek istiyorlar”
demiş, devamla:)
O devir kapanmıştır vatandaşlarım. Üç tane yıldızlı,
mahmuzlu paşanın verdiği her
fermana bütün millet kul köle
gibiydi. Türk milleti demokrasi devrine girmiştir. Türk
milleti yalnız kendi iradesiyle
hükümet edilmesini istiyor.
Türk milleti kendisinin cahil,
çocuk sayılmasını istemiyor.
Millet bıkmıştır bu laflardan.
Millet namına, millet iradesini kullanıyoruz, diyor bütün
siyasiler.
O halde yalan mı söylüyorlar?
Milletin iradesi ne ile belli
olur?
Toplanıp konuşmakla belli olur.
Toplanıp konuştuğu zaman da,
“Sen sus, öteki konuşsun!” denir mi?
Sen de kur bir parti, sen de millete
fikrini açıkla denilsin bakalım… Ama
yalan söylersen, tabiî millet seni dinlemez. Susmayın vatandaşlarım! Bütün
millet susmasın…
Bugün milletin dinlediği davalar
nelerdir?
Buna dair hiç kimse bir şey söylemiyor.
Bugün en büyük sıkıntımız hayat
pahası değil midir? Hadi buyurun, hayat pahasına ne çara düşünülüyor?
Vatandaşlarım, iktidar partisi daima öne rakamlar sürerek kendi muvaffakiyetlerini sayıyor.
Bu rakamların karşılığı olan hakikatler nelerdir?
Bunları da, müsaade etsinler, biz
söyleyelim.
Vatandaşlar, hayat pahası niçin oluyor?
Buna karşı hiçbir kimse hiçbir izah
yapmış değildir. Buna karşı daha geçen
gün Trabzon’da konuşan Sayın Adnan
Menderes:
“Göstersinler bir çare de bakalım
ne diyorlar?”, diyor. Ve kendisi kanaat olarak diyor ki: “Bunun çaresi yoktur!” diyor.
Düşünün, hayat pahasının çaresi
yoktur, diyorlar.
Vatandaşlarım, hayat pahası bir
hastalıktır. Kabul edelim.
Bu hastalığın sebebi nedir?
Onu bulursak, ona karşı elbette çare
buluruz. Hayat pahası gökten bir âfet-i
semaviye [göksel afet] diye inmiyor.
Hayat pahası Allah’ın gazabı değildir. Hayat pahası bizim politikamızın
olumsuz neticesidir. Yani, hayat pahası, yine bizim, yine insanların herhangi
bir yanlışlığından doğan bir neticedir.
Bu hayat pahasını bizde hangi sebepler meydana getiriyor?
VP buna iki büyük sebep öne sürüyor: Birincisi maalesef Osmanlı İmparatorluğu’ndan yanlış fikirler gibi,
muzur [zararlı] bir cihaz gibi intikal
eden [miras olarak geçen] Tefeci-Bezirgân ilişkileridir. Vatan Partisi buna
“şuursuz [bilinçsiz] ticaret”, diyor.
Bakın, demin, olgun şuurla bize
hitap eden vatandaşa da hak veririm.
Kendisi de lütfen dinlesin ve izanla
[anlayışla] düşünsün. Lütfen ezber kelimelerle değil, söyleyeceğim olaylar
ve rakamlar üzerinde bir an için lütfen kendi kafasının içiyle düşünsün ve

milletin büyük menfaati bakımından
düşünsün. Hırsına kapılmasın. Biz de
vatandaşız. O da vatandaş. Ama vatandaşça konuşmaya alışalım.
(Hikmet Kıvılcımlı’nın sözünün
burasında dinleyiciler arasında yeniden gürültü çıkmış ve anlaşılmayan
münakaşa sesleri tespit edilmiştir. Hikmet Kıvılcımlı sözüne devamla:)
Ben size, hayatın nasıl pahalılaştığını, iki kere iki dört eder gibi, size rakamla ispat edecek, bir buğday meselesinden bahsedeceğim. Bunu, şimdiye
kadar her toplantıda bahsettim. Velev
tekrar olsun, yine bahsediyorum. Çünkü maalesef, bizim Hür Basın dediğimiz kurumlar, bizim sözlerimizi hiçbir
zaman vatandaşa ulaştırmıyor. Eğer biz
yanlış söylüyorsak, lütfen ulaştırsın da
vatandaş kendi telkiniyle [düşüncesiyle] bizi reddetsin. Ulaştırmıyor. Çünkü
bizim sözümüz doğrudur. Ve vatandaşın bunu duymasını istememektedir.
Buğday meselesi bugünkü iktidar
partisi henüz iktidara gelmezden önce
başlamıştır. DP henüz muhalefetti. Ve
Mecliste DP’nin sözcüsü Sayın Adnan
Menderes bulunuyordu. O zaman Türkiye bugünkü gibi daha 40 (bin) traktör de sokmamıştı memlekete. Fakat
300 bin ton buğday biriktirmiş ve bu
buğdayını memleket haricine satmıştır. Bu buğday satışı üzerine Büyük
Millet Meclisimizde büyük bir kavga
çıktı. Vatandaşım, ofisten 18 kuruş 18
santime buğday satın almış, yabancıya
15 kuruşa satmıştır. Yanlış değil: 18’e
almış, 15’e satmış… E, bu nasıl ticaret diyeceksiniz? İşte bilinçsiz ticaret
burada başlıyor, bu rakamların altında
gizleniyor, Vatandaşlarım. Ve hayat
pahası buradan çıkıyor, vatandaşlarım.
Bunu hayrına mı yapmış bu tüccar?
Az aşağıda ikinci bir misalle bunun
nasıl müthiş bir kâr yaptığını, yine rakamla sizlere ispat edeceğim. Burada
yalnız şunu söyleyeceğim ki bu alışverişte sözle görülen bu alışverişte müthiş kâr olduğu için muhalefet partisi
sözcüsü aynen şu cümleyi söylüyordu.
Diyordu ki Sayın Adnan Menderes:
“Bu hububat yekûnunun (Meclisteki zabıtlardan aynen okuyorum) (Sayın
Adnan Menderes iktidara gelmezden
evvel aynen şöyle diyordu): “Bu hububat yekûnunun 400’den fazla talibi
bulunduğu halde 25 kişi eline geçirilmesini intaç eden [oluşturan] tutumun
ve gidişin durdurulması lâzım geldiğini takdir buyurursunuz”, diyordu.
Yani, ne diyordu?
Affedersiniz, cümle fazla uzun,
fazla afilli. Maalesef daima böyle konuşurlar. Millet anlamasın diye galiba…
Ben iki kelime ile özetleyeyim:
O zaman sözcü diyor ki, 200, 300 bin
ton buğday çıkıyor. Bu çok muazzam bir
kâr sağlıyor. Çıkan bu kâr, Halk Partisi
tarafından Tefeci-Tüccar-Bezirgânlara,
25 kişiye bağlanmış. Hâlbuki bu kârı,
Türkiye’de 400 kişi yapmalıydı, diyor.
Şimdi anlıyor musunuz vatandaşlarım işin içyüzünü?
Aynılar…
Kendisine iki büyük siyasi parti süsü veren iki siyasi teşekkülümüz
TBMM’ye gitmiş, yüz binlerce ton buğdayın satışından elde edilecek kaymağı,
birisi diyor ki 400 kişi yesin, öteki de
hayır 25 kişi yesin, diyor.
Aziz vatandaşlarım,
Bütün kavga 25 kişi mi, 400 kişi mi
yesin kavgası imiş. Daha o zaman iktidara DP gelmemişti. Ve biz bu hadiseyi
görünce tüylerimiz diken diken olarak
açıklamıştık. Hani memlekette demokrasi, halka ucuzluk?.. Hani millete rahatlık getirecekti bu DP?..
(Sözün bu sırasında bir dinleyici hatibe diktafonda anlaşılmayan mahiyette
sözlerle müdahale etmiş, Hikmet Kıvılcımlı sözüne devamla:)
Kanun sayesinde konuşuyorum.
Senin elinde, onun elinde olsaydı, Osmanlı İmparatorluğu’ndan arta kalmış
fikirlerin zebunları [güçsüzleri, acizleri], ellerinden gelseydi, bu millete nefes
hakkı vermezlerdi. Biz maalesef millet
önüne çıkmış bu partinin, milletin büyük
davalarını gereği gibi hassasiyetle ele al-

mayacaklarını anlamıştık. Nitekim çok
geçmedi, vatandaşlarım, çok geçmedi
DP iktidara geldi.
Kimin sayesinde?
Millet ona oyunu verdi, iktidara geldi.
Geldikten sonra ne oldu?
1953 senesinde yeniden bir buğday
meselesi ile karşılaştık. 1953 senesinde
de Japonya’ya 200 bin ton buğday ihraç
edildi.
Hangi fiyata?
Yine arz edeyim vatandaşlarım.
Ofisten tüccarlar 96 dolara bir ton buğday almış, kefereye 90 dolara satmış,
vatandaşlarım.
Şimdi bakın karşılığı ne oluyor? Eh
ne olsun?
Zarar etmişler. Zarar edince vatandaşlarım... Bir küçük esnaf, bir küçük tacir, bir küçük vatandaş herhangi bir malı
5 kuruşa alıp ta 4 kuruşa satar ve iflâs
ederse ona hiç kimse acımaz. O, budala
mıdır, deli midir? deriz. Devlet baba da
elbette aldırmaz. Ne yapalım, her koyun
kendi bacağından asılır, der; bu adam da
5’e aldığını 4’e satmasaydı, der.
Hâlbuki büyük, yüz binlerce ton
buğday satmış olan bu tüccarların 900
bin dolar zarar ettiğini gören hükümet
ne yapıyor?
Şefkate geliyor ve diyor ki; “Sizlere
ben 4 milyon 700 bin dolarlık ithalât imtiyazı veriyorum.”
Yani sen 4 milyon 700 bin dolarla
gâvurdan ne alabilirsen al, memlekete
sok, sat… Açık imtiyaz veriyorum, diyor.
Bunun manası nedir, vatandaşlarım?
Bakın izah edeyim. Onu yine ben
söylemeyeyim. Benim fikrim zannetmeyin. Gazetenin 20.10.1953 günlü nüshasında bir tüccar vatandaş derdini şöyle
yazıyor, diyor ki:
“Hükümet bizim sattığımız fındık
bedeli doları 280 kuruştan alıyor. Bu üç
firmaya aynı satıştan elde edilecek doları
10 liraya satmak müsaadesini tanıyor.”
Anladınız mı, vatandaşlarım? Alicengiz oyunu işin neresinden geliyor
anladınız mı?
Ben Türk vatandaşı, ben Türk köylüsü çalışıp çabalayıp buğdayı meydana
getiriyorum ve onu satarken, sattığım
bir dolarlık buğdaya karşı 280 kuruş
alıyorum. Benim bezirgân da gâvurdan
bir dolarlık mal alırken benim paramla,
Türk parası ile 10 lira ödüyor. Bunlar
rakamdır. Bunları hiç kimse uyduramaz.

Vatandaşlarım,
DP iktidara gelmezden evvel, Demokrat Parti sözcüsü: “Neden 400 kişi
varken 25 kişiye verdin bu kaymağı?”
diye kıyamet koparıyordu. Şimdi kendisi iktidarda: 3 firmaya veriyor. Firmaların isimlerini de okuyayım vatandaşlarım: tanıyın bu meşhur firmaları.
Bunların hepsi keferedir. Türk değildir,
yabancıdır, biliyorsunuz: Kontinental-Bunker-Dreyfus… Bu üç kodaman
kefere firma, Türkiye’de onların ajanlığını yapan 3 sözde Türk ismini almış
firmayı buluyor. Onlar da: Perteks-Domeks-İnal ihracat firmaları.
Dikkat buyuruyor musunuz işin fecaatine?
3 ecnebi, Türkiye’de 3 ajan firma
buluyor. Bezirgân firma… Bunlar vasıtasıyla 200 bin ton buğday üzerinde istediği gibi oynamak imkânı buluyor.
Ne yapıyor?
Devletten 4 milyon 700 bin doları,
beher doları 280 kuruştan alıp cebine
koyuyor. Götürüyor… Zahmet edip mal
da ithal etmiyor. Götürüyor başka firmalara, başka bezirgânlara al sana bu dolarları satıyorum, sana 10’ar liradan, diyor.
Aldığı doları, sizin anlayacağınız basitçe
47 milyona satıyor. Oturduğu yerde tüccar, hiç ensesi terlemeden, yüzü kızarmadan, 13 milyona alıyor, 47 milyona
satıyor. Yani 34 milyon kârı cepceğizine
indiriyor, vatandaşlarım.
Bu bezirgân, bu 3 bezirgân -vicdanınıza hitap ediyorum- (…) vatandaşım, sevgili vatandaşım, muhterem vatandaşım, Allah rızası için ben rakam
söylüyorum.
(Sözün burasında dinleyicilerden
biri: “Bunu kabul etmiyorum” demiş,
Hikmet Kıvılcımlı devamla:)
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Açıklıyorum vatandaşlarım, kardeşlerim. Eğer bu 34 milyon lira…
rakam meydanda kardeşim. Ben uyduruyor isem Allah beni kahretsin.
Bu 34 milyon kârı yapan 3 firmaya
gazeteci soruyor:
“Siz bu kadar kârı nasıl yaptınız?
Bu sahi mi?”, diyor.
Firma cevap veriyor, diyor ki:
“Biz bu kadar büyük iş yaptık”,
diyor. “Bütün yaptığımız kâr Kontinental, Bunker, Dreyfus’a (800) bin
lira kâr bıraktı. Bize de ancak 200 bin
liracık kâr kaldı”, diyor.
Yani 34 milyonluk kârı 1 milyoncuk gösteriyor.
Dikkat edin: Bunun altında gizli
manalar vardır, vatandaşlarım. Bezirgân (34 milyon kâr ettiği açıkça
meydanda iken) defterine 1 milyon
yazıyor. Yani devletin kasasından
33 milyonu saklamış duruma düşüyor.
Hiç olmazsa 33 milyon olduğu gibi
kâr ettim dese eh… Hiç olmazsa 5-6
milyon da vergi, belki kasamıza girer,
belki milletin bir gözünün yaşına çare
olur, değil mi? Onu da saklıyor. Çünkü

kitabına uyduruyor. Dolar 280’den, diyor; akan sular duruyor.
Ondan sonra, daha büyük facia,
hepimizin büyük sıkıntısını çektiğimiz
asıl facia başlıyor. 280 kuruşa alıp 10
liraya sattığı bu dolarları, öteki bezirgânlar babası hayrına almıyorlar. Onlar
da, bunlarla hariçten mal getirecekler.
Hariçten nasıl mal getirecekler?
Maalesef milletin zarurî ihtiyaçlarına
karşı mal mı getirecekler?
Asla. Bir fabrika getirseler, haydi
yine diyelim ki, bu milyonları yediler
ama neyse, memlekette bir baca tütüyor. Onun içinde 3-5 yüz vatandaşa
ekmek çıktı. Eh ne yapalım? Kaderimizmiş, yine bir faydalı yola harcandı, diyelim… Öyle değil mi vatandaşlarım?.. Mademki imtiyaz almıştır;
memlekete sokacağı, bezirgâna en çok
kâr getiren emtia olacaktır. O memleketin fabrika ihtiyacını, şoförlerin
lastik ihtiyacını, yol park düşüncesini
aklından geçirmiyor! Ve bir şey düşünüyor: Kâr!
En kârlı ne girer memlekete?
Mademki bu imtiyaz bende: “lüks

eşya [sokmalıyım. Çünkü en karlısı bu”, diyor]. Onun için vatandaşım,
çıkın Beyoğlu’na, bütün memleket 77
buçuk keferenin panayırı halinde, lüks
eşya dolu. Buna mukabil penisilin yok,
yedek parça, lastik yok. Zaruri ihtiyaç
maddeleri yok. Ve memlekete giren
her eşya bir dolar 15 liraya, 20 liraya
çıktığı için ateş pahası oluyor.
Gördünüz mü memleketimizde siyaset dediğimiz olay, mutlak bu kadar
büyük, bu kadar mühim işlerin başında demektir. Ve bu işlerin başı sizlere
teslim edilmiştir. Sizlerin oyunuzla
oluyor bütün bunlar. Ama bir bakıyorsunuz, hayat pahalılaşıyormuş. Soruveriniz muhalefet, iktidar partilerine:
“E, ne yapalım? İnşallah belki bir çare
buluruz.”, diyorlar. Bazısı da: “Bunun
çaresi yok”, deyip çıkıyor…
Nasıl çaresi yok, vatandaşlarım?
Bunun çaresi meydanda, sebebi
meydanda. Bu sebebe karşı alınacak
tedbir: bugün artık bizim söylememize
hacet bırakmayacak kadar basit tedbir… Vatandaşlarım, bir dolarlık malın
280 kuruşa satılırsa, ben de keferenin 1

dolarlık malına ancak 280 kuruşa alırım: vermem ona 10 lira, vermem ona
15 lira…
Bu nasıl olur?
Bezirgânlarımıza gem vurur, dış
ticaretimizi biraz dizgin altına alırız.
Bu o kadar insanüstü bir iş değildir, vatandaşlarım.
Bugünkü pahalılığın en mühim sebeplerinden bir ikincisi de, Vatan Partisi’nin Programı’nda tespit ettiği
gibi ve şurada deminden beri de ifade
etmek istediğimiz gibi, Pahalı Devlet’tir. Sanayisiz millete pahalı devlet
maalesef kaba bir halk sözü ile ifade
ediyoruz: Kel başa şimşir taraktır, diyoruz.
Biz fakir milletiz, vatandaşlarım.
Fakir millete pahalı devlet, lüks devlet
olmaz. Skania Vabis otobüslerini tanıyorsunuz; demir gibi otobüsler. Bunları bize satan memleket İsveç’tir. Bu
İsveç’e giden bir gazeteci, buraya yazdığı havadiste demiş ki, İsveç başvekili
tramvayda öldü.
Bu küçük havadisin müthiş manasını göz önüne getiriyor musunuz?

aş götüremeyenlerin intihar etmelerine neden oldunuz, emekçi halkımızın porsiyonlarına yemek değil dert doldurdunuz, sonra “porsiyonlarımızı küçültelim” öyle mi?
Sizlerin porsiyonları büyüdüğü
için zaten küçüldü, dolmaz oldu
Halkımızın porsiyonları.
Bir atasözümüz der ki: “Kişiyi
nasıl bilirsin demişler, kendim

mi olan Kaçak ve Haram Saray’ı
muaf tutuyorsunuz. Elektrik faturasını ödeyemeyen Halkımızın
elektriğini kesiyorsunuz, doğalgaz faturasını ödeyemediği için
doğalgazını kesiyorsunuz, binden
fazla odalı Kaçak Saray’ınızın her
gün her odasının elektriği yanıyor,
şatafatınızın haddi hesabı yok.
Ülkenin itibarını yok ettiniz ama

gibi.”
AKP’giller durmadan kamu
malı istifleyince halkımızı da öyle
görüyorlar. Emekçiler evine ihtiyacı kadar olanı bile götüremiyorlar be, neyi istiflesinler!
İnsanlar
kıt
kanaat
geçiniyorlar, bir de aldıkları meyveyi, sebzeyi, içeceği bozulacak
kadar tutacaklar öyle mi?
Bir de Tasarruf Genelgesinden
bu ülkenin en büyük masraf kale-

“İtibardan tasarruf yapılamaz” diyerek, Kaçak Saray’ınızın bütün
masraf yükünü Halkın sırtına yüklüyorsunuz.
Enerji alanında her zam sonrası AKP’giller’in klasikleşmiş
açıklamasıdır, “artan maliyetler.”
Maliyetlerdeki artışın sebebi de
kendileridir: Enerjide dışa bağımlılığı yaratan ve enerjiyi Dolara
endeksleyen kendileri. Elektrik
üretim, dağıtım, perakende faali-

mindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde Hukuk Müşavirliği yaparken Cumhurbaşkanlığı
kararıyla Danıştay’a atandığı hatır-

tidar partisi ve partili Cumhurbaşkanıyla olan ilişkisi göz önüne
alındığında tarafsızlığı konusunda şüphe edilmesini gerektiren
önemli sebeplerin var olduğu
açıkça görülmektedir”, ifadelerine yer verildi.
Dilekçenin devamında şu ifadelere yer verildi:

latıldı ve:
“Dolayısıyla davalı idare olan
Cumhurbaşkanlığı tarafından
atanan, Lütfiye Akbulut’un ik-

“Zira Cumhurbaşkanlığının
kararıyla şu anda bulunduğu
Danıştay üyeliği görevine gelen
Hâkimin, yine bir Cumhurbaş-

kanlığı kararının iptali hakkında
açılmış olan bir davada objektif
bir karar vermesi, AKP iktidarının ve dolayısıyla Cumhurbaşkanlığının izlediği siyasette,
hayatın olağan akışına aykırıdır.
Kaldı ki, reddi hâkim talebinde
bulunduğumuz Lütfiye Akbulut, Danıştay üyeliğinden önce, o
dönem AKP tarafından
yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin
Hukuk
Müşavirliğini
yapmıştır. Hâkimin iktidar partisiyle ve dolayısıyla davalı Cumhurbaşkanlığıyla olan bu ilişkisi dahi, davaya konu
İstanbul Sözleşmesi’nin
önemi göz önüne alındığında davamıza ilişkin
objektif bir karar verilmesi konusunda taraflarda şüphe uyanması
için yeterlidir.
Ve başvurumuz “Dosyamızda görevli üye hâkim Lütfiye Akbulut’un reddini talep
ettiğimizi bildirir, dava ve YÜRÜTMENİN DURDURULMA-

HKP’den:

İstikrarlı olarak zam yapma partisidir AKP!
Aynı zamanda istikrarlı olarak
insanlarımızı işsizlik cehennemine
gönderme, Emekçi Halkımızı pahalılık, zam, zulüm cehenneminde
yakma partisidir, AKP.
Vatan topraklarını, Halkımızın
yıllarca dişinden tırnağından vererek, alınteri dökerek yarattığı bütün
ekonomik değerleri yerli yabancı
Parababalarına, “özelleştirme” adı
altında peşkeş çekme, hizmetlerine
sunma partisidir, AKP.
AKP, kamu mallarını lüpleme,
zimmetlerine geçirme, vurgun,
soygun partisidir.
AKP, Adalet ve Kalkınma dışında her şeyin partisidir.
Kısaca AKP, İşsizlik, Pahalılık,
Zam, Zulüm partisidir.
İşte son elektrik ve doğalgaz
zamları
bunun
en
temel
göstergesidir. Üstelik bu zammı ne
zaman yapıyorlar?
Tayyip Kararnamesi ile “Fiyat
İstikrarı Komitesi”nin kurulduğu
gün. Artık insanlarımızla dalga
geçiyorlar, insan aklıyla dalga geçiyorlar. Bunların istikrardan anladıkları sürekli olarak zam, zam,
zam yapmak...
Doğalgaza ayarlı olarak yılbaşından bugüne her ay zaten %1
zam yapıyorlardı. Bu yetmedi

AKP’giller’e, Temmuz ayı itibarıyla %12 daha zam yaptılar.
Tüm Emekçi Halkımızın belini büken, en fazla şikâyet ettiği
kalemlerdendir elektrik faturaları. Demek ki AKP’giller’e yeterli
gelmedi halkımıza yükledikleri
elektrik yükü. Biraz daha verelim
dediler elektriği, işkence etkisi yapar diye düşündüler ki bir kalemde
%15 zammı bindirdiler halkımızın
sırtına. El insaf be! Doğalgaza yılbaşından bu yana yaptığınız 7’inci
zam, elektriğe 2,5 yılda yaptığınız
zammın oranı yüzde 70.
Bir de utanmadan “Tasarruf
Genelgesi” yayınlıyorsunuz. Kaçak Saraylı’nın eşi aracığıyla halkımıza “Porsiyonlarımızı küçültelim. Sadece ihtiyacımız kadarını alıp bozulacağını bildiğimiz
yiyecekleri istiflemekten vazgeçelim” çağrıları yapıyorsunuz.
Hiç mi kalmadı utanmanız, arlanmanız!..
Halkımızı pandemi gerekçesine
sığınıp işsizlik cehennemine attınız, şatafatınızın, vurgunlarınızın,
soygunlarınızın, peşkeşlerinizin
bedelini yaptığınız zamlarla halkın
sırtına bindirdiniz, halkımızı semt
pazarlarının artıklarını toplar hale
getirdiniz, açlıktan ölümlere, evine

HKP’den:

Partimizden İstanbul Sözleşmesi
Davasında reddi hâkim başvurusu

Partimiz; İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme işleminin yürütmesinin durdurulması talebine ret
oyu veren, tarafsızlığı şüpheli, objektif karar vermesi hayatın olağan
akışına aykırı olan Hâkim Lütfiye
Akbulut için reddi hâkim talebinde
bulundu.
Partimiz; aynı zamanda MYK
Üyemiz olan Av. Doğan Erkan
Yoldaş aracılığıyla, İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararına karşı yürütmenin durdurulması ve
iptal edilmesi istemiyle Danıştay
10’uncu Dairesinde dava açmıştı. Geçtiğimiz günlerde açılan bu
davaya Cumhurbaşkanlığı savunma yapmış, “Cumhurbaşkanının
işlemlerine karşı yargı yolunun
kapalı olduğunu, Uluslararası Anlaşmaların feshedilmesi için Meclisin işlemine ihtiyaç duyulmadığını” ileri sürmüştü.
Reddi Hakim başvurusunda;
Lütfiye Akbulut’un, AKP yöneti-

İsveç bizden beş on kere zengin
memleket. İsveç’in başbakanı ölecek
hale gelmiş, ihtiyar bir vatandaş… Senin benim gibi tramvayla işine gidiyor,
tramvayla geliyor. Ve bir lâf arasında,
İsveç Müdafaa Nazırının sabahleyin
evinden bisiklete binip Harbiye Nezaretine gittiğini, akşam bisikletle evine
döndüğünü söylüyor gazeteci. Evinde
bir tek hizmetçi bulunduğunu söylüyor. O bakanın karısı da öğretmendir.
Bakan gibi o da çalışıyor. O da memleketin hizmetindedir. Ve eve geldiği
zaman, evinin çamaşırını o yıkıyor, bulaşığını da, yemeğini de [o yapıyor]...
Bize böyle ucuz devlet lâzım, vatandaşlarım. Biz bugünkü şartlar altında neredeyse mahalle bekçisinin altına
da bir Kadillak vermeye kalkıyoruz. q
Aslının aynıdır.
1/12/1959
Vatan Partisi (VP)’nin 17/10/1957
Perşembe günü saat 13-17 arası Sirkeci Garı önünde yaptığı açık hava toplantısında hatiplerin diktafonla tespit
edilen konuşmaları.

yetlerini özelleştirerek, özel sektöre rant sağlayarak, el altından özel,
yandaş şirketleri sübvanse ederek
Halkımızın faturalarını yükselten
kendileri. Santrallere dövizle alım
garantisi sağlayan kendileri.
Yani kısaca AKP’giller’in kendisi en büyük maliyet unsuru. Bu
maliyet kalemini ortadan kaldıramadığımız sürece zamlar Emekçi
Halkımızın belini bükmeye devam
edecek.
Bu cendereden kurtuluşumuz
da Halkın İktidarıyla mümkün olacaktır. Bakın o iktidar kurulduğunda neler olacak:
“FİYAT POLİTİKASI: İnsanlarımızın
ihtiyaçlarından
hangi kısmının, en az gelirinden ne kadarı ile karşılanacağı,
barometrenin ibresi gibi, göz
önünde tutulacak. Meselâ: Kira,
ısıtma, aydınlatma, su ve iletişim
masraflarını içine alan BARINMA giderleri, kişi gelirinin en
çok 10’da birini; yiyecek, içecek
masrafları en çok 5’te birini;
devlet masrafları ve vergiler en
çok 10’da birini geçmeyecek.”
(Halkın Kurtuluş Partisi Programından)
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
3 Temmuz 2021

HKP Genel Merkezi

SI talebimizin değerlendirilmesi
süreçlerinde kendisinin yokluğunda karar verilmesini; ekseriyet oluşturulabilmesi için yeni ve
tarafsız bir hâkimin görevlendirilmesini, neticede YD talebimizin ve davamızın kabulüne karar
verilmesini talep ederiz” denilerek sonlandırıldı.
Böyle bir Hakimin Danıştayda bulunuyor olması bile Yargının
AKP’giller’in ve Reisinin hukuk
bürosuna dönüştürüldüğünün kanıtıdır. Nasıl objektif bir karar verebilir, vicdanının sesini dinleyebilir,
AKP’giller’in ve Reisinin hep bir
yerlere taşıdığı bir hakim? Onların
aleyhine bir hüküm kurabilir, inşa
edebilir mi böyle hakimler, böyle
savcılar?
Ama hakimlerin, savcıların gerçek hukuku işletecekleri, vicdanlarının sesini dinleyecekleri o günler
de gelecek. İşte o günlerde gülen
halkımız olacak, emekçilerimiz
olacak, kadınlarımız olacak.
3 Temmuz 2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
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Mustafa Şahbaz
Bu tren yolu gibi görünen sayı da
ne ola ki?..
Upuzun göründüğüne bakılmasın;
bunun sonunda bir de TL ibaresi var.
Kısaca okunur ve muhasebe kuralı
gereği ondalıklar daha sadeleştirilirse
bu sayı 102,60 TL’dir. Yani yüz iki lira
altmış kuruştur.
Pekiyi de bu sayı nereden çıktı?
denilecek.
Tayyipgiller’in çiçeği burnunda
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, kadına şiddet konusunda “tolere” edici
Derya Yanık’ın Bakanlığı, kendi internet sitesinden bildiriyor ki:
“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, üç nakdi
sosyal destek programıyla 2,7 milyon ihtiyaç sahibine yaklaşık 277
milyon lira ödeme yapılacağını açıkladı.
“Sayın Bakanımız Yanık, bu ay
içerisinde yapılacak şartlı eğitim,
şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında gerçekleştirilecek sosyal yardım
ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
“Sosyal yardım programlarıyla
ihtiyaç sahibi ailelere, çoklu doğumla dünyaya gelen çocuklar, ilk ve
ortaöğretim çağındaki çocuklar, 0-6
yaş arasındaki çocuklar ile gebelere
gebelik, doğum ve lohusalık dönemi için 2 aylık periyotlarla düzenli
nakdi yardım verdiklerini belirten
Yanık, toplam 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 273,4 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.
“Yanık, kronik hastalığı olanlara
da nakdi yardımda bulunduklarına
ifade ederek, 25 Mayıs itibarıyla 2
bin 30 ihtiyaç sahibine 3,3 milyon
lira destekte bulunulacağını kaydetti.” (https://www.aile.gov.tr/haberler/
bakanimiz-sayin-derya-yanik-yaklasik-277-milyon-lira-sosyal-yardim-yapilacagini-bildirdi/)

İşte başlığımızı oluşturan sayı bu
“yaklaşık 277 milyon lira”nın, “2,7
milyon ihtiyaç sahibine” bölünmesiyle ortaya çıkan sayıdır. Yani “üç nakdi sosyal destek programıyla” Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığının kişi
başına vereceği “yardım” tamı tamına
yüz iki lira altmış kuruştur.
Demek ki, 19 yıllık Tayyipgiller iktidarında 2,7 milyon insanımız 102,60
TL yardıma muhtaç hale gelmiş. Ve
biliyoruz ki, bu 102 lira 60 kuruşu almak için insanlarımız kuyruklara girecekler; pandemiyi de, mesafe kuralını
da hiçe sayacaklar. Daha doğrusu bu
kadarcık para için insanlarımız, sağlıklarını tehlikeye atmayı göze alacaktır.
Böyle bir iktidarın ömrü dolmuştur
artık…
Derken bu trajedinin bir de komedi (ya da daha doğru deyişle trajikomik) eki varmış; 24 Mayıs 2021 tarihli
Odatv’de şu haber yer alıyor:
“AKP’li üyesinden, Erdoğan’ın yardım listesine uyarı: ‘Ciddi sıkıntı var’
“AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar,
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a
uyarı yaptı...”
“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bugün, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2,7
milyon ihtiyaç sahibine toplamda
277 milyon TL ödeme yapılacağını
açıkladı.

102,5925925925926
“AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a konuyla ilgili “uyarı” geldi.
“Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Tayyar şunları yazdı:
“’Hükümetimiz 2.7 milyon ihtiyaç
sahibine 277 milyon lira sosyal yardım ödemesine başlıyor.
“Cumhurbaşkanımızın şahsında
hükümetimizden Allah razı olsun.
“Şu küçük notu da ekleyim;
“-Yardım listesini gözden geçirelim, bazı illerde ciddi sıkıntı
var, bu güzelliğe halel getirmesin.”
(https://odatv4.com/ciddi-sikinti-var--24052130.html)
Şamil Tayyar, söze başlarken Tayyip’e şu temennayı çakmakta bir zaruret-zorunluluk görüyor:
“Cumhurbaşkanımızın
şahsında
hükümetimizden ALLAH RAZI OLSUN.” (Biz majüskülledik.)
Demek ki neymiş?..
2 milyon 700 bin insanımızı 102
lira 60 kuruşa muhtaç etmiş Tayyip’e
her şeyden önce bir “ALLAH RAZI
OLSUN” demek gerekiyormuş.
Bundan ne anlamalıyız?
Acaba şunu mu?
İyi ki başımızda varsın Tayyip.
Yoksa değil 102 lira 60 kuruşa, maazallah 12 lira 60 kuruşa muhtaç olurduk mu demek istiyor Şamil?
Ya da:
Bu 102 lira 60 kuruş bu insanların
bütün dertlerine derman olacağı için
“Allah” ondan “razı olsun” mu demek
istiyor?
Bunlar, Anayasasında “Sosyal
Devlet” olduğu yazılı olan bir Cumhuriyet için yüzkarası söylemlerdir.
Bunlar, Şamil Tayyar’ın yardıma
muhtaç insanların haklarını savunuyor
göründüğü; aslında halkın içine düşürüldüğü yoksulluğu gözden kaçırmaya
çalıştığı ve özünde de halkla alay ettiği
satırlardır. Ama bir “incelik” barındıran (tereyağından kıl çekme misali),

“ustalık” gerektiren yaklaşımlardır.
AKP’nin gerçek kimliğini ise (bırakalım eski örnekleri bir yana) taze
bir örnek, en veciz şekilde açıklıyor.
Üst düzeyde malı götüren AKP yöneticilerini bir yana koyalım, en alt düzeyde kendine bir kapıcık edinmiş AKP
elemanı bakın neler söylüyor:
“Başakşehir Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Fatma Yüksel’in 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda arkadaşları ile çektiği video
ortaya çıktı. Sosyal İşler Müdürü
Şaduman Kutay’ın makamında bulunmadığı gören Yüksel, hem Gazi
Mustafa Kemal Atatürk hem de
yardıma muhtaç olan vatandaşlarla
dalga geçti.
“LİSTELER TEKER TEKER
KÜFÜRLE...”
“Çorlu Haber’den Rahim Taşkın ve Ünzüle Coşkun’un haberine
göre, çekilen videoda Sosyal İşler
Müdürü Şaduman Kutay’ın makamında olmadığını belirten Yüksel,
“Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Sevgili arkadaşlarım
Şaduman Hanım yokken onun odasına girdim ve sizin için Atatürk’ün
Gençliğe Hitabesi’ni okuyacağım
lütfen beni iyi dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Türk Gençliği,
naber. Lütfen işimizi ciddi yapalım.

Birinci vazifen Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü’nde çalışıp, önce gelen
talepleri almak. Dünya kadar gelen
talepler Fatma, Sevignar ve Beyhan
tarafından Excel’le aktarılıp İlyas
Aslan tarafından teker teker küfürle
beraber kontrol edildikten sonra bir
liste oluşturulup saha ekibi arkadaşlarına vermektir.”
“KOLİ DİYE AĞLAYANLARA
ALIN ULAN KOLİNİZİ...”
“Bu bizim en önemli vazifemizdir, herkese koli vermek. Koli, koli,
koli diye ağlayanlara alın ulan kolinizi demektir. İkinci vazifemiz yaşlı,
hasta, engelli vatandaşlarımıza telefon açıp ağlayanlara hatır gönüllerini almaktır.”
“RAMAZAN’DA AÇLARA...”
“Üçüncü vazifemiz sıcak yemek.
Evinde sıcak yemek yapamayan teyzelere, amcalara Kamil tarafından
tespit yapıldıktan sonra sıcak yemek
uygun görülüp Ramazan’da açlara sıcak yemek vermektir. Ey Türk
İstikbalinin evlatları, ey Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün fedaileri

işte bu ahval ve şeriat içinde dahi
vazifeni en iyi bir şekilde yerine getirmek boynunun borcudur.”
“HEPİNİZE KOLİ VERECEĞİM”
“Bugün 23 Nisan hep neşeyle
doluyor insan. Sevgili arkadaşlarım
şimdi kendi vaatlerime geçeceğim.
Bugün bu koltukta oturuyorum.
Allah’ın izniyle bir hayalimi gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Bir gün
gerçekten bu koltuğa oturursam
hepinize koli vereceğim, hepinize
kahve vereceğim, çikolata vereceğim bol bol tatil vereceğim sevgiyle
kalın.” (https://halktv.com.tr/gundem/
basaksehir-belediyesinde-calisan-yardima-muhtac-insanlarla-dalga-gecti-459220h)
Yukarıda da belirttiğimiz gibi başta
Tayyip olmak üzere AKP’giller’in halka hakaretleri, aşağılamaları saymakla bitmez. Burada tekrara girmek, bir
kırkambar oluşturmak değil amacımız.
Fakat bu örnek AKP zihniyetini hiçbir
yoruma yer bırakmayacak bir biçimde
ortaya koyuyor. Üstelik bu yaklaşımı
sergileyen kişi de, önüne küçük bir kemik atılmış bir zavallıdır. Acınası bir
insan sefaletine dönüştürülmüş halktan
biridir. Kendi kaderdaşlarına ihanet etmiş bir meczuptur.

Geçelim…
Biz yine Şamil Tayyar’a dönelim:
Tayyip’e temennayı çaktıktan sonra şöyle diyor Tayyar:
“Şu küçük notu da ekleyim;
“-Yardım listesini gözden geçirelim, bazı illerde ciddi sıkıntı var, bu
güzelliğe halel getirmesin.”
İnsan, ister istemez Allah Allah bu
da ne ola ki?, diye, düşünmekten kendini alamıyor.
“Yardım listelerini gözden geçirelim”, diyor Şamil. Demek ki, “yardım
listeleri”nin doğruluğundan şüphesi
var Tayyar’ın. Zaten devam ederek;
“bazı illerde ciddi sıkıntı var”, diyor

bir de Şamil.
Bundan ne anlamalıyız?
Acaba “bazı illerde” bu harca harca
bitmez 102 lira 60 kuruş, hak etmeyenlere yani muhtaç olmayanlara mı dağıtılıyormuş?
Ve acaba bu yanlışlık yapılırsa; “bu
güzelliğe halel getir”ilmesi ihtimali mi
varmış?
Önce “güzelli”ğiniz batsın demek
geliyor insanın içinden. İnsanları 102
lira 60 kuruşa muhtaç eden, bu kadarcık parayı, bu paraya muhtaç ettiklerinize dağıtmayı “güzellik” olarak anlayan ve halka anlatmaya çalışan düzeniniz batsın!
Fakat daha sonra gazetelere düşen
bir haber Şamil Tayyar’ın ne demek istediğini apaçık gözler önüne seriveriyor:
“E-devlet sistemi üzerinden kendisi adına birçok sosyal yardım alındığını fark eden Ramazan Yılmaz,
skandal olayı yargıya taşıdı.
“Gaziantep’te sosyal yardım vurgunu: Yüzlerce kişi aynı durumda
“Ukrayna’da 4 yıldır yaşayan
Ramazan Yılmaz, Türkiye’ye geldiğinde e-devlet sistemine girince
kendisi adına birçok yardım yapılıp
kullanıldığını fark etti. Yılmaz’ın
avukatı İbrahim Keskin İslahiye
Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği
dilekçede Yılmaz’ın ikametinin Türkiye’de olsa da 4 yıldır Ukrayna’da
yaşadığını ve orada çalıştığını belirterek Yılmaz’ın geçen Ocak ayında
Türkiye’ye geldiğini ve E-Devlet şifresi aldığını anlattı.
“Dilekçede, Yılmaz’ın e-devlet
sistemi üzerinden bilgilerini kontrol
ettiğinde kendisine farklı tarihlerde
sosyal yardımlar yapıldığını fark ettiği belirtilerek “Bu sosyal yardımların bir kısmı direkt nakit para, bir
kısmı kömür yardımı ve bir kısmı
da fatura desteği altında yapılmıştır.
Ancak yardımların yapıldığı tarihlerde müvekkilimiz Türkiye’de değildi ve yardım almak için herhangi
bir müracaatta da bulunmamıştır”
denildi.
“Örneklere de yer verilen dilekçede Yılmaz adına en son 6 Nisan
tarihinde 200 lira tutarında yardım
yapıldığı ve bunun teslim edildiği
bilgisinin sistemde mevcut olduğuna
dikkat çekildi.
‘GERÇEKLER
ORTAYA ÇIKSIN’
“Dilekçede özetle şu ifadelere
yer verildi: “6 defa müvekkilimiz
hakkında sosyal yardım müracaatı ve işlemi var. Bu yardımların
bir kısmı ödemeniz hazır ve teslim
edildi şeklinde görülmektedir. Bir
kısmı da iptal edildi şeklinde işlem
yapıldığı görülmektedir. Bu işlemler
açıkça kamu malına karşı nitelikli
şekilde hırsızlık yapıldığını, görevin
kötüye kullanımı suçunun varlığına
ve irtikâp suçunun varlığına işaret
etmektedir, Suçlamaların kim veya
kimler tarafından gerçekleştirildiğini müvekkilimiz bilmemektedir.
Yardımların hangi kurum tarafından yapıldığının tespiti gerekmektedir. Tüm yardım kayıtları istenerek
yardımların usule uygun yapılıp
yapılmadığının ve ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığının araştırma
konusu yapılarak yolsuzluğun hangi
boyutta olduğu hususlarının tespiti
zaruret arz etmektedir. Zira buna
benzer başka şahısların da adı kullanılarak benzer suçlar işlendiğini tespit etmiş durumdayız.” (https://www.
cumhuriyet.com.tr/haber/gaziantepde-sosyal-yardim-vurgunu-2016-yilindan-beri-devam-ediyor-1839467)
Bu haberden anlıyoruz ki, AKP’nin,
pek sevdikleri söylemle “garip gurabaya” dağıtıyoruz dedikleri her kaynak,
yoksula, ihtiyaç sahibine gitmiyor.
Yine AKP yandaşlarının cebine akıyor.
Akla şöyle bir soru gelebilir:
102 lira 60 kuruş bir AKP’linin cebine aksa ne olur, akmasa ne olur?
Kazın ayağı öyle değil.
Akan paraya, bu parayı çalan
AKP’linin statüsünü göz önüne alarak,
şöyle bakmak gerekiyor:
Parayı çalan AKP’linin çalma kat-

sayısı 10 (on) ise yani on kişinin hakkını gasp etmeye yetiyorsa AKP’giller
nezdindeki kredosu:
102,60 çarpı 10 eşittir 1026 (bin
yirmi altı) lira;
Biraz daha yüksek kredolu ise, örneğin çalma katsayısı 100 (yüz) ise:
102,60 çarpı 100 eşittir 10.260 (on
bin iki yüz altmış) lira;
Bu AKP’li biraz daha becerikliyse
çalma katsayısı 1000 (bin) ise;
102,60 çarpı 1000 eşittir 102.600
(yüz iki bin altı yüz) lira;
Hırsızın çalma katsayısı 10.000 (on
bin) ise:
102,60 çarpı 10.000 eşittir
1.020.600 (bir milyon yirmi bin altı
yüz) lira;
Bu AKP’linin götürme katsayısı
daha da büyükse, vurgun:
102,60 çarpı 100.000 eşittir
10.260.000 (on milyon iki yüz altmış
bin) lira olacak demektir.
Bu kadar mı? Daha yüksek kredolu, götürücü AKP’li yok mudur?
Vardır.
Ama bu kaynaktan herhalde daha
fazla götürmeyi göze alamazlar…
Yoksa alabilirler mi?..
Bakın, bu kadarını vicdanları kaldırmaz, demedik. Daha da doğrusu
diyemedik. Çünkü biliyoruz ki en yukarıdan en aşağıya hepsi götürüyor ve
vicdanları hiç sızlamıyor.
Şamil Tayyar’ı bu vurgundan tenzih ederek, isminin yarattığı çağrışımla
şöyle özetleyelim bu isyan ettiren rezaleti:
“Şamil”in kelime anlamı kapsayan,
içeren demektir; “Tayyar” ise uçucu
anlamına gelir. Yani AKP’nin vurgununun çapı, yoksula verilecek üç kuruş
da dahil olmak üzere, bütün alanlara
“Şamil”dir, bütün alanları kapsar; yöntemi ise gözünün yaşına bakmadan garip gurabanın, tüyü bitmedik yetim ve
öksüzün, kimsesizin hakkını uçurmak,
buharlaştırmaktır.
Halkın Kurtuluş Partisi ise yoksullukla mücadeleyi, insanlarımızı
aşağılayan sadaka politikasıyla değil;
işsizlikle ve pahalılıkla mücadele ederek yok edecektir. Parti Programı bu
konuda şöyle der:

***
İŞSİZLİK
GEREKÇE: İşsizlik “ÜMMÜLHABÂİS=KÖTÜLÜKLERİN ANASI”dır.
(…)
Birinci bölümde de söylediğimiz
gibi çalışma yaşındaki her beş kişiden
biri (gerçekte ise her beş kişiden üçü)
işsizdir. Üniversite mezunu gençlerimiz arasında bile işsizlik oranı üçte
birden aşağı düşmemektedir.
1- KUTSAL SAVAŞ İLÂNI: Bütün
memleket radyoları, televizyonları şu
büyük ulusal gerçeği her gün haykıracaklar:
“Tarlada, fabrikada, karada, denizde, havada çalışmak, masa başında,
salonda, sarayda oturmaktan şereflidir!..”
“İnsan için, işten gayrisi yalandır!”
2- İŞSİZE SES: En büyük şehirlerimizin en kıyı mahallelerinden, en
ücra köyümüzün dağ başına kadar,
her nerede bir tek yurttaş işsiz kalırsa,
orada, özel, resmî, bütün telefon, telgraf, internet vb. iletişim ve ulaştırma
araçları, derhal, bedavadan o yurttaşa
açık tutulacak. Masraflar, belediyelerce ödenecek.
3- İŞSİZE İMDAT: İşsizliğe karşı
mücadele için, köylere kadar otomatik
işleyen bağımsız halk örgütleri kurulacak. Yangın çıktığı vakit, bütün taşıtlar nasıl itfaiyeye yol veriyorsa, tıpkı
öyle, bir işsizin haberi geldi mi, bütün
devlet aygıtı ile halk, belediye kurumları, işsizin imdadına, yangına koşarca, yıldırım hızıyla koşacak. İşsizliğin
görüldüğü ocağa veba girmiş, deprem
vurmuş, bomba düşmüş gibi, yardım
ekipleri yarışacak.
Hükümetin birinci görevi: işsize iş
bulmak olacak.
4- İŞSİZE TAZMİNAT: İşsizlik,
Toplum halinde yaşayan hiç kimsenin
tek başına kabahati olmadığı için, her
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işsize; iş bulamayan ilgili kurum
ve makamlar, en az geçime elverişli bir ücret ve tazminat ödeyecek. Bu
konuda ihmali görülenler, başta Cumhurbaşkanı ve Bakanlar gelmek, bütün
devlet erkânı da dahil olmak üzere,
zincirleme kendi ceplerinden işsizlik
tazminatını ödemeye sembolik nitelikte de olsa katılacaklar.
5- İŞSİZE İŞ: Memleketimizden
her yıl ihraç edilen 65 milyon kilo
üzüm, 30-40 milyon kilo incir, 40-50
milyon kilo tütün, hatta maden vb.
gibi birçok ilk ve hammaddeler, dış
pazarlara gitmezden önce kendi işçilerimizce âzamî derecede elden geçirilip
işlenecek, standardize edilecek. Böylece, hem kalitesi artacak mallarımıza
daha çok müşteri bulunacak, hem hayat pahalılığımızı arttırmakta hayli rol
oynayan döviz açığımız kapanacak,
hem de kendi işsizlerimiz eli böğründe
beklerken, başkalarına iş vermek durumundan kurtulunacak.
(…)
PAHALILIK
GEREKÇE: Hayatın pahalanması,
fiyat rakamının şu ya da bu olması değil, insanımızın geliri ile alım gücünün
düşük, yerli-yabancı Parababalarının
sömürü ve vurgunlarıyla iratçılık ve
devlet masraflarının yüksek olmasıdır.
Onun için:
1- GELİR POLİTİKASI: Memleketin 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: İnsanlarımızın ihtiyaçlarından hangi kısmının,
en az gelirinden ne kadarı ile karşılanacağı, barometrenin ibresi gibi, göz
önünde tutulacak. Meselâ: Kira, ısıtma, aydınlatma, su ve iletişim masraflarını içine alan BARINMA giderleri,

kişi gelirinin en çok 10’da birini; yiyecek, içecek masrafları en çok 5’te birini; devlet masrafları ve vergiler en çok
10’da birini geçmeyecek.
3- İRAT POLİTİKASI: Kiralar iki
cins akara (yani, kira getiren mülklere)
göre ayarlanacak.
a) İhtiyaç akarı: İşçi, memur ve esnafın aile tasarrufu ile kurdukları yapılardır. 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, jürili mahkeme karar verecektir. Yıllık
kira, gerçek bina maliyetinin 20’de birinden yukarı çıkarılmayacaktır.
4- DEVLET POLİTİKASI:
a) Dolaylı Vergiler: Türkiye’de 13
senede (1941-1954 arasında) bütçenin
yarısından üçte ikisine çıktığından, ilk
hedef olarak bu oran tersine çevrilecek.
Bugün yıl 2005’tir. Yani aradan
elli yıl geçmiştir. Toplanabilen tüm
vergilerin tamamı bile bırakalım bütçeyi karşılamayı, borçların faizlerine ancak yetmektedir. Bazı yıllar da
yetememektedir… Bu yürekler acısı
durum Türkiye’nin şu anda nasıl bir
borç batağına sürüklenmiş olduğunun
göstergesidir. Bütün bu geriye gidişte,
dolaylı vergilerin dolaysızlara oranı
aynı kalmıştır. Yani bugün de dolaylı
vergiler, toplanabilen bütün vergilerin
yüzde 66’sını bulmaktadır. Bu durum
yerli-yabancı Parababaları çetesinin ve
onların emrindeki siyasi iktidarların
halka karşı acımasızlıklarının bir göstergesidir.
b) Dolaysız vergiler: Aylık geçim
endeksi derecesine kadar olan gelirlerden (bugünkü rayiçle 1500 YTL’ye kadar) alınmayacak. Ondan yukarısında
artan oranlı vergi uygulanacak.
c) Bütçede her tek milyon masraf

HKP’den:

Çantacı, Aracı, Komisyoncu, CIA İslamcısı,
“Gazeteci” Veyis Ateş hakkında
Partimizden Suç Duyurusu

Partimiz bir kez daha Tarihe not
düştü. Gazetecilikle ilgisinin hiçbir şekilde olmadığı ortaya çıkan,
Mafyatik yapılanmalar arasında getir
götür, aracılık, komisyonculuk işleri yaptığı açığa çıkan, Habertürk TV
ve Gazetesinin bile savunamadığı
Veyis Ateş hakkında, Halkın Kurtuluş
Partisi olarak, 18 Haziran tarihinde
suç duyurusunda bulunduk.
Bekledik; ortalıkta dolaşan, Medya
Tarihinin en büyük skandalı olarak adlandırılan iddialar karşısında acaba bir
Savcı çıkarda Resen bir soruşturma
başlatır mı diye. Ama AKP’giller’in
Hukuk Bürosuna dönüştürülmüş
Yargının içerisinden bir Savcı çıkıp
resen soruşturma başlatma cesaretini

gösteremedi.
Olsun, Gücünü hukuktan ve
vicdanlarından alacak Savcı ve
Hâkimlerin, o hesap günü geldiğinde,
yapmış olduğumuz bu Suç Duyuruları
çok ama çok işlerini kolaylaştıracak.
Suç duyurumuz sonrası, Partimiz
Avukatlarından Av. Ayça Okur’un
yapmış olduğu açıklamayı aşağıda yayınlıyoruz:
Değerli halkımız değerli basın
emekçileri,
Halkın Kurtuluş Partisi Genel
Başkanı yıllar önce, AKP İktidarını
oluşturanların çıkar amaçlı suç örgütü olduğunu, tümünün de mücrimler
olduğunu dillendirmişti. Aynen şöyle

HKP’den:

Tayyip Erdoğan’ın, arşivde bulunması gereken
diplomasını talep ettiğimiz
İBB’den ret cevabı gelmesi üzerine
İBB Başkanı ve Yöneticileri hakkında
suç duyurusunda bulunduk

Halkın Kurtuluş Partisi olarak
18.05.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvurarak Tayyip
Erdoğan’ın İBB Başkanlığı yapmış
olduğu dönemde Belediyeye sunmuş
olması gereken diplomasının kamuoyu ve Partimizle paylaşılmasını talep
etmiştik.
Ancak İBB’nin 09.06.2021 tarihinde Partimize gönderdiği cevabi yazıda, Büyükşehir Belediyesi talebimizin
“kişisel verilerin korunması” kapsamına girdiğini belirterek “kişinin rızası
dışında” paylaşılmayacağını söylemiş
ve talebimizi reddetmiştir.
Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak
Tayyip Erdoğan’ın diplomasının peşini bırakmıyoruz. Daha öncesinde de
mezun olduğu iddia edilen Eyüp Lise-

sine başvurmuştuk, yine mezun olduğu
iddia edilen Marmara Üniversitesine
başvurmuştuk. Ve yine askerliğinde
sunmuş olması gereken diplomasını
Milli Savunma Bakanlığına sormuştuk. Ancak oralardan da bu konuda bir
cevap alamamıştık.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
de daha önceki kamu kurumları gibi
haksız ve hukuka aykırı şekilde davranmıştır. Biz Halkın Kurtuluş Partisi
olarak bu hukuksuz ret cevabına karşı
hem İBB’ye itiraz hem de suç duyurusu hakkımızı kullandık. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu ve İBB Yöneticileri
hakkında “suçu ve suçluyu gizlemekten” suç duyurusunda bulunduk. Bu
suç duyurumuzun ve itirazımızın son
anına dek peşlerinde olacağız, Hem

fiyatları iki milyon yükselttiğine göre,
bütçeyi ilk aşamada beşte bir azaltarak,
benzer biçimde fiyatların en az üçte bir
düşmesi sağlanacak.
d) Özellikle son on yıldır olduğu
gibi, Bütçenin ortalama yarısı, IMF
patronlarının emrettiği üzere, yerli-yabancı Parababalarına olan borçların
faiz ve anapara ödemelerine gitmeyecek. Bütçenin tamamı yatırımlara
ve halkın refah düzeyinin bir an önce
yükseltilmesine harcanacak.
e) Enflasyon: Bugün yapıldığı gibi
IMF ve Dünya Bankası emirleri doğrultusunda Halkın alım gücü (tüketimi)
düşürülerek, Halkımızı bir şey alamaz,
yiyemez, tüketemez duruma getirip
enflasyonu güya düşürme düzenbazlığına son verilecek. Üretim artırılarak mal bolluğu yaratılacak ve gerçek
ucuzluk sağlanacak.
f) Devlet mamulleri: İşverenlere
maliyetinden ucuz, Halka pahalı satılmayacak.
5- HALK POLİTİKASI:
a) Halk örgütü: İşçi, köylü, memur,
esnaf, aydın bütün meslek kesimlerimiz
“Merih” yıldızından uzman getirtmeyi
beklemeden, kendi girişim ve kontrolleriyle TÜKETİM KOOPERATİFLERİ
halinde örgütlendirilecek.
b) Fiyat Denetimi: Memur ve tüccarlardan alınıp, anılan halk ve kadın
temsilcileri ve örgütlerine verilecek.
c) Konut Sorunu: Bir zamanlar büyük şehirlerimizde yangına karşı zengin
fakir herkesin katıldığı gönüllü örgütler
nasıl vardıysa, tıpkı öyle, evsizlere imece yoluyla inşaat seferberliği bir çeşit
gönüllü ulusal spor derecesine çıkarılacak. Maliyeti çok, ömrü az, sağlıksız
gecekondu ve izbecikler yerine, nazım
imar planına uygun, ucuz, konforlu,
depreme ve diğer doğal afetlere dayanıklı, güvenli çok katlı blok inşaat; halk
örgütleri, belediyeler ve devletçe desteklenecek.
d) Büyük vurgunla mücadele: Es-

nafçık 10 kuruşluk malı 15’e satınca,
memurcuk 100 kuruşu zimmetine geçirince nasıl mahkemeye düşüyorsa, tıpkı
öyle, 7 üzüm tüccarının kayrılarak, bir
kalemde yarımşar milyon kazanması, 1
milyon kişinin fındığına yarı fiyat verilip, iki misli kâr edilmesi, bir bankerin
3 günde şayia ile 300 bin lira vurması,
13 milyon köylünün buğdayından 3 yabancı, 3 yerli firmanın 31 milyon ele geçirmesi gibi haksızlıklar da normal ticaretin gereği sayılmayarak adalete teslim
edilecek.
Yukarıda anlatılan soygun ve vurgunlar 1950’lerin olaylarıdır.
Bugüne (2005’e) gelirsek:
Ankara Ticaret Odası’nın hesaplamasına göre Türkiye, son beş yılda 184
milyar dolar iç borç faizi, 33.3 milyar
dolar dış borç faizi olmak üzere, yalnızca faize 217.3 milyar dolar ödemiştir.
Buna banka hortumcularının (bankasının içini boşaltan banka patronlarının)
resmi açıklamalara göre 46, ATO’nun
iddiasına göreyse 75 milyar dolar olan
vurgunlarını da eklersek, Türkiye Halkı,
son beş yılın bir yılında yalnızca faizcilere ve banka soyguncularına çalışmıştır. Yani ortalama 70 milyon insanımız,
bu beş yılın bir yılını bunlara vermiştir,
bunlara çalışmıştır. Tabiî devletin tepesinde bulunanlar da bunlarla ortaktır.
Düşünün, bunlar yalnızca iki kalemde
yapılan vurgundur… Daha ihale vurguncularının, arpalık vurguncularının,
özelleştirme vurguncularının ve benzeri bir sürü vurguncunun yaptıkları var.
Bunları da eklersek yukarıdaki rakam
ortalama ikiye katlanır. Yani Halkımız
son beş yılın iki yılını bu sömürgenler
için heba etmiş olur… Unutmayalım
ki bunlar normal işleyen bir kapitalist
sistem içinde yapılan sömürü değildir.
Vurgundur, soygundur…
Aynı süre içinde Türkiye, tüm kamu
çalışanlarına (personeline) 82 milyar
dolar vermiştir. Yatırımlara ise yalnızca
22 milyar dolar ayırabilmiştir.

demişti “Kaçak Saraylı Caligula” kitabında:
“Kaçak Saraylı Reis ve onun
AKP’giller’i, defalarca söylediğimiz gibi,
tepeden tırnağa suça
batmış
durumdadırlar. Bunlar, daha önce
de söylediğimiz gibi,
TCK’de yazılı hemen
tüm suçları defalarca
işlemişlerdir.
Bunlar,
birer suçludur. Bunların
partileri, bir çıkar amaçlı
suç örgütüdür. Bunlarla
oturup
konuşulmaz.
Herhangi bir tartışma, anlaşma yapılmaz. Yapan, bunların suçuna bulaşmış, bunlarla suç ortaklığı etmiş olur.”
İşte bu gerçeği dile getirdiği için
olmayan Cumhurbaşkanına, diplomasıza
hakaret ettiği gerekçesiyle kendisini yargılamaya çalışan
AKP’nin Hukuk Bürolarına dönmüş

mahkemelerdeki Hâkim adı altındaki memurlarına da bu gerçeği Bilal’e
anlatır gibi anlatmıştı. İşte Genel

ülkemizi diplomasız bir şekilde yönetip suç işleyenlere hem de bu suçluları
koruyup kollayanlara karşı mücadele
edeceğiz.
Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir
Belediyesi binası önünde açıklamamızı okuyan HKP İstanbul İl Yöneticisi
Doğan Zafer Çıngı şunları belirtti:
“Bilindiği
üzere
Partimiz,
AKP’giller’in hukuksuzluklarına
karşı mücadele etmeyi durmadan
sürdürüyor. AKP’giller’in işledi-

ve Tarihin sayfalarına not ediyor.
“Ancak partimiz bu mücadelesini sadece AKP’giller’in hukuksuzluklarına karşı değil, kimden gelirse
gelsin tüm hukuksuzluklara karşı
yürütüyor, devam ettiriyor. Bugün
de ne yazık ki karşımızda bir hukuksuzluk var ve bu hukuksuzluğun
sorumlusu da İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, Belediye yöneticileri ve
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’dur. 18 Mayıs tarihinde Partimiz
İBB’ye bir dilekçe vermiş ve Recep
Tayyip Erdoğan’ın başkanlık yaptığı dönem içerisinde İBB’ye sunmuş
olması gereken diplomasının örneğini talep etmiştir. Ancak birkaç gün
önce İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gelen cevap, ret cevabı olmuştur.
“Partimizin Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının hem kamuoyu
ile hem de Partimiz ile paylaşılması
talebi reddedilmiştir. Bu bir hukuksuzluk ve suçtur. Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak diploma örneğini
paylaşmayan İBB yöneticileri ve
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hak-

ği her türlü suça karşı hem hukuki
hem siyasi mücadelesini durmaksızın devam ettiriyor. Nerede bir hukuksuzluk varsa karşısına dikiliyor

Başkanımızı yargılamaya çalışanlar
yanıldılar çünkü onlar yargılandı halk
nezdinde. Verilen cezalar da genel
başkanımız için birer onur madalyası
idi.
HKP Genel Başkanı’nın bu değerlendirmesi işte bugün Sedat Peker’in
açıklamalarıyla gün yüzüne çıkıyor.

Peki bu süre içinde Türkiye’nin
borçları azalmış mıdır?
Hayır tam tersine her geçen yıl daha
da artmıştır. Şu anda Türkiye’nin iç ve
dış borçları toplamı, bir yıllık GSMH’sini aşmıştır. Böyle düzen (sistem) olmaz.
Yani ayakta duramaz. Mutlaka çöker.
Halkımız böyle bir kanser düzenine sürgit sessiz kalamaz, tahammül edemez…
Er ya da geç bu hayâsızca gidişin hesabını sorar…
Bunu iyi bilen yerli Parababaları
ve onların emrindeki siyasiler de bir
an önce alacakları tatlı komisyon karşılığında ülkeyi, AB’ye peşkeş çekerek
(vatanı ve halkı satarak), kendilerini
kurtarmak istiyorlar… Yaptıkları ihanetlerin, vurgunların, ülkemizi içine iteledikleri bataklığın hesabının sorulmasından kurtulmak istiyorlar. Yerli Parababalarının bu paniğini anlayan yabancı
(Batılı) Parababaları da, işi ağırdan alarak, isteklerinin tümünü eksiksiz elde
etmek istiyorlar. Bunları bir anda-seferde öne sürerlerse, infial uyandıracağını
bildikleri için de işi zamana yayıyorlar.
Satılmış medyanın dönekler ordusundan oluşan yazar-çizer-yorumcularıyla,
yerli-yabancı Parababalarının aylıklı
hizmetkârlarına dönüşmüş profesörler,
uzmanlar, durup dinlenmeden, yapılan
ihaneti Halkımıza “ilerleme, medeniyet
ve barış projesine ortak olma” diye yutturmak için çalışıyorlar.
Kurtuluş Partisi bu gidişe son verecektir.
***
“Kurtuluş Partisi bu gidişe son verecek” ve tüm değerleri yaratan emekçi insanlarımızla birlikte; sömürünün,
vurgunun, talanın olmadığı bir düzeni
kuracaktır. Cenneti dünyada yaşamayı
bir özlem olmaktan çıkaracak; ülkemizi emekçi halklarımız için Cennet
kılacaktır. Halkın Kurtuluş Partisi
önderliğinde Halklarımız, bu insanca
yaşam mücadelesini muhakkak zafere
ulaştıracaktır. q
İki mafyatik teşkilat, çıkarları çatışınca lağım patladı. Pislikler ortaya bir
bir saçılmaya başladı.
Bu pisliklerden biri de gazeteci
namı altında AKP çıkar amaçlı suç örgütü adına işadamlarına çöken, sonra
da onları bir takım klik ve lobi güzellemesi adı ile kurtaracağını söyleyerek
tehdit, şantajla menfaat elde etmeye
çalışan Veyis Ateş’tir.
Ne duruyorsunuz savcılar soruşturma başlatmak için? Bizi, Halkın
Kurtuluş Partisinin suç duyurusu yapmasını mı bekliyorsunuz?
Buyurun o halde. Beklenen suç duyurusunu yaptık İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı önünde dosya. Tehdit ve
şantaj, suç işlemek amacıyla örgüt
kurma, adil yargılanmayı etkilemeye
teşebbüs. Her şey açık. Biz takipteyiz
bilin. Ama halkımız, milyonlar da takipte onu da bilin.
18.06.2021
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kında “suçu ve suçluyu gizlemekten”
suç duyurusunda bulunduk. Bu suç
duyurumuzun takipçisi olacağız.”
Doğan Çıngı Yoldaş’ın ardından
söz alan Parti Avukatlarımızdan Ayhan
Erkan, İBB’nin “kişisel verilerin gizliliği” safsatasına sığınmasını eleştirerek Tayyip Erdoğan’ın diplomasının
ülkemizde tartışma konusu olduğunu,
söz konusun kişinin diplomasının olup
olmadığını bilmenin tüm vatandaşların
hakkı olduğunu dile getirdi.
İBB’nin bu tavrının Tayyip’i korumaya yönelik olduğunu dile getiren
Erkan, Meclisteki Amerikancı Beşli
Çete’nin hepsinin iplerinin CIA’nın
elinde olduğunu ifade etti.
AKP’giller’in işledikleri binbir
suçun peşini bırakmayacağımız gibi
Tayyip’in Diploma Sahtekârlığının da
peşini bırakmayacağız.
11 Haziran 2021
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M. Gürdal Çıngı
Halkımız; “batmış bezirgân eski
defterleri karıştırırmış”, der.
Bu Tayippgiler de Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi
plandaki temsilcileri ve bizzat o sınıfın üyeleri oldukları için, ekonomik
olarak battıkça eski defterleri karıştırıyorlar. Ancak onlar, alacaklarını değil, elde avuçta satılmamış ne kadar
Kuvayimilliye yadigarı Kamu Malı
varsa onları satmak için eski defterleri
karıştırıyorlar:
“Özelleştirmeler hız kesmiyor:
MKE’nin ardından TEİAŞ
Makine Kimya Endüstrisi’nin
(MKE) ardından Türkiye Elektrik
İletim A.Ş. (TEİAŞ), Cumhurbaşkanlığı Kararı ile özelleştirme kapsamına alındı.”
Böyle duyuruyor medya son Özelleştirmeleri.
Peki MKE nedir? Önemi nerededir?
“Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumu (kısaca MKE veya MKEK),
Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve
gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir. Kurum, savunma sanayi
alanında faaliyet göstermekte olup
Millî Savunma Bakanlığına bağlı bir
kamu iktisadi teşebbüsüdür. MKE
Kurumu, sermayesinin tamamı devlet tarafından karşılanarak 15 Mart
1950 tarihinde ilgili yasa ile kurulmuştur. Kurumun temelleri Fatih
Sultan Mehmet tarafından kurdurulan Top Dökümhanesine dayanmaktadır. Kurum, dünyada 40’tan fazla
ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı göstermiştir. 2020 senesinde Kurumun kârı 925.788.800 TL tutarına
ulaşmış ve böylelikle en çok kâr eden
kamu sanayi kuruluşları arasında
ilk 3’te yer almıştır. 2020 yılı itibarıyla MKE Kurumu, Türkiye’nin en
büyük 100 sanayi kuruluşundan biri
olup 90. sırada yer almakla birlikte
Türkiye’deki savunma sanayi kuruluşları arasında 4. ve kamu sanayi
kuruluşları arasında ise 7. sırada
bulunmaktadır.
“(…)
“Değişik unvan ve statüler altında 15. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar inebilen tarihi
bir geçmişe sahip olan Kurumun
temelleri Fatih Sultan Mehmet’in
Top Dökümhanesinin kurdurmasıyla atılmıştır. Kurum sırasıyla; 15.
Yüzyıl’ın ikinci yarısından başlayarak Top Dökümhanesi (İstanbul
Tophanesi), 1832-1908 yılları arasında Tophane Müşirliği, 1908-1909
yılları arasında Tophane Nazırlığı,
1909-1921 yılları arasında ise İmalat-ı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi adlarıyla Osmanlı İmparatorluğu’nda hizmet vermiştir. İmparatorluğun işgali ile İstanbul’dan
kaçırılan bir kısım tezgâh, teçhizat,
malzeme ve ustalarla 1921 yılından
itibaren Türk Kurtuluş Savaşında
ulusal bağımsızlık hareketinin içerisinde yer almıştır. 1921 yılında AsHKP’den:

Batmış bezirgân…
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü
adı altında yeniden teşkilatlandırılmıştır. Merkezi Ankara’da olan bu
oluşum, İstanbul, Kırıkkale ve yurdun birçok köşesinde yer alan kuruluşlarla Cumhuriyet döneminin
başta savunma sanayi olmak üzere
birçok farklı sanayi alanında yapılanmasının temel taşlarından biri
olmuştur.” (https://tr.wikipedia.org/
wiki/Makina_ve_Kimya_End%C3%BCstrisi_Kurumu)
İşte AKP’giller, böylesine stratejik
öneme sahip bir Kamu Malını-Kamu
Kurumunu özelleştiriyorlar. Ordunun
ihtiyaçlarını karşılayan bir kurumu
özelleştiriyorlar. Aynen Sakarya’daki Tank Palet Fabrikasını özelleştirip
Katarlılara sattıkları gibi Ordunun ihtiyaçlarını karşılayan kurumları özelleştiriyorlar.
15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı sonrası Ordunun Okullarını (Ortaokullarını, Liselerini, Akademilerini),
Askeri Hastanelerini kapattıkları gibi
sıra MKE’ye gelmiş oldu.
“Site Bekçisi” konumuna düşürdükleri Orduyu, bir de dış görevlerde
kullanıyorlar ABD ve AB’nin istekleri
üzerine. Yugoslavaya’da kullandılar.
Irak-Libya işgalinde kullandılar. Suriye’de kullanmaya devam ediyorlar.
Libya’da kullanmaya devam ediyorlar.
Sıra Afganistan’a geldi. Sözde NATO
çerçevesinde bulundukları Afganistan’da Kabil Havaalanı’nın korunmasını üstlenmek istiyorlar. Üstelik de
ABD ve diğer Batılı ülkeler askerlerini
bu bataktan çekerken…
Artık askerlerimiz ölmesin, diyor
Batılılar. ABD diyor ki; Conilerimiz
ölmesin, Mehmetçiğe ne olursa olsun.
Biliyoruz yine bir zamanlar,
1950’lerde de NATO’ya girebilmek
için Kore Savaşı’na katıldık Demokrat
Parti iktidarı döneminde. 900’den fazla Mehmetçiğimizi orada toprak altında bıraktık geldik. Yüzlercesi de sakat
kaldı. Gazi oldu…
Batılılar bir zamanlar; “Sanayi
gerekmez size. Siz bizim manavımız
olun, yeter size” derlerdi.
Manavlık bitti!
Tarım öldü!
Çiftçi öldü!
Şimdi ölüm sırası Mehmetçikte!
Yani, bir zamanlar Soros’un söylediği, istediği gerçekleşiyor. Hatırlarsak
Soros; “En iyi ihraç ürününüz Ordunuzdur”, demişti…
Sür Türk Ordusu’nu savaşa. Sür
kardeş halklar üzerine. Sür ki, aramıza
kan davaları girsin bu kardeş halklarla.
Sür ki; ABD-AB Emperyalistlerinin
emirleri yerine gelsin…
Niye?
Tayyipgiler iktidarda kalsınlar, vurgun ve talanlarını sürdürsünler, diye.
Bunlar böyle!
Bunlar acımasız, vicdansız, insafsız bir tür.
Ruhlarına sinmiş alıp satmak.
Kamu Malıymış, stratejik kurummuş. Ne önemi var... Sat gitsin… Özelleştir gitsin…
Önce yerli alıyor bir kısmını, sonra onu da yabancıya satıyor. Daha ge-

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından
Hukuka Uygun Karar!

“Soru 1: Diploma Nerede?”
ve “Soru İki: Amerika’da boynuna takılan Yahudi Cesaret Madalyası nerede?” Pankartları İfade
Özgürlüğü Kapsamındadır
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı,
Partimizin İzmir İl Örgütü’ne asılan
“Soru 1: Diploma Nerede?” ve
“Soru İki: Amerika’da boynuna
takılan Yahudi Cesaret Madalyası
nerede?” pankartları hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
verdi. İsminin önüne Sayın titrini hak
eden Savcı, emsal olacak, “Bu ülkede
AKP’giller’in ve Reisinin hukuk bürosunun bir memuru olmayı reddeden
namuslu savcılar da kalmış”, dedirten
örnek bir karar verdi ve Sayın Savcı

kararında: “Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsuru yoktur, ifade
özgürlüğü kapsamındadır” dedi.
Bilindiği üzere; İzmir İl Örgütümüze 29 Nisan’da “Soru Bir: Diploma
Nerede?” ve 17 Mayıs’ta “Soru İki:
Amerika’da boynuna takılan Yahudi Cesaret Madalyası nerede?” pankartları asılmıştı.
21 Mayıs’ta ise İzmir Cumhuriyet
Başsavcılığı Memur Suçları Nöbetçi
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla;
parti binamıza asılan pankartlarla “İma
yoluyla Cumhurbaşkanına Hakaret”
edildiği gerekçesiyle HKP Genel Sekreter Yardımcımız ve İzmir İl Başkanımız Av. Tacettin Çolak Yoldaş
gözaltına alınmış, ifadesinin ardından

çen gün Şehir Hastanelerinde olduğu
gibi…
Şehir Hastanelerini yapan ve işleten şirket, tüm bu hizmetleri yabancılara sattı geçti gitti. Vuracağı kadar
vurgun vurdu. Şimdi de yabancılar
vuracak. Nasılsa hasta garantili, tahlil,
çekim garantili. İster hasta gelsin ister
gelmesin, ister çekim yapılsın ister yapılmasın. Para alınacak devletten.
Aynen otoyollarda, köprülerde, tünellerde olduğu gibi…
“Ülkemizde TEİAŞ tarafından
yürütülen iletim faaliyeti, üretilen
elektriğin tüketiciye dağıtımını sağlayan ve dağıtım şebekesine aktarımından sorumlu kritik faaliyeti
ifade etmektedir.” (https://www.teias.
gov.tr/tr-TR/hakkimizda)
Daha önce (2009’dan itibaren) özelleştirdiler elektrik üretimi ve dağıtımını.
Şimdi sıra iletime geldi, gördüğümüz
gibi. Üstelik “kritik faaliyet” icra etmektedir TEİAŞ. Ama olsun. Ne gam!
Yeter ki yerli yabancı Parababaları
vurgun vursun, AKP’giller komisyonlarını alsınlar, iktidarda kalsınlar…
Nasılsa Türkiye, Yağma Hasan’ın
böreği. Nasılsa, Osmanlı’dan kalma;
devlet malı deniz, yemeyen domuz,
anlayışımız var.
Nasılsa Tevfik Fikret’in yazdığı
gibi;
Han-ı Yağma
Bu sofracık, efendiler, ki -iltikama muntazır
Huzurunuzda titriyor- şu milletin hayatıdır;
Şu milletin ki muztarib, şu milletin ki muhtazır,
Fakat sakın çekinmeyin, yiyin,
yutun, hapır hapır.
Yiyin efendiler, yiyin; bu han-ı
iştiha sizin;
Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin!
Efendiler! Pek açsınız, bu çehrenizde bellidir;
Yiyin, yemezseniz bugün, yarın
kalır mı, kim bilir?
Şu nadi-i niam, bakın, kudumunuzla müftahir,
Bu hakkıdır gazanızın, evet, o
hakk da elde bir!

AKP’giller, Kuvayimilliye Yadigârı Kamu Mallarını birer birer peşkeş çekiyor...

hazmı, yok zarar,
Gurur-ı ihtişamı var, sürür-ı intikamı var.
Bu sofra iltifatınızdan işte ab u
tab umar;
Sizin bu baş, beyin, ciğer, bütün
şu kanlı lokmalar.
Yiyin efendiler, yiyin, bu han-ı
can-feza sizin;
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Verir zavallı memleket, verir ne
varsa; malını
Vücüdunu, hayatını, ümidini,
hayalini;
Bütün ferag-ı halini, olanca
şevk-ı balini
Hemen yutun, düşünmeyin haramını, helalini.
Yiyin efendiler, yiyin; bu han-ı
iştiha sizin;
Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin!
Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak:
Yarın bakarsınız söner, bugün çıtırdayan ocak;
Bugünkü miğdeler kavi bugünkü
çorbalar sıcak,
Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış,
çanak çanak…
Yiyin efendiler, yiyin; bu han-ı
pür-neva sizin;
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!

Büyüklüğün biraz ağır da olsa

Tekel İşçileri bundan yıllarca önce,
TEKEL’in Özelleştirilmesi sürecinde
yaptıkları eylemlerde haykırmışlardı;
“Sat sat nereye kadar, bitti buraya
kadar!” diye.
Nereye kadar satacaksınız?..
Yine Sovyetler’in kurduğu Sümerbank’ı da bunlar sattı biliyorsunuz.
Adını dahi sattılar utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan. Hatta Bakanları
Kemal Unakıtan alçağı; “Babalar gibi
satarız. Adını da Tarihten sileceğiz”,
demişti, hatırlarsak.
Satılmadık, halkımızın deyişiyle
bir donumuz kaldı. Sıra ona geldi artık.
Bu nasıl bir zengin ülkeymiş ki,
sata sata bitmiyor.
Birinci Kuvayimilliyeciler, Sovyetler Birliği’nin maddi-teknolojik-teknisyen vb. her türlü yardımıyla
ne kadar Kamu Malı, Kamu Kurumu
kurmuşlar, üretmişler ve halkımıza armağan etmişler.

da serbest bırakılmıştı.
Genel Sekreter Yardımcımız Av.
Tacettin Çolak hakkında TCK m.
299’dan “Cumhurbaşkanına Hakaret”
iddiasıyla başlatılan soruşturmada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı; Yargıtayın çeşitli Ceza Dairelerinin emsal
kararları, Anayasanın 25’inci maddesi
“Düşünce ve kanaat hürriyeti”, Anayasa’nın 26’ncı maddesi “Düşünceyi
açıklama ve yayma hürriyeti” kapsamında değerlendirilerek Yoldaşımız
hakkında kovuşturma yapılmasına yer
olmadığına dair karar verdi.
İzmir İl Başkanımız hakkında
“Soru Üç: 128 Milyar Dolar ve 208
Ton Altın Nerede?” pankartı hakkında yürütülen soruşturma ise devam
ediyor.
İşte İzmir Cumhuriyet Savcısının verdiği, bütün savcılara, özellikle
Cumhurbaşkanına Hakaret iddiasıyla

durmadan soruşturmalar açan savcılara örnek olacak karar:
“Söz konusu pankartların içeriğinin Türkiye’deki günlük siyasal,
sosyal ve ekonomik güncel konulara yönelik olduğu, T.C. Anayasasının
26. Maddesi ile Avrupa İnsanları
Sözleşmesinin
10.
Maddesinde
öngörülen ifade özgürlüğü kapsamında
kaldığı, Cumhurbaşkanına Hakaret
suçunu oluşturacak nitelikte olmadığı,
Cumhurbaşkanının
şahsına
ve/
veya Cumhurbaşkanlığı Makamına
yönelik
hakaret
içermediği,
eleştiri kapsamında kaldığı, bu
nedenle
T.C.Cumhurbaşkanına
Hakaret suçunun yasal unsurlarını
oluşturmadığı, ayrıca başkaca herhangi
bir suçu da oluşturmadığı,
Yine 2820 Sayılı Siyasi Partiler
Kanununun Siyasi Partilerin Amaçları ve Faaliyetleri ile ilgili yasakları

Yiyin efendiler, yiyin; bu han-ı
zi-safa sizin;
Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin!
Bütün bu nazlı beylerin, ne varsa
ortalıkta say:
Haseb, neseb, şeref, şataf, oyun,
düğün, konak, saray
Bütün sizin, efendiler, konak, saray, gelin, alay
Bütün sizin, bütün sizin, hazır
hazır, kolay kolay
Yiyin efendiler, yiyin; bu han-ı
iştiha sizin;
Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin!

Bunlar böylesine düşman Kamu
Malına.
Çünkü yukarıda da dediğimiz gibi,
Bunlar Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi plandaki temsilcileri.
Bunlar ki, halkımızı Allah’la aldatanlardır.
Bunlar ki, aşımıza ekmeğimize göz
koyanlardır.
İşsizlik ve Pahalılık almış başını gidiyor. Döviz fiyatlarını tutabilene aşk
olsun.
Koronavirüs dolayısıyla binlerce
canımızı yitirdik.
Binlerce esnaf işsiz kaldı.
Ama onlar zevk-ü sefa içindeler. Saraylarında sefa sürüyorlar. Osmanlı’dan
kalma Saraylar yetmiyor efendilere; Ankara’daki Çankaya Köşkü yetmedi, Atatürk Orman Çiftliği içinde Kaçak Saray
yaptırdı Tayyip. Üstelik Danıştayın verdiği yıkım kararlarına rağmen… Yani şu
anda Kaçak Saray’da oturuyor Tayyip. O
yetmedi; Marmaris’te yaptırıyor Yazlık
Saray. O da yetmiyor, Van-Ahlat’ta yaptırıyor Saray. Uçan saraylarının sayısını
bilen yok neredeyse...
Oysa bilmiyor ki; Saray=Mezardır.
O aslında bir mezarda yaşıyor canlı
cenaze olarak…
İktidara getirilmenin ve iktidarda
tutulmanın diyeti olarak, ABD’ye Atatürk Orman Çiftliği içinde Kaçak Büyükelçilik yaptırıyor.
Ama unutmasın, bunun hesabı bağımsız mahkemeler huzurunda sorulacak kendilerinden!
Yüz binlerce üniversite mezunu
genç işsiz gezerken, adamlarına yüz
binlerce liralık maaş verdiriyor. Onlara 1 değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil,
10-11 maaş bağlatıyor. Benim borumu
çalsınlar, diye. Bana hizmet etsinler,
diye…
Yolsuzlukları, hırsızlıkları saymaya kalksak sayfalar yetmez… Çünkü
karşımızda meşru bir parti ve meşru
bir iktidar yok. Çıkar amaçlı bir suç
örgütü var.
Bu devran böyle gider mi?
İlanihaye devam eder mi?
Asla gitmez, asla etmez!
Bu ülkenin yurtseverleri, halkseverleri, gerçek devrimcileri olarak bu
lanet düzeni bir gün mutlaka yıkacağız.
İnsanın insanı ezdiği, sömürdüğü,
soyduğu, zulmettiği, acılara buladığı,
sürekli kanattığı bu düzene son vereceğiz.
Herkesin eşitçe, kardeşçe, özgürce
yaşadığı bir ülke kuracağız.
Demokratik Halk İktidarını kuracağız.q

düzenleyen 4. Kısımdaki 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,90,
Mülga 92, 93, 94, 95, 96 Mülga maddelerinde yazılı herhangi bir kısıtlamayı da ihlal etmediği,
Tüm dosya kapsamından anlaşılmakla; Atılı suçlardan dolayı adı
geçen şüpheli hakkında belirtilen
nedenlerle kamu adına KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA karar verildi”
Verilen bu karar sonrası Genel Sekreter Yardımcımız Av. Tacettin Çolak
Yoldaş bir açıklama yaptı. Çolak, verilen kararın son derece yerinde olduğunu belirterek bu kararın altına imza
atan savcıyı kutladığını dile getirdi.
4 Temmuz 2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
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etmiş yıl önce de emperyalistlerin
pis çıkarları için Kore Savaşı’nda
900’ün üzerinde Mehmetçiğimize kıymıştınız.
Allayıp pulladığınız, “demokrasi
kahramanı” ilan ettiğiniz Menderes;
14 Mayıs 1950’de iktidara geldikten
kırk gün sonra, 24 Haziran 1950’de,
emperyalistlerin safında savaşmak
üzere 4500 kişilik bir tugay askerimizi
Kore’ye gönderdi.
Bu ihanetin karşılığında Batılı Emperyalistler Türkiye’yi NATO’ya kabul etmişlerdi.
Şimdi de “NATO’nun ikinci büyük ordusuyuz” diyerek Mehmetçiklerimizi Afganistan’da benzer bir
bataklığın içine itmek istiyorlar.
Niçin?
AB-D Emperyalistlerinin Büyük
Ortadoğu Projesi’nde kendilerine yeniden roller verilmesi için… Batılı
efendileri tarafından ciddiye alınmak
ve bir süre daha iktidarda kalabilmek
için...
Oysa Afganistan’ın bir bataklık olduğu açık seçik görülmekte.
Ama bunu, görmek isteyen gözler
görebilir. Görmek istemeyen göze ne
anlatsan boş.
Esasen Afganistan, Sosyalist iktidarın devrildiği günden itibaren Afgan
Halkı için cehenneme döndürüldü.

B

Bilindiği gibi 1970’li yıllarda, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerde ilerici iktidarlar vardı.
Afganistan’da 1978’de ordu içindeki ilerici, yurtsever subaylar Sosyalist Halk Partisi ile birlikte bir devrim
gerçekleştirmişti.
Fakat CIA boş durmadı; önce Pakistan’da CIA’nın tezgâhladığı faşist
darbeyle ilerici Zülfikar Ali Butto
iktidarını devirdi, Faşist Goril Genelkurmay Başkanı Ziya-ül Hak’ı başa
getirdi. Sonra da Pakistan’da on binlerce medrese açtırarak, dünya çapında
topladığı Ortaçağcı irticacıları eğitti,
donattı, silahlandırdı. Afganistan’da
sosyalist iktidara karşı savaştırdı.
Bu gerici cepheye karşı Sovyetler
Birliği, Afganistan’daki Sosyalist İktidarla Enternasyonalist dayanışma gereği Kızıl Ordu’yu Afganistan’a yolladı.
Böylece Sosyalist İktidarı, Sosyalist Kamp’ın çöküşüne kadar yıkamadılar.
Hatta Sovyetler’in bu devrimci tutumu o dönem birçok sol geçinen grup
tarafından “işgal” olarak değerlendirildi. Bazıları ise bizzat bu gerici Ortaçağcıların safında sosyalist iktidara
karşı (ama “solcu” olduklarını gizleyerek) silahlı mücadele yürüttüklerin bile
yazdılar.
Başta ABD olmak üzere Batılı
Emperyalistler, tıpkı 2011’den sonra
Suriye’de yaptıkları gibi en gelişkin
silahlarla donattıkları, Türkiye’ye vermedikleri Stinger füzelerini verdikleri

Aç bir kartalın, açlıktan ölmek üzere
olan bir çocuğun bedenini yemek için
beklediği o ödüllü meşhur fotoğraf gelse ekrana… Utancımızdan kıvranmaya
başlasak, ama film daha yeni başlasa…
Bir parça kauçuk uğruna, az çalıştığı ya da isyan ettiği gerekçesiyle çocuk
işçilerin ellerini kestiren Belçika Kralı
gibi doyumsuz sömürgeciler başta gelmek üzere, çocuklara karşı suç işleyen
hayvan ruhlu insanlar bir bir sahneye
çağrılsa siz melekler tarafından; ekmek
almaya giderken vurulan Berkin’in katilleri, organ mafyaları, uyuşturucu
tacirleri, çocuklarını kendi elleriyle
fuhuşa sürükleyen babalar ve anneler,
sapıklıklarını dinle örtmeye çalışan tarikat şeyh ve müritleri, gölgesinde oynayacak bir tek ağaç bırakmayan doğa
katilleri… bir dokunuşunuzla yok olsa,
dünya ancak o zaman size layık olur,
bilirim. Bütün bu suçları işleyenlerin
yüreğinde bir damla çocuk sevgisi
yokken ve bir çocuğu sevebilmekle
başlıyorken insan olabilmenin alfabesi, bu dünyayı size layık görmek, tüm
bu suçlara ortak olmaktır, bilirim…

Çocuk İşçiliği Cehennemini Yaratan
Parababaları Düzenidir!

u koca mavi gezegenimizde gün
geçmiyor ki insanlık kötü bir haberle sarsılmasın. Biz Kurtuluş Partililer için bu tür haberler hiç de şaşırtıcı
değil. Çünkü içinde yaşadığımız Sınıflı
Toplumu, tüm hücrelerine kadar Bilimsel Sosyalizm ışığında Partimizin
ilk Genel Başkanı Hikmet Kıvılcımlı’nın teori ve pratiği ile çözümleyebiliyoruz. Aşağıda konu edineceğimiz
raporun neden ve sonuçlarını da işte
Hikmet Kıvılcımlı’nın şu tespiti ne de
güzel açıklıyor:
“Hangi ülkede hangi çocuğun
kaç lokma ekmek yiyeceğine, servet sahiplerinin bir araya geldikleri
kahvaltılarda ve yemeklerde karar
verilir.”
İşte “dünyadaki 160 milyon Çocuk İşçi” gerçekliğinin yaratıcısı da
bu kangrenleşmiş, kokuşmuş; dünya
halklarına yoksulluk, işsizlik, ölüm,
kan, acı ve gözyaşından başka bir şey
vermeyen Parababaları düzenidir.
Şöyle ki; UNICEF ile Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) her dört yılda
bir Çocuk İşçiliğine dair raporlar hazırlar ve bunları dünya kamuoyu ile
paylaşır. Bu yılki rapor da 12 Haziran
Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele
Günü öncesinde ve Çocuk İşçiliği:
2020 Küresel Tahminler, Eğilimler
ve Önümüzdeki Yol  başlığı ile yayın-

YPG’ye verdiği askeri destekten milim
geri adım atmadığı açık.
Velhasıl adam yerine koymadıkları
ortada. Ama bizimkiler, “bize yardım
edin Afganistan’da hizmet edelim”
diye emre amadeyiz havasındalar.
Fakat kazın ayağı hiç de öyle değil.
Rusya, hemen bizimkilerin Afganistan havaalanı önerisine itiraz etti.
Taliban da; “ülkede yabancı güçler
istemiyoruz”, diye açıklama yaptı.
NATO güçleri de çekiliyor.
Peki, bizimkiler “hizmeti” kiminle
edecekler?
Mehmetçikle…
Yani yetmiş yıl önce Kore’de Kunuri Çatışması’nda olduğu gibi, Amerikan Conileri ölmesin diye bizim
gençlerimizi ateşe atacaklar.
Yetmiş yıl önce bunun “ödülünü”
NATO’ya kabul edilmekle alanlar, bugünlerde bir miktar döviz elde etmek
ve ne pahasına olursa olsun iktidardan
devrilmemek için bu ihaneti yapmaya
can atıyorlar.
Ama hepsi boşuna…
Baksanıza dünya ölçeğinde izlenme
rekorları kıran Sedat Peker videolarında
tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülüyor.
Her türlü gayrimeşru ilişki ağı içinde
bulunanların devletin yönetim mekanizmalarına çöktüğü bir ortamda, hukuk
devleti olmaktan çıkmış, çete devleti
haline dönüşmüş bir yönetimin uzun vadede yaşaması mümkün değildir.
Artık yolun sonuna geldiniz.
Giderayak bir de Afganistan macerasına girerek Mehmetçiklerimize
kıymayın.
Yazıktır, günahtır, ayıptır.q

“Özgürlük için gökyüzünü satın
almanıza gerek yok, ruhunuzu satmayın yeter.” diyor ya hani N. Mandela, keşke Çocuk, ah keşke, dünyayı
hep ruhu çocuk kalabilenler yönetse...
“Diğerleri lüks otomobillere binebilsinler diye, neden bazı insanlar
çıplak ayaklarıyla yürümek zorundadır?” diyerek dünyanın herhangi
bir yerindeki bir yetimin hakkının
yenmesine isyan etmezdi Fidel Castro o zaman. Ayaklar hiç üşümez, hiç
kanamazdı… Sadako Sasaki adlı bir
çocuk vardı bir zamanlar Japonya’da.
ABD’nin Hiroşima’ya atom bombası
atması sonucu binlerce çocukla aynı
kaderi yaşamış ve kanser olmuştu.
Kâğıttan Bin Turna Kuşu efsanesi der
ki: “Bir insan kâğıttan 1000 Turna
Kuşu yaparsa dileği kabul olurmuş.” Ne yazık ki bu küçük Japon
kız, kâğıttan 644’üncü turnayı katlarken öldü. Sadako’yu öldürenlerin de
çocukları vardı elbette ama, dünyaya
hâkim olma hırsı, onların da gönül gözünü kör etmişti...
Irkı, dili, dini, göz rengi fark etmeksizin binlerce çocuk “Çığlığım
Gözlerimde” dedi ama duyan olmadı.

O gözlerde hep kan ve gözyaşı vardı…
O gözlerde kulakları sağır eden sessiz
çığlıklar vardı…

suyu enjekte edebiliyoruz mesela. Ve
bilsek de unutuveriyoruz, bunu yapan
anne de bir zamanlar çocuktu. Hatayı
ne zaman yapmıştık? Neden masum
bir ruh, bir canavara dönmüştü? Suçlu
kim?.. Baba olup yavrularımızın ırzına
geçebiliyor, onu satabiliyoruz Elmalı’da, Afşin’de, Tokat’ta… O masum
çocukları diri diri mezara gömüyor,
eline bir kurşun kalem verip utancın
resmini yap diyoruz!!!
Bu kısır döngü devam ediyor, yeni
senaryolar yazılmak üzere izlettiğiniz
film bitiyor ve ama dünya dönüyor,
Güneş her sabah yeniden doğuyor.
Keşke çocuk, Güneşi tutsam, dünyanın
tüm çocukları üflese ve bir mum misali
sönse güneş diyorum bu utancı yaşarken etimle, kemiğimle…
Sonra yine aynı şey oluyor; mademki bu imkânsız, mademki ben bir
insanım, geriye iki satır kalıyor usumda sadece:
Yok öyle umutları yitirip karanlıklara savrulmak,
Aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak…
Nazım Hikmet

* Çocukların sağlığına, güvenliğine veya ahlakına zarar verebilecek işler olarak tanımlanan tehlikeli işlerde
çalışan 5 ila 17 yaşlarındaki çocukların
sayısı ise 2016 yılından bu yana 6,5
milyon artarak 79 milyona yükseldi.
*Çocukların çalıştırıldığı sektörlerin başında ise tarım geliyor. 112
milyon ile dünyadaki Çocuk İşçilerin
yaklaşık yüzde 70’i tarımda çalışıyor.
*Yüzde 20’lik (31,4 milyon) bir
kesim hizmet sektöründe, yüzde 10
(16,5 milyon) ise endüstride istihdam
ediliyor.
* Çocuk İşçi olarak çalışan 5 ile
11 yaş arasındaki çocukların yaklaşık
yüzde 28’i, 12 ile 14 yaş arasındaki çocukların ise yüzde 35’i eğitim dışında
kalıyor.
*Çocuk İşçiliği, her yaştaki erkek
çocukları arasında kız çocuklarından
daha yaygın görülüyor. Haftada en az
21 saat yapılan ev işleri hesaba katıldığında ise, Çocuk İşçiliğinde görülen
cinsiyete dayalı fark azalıyor.
*Kırsal alanlarda Çocuk İşçiliğinin görülme sıklığı (yüzde 14), kentsel
alanlardakinden (yüzde 5) neredeyse
üç kat daha yüksek.
*Sahraaltı Afrika’da her 4 çocuktan biri işçi.
*Yaklaşık 16 milyon 600 binlik artışla Çocuk İşçi sayısındaki en büyük
artış Sahraaltı Afrika’da kaydedildi.
Bölgedeki krizler, aşırı yoksulluk ve
yetersiz sosyal koruma tedbirlerinin
artışta rol oynadığı belirtildi. (Tabiî ki

bunlar sonuçlar. Ya bu sonuçları doğuran nedenler hangileridir? Raporda
emperyalistlerin kendi çıkarları ve karları uğruna bölgede yaptıkları katliamlardan, vurgunlardan, yeraltı ve yerüstü zenginliklerin sömürülmesinden hiç
bahsedilmiyor.)
*Sahraaltı Afrika ülkelerinde 5 ila
17 yaş arasındaki çocukların yaklaşık
dörtte biri işçi. Bu oran Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde ise yüzde 2,3.
( h t t p s : / / w w w. i l o . o r g / a n k a ra/areas-of-work/child-labour/
WCMS_800638/lang--tr/index.htm)
***
Ülkemize gelirsek…
Türkiye’deki Çocuk İşçiliği ile ilgili ayrıntılı bir yazı Prof. Dr. Özler
Çakır tarafından Kurtuluş Yolu Gazetesi’nde 09.08.2020 tarihinde yayınlanmıştı.
(https://kurtulusyolu.org/ey-ziya-selcuk-neseli-tatili-ve-egitimde-firsat-adaletini-bir-de-bizden-dinle-bakalim/)
ILO’nun resmi internet adresinden
öğrendiğimize göre “10-17 Haziran’da
gerçekleştirilecek eylem haftasında,
ILO Genel Direktörü Guy Ryder ve
UNICEF İcra Direktörü Henrietta
Fore, yeni küresel tahminlerin yayınlanmasını ve önümüzdeki yolu tartışmak üzere Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında üst düzey bir etkinlikte diğer üst düzey konuşmacılar
ve gençlik savunucularıyla bir araya
gelecek”imiş.

Kıymayın Mehmetçiğe

Keşke Çocuk, ah keşke…
Keşke
başarabilsek
çocuk…
Umutlar gerçek olsa ve “Dünyayı size
versek kocaman bir elma gibi, sıcacık
bir ekmek somunu gibi…”
Karnı aç olanınızın bile, kendini korumaya bile yetmeyen o ufacık,
masum elleriyle ekmeğini nasıl paylaştığını, sonra el ele ne güzel oyunlar
oynadığınızı, koşup coştuğunuzu izlesek sadece yemyeşil kırlarda… Tüm
dünya size kalsa, biz boynumuza asılı
utanç madalyamızla, öylece bakakalsak peşiniz sıra.
Sonra… Sonra bir film açsanız
“kendinizi izleyin” dercesine tüm insanlığa. Savaşlarda size layık gördüklerimizi, çöpleri karıştırırken bulduğunuz bir ekmeği, neden çöpte ekmek
varken hâlâ aç çocuklar var diye hiç
ama hiç sorgulamadığımızı, metrobüste mendil satarken tanımadığınız bir
dize başınızı koyup uyuyakaldığınızı
izlesek… “Onca Yoksulluk Varken”
adıyla kitaplar yazılıp okunadursun,
üstü başı yırtık bir çocuğu izlesek, bir
köpeği hasret kaldığı içten bir sıcaklıkla sarmalayıp kucakladığını görsek…

dıkları IŞİD canisiyle işbirliğine giderek şiddet eylemlerini artırdı. Şehirler
işgalci güçlerin denetiminde olsa bile
Afgan kırsalında Taliban’ın gücü hiçbir zaman kırılmamıştır.
ABD’nin kukla Afgan yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin, anlaşmaların hiçbir kıymeti harbiyesi de bulunmamakta. Taliban hız kesmeden saldırılarını sürdürmekte
Sonuç olarak; yirmi yıldır ABD’nin
işgalinde olan Afganistan, artık kendilerinin de bir an önce kurtulmak istedikleri bir batağa dönüşmüş durumda. Dolayısıyla Afganistan’daki ABD, NATO
güçlerinin, Suriye’de olduğu gibi kademeli olarak çekilmeyi sürdürdüğü bir
dönemde, Türk askerini “Kâbil Havaalanını koruma” gerekçesiyle de olsa
Afganistan’da bulundurmak açıkça intihardır. Mehmetçiği, Taliban/IŞİD canilerinin önünde yem etmektir.
“Stratejik müttefik” dedikleri
ABD’nin yeni başkanı Biden üç ay
telefonlarına çıkmadığı bizimkilerle
NATO çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdi, bildiğimiz gibi.
Görüşmede, paramızı aldıkları halde ülkeye göndermedikleri F-35’lerin
gasp edilmesi konusu da 24 Nisan Soykırım yalanı da “hamdolsun”(!!!) gündeme gelmemiş. Yani eğer gündeme
gelmiş olsaydı Biden’dan fırça yiyeceği kesindi. O nedenle şükretmekte,
çakma halife hazretleri!!!
“Hülooğğ”culara coşku vermek
için Rusya’dan aldıkları S-400’ler de
depolarda çürümeye terk edilmiş durumda.
ABD’nin, Kuzeydoğu Suriye’de

landı. Önce bu önemli rapordan bazı
rakamlar paylaşalım:
***
*Çocuk İşçi olarak çalışan çocukların sayısı son dört yılda 8,4 milyon
artarak dünya genelinde 160 milyona
yükseldi; COVID-19 salgınının etkileri nedeniyle de milyonlarca çocuk
daha risk altında.
* 2020 yılı başında kaydedilen bu
sayının dört yıl önceye göre 8 milyon
400 bin daha fazla olduğu belirtiliyor.
* Koronavirüs pandemisi nedeniyle tablonun arada geçen zamanda daha
da ağırlaştığı tahmin ediliyor.
* Pandemi nedeniyle yoksulluk
artışına yönelik tahminlerin doğru çıkması halinde 2022 yılı sonu itibarı ile
9 milyon çocuk daha çalışma hayatına
katılmış olacak.
*İstatistik modellemeler ise bu sayının çok daha yüksek olabileceğini
ortaya koyuyor. *UNICEF’in istatistik uzmanı Claudia Cappa’nın AFP’ye
yaptığı açıklamaya göre ise “Tasarruf
önlemleri ve diğer faktörler nedeniyle
işçi çocukların sayısı gelecek yılın sonuna kadar 46 milyon daha artabilir”.
*Şu anda dünyadaki Çocuk İşçi sayısının yarısından fazlasını oluşturan 5
ila 11 yaşlarındaki Çocuk İşçilerin sayısında önemli artış var.

gerici canileri savaştırdılar Afganistan’daki Sosyalist İktidara karşı. Bu
çok yönlü saldırılar karşısında, Sovyetler’in çekilişinden sonra dört yıl,
Sosyalist Kamp’ın yıkılışından sonra
ise iki yıl kadar dayanabildi Necibullah iktidarı.
Sonrası ise malum…

Şeriatçı Taliban eliyle Afganistan
bir cehenneme dönüştürüldü. Kadınlar
tamamen toplum dışına itildi. Gencecik lise öğrencilerini bile başları açık
diye katlettiler. Uyuşturucu trafiğinin
merkezi haline getirdiler Afganistan’ı.
Taliban, emperyalistlerin her türlü
desteği ile bu bölgede askeri anlamda
büyük bir güce dönüştü. 11 Eylül 2001
saldırısı ile ABD’nin korkulu rüyası
haline geldi. Fakat liderleri Usame Bin
Laden’in yakalanıp öldürülmesiyle Afganistan’daki iktidarını teslim etmek
zorunda kaldı.
Bu teslimiyet Taliban’ı bitirmediği
gibi tam tersine Taliban, emperyalistlerin Irak ve Suriye işgallerinde kullan-

Sadako Sasaki’nin heykeli.
Heykelin üzerinde kağıttan turna kuşu.

Size özeniyor büyükler, “Büyüğüm ben, çocuklar var içimde” dizelerini yazıyor mesela bir şair, bu kirli
dünyanın kirli ruhlarından arınmak istercesine… Kendimizi bu pisliklerden
korumayı bu denli istiyorken, sizi koruyamamanın verdiği acıya ve utanca
birer kılıf buluyor ve dilimiz lal, gözümüz kör, ruhumuz ölü yaşayıp gidiyoruz. Sonra hastalıklı ruhlarımızla anne
olup “Bebeğime ısınamadım.” diyebiliyor ve ölsün diye damardan çamaşır

Bir Yoldaş
Sizce bu konuşmalarda, yemeklerde kahvaltılarda emperyalizmin ve
onun yerli işbirlikçilerinin Çocuk İşçiliği cehennemini yarattıkları gerçekliği
masaya yatırılabilecek mi?
Biz pek sanmıyoruz.
Dünya halkları özellikle Kovid-19
sürecinde yerli ve yabancı Parababalarının insan, doğa ve hayvan düşmanı
yüzlerini çok açık bir şekilde görmüş,
etiyle, canıyla, kanıyla onların yarattığı cehennemde yaşamak zorunda
kalmış ve kapitalizmin insanlığı öldürdüğü gerçeğini yaşamıştır. Öte yandan
dünya halkları Küba öznelinde Sosyalizmin insanlığı yaşattığı gerçeğini de
yaşamıştır.
İnsanlık bir gün mutlaka çocukların tüm masumiyetini kirleten, onlara
acılar ve ölümler yaşatan ve onları çocuk işçiliği cehenneminde yakan Parababaları düzeninin yıkılıp; insanlığın
kocaman “büyük bir Sosyalist aile”
olacağı günleri görecektir.
O büyük gün geldiğinde “çocuklar
şeker de yiyebilecek.”
İşte o gün;
Güzel günler göreceğiz çocuklar,
güneşli günler göreceğiz…
Motorları maviliklere süreceğiz
çocuklar,
ışıklı maviliklere süreceğiz…
12.06.2021

HKP
Kadın ve Çocuk Komitesi
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Başyazı
Nurullah Ankut
Baştarafı sayfa 1’de
Bu kumar, bu ihanet, bu soygun masasını devirecek sorudur. Tayyipgiller
İktidarını-Kaçak Saray İktidarını gümbür gümbür devirecek sorudur...
Tayyip’in Diplomasızlığı hiçbir
şek ve şüpheye yer bırakmaksızın belgelendikten sonra, o ve avanesi iktidar
koltuğundan tekerlenecek...
Tayyip, “Resmi Evrakta Sahtecilik”ten ve “Nitelikli Dolandırıcılık”tan
dolayı tutuklanıp mahkemeler önüne
çıkartılacak...
Ve 1994’ten bu yana Tayyip’in attığı bütün imzalar boş düşecek. Yok
hükmünde olacak... Kurduğu bütün
hükümetler, çıkardıkları tüm yasalar
ve kanun hükmünde kararnameler yok
sayılacak yani çöp olacak...
Tayyip’in “Kantin Subayı” olarak
yaptığı askerlik bile çöp hükmünde
olacak ve er olarak yeniden askerlik
yapması gerekecek.
İstanbul Belediye Başkanlığı sürecinde attığı imzalar da geçersiz olacak
çünkü kuşkusuz oraya da sahte diploma verdi...
Tayyip sadece zor kötek; “Ya Müslüman gencimiz mağdur olmasın”,
denilerek Fatih’teki “İstanbul İmam
Hatip Lisesi”ni bitirmiştir. Bu okulların en baba dersleri olan Arapça ve
Kur’an’dan bütünlemeye kalmıştır.
Bütünlemede de işte yukarıda söylediğimiz şekilde düşünen öğretmenler
tarafından mezuniyeti sağlanmıştır...
Bilindiği gibi Tayyip’in “işte diplomam” diyerek servis ettiği her iki
diplomanın da sahteliği kesin olarak
ispatlanmıştır. Üstelik bu sahte diplomalar da birbirinden farklıdır...
Ve “Türkiye Noterler Birliği” Tayyip’in Noter onaylı diplomasının da
sahteliğini, verdiği kararla belgelemiştir. Aslını görmeden “aslı gibidir”
denilerek verilen diploma örneğinin
geçersizliğini belirttikten sonra, bu
sahteciliğe yardım ve yataklık eden İstanbul 15’inci Noterine ceza vermiştir.
Tayyip işte bu sahte diploma örneğiyle
YSK’ye başvurup CB adayları arasına

Nurullah Ankut
DİPLOMASIZ’A AF YOK!
Meseleyi geçiştirmek, unutturmak
yok. Eninde sonunda suçüstü edilip
milletin karşısına bir mücrim olarak
çıkarılacak. Bu görev boynumuzun
borcudur. Halkımıza sözümüzdür.
O zaman da, 1994’ten beri kamu
kurumlarında attığı tüm imzalar boş
düşecek, çöp olacak… Kurduğu bütün
sözde hükümetler, atadığı bakanlar ve
çıkardıkları kanunlar, kararnameler de
yok hükmünde olacak…
“Resmi Evrakta Sahtecilikten”
ve “Nitelikli Dolandırıcılıktan” yargı
önüne çıkarılacak, hesap verecek. Tabiî daha binbir suçu, suçları var bunların; ihanetleri, katliamları, vatan satıcılıkları ve Laik Cumhuriyet yıkıcılıkları var. Bunların her söz ve davranışları Anayasa dışıdır, kanun dışıdır…
O yüzden bunlar hakkında, “Kanunsuzlar” adıyla üç ciltlik kitap yazdık
biz… Bunların hazin, iğrenç, korkunç
hikâyelerini anlatan… Dört yıl sekiz
ay ceza aldık, bu kitaplarda Tayyip’e
hakaret ettiğimiz iddiasıyla… Mahkeme sürecinde yaptığımız söz ve hareketlerimizden dolayı da iki dava daha
açıldı. Devam ediyor onlar…
Suriye’ye gönderilen kaçak silahlardan dolayı onları savaş suçu işledikleri gerekçesiyle UCM’ye şikâyet
etmemiz nedeniyle de yeni bir dava

Diplomasız The Godfather ve Amigoları
katılabilmiştir.
Ve de Tayyip’in tâ Kasımpaşa’dan
arkadaşı ve yanından hiç ayrılmayan,
şu günlerde de Sedat Peker videolarıyla ve Süleyman Soylu ifşaatlarıyla
gündemin en renkli kişilerinden olan
Metin Külünk de aynen şu ifadeyi
kullanarak Tayyip’in Diplomasızlığını
itiraf etmiştir:
“Peygamber’in de diploması
yoktu.”
Tayyip’in Diploması’nı mezun olduğunu iddia ettiği Marmara Üniversitesine sorduk. Ses yok, yanıt yok. Ölü
numarasındalar...
Askerlik Şubesine başvururken
nasıl bir sahte belge verdiğini görmek
için Hulusi’nin MSB’sine sorduk, aynı
durumla karşılaştık...
YSK’ye başvurduk, durum yine
aynı...
Ve Eyüp Lisesine başvurduk. Tayyip diyor ya; İHL’den sonra Eyüp Lisesine kaydolup fark derslerini verdim
ve lise diploması aldım, o diplomayla
da Marmara Üniversitesine kaydoldum ve oradan mezun oldum, diye...
Oradan da hiçbir ses seda çıkmadı ve
dönüş yapılmadı...
O yıllarda İHL mezunları yalnızca
Yüksek İslam Enstitüsülerine ve İlahiyat Fakültelerine gidebiliyorlardı, eğer
yüksekokul da okumak istiyorlarsa...
O yüzden başka üniversitelere
de gidebilmek için İHL mezunları, o
görevle yetkilendirilmiş liselere gidiyorlar, lise mezunu sayılabilmek için
gerekli olan derslerin sınavlarına giriyorlar, başarılı olurlarsa da lise diploması almaya hak kazanıyorlardı... Ve o
diplomayla da sınavını kazanmak koşuluyla üniversitede okuma hakkı elde
ediyorlardı.
Ve bir de İBB’ye başvuralım, dedik. Tayyip bakalım oraya nasıl bir
sahte diploma örneği sunmuş, onu görmüş olalım dedik...
Fakat bu da bizi şaşırtmadı... Gerçi
geç de olsa bir yanıt verdi. Öbürlerinden o kadarcık bir fark ortaya koydu.
Fakat bu fark olumlu mu yoksa daha
da mı olumsuz; ona siz karar verin. İşte
bize verdikleri cevap:
“Cumhurbaşkanı Sayın Recep

Tayyip ERDOĞAN hakkında bilgi
ve belge talebinize dair ilgi elektronik başvurunuz incelenmiştir.
“4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu’nda bilgi edinme hakkına
ilişkin istisnalar düzenlenmiş olup,
söz konusu kanunun 21. maddesinde “kişinin izin verdiği haller saklı
kalmak üzere, özel hayatın gizliliği
kapsamında açıklanması halinde
kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile
hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız
müdahale oluşturacak bilgi veya
belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı
dışındadır” düzenlemesi yer almaktadır.
“Bu nedenle talebiniz, bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olduğundan ilgi dilekçeniz üzerinde herhangi bir işlem yapılamamıştır.”

Gördünüz işte... Bu konu “özel hayatın gizliliği” kapsamına giriyormuş,
Hafızlar da o sebepten talebimizi karşılayamazlarmış.
Bunlarda zerre miktarda olsun
hukuk bilgisi olmadığı gibi akıl fikir,
mantık da yok...
Tabiî ahlâk ve namus da...
Yahu Kamu Görevi yapmış bir insanın, o kuruma nasıl bir öğrenim belgesi sunmuş olmasının, “özel hayatın
gizliliği”yle ne ilgisi var?
Ne ilgisi olabilir?
Besbelli ki bu fırıldak Hafızlar da
biliyor Tayyip’in Diploma Sahtekârı olduğunu... Onun açık edilmesinde
rol almak işlerine gelmiyor... Başta o
yürek yok bu İnce Hafızlarda... Tayyip’in hışmına uğramaktan korkuyorlar... Sonra bunların muhalifliği, hep-

Bu soru, en alttaki küpü işaret eder…
daha açtırdı Tayyip… Daha öncesinde
A. Davidson, Efkan Ala ve Hakan
Fidan bizden davacı olmuş, bir yıl iki
ay 22 gün ceza verdirmişlerdi bize. Efkan Ala elli bin liralık manevi tazminat
davası açtı.
Tayyip, ayrıca bize “Kaçak Saraylı Caligula Din Devletine Giderken”
adlı kitabımızdan dolayı da on dokuz
ay ceza verdirtti. Bütün bu davalardaki
avukatı da “Ahmet Özel”di… Neyse,
geçelim…
Saygıdeğer Arkadaşlar!
Muhalifi oynayan bütün siyasiler
(Burjuvasından Küçükburjuvasına kadar) sağcısıyla solcusuyla Tayyip’in
diplomasız olduğunu biliyor… Onun
bir Diploma Sahtekârı olduğunu biliyor…
İşin garibi, Burjuva ve Küçükburjuva Aydınlar, Akademisyenler, Gazeteciler, Sanatçılar da biliyor…
Yani tam da Leonard Cohen’in o
efsane şarkısında söylediği gibi:
Everybody knows: Herkes biliyor
Herkes biliyor, zarların hileli olduğunu.
Herkes yine de şans dileyerek atıyor zarları.
Herkes biliyor, savaşın bittiğini.
Herkes biliyor, iyi adamların
kaybettiğini.
Fakat başta Diploma Sahtekârlığı

gelmek üzere avanesiyle birlikte binbir
suça batmış, Sedat Peker’in bile yanında melek gibi kaldığı, ağzı süt kokan
bebe gibi kaldığı bu mücrime “Sayın
Erdoğan”, “Sayın Cumhurbaşkanı” diyor da asla başka bir şey demiyorlar…
Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin en
azılı suçlusu, Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye’nin azgın düşmanı, “Keşke
Yunan Galip Gelseydi” diyenlerin en
önde geleni, Kaçak Saray’da mukimdir… Mustafa Kemal’in Türkiye Halkına bağışlayıp emanet ettiği “Atatürk
Orman Çiftliği”ni de tarumar etmiştir.
Hem Kaçak Saray’ını oraya yaptırmış
hem de 54 bin metrekarelik bölümünü,
yapımcısı ve efendisi ABD Emperyalist Haydutlarına peşkeş çekmiştir. O
alçaklar da oraya Büyükelçilik binası
yapmaktadırlar…
Böylelikle de efendilerine; “Sizi
yenen adamın emanetini yağmaladım,
alın, işte size de yağmadan bir pay veriyorum”, demektedir… İşte böylesine
hain ve vatan millet düşmanıdır bu Hafız…
Sözde muhalif aydınlar da “Sayın
Erdoğan”, “Sayın Cumhurbaşkanı”
diye söz etmektedirler bundan.
Kaçak Saray’ının kaçak olduğu
pek çok mahkeme kararıyla hükme
bağlanmış bulunmaktadır. Yani burada
da suçu ve cezası sabittir. O SİT alanına inşaat yapılamayacağı için derhal o
yapıların oradan kaldırılması, mekânın
eski haline getirilmesi gerekmektedir…

sinin efendisi ve oynatıcısı olan ABD
Emperyalist Haydudunun izin verdiği
ölçüler-sınırlar içindedir...
Bunlar “Masabaşı Muhalefeti” yaparlar. Hani toplarlar ya Burjuva-Küçükburjuva Medyasının kanallarına
her akşam bir sürü sermaye demagogunu... Onlar da farklı taraflardanmış
gibi geyikleşirler saatler boyu... Sonra
el sıkışıp, birbirlerine hayırlı geceler
dileyerek giderler ya evlerine... Bunlarınki de aynen öyle. Kayıkçı kavgası,
bir başka ifadeyle...
Biz ise oyun bozucu, masa deviriciyiz bunlara göre. O yüzden de ortak
düşmanlarıyız tamamının...
Bu sebepten bizim adımız geçmez
bunların medyasında. Bizim yayınlarımız yer bulmaz...
Tayyipgiller, zaten Meclisteki muhalefet rolü oynamakla görevlendirilmiş (ABD tarafından) sahte, ikili
oynayan Muhalefet yüzünden 19 yıldır devran sürmektedirler Türkiye’de.
Bunların gözü önünde Laik Cumhuriyet’i yıktı Tayyipgiller. Yerine Ortaçağcı Faşist bir Din Devleti oluşturdular. Mafyatik bir suç iktidarı kurdular...
Devasa bir Hırsızlar İmparatorluğu
kurdular...
Muhalefet rolü oynayan sahtekârlar ne yaptı?
Seyretti...
TESEV’ci, Sorosçu Kemal’in Yeni
CHP’si zaten Soros çizgisine çekildi.
Yani Tayyipgiller AKP’si gibi o da
Mustafa Kemal, İnönü ve Kuvayimilliye düşmanı...
Kaçak Saray’ın “Arka Bahçeli”sinin MHP’si zaten CIA yönetimindeki
Kontrgerilla ya da Süper NATO’nun
paramiliter örgütü...
Arka Bahçelinin kendisi ise zaten
Kaset Tutsağı...
PKK’nin legal örgütü HDP deseniz, zaten resmen Amerikancı...
NATO’cu, CIA’cı, AB’ci... Ve bu da
Türkiye ve Kuvayimilliye düşmanı ve
açıktan SEVR’ci... Sevr’in yıldönümlerini kutlarlar Avrupa ülkelerinde...
Akşener’in İyi Partisi deseniz, zaten o da NATO’culuğu Parti Programına bile geçirerek ABD’li efendilerine
sadakatini perçinlemiş durumda...
Bunlar, yani iktidarıyla ve muhalefetiyle ABD’nin buyrukları dışında
parmaklarını bile oynatamazlar...
Böyle bir felaketin içine düşürülmüş durumdayız, Saygıdeğer Halkımız...
Hani yiğit, namuslu şairimiz Ah-

met Arif diyor ya;
Dört yanım puşt zulası,
Dönerim dönerim çıkmaz,
diye. İşte öyle bir şey...
Ne diyor Sorosdaroğlu Kemal
Efendi?
“Devr-i sabık yaratmayacağız... Erdoğan’la el sıkışmak istiyoruz.”
Öyle mi Hafız?
Efendin George Soros öyle mi emretti sana?
Yok öyle bir dünya!..
Tayyipgiller tepeden tırnağa binbir
suça batmış çıkar amaçlı bir suç örgütüdür. 84 milyonluk ülkenin tüm varına
ÇÖKEN en büyük Mafyatik Yapıdır.
Vatan topraklarımızı ve Mavi Vatanımızı da AB-D’li efendilerinin emriyle Yunanistan’a, Siyonist İsrail’e ve
Batılı Emperyalistlere peşkeş çeken bir
hain mücrimler örgütüdür bu AKP.
Bir tek suçları ve çaldıkları tek kuruş bile yanlarına kalmayacaktır...
Ha, bak tüm Amerikancılar da yargılanacaklardır vatana ihanetten ve
AKP’giller’e yardım ve yataklıktan...
Yaz bunu...
Özetçe Arkadaşlar; Sorosçu’nun
adamı İmamoğlu’nun başında bulunduğu İBB de, bize Tayyip’in sahte diplomasının bir örneğini vermeyerek suç
işliyor... Suç ve suçluyu kayırıyor, gizliyor. Böylelikle de suçluya yardım etmiş, onun suçuna ortak olmuş oluyor...
Hâlbuki onun kendiliğinden yapması gerekendir, bizim talep ettiğimiz
şey. Suçu yani sahte evrakı resmi makamlara; hem adli hem idari makamlara bildirmesi gerekir. Görevinin sorumluluğu bunu gerektirir...
Hukukçu Yoldaşlarımız İmamoğlu
başkanlığındaki İBB yönetimine karşı
da bir hukuk mücadelesi başlatacaktır,
kuşkusuz...
Bre düzenbazlar, ikili oynayıcılar;
hiç değilse oyunu aldığınız 4 milyon
741 bin 868 İstanbullu seçmen insanımıza saygı duyun biraz...
Onları eşek yerine koyan adamın
sahtekârlığını, dolayısıyla işlemiş olduğu suçu gizliyorsun; ondan sonra
kalkıp; “Biz Halkçıyız-Halktan Yanayız”, diyorsun. Hadi be! Ne Halkçısı
olacaksınız siz... ABD işbirlikçisi burjuva politikacılarısınız sadece!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
11 Haziran 2021

Fakat Kaçak Saraylı Mücrim kanunsuzluğu huy edindiği için o yargı
kararlarını hiç tanımamaktadır.
Yukarıda andığımız siyasiler ve aydınlar, bu mücrimin kaldığı, işgalcisi
olduğu yere asla “Kaçak Saray” diyememektedir…
Kimisi “Külliye” demektedir, kimisi de “Beştepe.” Gerçeği olduğu
gibi dile getirmeye hem yürekleri yetmemektedir, hem de namusları, şerefleri…

davranılması ve onunla nasıl mücadele
edilmesi gerekiyorsa öyle mücadele
edebilselerdi, kuşkusuz çoktan yıkılır
ve Tarihin lanetli sayfaları arasında
yerini alırdı bu suç örgütü. Elemanları da hak ettikleri cezalara çarptırılmış
olarak Silivri, Sincan ve benzeri cezaevlerinde yapıp ettiklerinin bedelini
ödüyor olurlardı.

Yani Kaçak Saraylı Despot, bunların alayını korkutmuş, sindirmiş bulunmaktadır…
Burada buna karşı dik durma yürekliliği gösteren Ankara Mimarlar
Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve arkadaşlarını, yazar Ergun
Poyraz’ı, YARSAV Kurucu Başkanı
Ömer Faruk Eminağaoğlu’nu ve
Ümit Yalım’ı takdirle anmak ve kutlamak gerekir…
Eğer andığımız yamulmuş siyasetçiler ve aydınlar bizler gibi korkusuz
bir duruş sergileyebilselerdi, olaylara
ve kişilere özlerine uygun adı koyabilselerdi; bu suçlular, soyguncular, hainler topluluğuna, bu 84 milyonun üstüne çöken mafyatik yapıya karşı nasıl

Saygıdeğer Arkadaşlar!
“Diploma Nerede?” sorusu en
alttaki küpü çekecek sorudur… Onu
çektiğiniz anda üsttekilerin, yani Kaçak Saray Despotik İktidarının gümbür
gümbür yıkıldığını görürüz.
İşte böylesine öneme sahiptir bu
soru…
Halkımıza sözümüzdür; o küpü çekeceğiz!
Bu zulüm, soygun, talan ve ihanet
iktidarından kurtaracağız halkımızı.
Bedeli ne olursa olsun…
Ne diyordu Usta’mız, Kuvayimilliye Komutanı ve Kahramanı Hikmet
Kıvılcımlı?
“Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense ölmek yeğdir!”
“Görev yapıyorduk, muhallebi
değil... Görev yapmada çok iyi biliyoruz; vurmak da vardır, vurulmak
da. Hepsi vız gelir ve de gelmelidir.”
1967’den beri bu kabul ve anlayış
içinde yaşadık, dövüştük, savaştık biz.
Son soluğumuzu verene kadar da böyle olacağız!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
13 Haziran 2021
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Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe (Ankut),
Halkımızın adlandırmasıyla “HKP’li Dayı”,
AKP’giller’i bir kez daha yargıladı!
Baştarafı sayfa 1’de
Unvanının başında Cumhuriyet
olan Savcı da düğmesine basılmışçasına bir refleksle derhal harekete geçiyor.
Öyle ya; şikâyet CİMER’den geliyor!
Suç: AKP’nin olan ama Cumhur’un olmayan başkanına hakaret.
İsterse isteneni yerine getirmesin; sürgünler, meslekten men, yetmedi mi cezaevi…
Suç isnadı belli de, isnadın dayanağı yok. Yazının neresinde, hangi
cümle, hangi ibare hakaret niteliğinde; hiçbir somut dayanak yok. Sadece
AKP’nin olan ama Cumhur’un olmayan başkanına “hakaret var”, demek
yeterli artık belli ki.
İşte Yargının içine düşürüldüğü içler acısı tablonun somut ispatı:
Şikâyet olunanı ifadeye çağır. İsnat
olunan suçun delillerini ortaya koyarak
hakikati araştırmak yerine, hele sen bir
ifadeni ver bakalım, ben ne deliller çıkarırım anlattıklarından, de. Bu şekilde
de işlem yap.
Ne âlâ memleket...
Bu mu hukuk?..
Partimiz Avukatları işte bu hukuksuzluk üzerine itiraz ederek böyle
soruşturma başlatılamaz ve ifade alınamaz, ifade verilemez, şeklinde tepki
gösterdi. Hukuku en az Parti Avukatlarımız kadar iyi bilen Genel Başkan’ımız ise avukatlarımıza katılmakla, polis memurunun huzurunda; “Kallavi
avukatlarım bilir” demekle birlikte;
ele geçen fırsatı, AKP’giller’i yargılama fırsatını da kaçırmak istemedi. Ve
başladı ifade vermeye, daha doğrusu,
bir suç örgütü olan AKP’giller’in suçlarını tek tek somut delilleriyle birlikte
ortaya sermeye…
Genel Başkan’ımız, kulaklarından tutup suçlarını bir bir teşhir ettiği
AKP’giller’e yönelik yargılamasını
yedi sayfaya sığdırdı.
Öncelikle ortada yasal, meşru bir
Cumhurbaşkanının olmadığını net bir
şekilde, kanıtlarıyla ortaya koyan Genel Başkan’ımız şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle şunu belirtelim ki Türkiye Cumhuriyeti’nin şu anda yasal,
meşru bir Cumhurbaşkanı yoktur.
Tayyip Erdoğan “Evrakta Sahtecilik”
ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçu işleyerek o makamı işgal ve gasp etmiştir.
Böylece de 84 milyonluk Türkiye insanını ahmak yerine koymuştur.
“Neden?
“Çünkü Yükseköğrenim diploması yoktur.
“Anayasanın 101’inci maddesine
göre de Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için yükseköğrenim görmüş
olduğunu belirten bir diplomaya sahip olunması gerekir.
“(...)
“Tayyip’in diplomasız olduğunu
herkes biliyor. Biz konu ile ilgili defalarca suç duyurusunda bulunduk
ama her seferinde savcılar kendileri
açısından işleme koymama kararı
verdiler. Çünkü Yargı, hep söylediğimiz gibi AKP’giller’in hukuk
bürosuna dönüştürülmüş, Kaçak
Saray’ın ve avanesinin operasyon silahı haline getirilmiş durumdadır.”
Genel Başkan’ımız, Tayyip’in bugüne dek birbiriyle ilgisi olmayan iki
diploma ortaya koyduğunu belirterek
“Buradan Savcı Beye açıkça beyanda bulunuyoruz: Ortaya yasal,
meşru bir yükseköğrenim diploması
koyabilsin Tayyip’in avukatları; biz
onların hakkımızdaki her türden suç
isnadına itirazda bulunmayacağız,
savunma yapmayacağız. Ama böyle
bir diploma koyamazlar ise de lütfen
bizimle alay etmesinler. Bizi ahmak
yerine koymaya kalkmasınlar! Ayıptır!”, ifadelerini kullandı.
Genel Başkan’ımız, Cumhuriyet
Savcılarının asli görevlerini bir kez
daha şu sözlerle hatırlattı:
“Bir Cumhuriyet Savcısının görevi, öncelikle Anayasanın değiştirilemez başlangıç maddelerinde net
ve kesin şekilde belirtildiği gibi, Demokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk
Devleti olan Cumhuriyet’i korumaktır. Diplomasızları değil, resmi
evrakta sahtecilik suçu işleyenleri

Mafya Lideri konuşuyor, gerizler saçılıyor,
Partimiz suçluların peşini bırakmıyor!
Baştarafı sayfa 1’de
Bildiğimiz gibi, 2015 yılında
Adana ve Hatay’da durdurulan MİT
TIR’larında yapılan aramada Suriye’ye gönderilen silahlar bulunmuştu. Bunun bir savaş suçu olduğundan
bahisle Halkın Kurtuluş Partisi adına
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)’ye başvurulmuştu.
Sırf şikâyet hakkını kullandı diye
Önderimiz hakkında “Kamu görevlisine hakaret” suçundan TCK 123/1-a
maddesi uyarınca ceza verilmişti.
Üstüne üstlük, bu davanın şikâyetçileri arasında olan Efkan Ala, bir de
50 bin liralık manevi tazminat davası
açtı. Yani haksız kazanç elde etme peşinde vatandaş.
Verilen karar her ne kadar şu anda
Yargıtay incelemesindeyse de Sedat
Peker’in sekizinci videosundaki anlatımlarından sonra Genel Başkan’ımıza
verilen ceza otomatikman hükümsüz
kalmıştır. Dolayısıyla halen devam etmekte olan tazminat davası da konusuz
kalmış durumdadır.
Kimse bize; “bir organize suç örgütünün sözleriyle mahkeme kararı
hükümsüz kalır mı?” demesin.
Adam somut konuşuyor ve yaşadıklarını anlatıyor. Devletin Bakanlarıyla, emniyet kuvvetleriyle kurduğu
ilişkileri, nasıl iş tuttuklarını anlatıyor.
Kendisine AKP’giller’in Bakanları,
Gazetecileri, Milletvekilleri, Emniyet
Müdürleri tarafından kazık atılınca
konuşmaya başlayan Sedat Peker, Ortaçağcı El Nusra’ya gönderilen TIR’lar
dolusu silahların, TSK’den “irticai faaliyetler” nedeniyle atılan askerlerin öncülüğüne kurulan SADAT tarafından
organize edildiğini söylüyor. Giden si-

lahların El Nusra’ya gittiğini söylüyor
ve “Benim üzerimden gidiyor ama
ben yollamadım. SADAT’çılar yolladı”, diyor. Bu söylemleri üzerine Partimiz, Halkçı Hukukçular aracılığıyla
bir kez daha harekete geçti ve bir kez
daha Tarihe not düştü.
Suç duyurumuz sonrası Partimizin
Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait
Kıran’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:
***
Değerli Halkımız,
Bilindiği üzere Organize Suç Örgütü Lideri olarak aranan Sedat Peker’in
açıklamaları, itirafları ciddi ve vahim
içeriktedir. Sedat Peker, AKP’giller
iktidarının mafyayla ticari, siyasi, askeri illegal ilişkilerini deşifre etmeye
devam ediyor. En son 30 Mayıs’ta
yaptığı 8’inci açıklamasında, AKP’giller’in Suriye’de Kardeş Suriye Halkına yönelik “Komşu devlete hasmane
hareket” suçu, “Devlete karşı savaşa
tahrik” suçunu birlikte işlediklerini
açık açık itiraf etti.
Daha önce Halkın Kurtuluş Partisi
olarak bu konuda biz çeşitli suç duyurularında bulunmuştuk. Bayırbucak
Türkmenlerine yardım adı altında Cihatçı, Ortaçağcı, Şeriatçı örgütlere silah gönderildiği daha önce de deşifre
olmuştu, bu konuda suç duyurularında
bulunmuştuk. Hatta Uluslararası Ceza
Mahkemesi’ne dahi başvurmuştuk.
Bunların tümünü artık AKP’giller’in
hukuk bürolarına dönüşmüş yargı tarafından işlevsiz bırakıldı. Kimisine
soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Kimisine kovuşturmaya yer
olmadığına dair karar verildi. En son
Sedat Peker’in 30 Mayıs 2021 tarihindeki itiraflarıyla bizzat bu suçun içinde

değil!”
Genel Başkan’ımız, kısaca özetlediğimiz bu girişin ardından suçlamaya
konu yazının başlığında da yer alan
AKP’giller’in suçlarını bir bir açıklamaya, inkâr edilemez bir gerçeklikle
sergilemeye devam etti:
AKP’giller’in işlediği “Vatan Satıcılığı” suçuyla ilgili olarak şunları dile
getirdi:
“Ne demişiz biz AKP’giller İktidarı için?
“Vatan Satıcı...
“Öyle mi?
“Aynen öyledir. Ege’de, birkaç
tanesi Büyükada’dan çok daha büyük olan 20 Adamızı, kendi elleriyle,
bile isteye Yunanistan’a peşkeş çekmişlerdir.”

AKP’giller’in Vatan Satıcılıklarına dair örneklerden sadece biri olarak
Tayyip Erdoğan’ın BOP Eşbaşkanı olmasına da değinen Genel Başkan’ımız,
İtalya’daki NATO Kolejindeki derslerde tahtaya asılan BOP Haritasında Türkiye’nin üçe bölünmüş şekilde gösterildiğinin altını çizdi. Genel Başkan’ımız
sözlerini “Şimdi açıkça ve defalarca
bu projeyi ve bu haritayı savunan insana biz ne diyeceğiz? Bu kişi Vatan
Satıcı değilse başka türlü vatan satıcılık nasıl olabilir?” şeklinde sürdürdü.
Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut, hakaret kapsamına girdiği öne sürülen “Yezid Dincisi” ifadelerine ilişkin olarak şunları dile getirdi:
“Bir Hz. Muhammed ve Kur’an
Müslümanlığı vardır, bir de Muaviye ve Yezid Dinciliği vardır. İkisi birolan bir kişi açık açık olayı itiraf etti.
Ne dedi Sedat Peker?
Suriye’deki Bayırbucak Türkmenlerine yardım adı altında gönderilen
TIR’lara, kendisinin organize ettiği
TIR’ların arasına Türk Silahlı Kuvvetlerinden irticai faaliyetler nedeniyle atılmış, Adnan Tanrıverdi adındaki
Ortaçağcı’nın öncülüğünde kurulan
SADAT adlı AKP’giller’in yasadışı
milis örgütü, Kontgerilla örgütü olarak
örgütlenen SADAT’ın, 3 TIR silahı El
Nusra adlı Ortaçağcı, Şeriatçı örgüte
gönderdiğini bizzat itiraf etmiş oldu.
Bu açıkça savaş suçudur. Bu nedenle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başta AKP’giller’in başı Recep
Tayyip Erdoğan, Dönemin Başbakanı
Ahmet Davutoğlu, Dönemin İçişleri
Bakanı Efkan Ala, MİT Başkanı Hakan Fidan, Eski SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi, Mevcut SADAT Yönetim Kurulu Başkanı
Melih Tanrıverdi ve SADAT’tan suça
karışan yetkililer, Cumhurbaşkanlığı
İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Murat Sancak, Ramazan Öztürk adlı ticari
faaliyet yürüten iş adamları, El Nusra
Terör Örgütü iktisat Sorumlusu olarak
Sedat Peker’in açıklamasında, itiraflarında geçen Ebu Abdurrahman, bizzat
Sedat Peker ve bu suça iştirak eden bütün ilgililer hakkında suç duyurusunda
bulunduk.
Özellikle Anayasamızın, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Görev ve Yetkilerini düzenleyen 87’nci maddesi
ile Savaş Hali ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Vermeyi düzenleyen
92’nci maddesine ve Uluslararası hukuka açıkça aykırı, Meclis kararı olmadan Ülkemizin komşu Suriye Devleti
ile fiili savaş haline getirilmesi ve Türk
Ceza Kanunumuzun 304’üncü maddesinde öngörülen Devlete Karşı Savaşa
Tahrik ve 306’ıncı maddesinde düzenlenen Komşu Devlete Karşı Hasmane
Hareketlerinden dolayı yargılanmaları

birinin yüz seksen derece karşıtıdır.
Gerçek İslam’ı temsil eden, Hz. Muhammed ve Dört Halife’dir.
“Nedir bu İslam’ın özelliği?
“Yalan söylemeyeceksin, iftira
atmayacaksın, kul hakkı yemeyeceksin, kamu malı çalmayacaksın,
tecavüz etmeyeceksin, haksız yere
bir Müslümanı öldürmeyeceksin.
Ve sadece kendine, bir de bakmakla
yükümlü olduklarına yetecek kadar
malın mülkün olacak. Gerisini ihtiyaç sahiplerine dağıtacaksın.”
Gerçek
İslamiyet’in
özünün
Kur’an’daki çeşitli başka Ayetlerle
birlikte Bakara Suresi 219’uncu Ayet
ve Nahl Suresi 70-72’inci Ayetlerde
ortaya konduğunu belirten Genel Başkan’ımız, Muaviye ve Yezid’in Gerçek
İslam’a verdiği zararları örnekleriyle
anlatarak AKP’giller’in de işte bu Muaviye-Yezid Dini’nin temsilcileri olduğunu dile getirdi. AKP’giller’in “İtibarda tasarruf olmaz” diyerek, Gerçek
İslam’ın tam tersine itibarı Kaçak Saray’larda, altında, Euro’da, Dolar’da,
zırhlı Mercedes’lerde aradığını dile getirdi. Abdüllatif Şener’in iddiasına göre
Tayyip Erdoğan’ın 300 milyar Dolar
civarında serveti olduğunu söyleyen
Genel Başkan’ımız suç isnadı olarak
ortaya konan “Yezid Dinciliği” konusuna “Bunlar Kur’an ve Hz. Muhammed İslamı’nı değil, onun tam
tersi olan Muaviye ve Yezid İslamı’nı
savunmaktadırlar. Muaviye ve Yezid
Dincisidirler”, diyerek noktayı koydu.
Genel Başkan’ımız, yine hakaret
kapsamına sokulan ifadelerden biri
olan “Amerikan Piyonu” sözlerinin
tam olarak gerçeği yansıttığını çeşitli
örneklerle dile getirdi. AKP’nin, Merkez Partisi Genel Başkanı Abdürrahim Karslı, Abdurrahman Dilipak ve
Ali Bulaç’la birlikte başka kişilerin
de tanıklığında gerçekleşen toplantılar sonucu Amerikalılar, İngilizler ve
İsrailliler tarafından kurdurulduğunu
dile getiren Genel Başkan’ımız, bu konudaki ikrarları içeren videoların hâlâ
internet ortamında yer aldığının altını
çizdi. Genel Başkan’ımız sözlerine
şöyle devam etti:
“Bu toplantılarda Tayyip’in
Amerikalılara, İngilizlere ve İsraillilere (istekleri üzerine) verdiği sözler:
“1- BOP’un hayata geçirilmesin-

de kendisine verilen rolü oynayacak.
“2- İslam’ın yeniden yorumlanmasına yani içinin boşaltılmasına,
daha açığı CIA-Pentagon İslamı haline dönüştürülmesine önayak olacak.
“3- İsrail’in düşmanlarının bertaraf edilmesinde, dolayısıyla İsrail’in
güvenliğinin sağlanmasında kendisine verilen her görevi yapacak.
“Bunun karşılığında da Amerikalılar ve yanındakiler Tayyip’in iktidara gelmesine yardımcı olacaklar
ve onun önündeki engelleri ortadan
kaldıracaklar.”
AKP’giller’in devşirilme aşamasında verdiği tüm bu sözleri yerine getirdiğini de yaşanmış olaylar ve somut olgularla kanıtlayan Genel Başkan’ımız
Nurullah Ankut, AKP’giller’e yönelik
yargılamasını, Türkiye Devrimi’nin
Önderi, Usta’mız Hiket Kıvılcımlı’nın
“Vatan aşkını söylemekten korkar
hale gelmektense ölmek yeğdir!”
şeklindeki veciz sözleriyle sonlandırdı.
Parti Avukatlarımız da Genel Başkan’ımızın anlatımlarına katıldıklarını, isnat edilen suçun hukuksuzluğunu, emsal yargı kararlarını örnekleyerek açıkladılar. Savcının soruşturmaya yer olmadığına karar vermesi
gerekirken bunu yapamadığını, bu
aşamadan sonrasında kovuşturmaya
yer olmadığına karar verilmesi gerektiğini vurguladılar.
Ayrıca ülkemizde “Cumhurbaşkanına Hakaret” isnadıyla ilgili açılan soruşturmalarla, yargılamalarla, cezalandırmalarla dünya ölçeğinde rekorlar kıran; önümüzdeki soruşturma dosyasını
hukuka aykırı bir şekilde hazırlayan;
Cumhurbaşkanına Hakareti düzenleyen TCK’nin 299’uncu maddesinde
tarafsız Cumhurbaşkanından bahsedilmesine rağmen AKP Başkanı’nın yani
taraflı olan Tayyip’in (diploması olmadığı gibi) bu yönden de TCK m. 299
kapsamında olmadığı aleni olmasına
rağmen bu hususun Anayasaya aykırılığını dikkate almayarak yargılamalara
devam eden Yargının, AKP’giller’in
hukuk bürolarına dönüştürüldüğünün
kanıtlanmış olduğunu belirttiler.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
1 Temmuz 2021

ve cezalandırılmaları için suç duyurusunda bulunduk.
AKP’giller’in ABD-AB Emperyalizminin çıkarları ve talepleri doğrultusunda ülkemizin hiçbir çıkarı olmamasına, aksine yüz milyarlarca dolar
kaybımıza neden olan, yine 6 milyona
yakın Suriyeli insanın ülkemize göçmesine, ülkemizde barınmasına yol
açan bir savaşa AKP’giller iktidarı
sadece ABD-AB Emperyalistlerini
memnun etmek, onların verdiği Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesindeki
görevini yerine getirmek için dört elle
sarıldılar.

rımıza göre bağımsız mahkemelerde,
emri sadece yasalardan ve vicdanlarından alan bağımsız yargıçlar tarafından
yargılanarak hak ettikleri cezaya çarptırılacaklar.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu
uğurda mücadeleye devam ediyoruz,
edeceğiz. Biliyoruz ki, bugünkü savcılar maalesef Cumhuriyet Savcısı olduklarını unutmuşlar. Yandaş medya
gibi davranarak yandaş savcı, yargıçlık
yapmaktalar. Fakat onlar da yasalara
karşı gelerek yaptıkları, bu işledikleri
suçlardan dolayı onlar da günü geldiğinde bağımsız mahkemelerde yargılanacaklar ve gerekli cezalara çarptırılacaklardır.
Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak
şu an hem Tarihe not düşüyoruz hem
de suç duyurusu dosyaları hazır olsun
diye suç duyurularında bulunuyoruz.
Yoksa mevcut yargıdan maalesef bir
umudumuz yok. Ama halkımız şunu
bilsin; karanlığın en yoğun olduğu
zaman aynı zamanda sabaha en yakın zamandır. AKP’giller’in en güçlü
göründükleri zaman da aynı zamanda
yıkılmalarının an meselesi olduğu zamandır. Nitekim şu an Sedat Peker’in
bu açıklamaları da yıkılışın belirtisi.
Biliyorsunuz, yıkılış dönemlerinde
suç ortakları birbirilerine girer, birbirlerinin tüm foyalarını açığa çıkartırlar.
Şu an Sedat Peker bu işlevi görmekte. Hep söyleriz, çakalların ortaklığı
leş başına kadardır. Leş başında hepsi
büyük parsayı koparmak için birbirlerine düşerler. Ve bunların birbirlerine
girmesinde kazanacak olan halkımızdır, Ülkemizdir. Çünkü bütün foyaları
halkın nezdinde, bütün insanlığın nezdinde ortaya çıkmakta ve yıkılışları da
çok geç sürmeyecek. Halkımız buna
inansın, mücadele etsin.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
2 Haziran 2021

Dünyanın dört bir tarafında insanlık ve halk düşmanı Ortaçağcı cani katilleri örgütlediler. Ülkemizin bütün sınırları delik deşik edildi. Ve bu olayda
da olduğu gibi bizzat onlara SADAT
eliyle eğitimler verdiler ülkemiz topraklarında. Silahlandırıp kardeş Suriye
Halkının üzerine saldırdılar. Bu büyük
bir savaş suçudur. İnsanlığa karşı büyük bir suçtur. AKP’giller’in mevcut
hukuk bürolarına dönüştürülmüş yargıdan umuduz yok, ama er geç yargılanacaklar. Ve mevcut yasalarımıza göre
hak ettikleri cezayı görecekler. Buna
inanıyoruz. Çünkü bu suç ilelebet gizlenemez.
Genel Başkan’ımızın hep söylediği
gibi “Nereye giderlerse gitsinler, nereye çıkarlarsa çıksınlar, er geç çelik
bilezikle tanışacaklar” AKP’giller ve
onların yandaşları. Ve mevcut yasala-

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
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Prof. Dr. Özler Çakır
Çocukluğuma dair bir anı
Öğretmen olan annem ve babam
Konya’da çalıştıkları için, ben üniversiteye başlayıncaya kadar hep Konya’da yaşadım. Bu nedenle kendimi
yarı Konyalı sayarım. Çocukluk ve ilk
gençlik yıllarımın, ilkokuldan başlayarak liseyi bitirinceye kadar tüm okul
yaşantılarımın unutulmaz anıları Konya’ya aittir.
Anne tarafım Nevşehir Avanosludur. Konya’da da epey Avanoslu
akrabamız vardı. Görüşürdük onlarla.
Zaten bazılarıyla aynı mahallede oturuyorduk. Hepsi de eğitimli, demokrat
insanlardı. Yaşıtım çocukları da benim
oyun arkadaşımdı. Üroloji doktoru
olan Abdullah Amca ile ev hanımı
olan eşi Suna Teyze de bizim mahalledeydiler. Suna Teyze çocukları çok
seven, yardımsever, kapısı her an açık,
inançlı ama asla gerici olmayan bir kadındı. Kur’an okumasını öğrendikten
sonra çevresindeki tanıdık çocuklarına
Kur’an okumasını öğretmeyi istiyordu çünkü inancına göre bu işi yapmak
kendisine sevap kazandırıyordu.
1969 yılı yazında, 4’üncü sınıfı bitirmiş bir ilkokul öğrencisiydim. Belli
ki annem ile konuşulmuştu. Ben de
diğer akraba kızlarıyla birlikte Suna
Teyzelerin evine haftanın belli gün ve
saatlerinde Kur’an kursuna gitmeye
başlamıştım. Başımızda beyaz tülbentler, ellerimizde Suna Teyzenin hediye
ettiği Kur’anlar, üstümüzde ise yazlık kısacık elbise ya da eteklerle Suna
Teyzenin evinin yolunu tutardık. Bu
süreç hepimiz için büyük bir zevkti
çünkü Suna Teyze her kurs saatinde
bizi ev yapımı limonatalar, pasta ve
kurabiyelerle ağırlardı. Bizimle sohbetler de yapardı. Tabiî biz çocuklar
hazır bir araya gelmişken, kurstan sonra, sokakta oyun faslına geçerdik. Yani
kurs demek aynı zamanda sokakta
oyun oynama fırsatı demekti.
İlk başlarda Arap harflerini tanımak ve okurken birleştirmek çok zor
gelmişti ama kısa sürede başardım
okumayı çocuk zihninin kıvraklığıyla.
Gerçi okuduğum hiçbir şeyi anlamıyordum ama bir işi başarmış olmak,
hele de birilerinin “Özler Kur’an’ı söktü, okumaya başladı” sözünü gururla
söylüyor olması beni mutlu ediyor,
şevklendiriyordu. Kurs öncesinde ya
da sonrasında Suna Teyzemin yumuşak sesiyle anlattığı ve bana masal gibi
gelen Melek ve Cennet hikâyelerinden
de etkileniyordum. Daha çok ve daha
iyi okursam, o güzelim melekler beni
seveceklerdi. Hatta gül kokuları içinde bana görüneceklerdi. Evde yalnız
kaldığım zamanlar, çocukluk işte-bir
çıtırtı duysam melekler geldi diye hem
içim ürperir, bilinmezin korkusunu duyardım, hem de geldilerse nasıl birileri
acaba diye merak eder, keşke görsem
diye düşünürdüm.
Bir öğleden sonra evde yalnızım,
güneş perdeden içeri girip çeşitli ışık
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Laikliğin olmadığı yerde
“Hülooğğ”culuk başlar
oyunları yapıyor. Ve ben dinlediğim
melek öykülerinin etkisinde, çocukluğun yoğun hayal gücüyle, bu ışık
oyunlarının duvardaki yansımalarından kanatlı melekler yaratıyorum kendime, ben de kanatlanıp uçuyorum.
Duvarda anlık görüntüler oluşturduktan sonra odanın içine gül kokuları bırakarak yok oluveriyorlar. Bunu daha
sonra Suna Teyzeye heyecanla anlatıyorum. “Yok olmaz öyle şey” demiyor.
“Çocuk, temiz kalpli, göründüler ona
işte” diyor. O yaz Kur’an okundu, bitti.
Beşinci sınıfla birlikte Konya Maarif Koleji’ne giriş sınavı maratonu
başladığı için (o dönemde kolej sınavlarına ilkokul beşinci sınıfta girilirdi)
yaşamım sınava yönelik olarak düzenlendi doğal olarak. Okulu kazandıktan
sonra süreç farklı bir mecrada akmaya
başladı benim için. 1969 yazındaki
Kur’an kursu, bir çocukluk anısı olarak kaldı belleğimde.

Öğrenme nedir?
Öğrenme genel olarak bireyin çevresiyle (çevresindeki uyaranlarla) belli
bir düzeydeki etkileşimleri sonucunda, bireyin davranışlarında meydana
kalan kalıcı izli değişimler olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla çocuklar,
doğdukları andan itibaren çevresindeki
uyaranlarla etkileşimde bulunarak öğrenir. Ne tür öğrenmelerin meydana
geleceği ise çocuğun çevresinde yer
alan uyaranlarla geçirdiği öğrenme
yaşantılarına bağlı olmaktadır. Ayrıca
bazı gelişim dönemlerinde ve yaşlarda
çocuklar, çevre etkilerine karşı daha
açık, daha duyarlı olmakta; düzenlenen
öğrenme yaşantılarını daha hızlı kazanabilmektedirler. Bu da kritik gelişim
dönemleri diye adlandırılmaktadır.
Yukarıda değindiklerimiz, öğrenme için dile getirilen bilimsel saptamalardır. Bilim, farklı öğrenmelerimizi
açıklayabilen farklı öğrenme kuramları ortaya koymuştur. Ancak, öğrenme pek çok bileşeni olan karmaşık bir
süreçtir. Tüm öğrenmelerimizin hangi
koşullar altında nasıl gerçekleştiğini
tek başına açıklayabilen tek bir öğrenme kuramı günümüz itibarı ile henüz
yoktur.
Çünkü bireyler öğrenirken
zihinsel süreçlerini kullanmakta ve bu
süreçler bireyin komuta merkezi olan
ve çok önemli bilimsel aşamalar kaydedilmiş olmasına karşın henüz tüm
işlevleriyle açıklanamamış olan beynimizde gerçekleşmektedir.
Tüm bunlara karşın, günümüz itibarı ile bilimler arası (interdisipliner)
çalışmalar (biyoloji, nöroloji, fizyoloji, psikoloji, vb), öğrenme sürecinde beynin nasıl çalıştığına ilişkin çok
önemli bulgular ortaya koymakta ve
öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine, ya
da gerçekleşememe nedenlerine yönelik açıklamalar getirmektedirler. Tabiî
bilim tarafından insan beyninin bilinmeyenleri daha fazla açığa çıkarıldıkça, nasıl öğrendiğimizi ya da neden
öğrenemediğimizi de açıklayabilecek

HKP’den:

“Varsın çağırsın... .
Yargılanırsak, hakkımızda dava açılırsa
orada yargılamasını da biliriz!”

İl Örgütümüze astığımız pankartlardan dolayı Partimiz İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak bir kez daha
ifadeye çağrıldı

Partimiz AKP’giller’in vurgun, talan, hırsızlık ve yolsuzluklarının açığa
çıkarılması için Genel Merkez, İl ve
İlçe örgütlerimize cevaplanması istenen
sorular asmıştı.
Neydi bu sorularımız?
“Soru 1: Diploma nerede?”
“Soru 2: Amerika’da boynuna
taktığın Yahudi Cesaret Madalyası
nerede?”
“Soru 3: 128 milyar dolar ve 208
ton altın nerede? “
“Soru 4: Kolombiya’da yakalanan 5 ton kokaini İzmir Limanı’nda

teslim alacak kimdi?”
İşte bu soruları sorduğumuz için
Genel Sekreter Yardımcımız ve İzmir
İl Başkanımız Av. Tacettin Çolak, İzmir Cumhuriyet Savcılığının Tayyip
Erdoğan’a hakaret iddiasıyla açtığı bir
soruşturma nedeniyle İzmir Emniyet
Müdürlüğünde ifade verdi. Bilindiği
gibi aynı konuyla ilgili olarak İl Başkanımız, pankartları indirmeyi reddettiği için geçtiğimiz günlerde gözaltına
alınmış, ifadesi alındıktan sonra serbest
bırakılmıştı. Yine bilindiği gibi aynı
pankartların asılı olduğu İstanbul İl Örgütümüzden söz konusu pankartlar, hırsızları aratmayacak bir yöntemle polis
tarafından gece yarısı indirilmişti, daha
doğrusu çalınmıştı.
İfade işlemi bittikten sonra İzmir

temel bulgulara da ulaşılmış olacak.
Tam da bu noktada, Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın o muhteşem anlatımı
ile bizlere insanlığın tüm serüveninin
açıklanmasının anahtarını verdiği,
insanın insanlaşma sürecinin, evriminin, toplumcullaşmasının, buna bağlı
olarak beyin ve öğrenme süreçlerinin
gelişimini Tarihsel Maddecilik metodu
ile ortaya koydugu “Komün Gücü”
anıt eserinin ele aldığımız konu açısından taşıdığı önemi okurlarımızla
paylaşmak isterim ( Hikmet Kıvılcımlı, Komün Gücü, Derleniş Yayınları,
2018, s. 94).

Nörofizyolojik kuram
öğrenmeyi nasıl açıklar,
eğitim ile
nasıl ilişkilendirilir?
Nörofizyolojik Kuram, beyinde
öğrenmenin nasıl geçekleştiğinin bilimsel temellerini hem bilişsel, hem de
nörofizyolojik bir yaklaşımla inceleyerek, bugün bizlere öğrenmenin nasıl
gerçekleştiğine ilişkin önemli açıklamalar sunmaktadır.
Beyinde
bilgilerin
işlenmesi,
nöronlar arasındaki bağlantılar yoluyla olmaktadır. Bu bakımdan öğrenme,
yeni nöronların yerleşimi ve nöronlar
arası bağlantıların oluşmasıdır. Beynin
yeni uyaranları algılaması ve bunlardan
yaşamsal bilgi üretmesi, nöronlar arası
bağlantılar ve ağlar ile gerçekleşmektedir. Sinapslar ise hücreden hücreye bilgi geçişinin olduğu ve sinir yapı taşları
arasındaki bağlantı noktalarıdır.
Bu kurama göre her çocuk, seçkisiz
(random) olarak birbiriyle ilişkilenmiş
bir sinir ağıyla doğar. Bu sinirsel ağ,
duyusal yaşantılar yoluyla organize
olur. Yaşantı geçirdiğimiz her çevresel nesne, karmaşık bir nöron grubunu uyarır. Bu karmaşık nöron grubuna hücre kümeleri adı verilmektedir.
Başka bir anlatımla, çevresel nesne
ve olaylarla ilişkilenmiş nöron ünitelerine hücre kümeleri denir. Örneğin,
silgili kaleme baktığımızda, kalemin
tahta kısmının uyardığı nöron grubu
ile silgi kısmının uyardığı nöron grubu
farklıdır. Başlangıçta bu nöron grupları
birbirinden bağımsız olmakla birlikte,
kalemin tahta ve silgi kısmı çok yakın
zaman içinde nöron gruplarını uyardığından, sonunda bu iki nöron grubu
birbiriyle ilişkili hale gelir. Geçici olarak ilişkilenen bir hücre grubu serisine
“ardışık safha” denmektedir. Olay serisi aynı çevrede birlikte oluşursa, nöral düzeyde ardışık safha olarak temsil
edilir. Ardışık safha uyarıldığında, birbiriyle ilişkilenmiş olan olaylar, nesneler fikir halinde akıp giderler. Kısacası
nörolojik düzeyde hücre kümelerinin
ve ardışık safhaların oluşumu için bitişikliğe ve tekrarlara gereksinim vardır.
Çevresel nesneler ve olaylar bir arada
sıkça meydana gelirse, bunlar hücre
kümeleri ve ardışık safhalar olarak
nörolojik biçimde temsil edilirler.
Kritik dönem olan okul öncesi (0-6
İl Başkanımız ve parti yöneticilerimiz
İzmir Emniyet Müdürlüğü önünde bir
açıklama yaptı. Tacettin Çolak yaptığı
açıklamada şunları söyledi:
***
Değerli arkadaşlar, İzmir Savcılığı artık işi gücü bıraktı bizim pankartların peşine düştü...

Halkın Kurtuluş Partisi olarak,
Parti binalarına asmış olduğumuz
pankartlarımızla ilgili yine Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusunda bulunulmuş ya da soruşturma

yaş) ve ilköğretim dönemi, çocuğun
gelişimi bakımından çok önemli dönemlerdir. Bu dönemlerde çocukların
uyarıcı bakımından zengin bir çevre
içinde yaşantı kazanmaları, onların
bilişsel gelişimi için gerekli nörolojik yapılanmaların oluşumunu sağlar.
Çocukluktaki öğrenmeler, gelecekteki,
yetişkinlikteki öğrenmelerin çerçevesini çizmekte; onları ya zenginleştirmekte ya da sınırlandırmaktadır. Uyarıcı yoksunluğu olarak açımlayabileceğimiz duyusal yaşantıların azalması,
bireylerin hücre kümesi ve ardışık
safha geliştirme kapasitesini sınırlandırmaktadır. Bu kapasite sınırlılığı
ise, tüm bilişsel (zihinsel) etkinlikleri
engelleyici bir durum oluşturmaktadır. Duyusal yaşantı sınırlılığı, nesne
ve olayları temsil eden nörofizyolojik
ağın gelişimini engellemektedir.

Kendisi de bir eğitimci olan HKP
Genel Başkanı Nurullah Ankut’un da
hep üstüne basa basa vurguladığı gibi,
hem bilimsel düşünme süreçleri hem
de insani ve ahlaki değerlerin gelişimi bakımından öğrenme sürecindeki
o kritik eşik heba edilirse, ileriki yaşlarda bunların telafi edilebilmesi mümkün olmamaktadır.
Bir kez daha vurgulayacak olursak,
çocuğa uyarıcı bakımından ne kadar
zengin bir çevre sunulursa, bu daha
büyük duyusal bir çeşitlilik sağlamaktadır. Bu duyusal çeşitlilik ise, çocuğun
daha çok sayıda hücre kümeleri ve daha
karmaşık ardışık safha oluşturmasına
neden olmakta ve bu sinirsel devreler
oluşturulduktan sonra da yeni öğrenmelerde onlardan büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Dolayısıyla çocuk, ilk
yaşlarında ne kadar karmaşık, zengin
uyarıcı çevre içerisinde yetişirse, ileride
problem çözme becerileri de o kadar iyi
olmakta, uyarıcılarla zenginleştirilmiş
bir çevre, bireyin bilişsel ve kişilik gelişimini olumlu yönde etkilemektedir.
Tersi durum ise, daha önce de vurguladığımız gibi bireyin bilişsel etkinliklerinin engellenmesine yol açmakta,
kullanılamayan bağlantılar ölmekte,
beyinde güçlenen bağlantı ve yapılanmalar esnekliğini yitirmektedir. Bu
durumdaki bireylerin, olaylara farklı
bakış açılarıyla yaklaşabilmeleri, sorunları analiz edip çözebilmeleri, yukarıda açıkladığımız zihinsel yapılanma süreçlerindeki kısırlık nedeniyle
mümkün olamamaktadır. Dahası yapılan deneysel çalışmalar, farklı ortamlardaki normal uyarıcıları almanın organizmanın temel bir ihtiyacı olduğunu, bu uyarıcılardan yoksunluğun yani
duyusal yoksunluğun yalnızca zihinsel
işlevleri değil, kişiliği de bozduğunu
ortaya koymaktadır. Açacak olursak,
başlatılmış. Fakat savcının o kadar
özensiz, o kadar çalakalem bir işlemi var ki ne soruşturma numarası
var ne de doğru dürüst pankartların
içeriğinde hangi ifadenin hakaret unsuru olduğuna dair bir açıklama yapılmıştır.
Açıkça burada bir kanunsuzluk
söz konusudur. Bizim pankartlarımızda en küçük bir hakaret yoktur.
Tüyü bitmemiş yetimin hakkını, ülkenin milli servetinin nerelere harcandığını, kimlere peşkeş çekildiğinin sorularını soruyoruz. Savcıların
görevi asıl bu pankartlardaki, her
biri suç duyurusu konusu olan sorularla ilgili araştırma yapmaktır. O
suçların failleri hakkında davalar açmak, soruşturma başlatmaktır. Bunu
yapmak yerine savcılık bizi siyasi faaliyetimizi engelleyecek şekilde ikide
bir ifadeye çağırıyor.
Varsın çağırsın...
Aslında şunu biz biliyoruz, ben
avukatım. Avukatlık kanununa göre

farklı uyarıcılara gereksinim duyma,
organizmanın yeme, içme, nefes alma
gereksinimi gibi yaşamsaldır ve karşılanmadığı durumlarda ağır bilişsel
ve kişisel bozukluklar gözlenebilmektedir (Nörfizyolojik Kuram için bkz:
Prof. Dr. Nuray Senemoğlu, Gelişim
Öğrenme ve Öğretim, Yargı Yayınevi,
23’üncü Baskı, 2013)

Sonuç
Benim kısacık süren ve 4’üncü sınıf yazından anılarım arasında kalan
Kur’an kursum, o koşullarda dahi beni
bir çocuk olarak hemen etkisi altına almış, hemen metafiziğe yöneltmişti düşünce dünyamı. Hem de öğretmen olan
anne-babanın çocuğu olarak.
Peki ya halkımız?
Bu topraklarda bin yıllardır, en ücra
köylere varıncaya kadar, en ince kılcal
damarlar gibi yayılmış olan Tefeci-Bezirgân Sermayenin ve onun dünya görüşü olan Ortaçağcı gericiliğin, tüm
dünyasını ahtapotun kolları gibi doğumundan ölümüne her yanından sıkıca
sarmalayıp nefessiz bıraktığı halkımız?
Yukarıda bilimsel temellerini ortaya koyduğumuz, zihnin diyalektik
işleyiş süreçlerinin ve olumlu kişilik
özelliklerinin gelişebilmesi ancak ve
ancak laik ve bilimsel bir eğitim süreci yoluyla mümkünken; din alıp din
satanların tarikatlarında, tarikat evlerinde, Kur’an kurslarında, camilerinde, yetmeyip radyo-televizyonlarında
gün 24 saat aralıksız Muaviye-Yezid,
CIA-Pentagon İslamı ile iflah olmaz
biçimde tüm beyin hücreleri kaplanan
halkımız?
Bırakalım önceki Parababaları iktidarlarını, gelmiş geçmiş en ahlâksız,
en vatan satıcı, bir organize suç örgütü olan AKP’giller iktidarında, 19 yıl
boyunca okulöncesinden üniversitelere varıncaya değin tüm örgün eğitim
kurumlarında da “dindar ve kindar” bir
nesil yetiştirme hedefine yönelik uyaranların bombardımanına maruz kalan
halkımız?
Eksik gedik de olsa, Cumhuriyet’in
kazanımı olan laik ve bilimsel eğitimin
izinin tozunun bırakılmayarak, tümüyle çökertilip Peşaver Medreselerine dönüştürülmüş olan eğitim kurumlarında,
Ortaçağcı düşüncenin rahlei-tedrisatından geçirilen halkımız?
Gerçek anlamdaki laiklik nefes
almak gibi, beslenmek gibi, su içmek
gibi insanın yaşamsal bir gereksinimi
iken, onun zerresinden mahrum kalan
halkımız?
Bilim diyor ki onların “hülooğğ”cu
olmaları için, kişilik erozyonuna uğramaları, hatta saldırganlaşmaları için
eğitim bakımından tüm koşullar hazırlanmış.
Sorun belli.
Panzehiri: Beyni özgürleştirecek
laik, bilimsel, demokratik eğitim.
Çözüm, Halkımızı sürü hayvanı yerine koyan tüm diğer sorunların
çözümünde olduğu gibi: Demokratik
Halk İktidarı.
Yapılması Gereken: Demokratik
Halk İktidarı için HKP saflarında örgütlü mücadele.
Biz ediyoruz! Ya Siz?..q

soruşturma usulü böyle poliste başlamaz. Savcının kendisi benim ifademi
alması gerekirken polise gönderiyor.
Çünkü kendisi de bizim söyleyeceklerimizi dinleme cesaretini bulamıyor
anlaşılan. Biz biliyoruz onlar Adalet
Bakanlığının maaşlı memurlarıdır.
Biz ifademizi polise de veririz, savcıya da veririz. Yargılanırsak, hakkımızda dava açılırsa orada yargılamasını da biliriz. Bundan sonra da
mücadelemize devam edeceğiz. Saygılarımla.
***
Halkın Kurtuluş Partisi olarak vurgunların, soygunların, yetim hakkının
hesabını sormaya devam edeceğiz.
Yaptığınız tüm kanunsuzlukların hesabını sormak Partimizin görevidir.

Halkız. Haklıyız. Yeneceğiz!
7 Haziran 2021
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HKP’den

Halkın Kurtuluş Partisi olarak
Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı Beşşar Esad’ı
Başkanlık Seçiminde Kazandığı Büyük Zafer Vesilesiyle Kutluyoruz

Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet
Başkanı Sayın Beşşar Esad;
Türkiye’nin en Yurtsever, Antiemperyalist, Enternasyonalist Partisi olan
Halkın Kurtuluş Partisi; ABD-AB Emperyalistlerinin ve bölgemizdeki işbirlikçilerinin Suriye’yi Büyük Ortadoğu
Projesi çerçevesinde tıpkı Irak gibi,
Libya gibi bölmeyi amaçlayan saldırılarını, provokasyonlarını ilk günden
itibaren lanetlemiş, daima kardeş Suriye Halkı ve Önderliğiyle enternasyonalist dayanışma içerisinde olmuş,

E

bu dayanışmasını her platformda dile
getirmiştir.
Suriye Halkı, aradan geçen 10 yıllık zaman zarfında sizin önderliğinizde
kahramanca mücadele etmiş, düşmanlarını püskürtmüş, en sonunda da yenilgiye uğratmıştır. Kahraman Suriye
Halkı emperyalistlerin gururlarını kırmış, aynı zamanda cesur bir önderlik
altında kenetlenen bir halkın her türlü
düşmanı yenebileceğini tüm dünyaya
göstermiştir.
Partimiz bu süreçte, ABD Emper-

Yargıdaki “Masabaşı Failleri”ne
uyarımızdır!

mperyalist Yedi Düvele karşı verilmiş, yüzbinlerce insanımızın
canına mal olmuş Antiemperyalist
Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın destansı zaferiyle kurulan Laik Cumhuriyet,
1923’ten bu yana son 19 yıllık AKP iktidarında olduğu kadar felce uğratılmamış, çökme noktasına getirilmemiştir.
Sürekli vurguladığımız gibi, ABD
Emperyalistleri tarafından devşirilmiş,
partileştirilmiş, iktidara taşınmış ve
Türkiye Halkının başına bela edilmiş
olan AKP’giller; Ordudan Yargıya, Eğitimden Sağlığa, Dinden Ahlâka bütün
alanlarda muazzam bir çürüme, kokuşma ve yozlaşma meydana getirmiştir.
Bu içler acısı durumun yansımalarına ilişkin en bariz, en net göstergelerden biri, kendisini AKP’giller suç örgütü piramidinde en altta bulunan kişi
şeklinde tanımlayan Sedat Peker’in
yaptığı ifşaat ve suç ikrarlarıdır, bilindiği gibi.
Adam neredeyse her gün, çıkar
amaçlı organize suç örgütü AKP’giller tarafından işlenen, ağırlığı olaydan
olaya değişen ama kesinlikle kovuşturma-soruşturma başlatılması gereken
suçları ifşa ediyor, bizzat kendisinin
iştirak ettiği suçlar konusunda suç ikrarında bulunuyor, ancak sözde Cumhuriyet Savcıları, özünde ise AKP’giller’in devasa hukuk bürosunun birer
aparatları haline gelmiş olan savcılar
harekete geçmiyor, geçemiyor. Tam
tersine; alenen ifşa edilen suçlarla ilgili
haber yapan basın kuruluşları hakkında soruşturmalar açılıyor.
Gerek Gazetemizin geçmiş sayılarındaki makaleler, gerekse HKP Genel
Başkanı Nurullah Ankut’un değerlendirme yazıları, kitapları; Yargının
getirildiği içler acısı durumu net bir
şekilde ortaya koymaktadır. O bakımdan Yargı sisteminin, AKP’giller’in ve
Kaçak Saraylı Reis’in nasıl oyuncağı haline geldiği konusuna bu yazıda
değinmeyeceğiz. Buradaki amacımız,
Laik Cumhuriyet’i, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini hukuksal
anlamda koruma görevini üstlenmiş
olan savcıları, hâkimleri; yakın tarihte
yaşanmış örneklerden yola çıkarak bir
kez daha uyarmaktır.
Son zamanlarda özellikle yargı
mensuplarına ilişkin patlayan gerizler,
ortaya serilen kirli çamaşırlar, Yargı
alanındaki çürümenin devasa boyutunu gözler önüne sermektedir. Savcılar,
yukarıda zikredilen, tarihine, saatine
kadar ayrıntılı biçimde ortaya konan
suçlarla ilgili neredeyse bir ölüm sessizliğine gömülmüş, Kaçak Saraylı
Tayyip’ten işaret almadan hareket dahi
edemez duruma gelmiştir.
Yargıdaki bu ölüm sessizliğinin,
dejenerasyonun aktörlerini iki kategoriye ayırmak mümkündür:
Birinci kategorideki sözde hukukçular, AKP’giller’le etle tırnak gibi
kaynaşmış, her türlü kirli işe bulaşmış,
hukuk kisvesi altında kanunsuzluğu
bir norm haline getirmiş işbirlikçi hainlerden derleşiktir. “FETÖ Borsaları”
kuranlar, “Soma Borsaları” kuranlar, AKP’giller’e komisyon karşılığı
aracılık ederek kara para aklayanlar,
suçluları beraat ettirenler, yurtdışına
kaçıranlar, suçlu oldukları hukuken
sabit olan mücrimlerin doğum günü

la oynayan ve akla hayale gelmeyecek
daha nice kanunsuzlukları yapan hâkim, savcı görünümlü halk düşmanı
tetikçiler bu kategoriye dahildir.
İkinci kategori ise vicdanları rahatsız olmasına rağmen ABD Emperyalistlerinin günah çocuğu AKP’giller’in yarattığı korku ikliminde terörize edilmiş,
sindirilmiş, ülkemizdeki aleni hukuksuzlukların farkında olmalarına rağmen
hayat gailesi, sürgün, meslekten atılma
hatta hapse atılma korkusundan dolayı
mesleki anlamda felce uğratılmış hâkim
ve savcılardan müteşekkildir.
Birinci kategorideki sözde hukukçular, insaniyet gömleklerini üzerlerinden sıyırıp attıkları ve para tapıncından
dolayı idrak yeteneklerini kaybettikleri
için AKP’giller iktidarının ilanihaye devam edeceğini, kendilerinin de
ölene kadar bu aşağılık düzenin nimetlerinden faydalanacağını sanmaktadırlar. Ayrıca bu sözde hukukçular;
“AKP’giller tekerlenip gitse dahi bir
yolunu bulup işin içinden sıyrılırız”,
düşüncesine de kapılmış olabilirler.
Görünen o ki ikinci kategorideki
hukukçular da AKP’giller suç örgütünün işlediği binbir türlü suça göz yummanın kendilerine bir zarar getirmeyeceği yanılsamasına kapılmaktadır.
Öyle ya; birinci kategorideki tetikçiler
gibi işlenen suçlara doğrudan iştirak
etmemişlerdir, sadece bu suçları görmezden gelmişlerdir, o kadar…
Her iki kategorideki savcı ve hâkimler de fena halde yanılmaktadırlar...
AKP’giller suç örgütünün işlediği
suçlarda doğrudan yer alan savcı ve hâkimler de, bu suçlara göz yuman savcı
ve hâkimler de hukuki terimle “Masabaşı Failleri” (Schreibtischtäter)’dir.
Failin “Masabaşı”sı olur mu?
Elbette olur...
Örneğin AKP’giller gibi çıkar
amaçlı organize suç örgütlerinin neredeyse tamamı “Masabaşı Failleri”
tarafından yönetilmektedir. Masabaşındakiler geri planda kalır, görünüşte
“elleri temiz”dir, asıl ganimeti onlar
götürür. Sahadaki tetikçiler ise elleri
kirli olan, Masabaşı Faillerinin satın
aldığı, maaşa bağladığı, ödüllendirdiği
faillerdir.
Hâlihazırda Süleyman Demirel
Üniversitesinde Öğretim Üyeliği yapan
hukukçu Muhammed Emre Tulay,
“Suç Örgütü Liderinin Cezai Sorumluluğuna İlişkin Hukuki Analiz
ve Öneriler (TCK M. 220/5)” başlıklı
bilimsel makalesinde “Masabaşı Failleri” için şu ifadeleri kullanmaktadır:
“Kendi içinde disiplinli, emir-komuta zincirine oturan güçlü yapılanmalarda, emri veren organ ile
icra aşamasında rol oynayan failler farklılık gösterebilir. Özellikle,
yapıları gereği amacı suç işlemek
olan ve hiyerarşik biçimde ve elverişli araç-gereçlerle donatılmış suç
örgütlerinde [yani AKP’giller gibi
yapılarda – K. Y.] bunun örneklerini görmek mümkündür. Kanunun
suç saydığı bir fiili planlayan lider
kişi veya kişiler ile planı gerçekleştirecek olanlar, başka deyişle masa
başındakiler ile sahada görünenler
farklı kişilerdir. Böylelikle masabaşı
fail (Schreibtischtäter) olarak nitelendirilen kişinin (fail arkasındaki

yalistlerinin emirleri doğrultusunda
Suriye’ye savaş açan, oradaki Ortaçağcı çetelere silah, mühimmat ve eğitim
desteği sağlayan, “Emevi Camii’nde
namaz kılma” rüyaları gören, devletlerimiz ve halklarımız arasına düşmanlık
tohumları ekmeye çalışan AKP Hükümetine karşı da açıktan, net bir mücadele yürütmüştür. Emperyalistlerle
işbirliği halinde hem Türkiye Halkına
hem Suriye Halkına düşmanca tutumlar takının AKP Hükümetine karşı mücadelemiz bugün de aralıksız şekilde
da yer alıp aktif rol oynayan kişiler
emri uygulamaktadırlar.” (https://
dergipark.org.tr/tr/download/article-file/687749)
Her ne kadar Tulay, Masabaşı Faillerini sadece emri veren, lider kişilerle sınırlandırsa da Alman hukukçu
Hans-Christian Jasch, Masabaşı
Faillerinin sadece üst düzey emirler
veren liderleri değil aynı zamanda o
liderlerin emri altında çalışan kamu
görevlilerini, örneğin savcıları ve hâkimleri de içerdiğini belirtmektedir, ki
bize göre doğru olan da, hakkaniyetli
olan da budur.
Nitekim Tarih, Ceza Hukuku Doktrininde çoğunlukla organize bir şekilde, devlet (örneğin bugünün AKP’giller devleti) tarafından işlenen suçlarla
ilişkilendirilen, kökeni Nazi Almanyası’ndaki Yahudi Soykırımı yargılamalarına dayanan “Masabaşı Failleri” teriminin kapsamına giren sözde
hukukçuların hazin sonunu belleğine
kaydetmiştir.
Bilindiği gibi 1945 yılında Sovyetler Birliği’nin kendi evlatlarını feda etmek pahasına Hitler Faşizmini dize getirmesinin ardından, başta “Holokost”
yani Yahudi Soykırımı olmak üzere
Nazilerin işlediği insanlık dışı suçlarla
ilgili ünlü Nürnberg Yargılamaları
yapılmıştır. Nürnberg Yargılamalarında adalet ne ölçüde dağıtılmıştır, suçlular hak ettikleri cezaya çarptırılmış
mıdır; işin bu yönü tartışmalıdır, bu
ayrı bir konudur.

Nürngberg Yargılamalarından bir kesit...

Ancak Nürnberg Yargılamalarında
kesin olan tarihi bir gerçek vardır: Bu
yargılamalar sadece Yahudileri Dachau, Buchenwald, Auschwitz-Birkenau gibi ölüm kamplarına gönderenleri; Almanya’daki komünistleri, sosyal
demokratları acımasızca katledenleri,
bu tür insanlık dışı emirleri verenleri
ve bu kanunsuz emirleri uygulayanları
kapsamamıştır. Bu yargılamalar aynı
zamanda Nazi Almanyası’nda tıpkı
bugünün Türkiyesi’ndeki gibi hukuk
adına hukuksuzluk yapan sözde savcıları, yargıçları, Adalet Bakanlığı yetkililerini de kapsamıştır:
“Bu asıl davanın [Nürnberg Ana
Davası’nın] tamamlayıcısı mahiyetindeki davalardan biri, halk arasında Adalet Davası olarak bilinen ve
-yargıçlar, savcılar, adalet bakanlığı
yetkililerinden mürekkep- on altı sanığın yargılandığı davaydı. Sanıklar,
Almanya’nın hukuk sistemini saptırmak ve onu bir vahşet ve tedhiş
aracına dönüştürmekle suçlandılar.”
(Nazi Almanyası’nda Hukuk – İdeoloji, Fırsatçılık ve Adaletin Saptırılması,
Ed: Alan E. Steinweis ve Robert D.
Rachlin, Çev: Kıvılcım Turanlı, Zoe
Kitap, 2’nci Baskı s. 168)
Burada önemli ve bugünkü savcı-yargıçlar için vahim olan bir noktanın altını çizmekte fayda var:
Söz konusu Adalet Davası’nda yar-

sürmektedir. Partimiz aynı zamanda
sadece destek açıklamalarıyla yetinmemiş, AKP Hükümetinin uluslararası
yasaları ihlal ederek Suriye Devletine
ve Halkına karşı işlediği suçları Uluslararası Ceza Mahkemesine taşımıştır.
Suriye Arap Cumhuriyeti’nde yapılan son Devlet Başkanlığı Seçimlerinde, yüzde 95,1’lik oy oranıyla kazandığınız kesin zafer, Suriye Halkıyla Önderliğinin nasıl kenetlendiğini bir kez
daha tüm dünyaya göstermiştir. Seçim
sonrası sizin de ifade ettiğiniz gibi bu
büyük zafer; işbirlikçilerin, ajanlarının
ve efendilerinin suratlarına bir tokat
gibi inmiştir.
Bu büyük zaferden dolayı şahsınızı
ve Suriye Arap Cumhuriyeti’nin kahraman halkını canı gönülden kutluyor,

emperyalistlere ve bölgemizdeki işbirlikçilerine karşı mücadelenizi destekliyor, nihai zafere giden yolda sizlere
başarılar diliyoruz.

gılanan sanıklar, geniş yorumlamalar
yapmak suretiyle iradi olarak Hitler
canavarına suç ortaklığı etmiş olsalar
da, en azından şeklen hukuka uygun
davranmışlardır. Evet; verdikleri kararlar canicedir, yüz binlerce masum
insanın hayatına mal olmuştur ama
verilen bu kararlar, en azından Hitler
manyağı tarafından resmen kanunlaştırılmış, yürürlüğe sokulmuş yasal
düzenlemelerin kasten aşırı yorumlarından ibarettir.
Zaman zaman AKP iktidarını, Nazi
iktidarına benzeten değerlendirmelerle
karşılaşıyoruz. Doğrudur; acımasızlık, kindarlık, yalan, riya konularında
AKP’giller iktidarı Nazilere benzetilebilir. Ancak söz konusu hukuk olduğunda şu gerçeklik unutulmamalıdır:
“Hitler, iktidarını sınırlandıran
“hukuk korsesinden” hoşlanmamasına, 26 Nisan 1942’deki Reichtag konuşmalarından birinde, ‘Her Alman,
hukukçu olmanın ne kadar utanç
verici olduğunu anlayana kadar dinlenmeyeceğim’ demesine ve Himmler
ile birlikte devlet aygıtındaki ‘dikkafalı hukukçu ve bürokratlara’ sık sık
saldırmasına rağmen Nazi liderliği,
politikalarını hayata geçirmek için
etkili ve iyi örgütlenmiş kamu hizmetine güveniyordu.” (age, s. 54)
Yani Tayyipgiller’den farklı olarak
Naziler, (Ernst Freankel’in meşhur
“Norm Devleti-Önlem Devleti” saptamasını bir kenara bırakırsak) hayata
geçireceği uygulamaların büyük çoğunluğunu üç aşağı beş yukarı önceden kanunlaştırma ihtiyacı duyuyordu.
Örneğin 1935 yılında çıkarılan, faşist
“Reich Vatandaşlık, Alman Kanını
ve Alman Onurunu Koruma Yasası”, Nazi döneminde görev yapan
onursuz hâkim ve savcılara, kasten aşırı yorum yoluyla olsa da insanlık dışı
mütalaalar hazırlama, kararlar verme
yetkisi tanıyordu.
Bununla birlikte Naziler, AKP’giller’in uyguladığı dinci faşizm gibi adı
konmamış bir faşizm uygulamadığı
için, daha doğrusu bu faşizm, kapitalizmi tam anlamıyla yaşamış, emperyalist aşamaya sıçramış olan bir devlette uygulandığı için; o dönemin Nazi
Almanyası’nda dahi hukuk tamamen
bir kenara bırakılmamıştı. “Führerprinzip” yani “Liderlik İlkesi” Alman
toplumunda bütün alanlarda egemen
olduğu gibi hukuk alanında da egemendi. Hukuk, en azından “Norm
Devleti”nde öyle ya da böyle işletiliyordu. “Türk Tipi Başkanlık Sistemi” gibi ucube, ne idüğü belirsiz bir
durum yoktu. Hitler diktatördü; bunu
gizlemeye çalışmıyor, çıkarılan tüm
yasalar bu çerçevede çıkarılıyordu.
Führerprinzip’in özü yasama, yürütme
ve yargının tek elde -Hitler’de- resmen toplanmasıydı. Dolayısıyla Hitler
hem baş yönetici, hem baş yasakoyucu
hem de baş yargıçtı. Başı sıkışınca Kaçak Saraylı’nın yaptığı gibi çark etmiyor, “Yargı Bağımsızlığı” teranelerine
başvurmuyordu.
Nitekim çeşitli alıntılar yaptığımız
“Nazi Almanyası’nda Hukuk” kitabındaki altıncı bölümü kaleme alan Harry Reicher’e göre;
“Führer İlkesi’nin [Führerprinzip’in] arka planına bakıldığında,
[Adalet Davası’nda yargılanan] yargıçların masumiyet iddiasının sadece yasaların düzgün bir biçimde
uygulanmasına dayandığı görülür.

Führer İlkesi’nin zorunlu sonucuydu.” (age, s. 189)
İşte tüm bu gerekçelerden dolayı
Nürnberg Yargılamalarının bir parçası
olan Adalet Davası’nın sanıkları, “Masabaşı Failleri” oldukları yüzlerce suça
ilişkin savunmalarının merkezine Führerprinzip ilkesini yerleştirdiler.
Ancak bu argüman bile Adalet Davası sanıklarının ceza almasına engel
olamadı:
“Özetle suçlama” dedi mahkeme,
“ülke çapında hükümet tarafından
düzenlenen (…) insanlık yasalarını
ihlal eden bir zulüm ve adaletsizlik
sistemine bilinçli olarak katılmak ve
Adalet Bakanlığı yetkisini ve mahkemeleri kullanarak hukuk namına
suç işlemekti.” Tam anlamıyla: Hukuk eliyle cinayet.” (age, s. 171)
Son bir çarpıcı alıntıyla bugün
Türkiye’deki savcı ve yargıçlara ibret
olması gereken Adalet Davası’na noktayı koyalım:
“Nürnberg’deki Adalet Davası’nda verilen karar, meseleyi çok güçlü
bir biçimde özetlemektedir: Suikastçının hançeri, yargıcın cübbesinin altına gizlenmiştir.” (age, s. 167)
Özetle, Nazilere suç ortaklığı eden
Alman savcılar, yargıçlar, Adalet Bakanlığı mensupları, insanlık dışı da olsa
Nazi Almanyası’nın yürürlükteki yasalarını uyguladıkları halde, yani bir anlamda “görevlerini yaptıkları” halde yargılanıp ceza almaktan kurtulamadılar.
Oysa bugünün Türkiyesi’ndeki
savcı ve yargıçlar, yürürlükteki yasalar
çerçevesinde dahi görevlerini yapmamaktadırlar. Bizzat AKP’giller’in kuşa
çevirdiği Anayasayı dahi işletmemekte,
yasalara uygun davranışlar sergilememekte, kararlar vermemektedirler. Ve
bu tutumlarıyla kendileri açısından gerçek anlamda ateşle oynamaktadırlar.
Kaldı ki bu hukukçuların olası bir
yargılamada sığınacakları “Führerprinzip” gibi resmi bir argümanları da
yoktur. Ortada sadece ABD Emperyalistlerinin kucağında din alıp satan,
kaderini ABD’ye bağlamış zavallı bir
“Reisçik” bulunmaktadır. Bu durumda
AKP iktidarının kaçınılmaz yıkılışıyla
birlikte bu “hukukçular” da olası bir
yargılamadan kesinlikle nasiplerini
alacaklardır.
Ve bunun için Nürnberg türü özel
bir mahkeme kurmaya da gerek olmayacaktır. Tıpkı HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un AKP’giller için
söylediği gibi; “Bağımsız mahkemelerde, bugünkü yasalar çerçevesinde”,
yargılansalar dahi ceza alacaklardır.
Elbette namuslu kalmak için en
azından çaba harcayan savcı ve yargıçları bu değerlendirmelerimizin dışında
tutuyoruz. Sonuçta bir meslek dalının
bütün mensuplarını topyekûn damgalamak, töhmet altında bırakmak her
şeyden önce bilime, diyalektiğe aykırıdır. Bu namuslu hukukçulardan tek
beklentimiz biraz da olsa cesur davranmaları, görevlerinin gereklerini yerine
getirmeleridir.
Ancak bugün görevlerini kötüye
kullanan, yerine getirmeyen, iradi olarak ihmal eden savcı ve yargıçlara net
uyarımızdır:
“Cübbenizin altındaki suikastçı
hançerini” bir kenara bırakıp asli görevinizi yapın. Aksi takdirde bir ömür
bu ihanetin ve vurdumduymazlığın
pişmanlığını yaşayacak, cezasını çekeceksiniz!

Zafer Mutlaka Direnen Halkların Olacaktır!
Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi!
Yaşasın Halkların Kardeşliği!
Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!
3 Haziran 2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Başkanlık Kurulu
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14
51’inci Yıldönümünde
Şanlı 15-16 Haziran Direnişi’ni
özüne layık bir şekilde kutladık!
İstanbul
Şanlı 15-16 Haziran Direnişimizin 51’inci Yıldönümünü İstanbul’da şanına yakışır şekilde, Uzel
Makine Direniş Çadırında kutladık
Başta Partimizin şu anki Genel
Başkanı Nurullah Ankut olmak üzere
birçok Yoldaş’ımızın öncülük ve önderlik ettiği 15-16 Haziran Direnişi’nin
51’inci yıldönümünü, yine 15-16 Haziran 1970’te bu şanlı direnişe önemli
katılım sağlamış olan öncü işçilerin o
dönemlerde çalıştığı Uzel Makine Fabrikası’nın önünde, Uzel Direnişçileri
ile birlikte kutladık.
Bilindiği gibi 1977 1 Mayıs Katliamı’nda hayatını kaybeden işçilerden
de ikisi Uzel Fabrikası’nda çalışıyordu. Böylesine mücadele veren ve bedel
ödeyen Uzel İşçileri ne yazık ki sarı
gangster Türk Metal Sendikası yüzünden tek kuruş alacakları ödenmeden
işten çıkartıldılar.
Uzel İşçileri bugün, Türkiye İşçi
Sınıfına onlarca İşgal, Grev ve Direniş armağan eden ve Devrimci Sınıf
Sendikacılığının yegâne bayraktarlığını yapan Nakliyat-İş Sendikası’nın
önderliğinde, sarı Türk Metal ve Uzel
patronları tarafından 14 yıldır gasp
edilen tazminat hakları için 284 gündür fabrikanın önünde Direniş Çadırı’nda direniyorlar.
Usta’mızdan devraldığımız mücadele bayrağı gereğince bizler de böylesine önemli bir günün yıldönümünü,
Uzel Direniş Çadırı’nı ziyaret ederek
direnişçilerle birlikte kutladık.
Burada Partimiz adına HKP MYK
Üyesi Halil Arabulan Yoldaş’ımız bir
konuşma yaptı.
Halil Yoldaş’ımız coşkulu konuşmasına, Uzel İşçilerinin uzun bir süreden bu yana Nakliyat-İş önderliğinde
gerçekleştirdiği şanlı direnişi selamla-
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yarak başladı.
Uzel Direnişi’nin köklerinin çok
derinlerde olduğunu dile getiren Yoldaş’ımız, Parababalarının 15-16 Haziran Şanlı İşçi Direnişi’nin taşlarını
döşeyen halk düşmanı düzenlemelerini
özetledi.
Antiemperyalist Birinci Kurtuluş
Savaşı’mızdan günümüze kadar İşçi
Sınıfı Mücadelesinin kısa bir panaro-

Haziran 2021 Çarşamba günü İzmir
Karşıyaka Çarşı girişinde bir eylem
yaptık.
Saat 18.00’de HKP Karşıyaka İlçe
Örgütümüzün önünde toplanarak oradan çarşı girişine kadar pankartlarımız
ve sloganlarımızla yürüyüş yaptık. Yürüyüş sırasında parti bayraklarımızı,
“Selam Olsun 15-16 Haziran’ı Yaratanlara, Selam Olsun 15-16 Haziran’ı Yaşatanlara” yazılı pankartımızı, İPSD ve Tüm Taşeron Çalışanları
Derneği’nin pankartlarını taşıdık. Yürüyüş boyunca “Yaşasın 15-16 Haziran Direnişimiz”, “İşçilerin Birliği
Sermayeyi Yenecek”, “İşsizliğe Pahalılığa Zama Zulme Son”, “Örgütsüz Halk Köle Halktır, Örgütlü Halk
Yenilmez” sloganlarımızı attık.
Eylem alanında Partimiz Merkezi
İşçi Komitesi’nden Yaşar Avcu Yoldaş açıklama yaptı. Avcu, yaptığı açıklamada İşçi Sınıfımızın 27 Mayıs’la
birlikte grev ve toplu iş sözleşmesi
hakkına kavuştuğunu, bunun da AB-D

İzmir

masını sunan Yoldaş’ımız, özellikle
1950’de iş başına gelen satılmış Adnan Menderes İktidarıyla birlikte İşçi
Sınıfımıza yönelik saldırıların yoğunlaştığını, 27 Mayıs Politik Devrimi sayesinde İşçi Sınıfımızın nefes aldığını,
12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerinin ise ABD Emperyalistleri ve yerli
işbirlikçileri tarafından 27 Mayıs’ın
kazanımlarının İşçi Sınıfının elinden
alınması üzerine kurgulandığını dile
getirdi.
15-16 Haziran Şanlı İşçi Direnişi’nin Türkiye Tarihine altın harflerle
kazındığını vurgulayan Yoldaş’ımız,
bu şanlı Direnişin bugüne kadar aşılabilmiş bir direniş olmadığını ifade etti.
15-16 Haziran’ın, İşçi Sınıfımıza
duyduğumuz sorumluluk gereği Partimizin de kuruluş tarihi olduğunu söyleyen Arabulan, Halkın Kurtuluş Partisi olarak nerede bir işçi mücadelesi

AKP’giller’in kanunsuzluklarına karşı
Savcılar dosya kapatıyorlar
artimiz,
“tam
kapanma”
döneminde,
AKP’giller’in
Ümraniye
Belediye
Başkanının
babası Ahmet Galip Yıldırım’ın
lebalep cenaze törenini Yargıya
taşımış, başta AKP’giller’in Reisi
olmak üzere ilgililer hakkında suç
duyurusunda bulunmuştu. Artık görev
tanımına uygun davranması gereken,
AKP’giller’in
kanunsuzluklarına
karşı kendiliğinden harekete geçmesi
gereken Savcılık bir kez daha bizim
suç duyurumuza, “soruşturmaya yer
olmadığına” dair kararı verip geçtiler.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığının bu kararına karşı
Partimiz, Halkçı Hukukçularımız
aracılığıyla itiraz etti.
Kısaca olayı hatırlayalım:
2 Mayıs 2021’de, üstelik tam
kapanma
döneminde
Ümraniye
Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın
babası Ahmet Galip Yıldırım’ın
cenaze törenine AKP Genel Başkanı,
Bakanlar, Milletvekilleri, İlçe Belediye
Başkanları ve çok sayıda vatandaş
katılarak
İçişleri
Bakanlığının
genelgesine rağmen cenaze töreninde
30 kişilik sayı sınırı aşılmıştı.
Halkımıza gelince 30 kişilik,
kendilerine gelince lebalep cenaze
töreni…
Partimiz işte bu çifte standardı, bu
kanunsuzluğu yargıya taşıdı. Ve AKP
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş hakkında

varsa desteklediğimizi, Uzel Makine
İşçilerinin Nakliyat-İş önderliğindeki
Direnişlerini de sonuna kadar destekleyeceğimizi vurgulayarak konuşmasını
sonlandırdı.
Eylemimizde sık sık “Yaşasın 1516 Haziran Direnişimiz”, “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi”, “Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız”,
“İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Yaşasın Uzel Direnişimiz”
sloganları atıldı.
Ülke tarihimizin en büyük işçi
direnişi olan, Parababalarına korku
salan Şanlı 15-16 Haziran Direnişi’mizin 51’inci
yılında, Halkın
Kurtuluş Partisi olarak bu şanlı
direnişi asla unutmayacağımızı ve
unutturmayacağımızı bir kez daha
haykırdık.

“Görevi Kötüye Kullanma, Bulaşıcı
Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı
Davranma, Kamu Görevlisinin Suçu
Bildirmemesi” suçlarını işlediklerini
belirterek 4 Mayıs 2021’de İstanbul
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunduk.
Partimizin bu suç duyurusunun
ardından,
İstanbul
Anadolu
Cumhuriyet
Başsavcılığı,
hiçbir işlem yapmadan
“kamu adına soruşturma
yapılmasına
yer
olmadığına” karar verdi.
Kararda, Cumhurbaşkanı ve
Bakanlar hakkında soruşturma
yapılamayacağı, TBMM’de
salt çoğunluğun vereceği
önergeyle
soruşturma
açılacağı iddia edildi. Suç
duyurusunda yer alan İstanbul
Valisi ve İstanbul İl Emniyet
Müdürü ile ilgili olarak da,
somut iddia oluşmadığı,
iddiaların “soyut” olduğu belirtildi.
Partimizin
Genel
Sekreter
Yardımcısı Av. Tacettin Çolak Yoldaş,
İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza
Hâkimliğine dilekçe vererek, karara
itiraz etti ve CMK’nin 160’ıncı
maddesinde yer alan Cumhuriyet
Savcısının görevini hatırlattı. Savcının
hukuka aykırı karar verdiğini ve
görevini ihmal suçu işlediğini belirtti.
Savcılığın
hiçbir
soruşturma
yapmadığını belirten yoldaşımız,
“Anayasa olmak üzere, yasalara
ve
hukuk
mantığına
aykırı
olarak ‘Kamu Adına Soruşturma

15-16 Haziran Şanlı İşçi
Direnişi’nin 51’inci yıldönümünde
İzmir’de alandaydık
1970 yılının 15-16 Haziran’ında
İşçi Sınıfımızın mücadele tarihinde
önemli bir yer tutan büyük bir işçi direnişi yaşandı bu topraklarda. 27 Mayıs Politik Devrimi’nden sonra yapılan
yeni Anayasa, örgütlenme önündeki
engelleri kaldırmış ve 1967 yılında kurulan DİSK, kısa sürede yüz binlerce
işçiyi örgütlemiş, başarılı mücadeleler
yürütmüştür. Bu durum Parababalarını
ve dönemin iktidarı Adalet Partisi’ni
rahatsız etmiştir. Bu yükselişin önünü
kesmek için çalışma yaşamını düzenleyen 274-275 sayılı yasaları ortadan
kaldırmak üzere harekete geçen AP iktidarına karşı başta DİSK üyesi işçiler
olmak üzere yüz binlerce işçi iki gün
süren büyük bir direniş başlatmıştır.
İşte bu Şanlı Direniş’in 51’inci yıldönümünde HKP, İPSD ve Tüm Taşeron Çalışanları Derneği olarak 15
Yapılmasına Yer Olmadığına’ dair
karar verilmiştir. İşbu kararın
itirazen incelenerek kaldırılması
gerekmektedir”, dedi.
Dilekçenin devamında şu ifadelere
yer verildi:
“Örneğin
suç
isnatlarından
sadece biri olan, “görevi kötüye
kullanma” suçu iddiamıza ilişkin,
Savcılık
Makamı,
şüphelilerin
görevlerini kötüye kullanmadıklarına,
deliller toplanmaksızın ve ifadeler
alınmaksızın, nasıl kanaat getirmiştir?
“Ayrıca,
görevi
kötüye

kullanmadıklarına dair bir kanaat
oluşsaydı da, bu kanaate ancak
yapılacak
araştırma
neticesinde
varılabilecek ve kovuşturmaya yer
olmadığına dair bir karar verilebilecekti.
Ancak, somut olayda, hiçbir araştırma
ve soruşturma yapılmaksızın, işbu suç
isnatlarının, soruşturulmasına dahi
gerek olmadığına nasıl karar verildiği
açık olamamakla birlikte, gerekçede
de yeterli ve belirli değildir. Yapmış
olduğumuz
şikâyetin
içeriğinin
tamamı somut delillere dayanmaktadır.
Asıl soyut olan suç duyurusu değil,
savcılığın karara gerekçe olarak ‘...

Emperyalistlerini ve yerli işbirlikçilerini rahatsız ettiğini dile getirdi.
“ABD Emperyalistlerinin ve patronların emri alınmıştı, iktidar derhal
harekete geçti. ‘Yakında DİSK’in çanına ot tıkayacağız’ denilerek DİSK’e
ve İşçi Sınıfımıza yönelik operasyonun
ilk adımı atıldı” diyen Avcu, peş peşe
yapılan işçi düşmanı düzenlemelere
İşçi Sınıfımızın devasa bir tepki verdiğini, böylece 15-16 Haziran Direnişi’nin gerçekleştiğini ifade etti.
“Direniş’in en ön saflarında, ‘Başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere’ sözünü
şiar edinen, Direniş’in örgütlenmesi
için oluşturulan Direniş Komitelerinsoyut iddia dışında soruşturma
veya kovuşturma yürütülmesini
gerektirecek bir husus bulunmadığı
anlaşılmakla...’ şeklinde yapılan
niteleme
ve
gerekçelendirme
çabasıdır.”
İtiraz dilekçesinde; itirazlarının
incelenerek, şüphelilerin eylemlerine
uyan ilgili kanunlarda belirtilen
suçlardan cezalandırılmaları amacıyla
kararın kaldırılmasını ve haklarında
gerekli soruşturmanın yürütülerek
Kamu Davası açılmasını talep edildi.
İtiraz
Dilekçemizin
verilmesinden sonra Genel
Sekreter Yardımcımız Av.
Tacettin Çolak Yoldaşımızın
yaptığı açıklama aşağıdadır:
***
Bugünkü
konumuz
değerli arkadaşlar, çivisi
çıkan
yargının
iktidarın
kanunsuzlukları
karşısında
yine
dosya
kapatıcı
eylemlerine ilişkin.
Mayıs ayının başında
Ümraniye Belediye Başkanın
babasının
cenazesinde
yüzlerce insan başta Tayyip Erdoğan
olmak üzere Sağlık Bakanı, İçişleri
Bakanı hatta İstanbul Valisi ve Emniyet
Müdürü bulunmak üzere yüzlerce
insan, onların deyimiyle lebalep
cenaze töreni yaptılar. Daha önce
Tayyip Erdoğan AKP kongrelerinde
de
kendi
“hülooğğ”cularına
teşekkürler göndermişti, “Pandemi
döneminde lebalep kongre salonlarını
doldurdunuz, hepinizi kutlarım”, diye.
Şimdi
bir
taraftan,
bilim
insanlarının
Koronavirüs
salgını
karşısında
alınması
gereken
önlemlerine tüm halkın uyması
gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor.

de de yer alan İşsizlik ve Pahalılıkla
Savaş Derneği (İPSD) yöneticileri ve
İPSD üyesi, bugün Partimizin Genel
Başkanı olan Nurullah Ankut da vardı”
sözleriyle konuşmasına devam eden
Avcu ardından şunları dile getirdi:
“İşçiler İzmit ve Gebze’den Kadıköy’e, Levent’ten Mecidiyeköy
ve Taksim’e, Bakırköy’den Topkapı ve Edirnekapı’ya kadar yürüdüler. İstanbul’un iki yakasındaki
işçilerin bir araya gelememesi için
vapur seferleri iptal edildi. Galata
Köprüsü açılarak geçişe kapatıldı.
Aynı Galata Köprüsü 43 yıl sonra
ilk defa, 1 Mayıs 2013’te 1 Mayıs
Alanı olan Taksim’e gitmek üzere
yürüyüşe geçen ve aralarında Genel
Başkan’ımız Nurullah Ankut’un da
bulunduğu HKP’lileri engellemek
için bir kez daha açılarak geçişe kapatılacaktı.
“15-16 Haziran Direnişi’nde üç
işçi; Mehmet Gıdak, Yaşar Yıldırım
ve Mustafa Bayram polis kurşunuyla şehit oldular.”
Yaşar Avcu, “Bugün AKP’giller
İktidarının organize bir suç örgütü
olduğu apaçık delillerle ortadadır.
Onun İşçi Sınıfımıza ve Emekçi Halkımıza yönelik ekonomik ve siyasi
her türlü saldırılarına karşı tek başına mücadele eden, tek başına gerçek
muhalefet yapan Partimiz eşit olmayan bu savaşta fırtınayla çarpışmaya devam ediyor. Ama bu savaşı biz
kazanacağız. Emekçi Halkımızı ve
İşçi Sınıfımızı örgütleyeceğiz. Yeni
15-16 Haziran’lar yaratacağız.
Ant olsun ki Demokratik Halk
İktidarını kuracağız!” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.
Eylemimiz “İşgal Grev Direniş,
Yaşasın Kurtuluş Partimiz”, “Halkız Haklıyız Yeneceğiz” sloganlarıyla
sonlandırıldı.
Yaşasın Şanlı 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişimiz!
16 Haziran 2021

Kurtuluş Partililer
Sağlık Bakanı da bu çağrıları timsah
gözyaşlarıyla televizyonlarda yapıyor.
Diğer yandan da tarikat liderlerinin
cenazelerine
katılıyorlar.
Bazen
eleştirilen durumlarda “özeleştiri”
yapıyorlar. Ama arka arkaya yine bu
törenleri yapmayı sürdürüyorlar.
Halkımızın
cenazelerinde
30
kişi sınırı getiren AKP’giller kendi
cenazelerinde
böyle
bir
sınıra
uymuyorlar. O zaman çöpten kâğıt
toplayan gariban insanımıza yazılan
3 bin TL’lik para cezasının ne anlamı
var? Çocukları ve eşiyle motosikletle
giderken maske takmadı diye para
cezası yazılan insanlarımızın ne suçu
var?
Burada Tayyip Erdoğan ve
AKP’giller’in tamamı kanunsuzluk
yapmaktadırlar. Kanunsuzluk çağrısı
yapmaktadırlar. Madem Anayasa’nın
eşitlik
ilkesi
10’ncu
maddesi
yürürlüktedir, o zaman kimsenin suç
işleme özgürlüğü yoktur. Dolayısıyla
savcıların bu suçların karşısında sessiz
kalma, soruşturmaya yer olmadığına
dair karar verme yetkileri de yoktur.
Bu kararları veren savcılar da aynı
suçu işlemiş olurlar.
Halkın Kurtuluş Partisi bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da bu
suçların takipçisi olacaktır. İstanbul
Anadolu
Cumhuriyet
Savcısının
vermiş olduğu soruşturmaya yer
olmadığına dair kararla ilgili İstanbul
Anadolu Sulh Ceza Hâkimliğine
itirazımızı yapmış bulunuyoruz.
Halkın
Kurtuluş
Partisi,
kanunsuzluklar karşısında sessiz
kalmamaya devam edecektir.
28 Haziran 2021

HKP Genel Merkezi
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Milli Eğitim Bakanı ve kardeşinden
büyük vurgun,
Partimizden bu vurguna suç duyurusu!
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artimiz, Ziya Selçuk’un kardeşi Oktay Selçuk’un son iki yılda
başta özel okullar olmak üzere birçok
kuruma 25 milyon liralık satış yapmasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kardeşi Oktay Selçuk’un yönetim kurulunda olduğu dönemde, İnova
Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adlı
şirket son iki yılda başta özel okullar
olmak üzere birçok kuruma 25 Milyon 678 bin 159 TL’lik satış yapmıştır.
Halkımızın bir kuruşunun bile hesabını soracak olan Partimiz, Cumhuriyet
“Savcılarının” yapması gerekeni yaparak suç duyurusunda bulunmuş, bu
soygunu, vurgunu yargıya taşımıştır.
Partimiz, Halkçı Hukukçularımız
aracılığıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, İnova Akademi Bilişim Eğitim
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri Oktay Selçuk, Selçuk Özdemir hakkında
“Görevi Kötüye Kullanma”, “İrtikâp”,
“Kamu Görevlisinin Ticareti”, “Nüfuz
Ticareti” suçlarını işlediği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na
suç duyurusunda bulunmuştur.

Hukukçu Yoldaşlarımız tarafından
Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Ziya Selçuk, Oktay Selçuk
ve Selçuk Özdemir hakkında soruşturma yürütülerek kamu dava açılması
talep edilmiştir.
Suç duyurusunun ardından, Genel
Sekreter Yardımcımız Av. Sait Kıran
Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdır:
***
Deveye sormuşlar, “neden boynun
eğri?” diye; nerem doğru ki demiş…
AKP’giller iktidarının hangi ileri
gelen yetkilisi, görevlisini ele alırsanız alın bu deyimi doğrularcasına
kanunsuzluğa, yolsuzluğa battığını
görmekteyiz. En son örnek basına da
yansıdığı gibi Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk’un kardeşi Oktay Selçuk
ve yakın adamı Selçuk Özdemir’in yönetim kurulunda yer aldığı İnova Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi’nin karıştığı
olay.
Basına yansıdığına göre sadece
2019-2020 yılları arasında büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı faaliyet yürüten özel okullar olmak üzere toplam 25 milyon 678 bin

159 TL’lik satış yapmış. Tek özelliği
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un
kardeşi ve yakın adamı olması. Basına
yansıdığına göre sadece özel okullara
değil, Vakıfbank’a ve Ağrı İl Özel İdaresine de bu kurum satış yapmış.
Bu, bildiğiniz gibi, Türk Ceza
Kanununda ayrıntılı düzenlenmiş
Görevi Kötüye Kullanma, İrtikâp,
Kamu Görevlisinin Ticareti, Nüfuz
Ticareti suçlarını oluşturmaktadır. Bu
nedenle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.
Maalesef AKP’giller’in hukuk bü-

rosuna dönüştürülmüş yargıdan çok
büyük umudumuz yok. Ama hep söylediğimiz gibi Halkın Kurtuluş Partisi
olarak bu yolsuzluklar, kanunsuzluklar, suçlar karşısında susmamak ve Tarihe not düşmek için bu suç duyurularını yapıyoruz.

Bugün bu dosyalar hasıraltı edilebilir, kovuşturmaya yer olmadığı veya
soruşturmaya yer olmadığı kararlarıyla
işlevsiz kılınmaya çalışılabilir. Ama er
geç inanıyoruz ki bu ülkeye demokrasi
geldiğinde emri sadece kanunlardan ve
bağımsız vicdanından alan yargıçların,
savcıların önüne bu dosyalar yeniden
gelecek ve bütün AKP’giller’in yetkilileri işledikleri kanunsuzlukların, suçların cezasını er geç bulacaklar.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak bunun mücadelesini yapıyoruz, yapmaya
devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki;
Haksızlıklar karşısında susmak, aynı
zamanda bu haksızlıklara suç ortağı
olmaktır. Halkın Kurtuluş Partisi haksızlıklara karşı her zaman mücadele
edecek, suç ortağı olmayacaktır.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz.
***
Yaptığımız suç duyurusunun ardından Twitter hesabından açıklama yapan Selçuk Özdemir’in yazdıklarını
aynen aktarıyoruz:
“Sayın Parti Yetkilisi, ben hakkında suç duyurusunda bulunduğunuz kişilerden Selçuk Özdemir’im.
Suç duyurusu işlemleri bir taraftan
yürürken, İnova Akademi’yi, projemiz Bilişim Garajı’nı, beni, Ziya Hoca’nın Bakan olmasından çok önce
başlayarak ve bu halkın gerçekten

Partimiz, MEB’deki vurgunun ve
“Bakanlık içinde soygun yapmak üzere örgütlenmiş bir grup var”
itirafının peşini bırakmıyor!

P

artimiz, MEB’de yaşanan skandalla ilgili soruşturmanın genişletilmesi için daha önce yapılan suç duyurusuna ek dilekçe verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kardeşi Oktay Selçuk’un ve
bu kardeşlere çok yakın bir isim olan
Selçuk Özdemir’in yönetim kurulunda
olduğu dönemde, İnova Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin son iki yılda
başta özel okullar olmak üzere birçok
kuruma 25 Milyon 678 bin 159 TL’lik
satış yapması üzerine, Partimiz, Ziya
Selçuk, Oktay Selçuk ve Selçuk Özdemir hakkında “Görevi Kötüye Kullanma, İrtikâp, Kamu Görevlisinin
Ticareti, Nüfuz Ticareti” suçlarından
soruşturma başlatılması için suç
duyurusunda bulunmuştu.
Şirketin ortağı, aynı zamanda Bilişim Garajı Kurucusu Selçuk Özdemir kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Partimize
Twitter’dan “Bakanlık içinde soygun

Ü

yapmak üzere örgütlenmiş bir grup
var”, diye yanıt vermişti.
Bu, açık bir itiraftı. Bu, soygunun
itirafıydı. Nasıl sessiz kalabilirdik bu
itirafa?
Sessiz kalmadık. Özdemir’e;
“Yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa
bildiklerini açıkla, belgelerini paylaş”,
dedik. Demekle kalmadık, Selçuk Özdemir’in “Bakanlık içinde soygun
yapmak üzere örgütlenmiş bir grup
var” açıklaması üzerine soruşturmanın
genişletilmesi için daha önce yaptığımız suç duyurusuna ek dilekçe verdik.
Dilekçede, “Bu açıkça bir itiraftır.
Şüphelinin bu hususu aydınlatmak
üzere dinlenmesi, vereceği bilgi ve
belgelere göre soruşturma genişletilerek suça karışanlar hakkında dava
açılması gerekmektedir”, dedik.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
verilen dilekçe sonrasında HKP Genel
Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:
***

Değerli Halkımız, Değerli Basın
Emekçileri;
Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk, İnova Akademi Bilişim
Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi’nin yönetim kurulunda
bulunan kardeşi Oktay Selçuk ve ortağı Selçuk Özdemir hakkında Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığına “Görevi
Kötüye Kullanma, İrtikâp, Kamu Görevlisinin Ticareti, Nüfuz Ticareti”
suçlarından şikâyette bulunmuştuk.
Bu şikâyetimizden sonra İnova
Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
ortaklarından Selçuk Özdemir, Partimizin sosyal medyadaki hesaplarına
bir cevap gönderdi. Bu cevapta açık
bir itirafta bulundu. Aynen şöyle dedi:
“Bakanlık içinde soygun yapmak
üzere örgütlenmiş bir grubun bizi
alet etmeye çalıştığı pisliğe bir gram
bulaşmayı bırakın Hoca’nın bakanlığından önce de sonra da bu toplum
için boyumuzu aşan neler yaptığımı-

Üniversite sınavına giren, girecek olan genç kardeşlerimiz!
Satıldık, uyanın! AKP’de Suç Katar Katar…

niversite sınavına giren, girecek
olan genç kardeşlerimiz, anneler,
babalar, değerli halkımız…
Satıldık uyanın!
Dün (25 Haziran 2021) Tayyip
Erdoğan tarafından imzalanan, Katar
Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan
sivil-askeri personelin, Türkiye tarafından geçerliliği onaylanmış herhangi
bir sınava girmeden Türkiye’de tıp,
diş hekimliği, eczacılık, sağlık meslek
yüksekokulu, hemşirelik alanlarında
ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim
almasına olanak sağlayan “karşılıklı”
protokol, AKP’giller’in 20 yıla yakın
süredir işledikleri suçlardan hem bir
yenisi hem de tüm suçlarının bir sonucudur.
AKP sıradan bir düzen partisi değil, Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın tüm
kazanımlarını ortadan kaldırmak ve
ABD’nin emperyalist, insanlık dışı
Büyük Ortadoğu Projesi’ni (BOP) hayata geçirmesinde tetikçilik yapmak
üzere projelendirilmiş Ortaçağ özlemcisi, çıkar amaçlı organize bir suç örgütüdür.
İktidara geldiklerinden beri bu
amaçlar doğrultusunda Batılı efendilerine hizmet ettiler. Ortadoğu’nun kan
gölüne çevrilmesinde rol oynadılar.
IŞİD dahil eli kanlı dinci örgütleri des-

teklediler, kurdular, eğittiler donattılar.
Kan gölüne çevirdikleri bu ülkelerden
petrol kaçakçılığı gibi yöntemlerle kişisel çapullarını da yaptılar. Cumhuriyet yadigârı köklü kamu kurumlarını,
meraları, tarım arazilerini, cennet koylarımızı, maden sahalarını yok pahasına peşkeş çektiler. Hem yandaşlarına,
hem de mafyatik düzenlerini finanse
eden Arap coğrafyasındaki Petro-Dolar zengini diktatörlüklere…
Bu diktatörlükler ki Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrası İngiliz,
İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı
sonrası ABD Emperyalizminin uyduları durumundadır. Arap Halkının
bölünerek tutsak edilmesinin bir aracı
olmaktan çok daha fazla işlevleri vardır. Dünya ekonomisi ve petrol ticaretinin dolarize olmuş olması, ABD’nin
bu Arap diktatörlüklerinin tasmalarını
elinde tutmasıyla, dünyanın ekonomisini yönlendirme gücüne sahip olmasını
sağlamaktadır. Burada biriken muazzam dolarize sermaye, dünyanın dört
bir yanında emperyalizmin işlediği suçları finanse etmekte kullanılmaktadır.
AKP’nin de iş tuttuğu Katar da işte bu
diktatörlüklerin başta gelenlerindendir.
Partimiz; Tank Palet Fabrikamızın
Katarlılara satılmasına, suç duyuruları,
eylemler ile engel olmaya çalışmıştır.

Halkımız bu mücadelemizi hatırlayacaktır.
Değerli halkımız,
Mevcut yasalar çerçevesinde dahi
suç işlemeden yapılamazdı bütün bunlar. Bu nedenle AKP’giller; burnunun
ucunu dahi göremeyen “yetmez ama
evet”çi aydın sefaletlerini ve Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’ni de
peşlerine takarak 2010’da Anayasayı
değiştirdiler. Ortakları Fethullah Gülen ile giriştikleri 15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı’nda ABD’nin
Tayyip’ten yana tavır almasıyla, 2 yıl
süren OHAL, KHK’ler ile dinci faşist diktatörlüklerini kurmak yolunda
büyük adımlar attılar. Yine bu OHAL
döneminde, kendileri gibi Amerikancı
olan Meclisteki “muhalefet” partilerinin silikliğini, korkaklığını, düzenbazlığını fırsat bilerek bir 2017 Referandumu ile “Başkanlık” rejimini ilan
eden AKP’giller, suça bulanmışlığın
sonucu olarak iktidara olan mahkûmiyetlerini, daha da fazla günah işlemek
suretiyle uzatmanın yolunu buldular ve
açtılar.
69 yıllık NATO üyeliğinin bile başaramadığı, Ordumuzdan Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemalcilik geleneğini
silmek için, en modern yöntemlerle
eğitim veren köklü askeri okullarımı-

zı göreceğinizi düşünüyorum.”
Bu açık bir itiraftır. Bu nedenle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
soruşturmanın genişletilmesi talebiyle
bir başvuruda bulunduk. Bu şüphelinin
açık itirafının değerlendirilerek soruşturmanın genişletilmesi ve gereken
kişiler hakkında kamu davası açılması
için talepte bulunduk.
Yine diğer bir husus; biz suç duyurusunda bulunduktan sonra Odatv’de
yayınlanan bir habere göre, daha önce
Vakıfbank’tan işlem yaptığı belirtilen
İnova Şirketi’nin, aslında doğrudan
doğruya Milli Eğitim Bakanlığından bu işlemi aldığını öğrendik. Yani
Vakıfbank perde olarak kullanılmış;
doğrudan doğruya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kardeşinin yönetim
kurulunda olduğu İnova Akademi’ye
para aktarımında bulunmuştur. Bu
zı, askeri tıp fakülteleri de dahil olmak
üzere kapatmanın bir fırsatı olarak değerlendirdiler bu OHAL dönemini.
Değerli halkımız,
Üniversite sınavına giren, girecek olan genç kardeşlerimiz;
Katar ile imzalanan bu eğitim protokolünü tüm bu perspektif göz önünde bulundurarak değerlendirmeliyiz.
Mesele ne öğrenci değişimi ne de
deneyim paylaşımıdır. Bu sıradan bir
uluslararası eğitim anlaşması değildir.

AKP’giller suça batmış iktidarlarına bir hayat öpücüğü arıyor. Para yok,
kasa tamtakır.
Sen yıllarını verdin okumak için,
sınava hazırlanmak, bir umut tıp fakültesini kazanabilmek için… Senin tıp
fakültesindeki yerini rüşvet olarak veriyorlar petrol zengini bir diktatörlüğe.
Tayyipgiller Katar’dan hediye edilen
lüks uçağın diyetini ödüyor senin hakkını peşkeş çekerek.
Yoz CIA İslamı’na, ABD dolarına

kurtuluşu için neler yaptığımızı yakından görmenizi ve tanımanızı rica
ediyorum. Bakanlık içinde soygun
yapmak üzere örgütlenmiş bir grubun bizi alet etmeye çalıştığı pisliğe
bir gram bulaşmayı bırakın Hoca’nın bakanlığından önce de sonra
da bu toplum için boyumuzu aşan
neler yaptığımızı göreceğinizi düşünüyorum.”
(https://twitter.com/DrSelcukOzdemir/status/1408472691238223872)
Genel Sekreter Yardımcımız Av.
Sait Kıran, Selçuk Özdemir’e şu sözlerle yanıt vermiştir:
“Biz basında çıkan somut olaylar üzerine suç duyurusunda bulunduk. “Milli Eğitim Bakanlığında
soygun yapmak üzere örgütlenmiş
bir grup var” diye iddia ettiğiniz konuda elinizde somut belgeler varsa
kamuoyuyla paylaşın ya da cesaret
edebiliyorsanız bizim gibi suç duyurusunda bulunun. Ancak o zaman
söylediklerinizin bir değeri olabilir.”
Partimizin mücadelesi her alanda
aralıksız devam edecektir. Cennet vatanımızın bir AKP’giller ve bir avuç
vurguncu Parababası tarafından yağmalanmasına izin vermeyeceğiz.
25 Haziran 2021

HKP Genel Merkezi

nedenle de bu hususun araştırılması
için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bugün itibariyle başvurduk. Bunun
belgeleri de Odatv’deki yazının ekinde yayınlandı. Hep belirttiğimiz gibi
AKP’giller iktidarının bütün yetkilileri
yolsuzluğa, suça, kanunsuzluğa bulaşmış durumdalar.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak bütün yolsuzluklara, haksızlıklara karşı
mücadele ediyoruz. Bunu bir görev
olarak algılıyoruz. Tarihe ve toplumumuza karşı sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz.
Yine anılan Selçuk Özdemir’e açık
itirafına cevaben belirttiğimiz gibi, eğer
söylediklerinde samimiyse, yani gerçekten “bakanlık içinde soygun yapmak
üzere örgütlenmiş” ve kendileri içinde
bulunmadığı bir grubu biliyorsa bunu
belgeleriyle ve bilgileriyle birlikte kamuoyu ile paylaşmalıdır. Ya da bizim
gibi cesaret gösterip Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmalıdır. Bunun dışında söylediklerinin, yazdıklarının hiçbirinin bir değeri,
kıymetiharbiyesi yoktur.
29 Haziran 2021

HKP Genel Merkezi
sırtını dayamış bir diktatörlüğün seçeceği öğrencilere kontenjan açılıyor.
Omuzlanarak kenara itilen sensin. Ver
parayı al diplomayı oyununda saf dışı
edilen sensin.
Protokol karşılıklı deniliyor, kim
gider Katar’a tıp eğitimi almaya, Ortaçağcı ajan olmak isteyenden başka?
Katar kimi gönderir buraya ABD’ci
Ortaçağcı sivil-asker ajanlarından başka?
Geliyor gelmekte olan. Bu böyle
gitmeyecek… Suç imparatorlukları en
nihayetinde çökecek.
O da biliyor. Meşrebince, hesapsız
kaçacağı yeri hazırlıyor...
İhanetsiz yapamıyor…
Aydın Genç,
Sen Ortaçağ’ın yitik cahili değilsin.
Atom Çekirdeğinin sırrına vakıf
olunup, atom gülleri açtırıldığında doğanlar bile 75’lik dede oldular.
Ancak hâlâ “Bir yanda uçan dünya,
bir yanda Ortaçağ’da”.
Bu böyle gitmez.
Sen ki parmaklarının ucuyla dünyayı döndürensin.
Desen ki artık bu ihanetler cezasız
kalmaz.
Bu zor günlerde onurunu geri verecek bu ülkeye…
Bir bak, HKP’den başka mert var
mı?
26 Haziran 2021

Kurtuluş Partisi Gençliği
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Tayyip’in Dili mi sürçtü, gerçek mi?
Baştarafı sayfa 20’de
de atılan çok önemli adımlar var,
hedeflere doğru yakınlaşma var. Bütün bunlarla birlikte çevrede de çok
önemli adımları atmamız mümkün.
Bugün imzalanan anlaşmalarda
bunu görüyoruz.”
“Bütün bunların bir diğer kazancı da Ortadoğu barışına katkısı
olacaktır.”
“Bütün bu çalışmaların Türkiye
ve Suriye arasındaki ilişkileri güçlendirmesine, mevcut işbirliğinin
daha da genişletilmesine ve halklarımızın yararına çok önemli sonuçlar
doğuracağına inanıyorum. Gerçekten şu anda Ortadoğu’da Türkiye
ve Suriye’nin barışa olan katkısı
tartışılmazdır. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi sadece Türkiye-Suriye arasında değil Irak-Suriye, Ürdün-Türkiye, Lübnan-Türkiye arasında... Bu tür çalışmalarını
geliştirdikçe bölge bir barış bölgesi
haline bu işbirliği konseyleriyle gelecektir. Buna da inanıyorum. Yeter
ki birbirimizle olan dayanışmayı,
paylaşım anlayışımızı artırarak geleceğe taşıyalım.”
“İkili olarak Yüksek Düzeyli
Stratejik İşbirliği Konseyi oluşturduk. İkili olarak kendi aramızda
bu çalışmalarımızı yapabiliriz buna
mâni bir hal yoktur. Yeter ki birbirimize inanalım, güvenelim. Bunun
önünü kimse kesemez. Nitekim 350
milyon dolardan başladık, 2 milyar
dolara geldik, inşallah ekonomik
ilişkilerimiz 5 milyar dolara çıkabilir. Siyasi, ekonomik, kültürel, eğitim her türlü alanda bu çalışmalarımızı yapabiliriz, buna mâni bir hal
yok.”
Kardeşlik, işbirliği, gelişme, barış… Bunları söylüyor Tayyip. Güzel
sözler…
Bir yıl önce 2008 Ağustos’unda
Beşşar Esad ve eşi Esma Esad Türkiye’ye gelmiş, Tayyip tarafından Bodrum’da ağırlanmışlar, tatil yapmaları
sağlanmıştı.
Tayyip 2010 yılı Ağustos’unda
Gaziantep’te düzenlenen mitingde ise
şöyle diyecekti:
“Sevgili kardeşlerim, ne yaptılar,
milleti korkuttular, Türkiye’nin üç
tarafı denizle, dört tarafı düşmanla
çevrili dediler, biz ne yaptık, onlar
gibi vizyonsuz değiliz, biz geldik,
bu anlayışı yıktık, Esad kardeşimle oturduk, iki dost, iki kardeş olduk, mayınları temizledik, vizeleri
kaldırdık, kapılarımızı açtık, şimdi
benim Gaziantepli kardeşim cebine pasaportunu koyuyor, Halep’e
gidiyor, Şam’a gidiyor, Halep’teki
Şam’daki Lazkiye’deki Hama’daki, Humus’taki kardeşim de cebine
pasaportunu koyuyor, istediği gibi
Gaziantep’e geliyor, ne oldu, bütün
o tehditlerin, o korkuların ne kadar
boş olduğu ortaya çıktı, kim kazandı, Türkiye kazandı.”
Bu söylenenler iyi miydi?
Tabiî ki iyiydi.
Doğru muydu?

Tabiî ki doğruydu.
Ne var ki, Tayyip uşaktı. Emperyalizmin Büyük Ortadoğu Projesi’nde
(BOP) Eşbaşkanı olarak görevlendirilmişti. Ortalıkta; “Ben Büyük Ortadoğu Projesi’nin Eşbaşkanlarından
bir tanesiyim”, diye böbürlenerek
dolanıyordu.
BOP, Türkiye dahil, Çin sınırından
Batı Afrika’ya kadar ülke sınırlarının
değişmesi, var olan ülkelerin parçalanması anlamını taşıyordu. Bush döneminin Dışişleri Bakanı Condoleezza
Rice çok önceden Ortadoğu’da 22 ülkenin sınırlarının değişeceğini söylemişti bile…
Nitekim, 2010 yılı sonunda “Arap
Baharı” patlak verdi. Pek çok Arap ülkesinde iktidarlar tekerlendi. Suriye ve
Libya’da emperyalizmin güdümünde
“iç savaş” başlatıldı.
Emperyalizm BOP’u en kanlı şekilde uygulamaya koydu. Dünyanın
dört bir yanından örgütleyip getirdiği
İslamcı yobaz katiller sürüsünü silahlandırarak bu sözde iç savaşı başlattı.
Suriye’de Esad yönetimi BOP’un
gerçekleşmesinin önünde en önemli engeldi. Çünkü hem Siyonizmin
yayılmacı politikasına ket vuruyordu, hem ABD’nin emperyalist Kürt
politikasının sürdürülebilmesi için
engeldi. ABD’nin Siyonizmi destekleme politikası ve emperyalist Kürt
oyunu bir bütünün parçasıydı.
Bu yüzden emperyalizm dinci katilleri Esad yönetiminin üzerine salmakla kalmadı, uşak Tayyip’i de yönlendirdi. “Haydi Tayyip, haydi oğlum,
göster eşbaşkanlığını”, dedi bir bakıma.
Ve iki gün önce Suriye’ye övgüler
düzen Tayyip bir anda Suriye’yi düşman, “kardeşim” dediği Esad’ı katil
ilan ediverdi. “Kardeşim Esad” bir

ABD Dışişleri Bakanlığı
İnsan Kaçakçılığı Raporu.

anda “Katil Esed” oluvermişti!
Nasılsa arkasında güçlü ABD Emperyalizmi vardı. Bu yüzden Esad kolay lokmaydı. Üstelik laik Esad yönetiminin yıkılması politik görüşleriyle de
uyumluydu. Böyle bir politikayla adına IŞİD denilen dinci katiller sürüsünü
destekledi.
IŞİD’cilere maddi destekte bulundu. Silah yardımı (kimyasal silahlar
dahil) yaptı. Eğitti, donattı. Askeri
destek sağladı. Ama Esad yönetimini

Dinci katiller sürüsüne silah taşıyan “MİT TIR’ları” suçüstü yakalandığında.

yıkamadılar.
Bugün Tayyip Diktatörlüğü bu hain
Suriye politikasını sürdürüyor. Esad’ın
başarısı karşısında tutunamayıp İdlib’e
sığınan dinci katiller sürüsünü hâlâ
destekliyor.
Daha öncesinde MİT TIR’larını
biliyoruz. Adana’da kimyasal silahla
yakalanan IŞİD’cileri biliyoruz. Türkiye’de bu dinci katillerin eğitildiğini,
donatıldığını, ceplerine para konulduğunu biliyoruz. Bunun mali külfetinin
halkımıza yüklendiğini biliyoruz.
Ne demişti Tayyip 2019 yılında,
Küresel Mülteci Forumu’nda yaptığı
konuşmada?
Türkiye’nin mülteciler için harcadığı paranın 40 milyar doları aştığını söylemişti. Bizce bunun en az iki
üç katı ESAD yönetimini düşürmek
için harcanan gerçek meblağdır.
Üstelik bu harcamalar devam ediyor.
En son ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İnsan Kaçakçılığı üzerine hazırladığı raporda bu durum dolaylı olarak belirtiliyor.
“İnsan hakları grupları ve uluslararası kuruluşlar, hükümetin
Suriye’de çocuk askerler toplayan
Türkiye destekli bir silahlı muhalefet grubuna (Turkish-supported
armed opposition group, TSO) operasyon desteği verdiğini, ekipman ve
mali destek sağladığını bildirdi.”
Ve daha sonra biraz daha ayrıntılı
olarak:
“Ek olarak, insan hakları grupları ve uluslararası kuruluşlardan
gelen raporlar ve kanıtlar, hükümetin Suriye’de çocuk asker yetiştiren
ve kullanan bir TSO’ya operasyon
desteği verdiğini, ekipman ve mali
destek sağladığını gösteriyor. Uluslararası bir kuruluş 2020’de, Suriye
ihtilafında TSO’larda 820 çocuğun
(765 erkek ve 55 kız) askere alındığını ve bunların 191 çarpışmada
kullanıldığını bildirdi.” (Trafficking
in Persons Report, US Department of
State, Haziran 2021)
Bu sayının ve destek verilen dinci
katillerden oluşan grupların çok daha
fazla olduğunu tahmin etmek zor değil.
Bu yapılan suçtur, savaş suçudur,
aynı zamanda insan haklarının ihlalidir.
Tayyip’in Biden Bunağına Kabil
Havaalanı’nı bize ver, biz koruyalım
diye yalvarması da bu işlerden ayrı
düşünülemez. Belki bu görevi de daha
önceden gizlice ABD Emperyalizmi
Tayyip Diktatörlüğüne verdi ama böyle bir senaryo düzüldü. Bunu kanıtlayamayız.
Amaç açıktır, emperyalizm Suriye’de tam anlamıyla başarılı olamamıştır. Şimdi Afganistan’da dinci katiller sürüsünü yeniden organize edecek,
havaalanını kontrol eden Uşak Tayyip
sayesinde de yeni askerler devşirerek
Suriye’ye sokacaktır. Afganistan dünya üzerindeki dinci katliamların ana
karargâhı olacaktır. İlk hedef tabiî ki
Suriye’dir. Baş destekçi, her zaman olduğu gibi Tayyip Türkiye’si olacaktır.
Nitekim, Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov durumu az çok kestirmiş olup, şu uyarıyı yapmıştır:
“Afganistan’a dikkat çekilmesi
gerekir, gerçek barış müzakerelerine hazırlık sürecinin affedilmez bir
şekilde uzamasından istifade eden
IŞİD militanları, bu ülkede aktif
olarak yoğunlaşıyor. Afganistan’da,
bu ülkedeki yönetim yapılarında
bulunup söz konusu süreci daha da
sürüncemede bırakmak için her türlü çabayı gösterenler, bu eylemlerin
anavatanlarında yol açacağı sonuçları düşünmeli.” (Cumhuriyet, 2 Temmuz 2021)

YPG’lilerde ABD Ordusunun ve ABD Ordusu 130. Topçu Tugayı’nın arması.

Demek ki, Tayyip Emperyalist
Uşaklığını hevesle sürdürüyor. Ama
insanlık suçu, savaş suçları işliyor.
Gene ateşle oynuyor…
Tabiî, emperyalist çıkarlar uğruna
şehit vereceğimiz Mehmetçikleri de
unutmamak gerekir.
Öte yandan, BOP’un bütünleyicisi
Emperyalist Kürt Stratejisine de destek vermektedir Tayyip. Bir yandan
Afrin Harekâtı, Zeytindalı diyerek
sanki Amerikancı Kürt Hareketi’ne
karşıymış gibi görünmektedir ama alttan alta Amerikancı Kürt Hareketi’ni
desteklemektedir. Şöyle:
Malum, Suriye olayları başladığından beri “Tampon Bölge” diye tutturmuştu Tayyip. Şimdi Kuzey Suriye’de
tampon bölge kuruldu. Ne oldu? Sözde tampon bölgenin güneyinde ABD
Emperyalizmi, kendisi Suriye’nin petrol zenginliklerine “çökerken”, PYD/
YPG’yi eğitiyor, donatıyor, silahlandırıyor, devletleştiriyor.
İşte tampon bölgenin güneyinden
yeni bir haber:
“(…) ABD, Ankara’yı rahatsız
eden adımlarından vazgeçmiyor. Bu

raflarda dikkat çekici bir unsur ise
teröristlerin kıyafetlerindeki detaylardı. Fotoğrafta PKK/YPG’li terörist, kıyafetinin göğüs kısmında
kanlı örgütün sembolünün yanı sıra
ABD ordusunun armasının bulunduğu bir ‘yama’ da taşıyordu.” (Sözcü, 3 Temmuz 2021)
Hain Kürt Hareketi ile ABD Emperyalizmi tam bir birlik halinde. Ayrıları gayrıları yok. Ve Tayyip Diktatörlüğü bunu seyretmekle kalmıyor,
bu gelişmeleri önleyecek, Suriye’nin
toprak bütünlüğünü koruyacak tek
güç olan Esad Yönetimini devirmek
için elinden gelen hainliği yapıyor. Bu
hainliği gizlemek için de PKK’ya veryansın ediyor. PKK ile YPG ayrı gayrı
değil ki!
Bu hainlik sadece halkımıza, Suriye ve Kürt Halkına değil, tüm Ortadoğu Halklarına ve yaklaşık 75 yıldan beri Emperyalizm ve Siyonizm
tarafından sürüm sürüm süründürülen
Filistin Halkına karşı da bir ihanettir.
Çünkü Filistin Halkının da en samimi
koruyucusu bugün Suriye’deki Esad
Yönetimidir.

IŞİD’in çocuk askerleri. Bunu PKK ve YPG de aynı şekilde yapıyor.
Şimdi ABD korumasında YPG çok rahat at oynatıyor.

konuların başında ise ABD’nin terör
örgütü PKK/YPG ile yaptığı işbirliği geliyor.
“Bu örgüte, “Suriye’de IŞİD’e
karşı savaştığı” bahanesi ile yüzlerce
TIR silah ve malzeme veren, birlikte
ülkenin kuzeydoğusunu işgal eden
ABD, resmi açıklamalarda “ortağımız” diye nitelediği teröristlerle yan
yana görünmekten de imtina etmiyor.
“Son olarak ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı bir sitede Amerikan askerlerinin PKK/YPG’lilerle
birlikte Suriye topraklarında ortak
devriye gezerken çekilmiş görüntüleri yayınlandı. Daha önce birçok
kez benzerleri yayınlanan bu fotoğ-

Hâlâ Esad Yönetimini düşürmeye
çalışmak, zayıflatma girişimlerinde
bulunmak İsrail’e, Siyonizme destek
olmaktır. Bugün Arap Halkları içinde
İsrail’e dur diyebilecek ülke sadece
Suriye’dir.
Sonuç olarak, bütün bunları
topladığımızda, Tayyip Diktatörlüğünün nasıl hevesli bir emperyalist
uşağı olduğunu görüyoruz.
Başta halkımız, tüm Ortadoğu
Halklarının kurtuluşu ABD Emperyalizmini ve diğer emperyalist güçleri bu coğrafyadan silip atmak, bugün onlara uşaklık eden hainleri ise
halkların gözü önünde yargılayarak
cezalandırmaktır. Başta Tayyip Diktatörlüğünün elebaşları…q
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HKP’den:

28’inci Yıldönümünde Sivas Katliamı’nı
bir kez daha lanetledik, Sivas Şehitlerini andık!
İzmir
HKP İzmir İl Örgütü
olarak 2 Temmuz Sivas
Katliamı’nda yaşamını
yitirenleri andık
2

Temmuz 1993’te Sivas’ta
Pir Sultan Abdal etkinlikleri için
bulunan aydınlarımız, sanatçılarımız,
yazarlarımız Ortaçağcı bir güruh
tarafından
kaldıkları
Madımak
Oteli’nde yakılarak katledilmişti. Her
yıl olduğu gibi bu yıl da 2 Temmuz’da
anmamızı gerçekleştirdik.
Eylem öncesi Parti Gençliğimiz
Karşıyaka Çarşı’da, Kurtuluş Partisi
Gençliği imzalı “Sivas Katliamı’nın

Hesabı Sorulacak!” yazılı pankart
açarak Gazetemiz Kurtuluş Yolu’nun
satışını
yaparken,
yaptıkları
konuşmalarla
Sivas
Katliamı’nı
protesto ettiler.
Gazete satışının ardından saat 19’da
Karşıyaka İlçe Örgütümüzün
önünde toplandık. Önde “Sivas’ı
Unutmadık
Unutturmayacağız,
Şeriat Ortaçağdır” yazılı pankartımız,
ellerimizde
Sivas
Şehitlerinin
resimleri ve parti bayraklarımızla
sloganlar eşliğinde eylem yapacağımız
Karşıyaka Çarşı girişine kadar yürüyüş
yaptık. Yürüyüş sırasında “Sivas’ın
Hesabı Sorulacak”, “Gün Gelecek
Devran Dönecek Katiller Halka
Hesap Verecek”, “Sivas’ı Unutma
Unutturma” sloganları attık.
Partimiz MYK Üyesi Yusuf
Gençer, Karşıyaka Çarşı girişinde
yaptığı açış konuşmasında şunları

söyledi:

“28 yıl önce, ‘Cumhuriyet
Sivas’ta Kuruldu Sivas’ta Yıkılacak’
naraları atan Mustafa Kemal ve
Laiklik düşmanı Ortaçağcı gericiler
tarafından 33 aydınımız, insanımız
katledildi. Hem de yakılarak. Biz o
katliamı yapanları, o katledenleri
aklayanları ve katledenlere sahip
çıkanları buradan bir kez daha
lanetliyoruz.
“Ortaçağcı, Mustafa Kemal
ve Laiklik düşmanı gericiler şunu
iyi bilsinler ki; bu ülkede Pir
Sultan’dan bu yana verdiğimiz
hak alma mücadelesi, sömürüye
karşı, baskıya karşı, zulme karşı
verdiğimiz mücadele asla ve asla
bitmedi ve hiçbir güç de bunu
engelleyemeyecektir.
Nasıl
ki
Mustafa Kemal yedi düvele karşı,
Emperyalist
çakallara
karşı
ve içerideki yerli işbirlikçilere
karşı bu ülkeyi kurtarmak için
mücadele ettiyse, biz de aynı
anlayışla
mücadele
edeceğiz.
28’inci Yıldönümünde Sivas’ta

katledilen
insanlarımızı
saygıyla anıyoruz, katillerini
de lanetliyoruz.”
Açış

konuşmasından

sonra

İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi
Fahri Kaya Yoldaş, partimiz adına

açıklama yaptı. Açıklamasında özetle
şunları söyledi:
“Sivas’ın Cellatlarına karşı
bıkmadan, yılmadan, kararlıca
mücadele etmek söndürecektir,
Madımak’ta 28 yıldır dinmeyen
yangını. Hiç mi vicdanınızı sızlatmadı
diri diri yaktığınız insanların

feryatları? Gençliğini, baharlarını
yaktığınız gençlerin göğe yükselen
acıları hiç mi kanatmadı yüreğinizi?
O ellerinizle tutuşturdunuz o
güzel insanların bedenlerini. Peki,
nasıl oturdunuz o ellerle sofraya,
nasıl böldünüz ekmekleri, nasıl
okşadınız çocuklarınızın başlarını?
Nasıl baktınız gözlerinizle bu
canavarlığa; yüreğiniz, vicdanınız
isyan etmedi, gözleriniz de mi isyan
etmedi, hiç mi kırpışmadı, bu vahşet
karşısında? Nasıl bakabildiniz bu
canavarlığınızdan sonra aynalara,
nasıl bakabildiniz açan çiçeklere,
akan ırmaklara, dağa, taşa, toprağa?
“Ve 2 Temmuz Şehitlerimizin
safında olmak demek, içinde

bulunduğumuz,
AB-D
Emperyalistlerinin ve Yerli-Yabancı
Parababalarının yarattığı, bütün
acılarımızın,
gözyaşlarımızın
kaynağı kanser düzenine karşı
İkinci Kurtuluş Savaşı’nın bir neferi
olmak demektir.
“Halkın iktidarını kuracak
olan Gerçek Devrimcilerin, Gerçek
İnsanların, Gerçek Vatanseverlerin
safında olmak demektir.
“Sivas’ın
Mazlumlarının
safında
olmak,
İnsanlığın
Kurtuluş Mücadelesine kendini
vakfedenlerin, Halkın İktidarına
giden yolda Devrim ateşinde
yananların, kendini Alevin Kalbine
Atan Gerçek İnsan, Gerçek
Devrimcilerin yanında, HKP’nin
yanında saf tutmak demektir.”
Fahri Kaya Yoldaş’ın konuşmasının
ardından Partimiz Genel Sekreter
Yardımcısı ve İzmir İl Başkanımız
Av. Tacettin Çolak söz aldı.

Tacettin Çolak da konuşmasında
şunları söyledi.

***
Saygıdeğer İzmirliler;
28 yıl önce Sivas’ta katledilen,
diri diri yakılan bu kardeşlerimiz ne
yapıyorlardı? Ellerine silah mı almıştı?
Toplumsal düzeyde halka kin ve nefret
tohumları mı saçıyorlardı?
Hayır. İkisi de değil. Zaten
Sivas’ta bulunmalarının nedeni
Pir Sultan Anması yapmaktı. Ve
Pir Sultan Anmalarında kültürel
faaliyetler içerisinde ne yapılıyorsa
onları yaptılar. Şiir dinletileri, edebiyat
sohbetleri, konferanslar vb...
Ama günlerdir orada Şeriatçı
kalkışmayı örgütleyenler devletin
denetiminde, devletin jandarma ve
polisinin denetiminde bir Cuma
gününe denk getirerek bu katliamı
organize ettiler. Ve tam 8 saat
dünyanın gözü önünde çok rahatlıkla
kurtarılabilecek bu insanlar ölüme terk
edildi. Ve maalesef o zaman iktidarda
bulunan
koalisyon
içerisindeki
partilerden bir tanesi de “aslan sosyal
demokratlar”dandı. Oradaki Vali de
onların görevlendirdiği birisiydi.
Yani demem o ki Ortaçağcı
İrticacılar onları da korkutmuştu. Çok
değil, Jandarma Taburu geldiği anda
dahi havaya bir iki el silah sıkılması
katilleri dağıtmaya yetecekken bunu
da yapmadılar. Ve ondan sonra da o
dönemin Cumhurbaşkanı, Başbakanı
olan satılmış hainler ne dedi?
“Çok şükür dışarıdaki kitleye
bir şey olmadı” diye neredeyse

yani bu katliamı örtülü olarak
onaylayan demeçler verdiler. Bu
katliama onay verenler şimdi yine
Meclisteki ana muhalefet geçinen
projeci Amerikan uşağı partiler
tarafından demokrasi kahramanı ilan
ediliyorlar. Ölüm yıldönümlerinde
gidilip onlara methiyeler düzüyorlar.
Şimdiki Ortaçağcıların ağababası
olan Erbakan’a da aynı methiyeleri

düzdüler.
Dolayısıyla
bu
insanların
kemiklerini
sızlatıyorlar.

Değerli Halkımız, peki bugün
ne yaşıyoruz? Şu anda Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasında Laiklik
ilkesi değiştirilemez ve değiştirilmesi
teklif dahi edilemez en önemli
ilkelerden bir tanesidir. Devrim
kanunları
yürürlüktedir.
Hilafet
yasaklanmıştır. Saltanat kaldırılmıştır.
Ama bugünkü siyasi iktidarın yani
AKP’giller’in yarattığı iklimde devlet
memuru geçinenler açıkça ve hunharca
bu ülkede Laiklik karşıtı eylemler
örgütlüyorlar. Şeriat özlemlerini dile
getiriyorlar. Hıristiyanların mabedini
ibadete açarak sanki çok büyük bir
iş yapmışlar gibi yıllardır oranın bir
bölümünde namaz kılındığı halde
Ayasofya’da bu kinlerini kusuyorlar.
Mustafa Kemal’e, Birinci Ulusal
Kurtuluş Savaşı’mızın önderlerine,
Laikliğe bu kinlerini kusuyorlar.
Adamlar Şeriat çağrısı yapıyorlar. Cihat
çağrısı yapıyorlar. Bunlar hakkında biz
yürürlükte olan yasalar çerçevesinde
ve o yasalara göre cezalandırılmaları
için suç duyurularında bulunuyoruz.
Bu ülkenin Cumhuriyetini korumakla
görevli
olan
savcıları,
“ifade
özgürlüğüdür”, diyerek takipsizlik
kararı veriyorlar.
Bakın; bir kısmı 12-14 yaşında
olan, büyük bir çoğunluğu
30’lu yaşlarda olan, katledilen
bu insanların en küçük bir savaş, cihat
çağrıları olmamıştır bundan 28 yıl önce.
Ne istediler bu kardeşlerimizden...
Biraz önce Partimizin İzmir İl
Yönetim
Kurulu
üyesi
Fahri
Arkadaşımızın yerinde tespitlerle
belirttiği gibi ideolojik kinlerini
kustular. Ve orada Alevi kültürünün
yaşatılmasına seyirci kalmadılar ve
maalesef Alevi insanlarımız da bu
şehitlerimize yeterince sahip çıkmayı
gösteremiyorlar. Onlara da buradan bu
eleştiriyi yapıyorum.
Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü
bizim kardeşimizdir, kimsenin insan
olmaktan başka ortak bir yönü
yoktur. Hepimiz insanız, dolayısıyla
kardeşiz. Bu kardeşliği törpüleyen, bu
kardeşliği ortadan kaldırmak isteyen
her türlü davranışa, düşünceye biz

karşıyız.

Ama haksız yere katledilenlere sahip
çıkmak ve bu katillerin sorumlularını
teşhir etmek de bizim boynumuzun
borcudur. O zamanın Belediye
Başkanı, “Gazanız mübarek olsun,
görevinizi tamamladınız”, diye
kitleyi yatıştırmaya kalkan ve onlara
moral veren kişi; şu anda deminki
söylediğimiz koalisyon içerisinde yer
alıyordu. İşte bunları unutmamamız
gerekiyor, hatırlamamız gerekiyor.
Halkın Kurtuluş Partisi her
olayda olduğu gibi dünyanın, ülkenin
ekonomik, siyasi her türlü olayında
olduğu gibi gerçeklerin peşinden
giden bir partidir. Gerçekliğin
savunuculuğunu yapan bir partidir.
O nedenle Pir Sultan Anmalarını
yasaklamak, katliamlarla engellemek,
bu gerçeklikleri ortadan kaldırmaya
yetmez. O nedenle her yıl olduğu gibi
bu yıl da Sivas Madımak’ta katledilen
şehitlerimize sahip çıkıyoruz. Sahip
çıkmaya devam ediyoruz.
Anıları
önünde
saygıyla
eğiliyorum. Saygılar sunuyorum.
***
Eylemimiz sırasında “Kahrolsun
ABD-AB Emperyalizmi”, “Şeriat
Ortaçağdır”,
“Katil
ABD
Ülkemizden
Defol”,
“Yaşasın
Halkların Kardeşliği”, “Sivas’ın
Hesabı Sorulacak”, “Gün Gelecek
Devran Dönecek, Katiller Halka

Hesap Verecek”, “Halkız Haklıyız
Yeneceğiz” sloganları atıldı.
Eylemimiz Sivas Katliamı’nda
yaşamını yitiren sanatçılarımızın
türküleri çalınarak sonlandırıldı.
Başta Sivas Katliamı olmak üzere,
tüm katliamların hesabı, Partimiz
önderliğinde
kurulacak
Halkın
İktidarında mutlaka sorulacaktır.
Sivas Katliamını Unutmadık,
Unutturmayacağız,
Hesap
Soracağız!
Ankara

Sivas Katliamını
Ankara’da protesto ettik
İkinci Kurtuluş Savaşçıları
soracak
Sivas
Katliamı’nın
hesabını Gerçek devrimciler, yani

Antiemperyalistler, Antifeodaller, Antişovenistler sorabilir ancak. Sivas’ta
katledilen aydınlarımızın, daha taze
fidanken ateşe verilen gençlerimizin
hesabını, “Şeriat Ortaçağdır”, “Katil AB-D Ortadoğu’dan ve Ülkemizden Defol” diye haykırabilen Gerçek
İnsanlar sorabilir. 28 yıl önce katledilen insanlarımızın yüreğini soğutacak,
Sivas’ın Cellâtlarını Halk Mahkemelerinde yargılayacak olan, “Vatan aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan korkar hale gelmektense ölmeyi
yeğleyen” gerçek vatanseverlerdir.

İşte bu vatanseverler, bu Gerçek
Devrimciler, bu Gerçek İnsanlar, bu

İkinci Kurtuluş Savaşçıları Ankara’da
da Sivas’ın Şehitlerini andılar. Lanetlediler Sivas’ın Cellâtları olan AB-D
Emperyalistlerini, Ortaçağcı gericileri,
Yerli Yabancı Parababalarını, AKP’giller’i.
Karşılarında insanlar yanarken,
çıldırmış gibi naralar atan, sevinç gözyaşları döken, “Yaşasın Sivas Kıyamımız” diyerek höyküren Ortaçağcı
gericilerden, bunları eğiten, donatan,
insanlıktan çıkaran AB-D Emperyalistlerinden, ruhlarını AB-D Emperyalistlerine satmış olan Yerli Satılmışlardan, Parababalarının Kanser düzeninden hesap soracağız!
Bütün bu katil sürülerini Tarihin
çöplüğüne göndermeden, bunun için
bıkmadan, usanmadan, yorulmadan
mücadele edilmeden Sivas’ın hesabı
sorulamaz. Sivas’ın şehitlerine sözümüz yerine getirilemez.
Ant olsun ki bu görevi başaracağız.
Sivas’ın ve tüm şehitlerimizin hesabını
soracağız!

İstanbul

28’inci Yıldönümünde
Sivas Katliamı’nı
İstanbul’da bir kez daha
lanetledik!
Bundan tam 28 yıl önce bugün Pir
Sultan’ı Anma Etkinlikleri için Sivas’ta bulunan, yazar, şair, halk ozan-

ları, genç-yaşlı 35 aydınımız, Madımak Oteli’nde bedenleri yakılarak Ortaçağcı Şeriatçılar-yobazlar tarafından

canice katledildi.
28’inci yıldönümünde asıl failler
ortaya çıkartılıp yargılanmadığı için
Madımak yanmaya devam ediyor hâlâ.
35 canımızı yakanlara göz yumanlar
ve onlara bu ortamı hazırlayanlar bu
gün aramızdalar ve yeni katliamlar yaratmaya devam ediyorlar.
Bu nedenle diyoruz ki; Sivas’ın
Cellâtlarına karşı bıkmadan, yılmadan,
kararlıca mücadele etmek söndürecektir, Madımak’ta 28 yıldır dinmeyen
yangını!
Kurtuluş Partililer olarak bir kez
daha bu katliamı yapanları ve yaptıranları lanetledik İstanbul’da. Kadıköy’de Süreyya Operası önünde toplanarak Sivas Katliamı ile ilgili çeşitli
dövizler ve pankartlar açtık.
Konuyla ilgili basın açıklamamız HKP MYK Üyesi Safiye Arslan
Yoldaş’ımız tarafından yapıldı. Basın
açıklamamızı ilgiyle izleyen halkımız
zaman zaman alkışlarla, bazen de sloganlara katılarak bize eşlik etti.
Safiye Arslan Yoldaşı’mız yaptığı açıklamada; Sivas’ta 35 canımızın
yakılarak canavarca katledildiğini,
aydınlarımız, sanatçılarımız, daha hayatlarının baharında olan gencecik fidanlarımızın, insanlıktan çıkmış vahşi
hayvan çığlıkları atan Ortaçağcı cellâtların ateşiyle yandığını ve bu caniliği
yapanların vicdanlarının sızlamadığını, en ufak bir pişmanlık da duymadıklarını
belirtti.
Yoldaşımız, katliamları yapanların AB-D
Emperyalistlerinin
1950’li yıllardan beri
ülkemize biçtiği “Yeşil Kuşak Projesi”nin
ürünleri olduğunu ifade etti.
Arslan, görevleri
Laik Cumhuriyet’i bitirmek olan bu gerici
güruhun bunu ne yazık ki başardığını ve
yerine Muhammed İslamı’nı yok edip
CIA-Pentagon İslamı’nı hâkim kıldıklarını ve Sivas’ın birincil derecede
suçlularının; naralar atarak insanlarımızı yakan cellâtları Muaviye-Yezid
İslamı’yla doktrine eden, eğitip yetiştiren, FETÖ’nün de, AKP’giller’in
de yaratıcısı, tarikatların, cemaatlerin
besleyicisi olan AB-D Emperyalistleri
olduğunu belirtti.
Arslan, Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut’un çok güzel ifade ettiği
“Bu ülkede siyaset yapıp da ‘Katil
AB-D Ortadoğu’dan ve Ülkemizden
defol!’ diyemeyen her kişi, siyaset,
parti ya gafildir ya hain”, sözünü
hatırlatarak bunu diyemeyenlerin
Sivas’ın mazlumlarının safında değil,
cellâtlarının safında olduğunu belirtti.
Yoldaşımız “İnsanlık düşmanı
Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi plandaki temsilcilerine
karşı, Ortaçağcı Gericiliğe, onların
besin kaynakları AB-D Emperyalistlerine karşı hiç esnemeden, hiç geri
adım atmadan, korkmadan, yılmadan
mücadele etmezsek, Sivas’ın Mazlumlarının safında olamayız,” diyerek
Sivas’ın hesabının sorulabilmesi için
halkımıza çağrıda bulundu ve İnsanlığın Kurtuluş Mücadelesine kendini
vakfedenlerin, Halkın İktidarına giden
yolda Devrim ateşinde yananların,
kendini Alevin Kalbine Atan Gerçek
İnsan, Gerçek Devrimcilerin yanında,
HKP’nin yanında saf
tutmaktan geçtiğini
belirterek konuşmasını bitirdi.
Safiye
Arslan
Yoldaş’ımızın
konuşması sırasında
sık sık “Şeriat Ortaçağdır”, “Kahrolsun AB-D Emperyalizmi”, “Sivas’ı
Unutma Unutturma”, “Gün Gelecek
Devran Dönecek AKP Halka Hesap
Verecek” sloganları atıldı.
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HKP’den:

ABD Emperyalistlerinin ve
işbirlikçileri AKP’giller’in “Kanal İstanbul”
adını verdikleri “Talan İstanbul”
İhanetini Beşiktaş’ta protesto ettik!

ABD- Emperyalistlerinin “Kanal İstanbul” Projesi Talan, Yağma,
Peşkeş Çekme Projesidir.
Vatana İhanet Projesidir.
ABD-AB Emperyalistleri ve onların yerli işbirlikçisi olan AKP’giller’in
“Kanal İstanbul” ile göz bebeğimiz
İstanbul’u yok etmelerine ve Karadeniz’i ABD gölü haline getirmelerine
izin vermeyeceğiz.
Kanal İstanbul Projesi, ABD-AB
Emperyalizminin ülkemize dayattığı
bir Projedir. Kanal İstanbul aynı zamanda AKP’giller’in bir rant projesidir. Kanal İstanbul Projesi, bir çevre
felaketi projesidir.
Kurtuluş Partisi olarak bu Talan
Projesine sessiz kalamazdık. Proje
gündeme geldiği günden beri gerek hukuki olarak gerekse de eylemlerimizle
halkımıza bu projenin neyi amaçladığını anlatmaya devam ediyoruz.
Bugün de yine Halkın Kurtuluş
Partisi olarak AKP’giller’in “çılgın
proje”si, olan ve başta İstanbul Halkı
olmak üzere, vatana ve doğaya ihanet anlamına gelen Kanal İstanbul’u
Beşiktaş’ta gerçekleştirdiğimiz basın
açıklaması ile protesto ettik.
Basın açıklamamızda AB-D’nin
ülkemizin ve Karadeniz’in bağrına
saplayacağı hançer olan ve İstanbul
Halkına, Türkiye Halkına İhanet projesi olan “Talan İstanbul” ihanetine
karşı mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha haykırdık. Halkımıza da bu bilim ve akıl dışı projeyi
durdurmak için Partimiz öncülüğündeki mücadeleye katılma çağrısı yaptık.
Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa
Heykeli önünde gerçekleştirdiğimiz
basın açıklamasını HKP Sancaktepe
İlçe Örgütünden Evrim Bin Yoldaş’ı-

mız yaptı.
Beşiktaş Halkının ilgiyle dinlediği, izlediği basın açıklamamızda sık
sık “İstanbul Kanalı ABD Planı”,
“Kanala, Talana Geçit Yok”, “Katil ABD Ülkemizden Defol”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri
Gibi Gidecekler”, “Gün Gelecek,
Devran Dönecek, AKP Halka Hesap
Verecek” sloganları atıldı.
HKP’den:

Basın açıklamamızda okunan metni aynen yayınlıyoruz:
***

AB-D Hançeri
“Talan İstanbul Projesi”
İstanbul Halkına, Türkiye
Halkına İhanettir!
Saygıdeğer halkımız ve basın
emekçileri;
Sonu yavaş yavaş yaklaşan, çürümüş AKP’giller İktidarı, bir süre daha
ömrünü uzatabilmek için efendilerine
hizmette sınır tanımamaktadır. Kendilerini devşirip, örgütleyip partileştirerek iktidara getiren ABD Emperyalizmine hizmetlerinden biri de medyada
“Kanal İstanbul Projesi” adı ile duyduğunuz projedir. AKP’giller bu ihanet
projesini hayata geçirmek için baştan
itibaren binbir türlü hukuksuzluk yapmış, bilimsel değeri olmayan ÇED
raporları hazırlatmış, hayali şirketlere
duyurular yaptırarak kaynak bulunduğunu dahi iddia etmiştir.
AKP iktidarının “çılgın proje’” olarak dile getirdiği Talan İstanbul Projesi, başta İstanbul halkına olmak üzere,
vatanımıza ve doğamıza karşı bir ihanet projesidir. Bu tespiti sadece biz değil, namuslu tarihçiler, amiraller, çevre
bilimciler, mimarlar-mühendisler, jeoloji uzmanları ve şehir plancıları yani
uzman kişiler de yapmaktadır.
Bugün ise AKP’giller, söz konusu
ihanet projesinin ilk köprüsünün temel
atma töreninin yapılacağını iddia ediliyor. Oysa temeli atılan şey, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da belirttiği gibi Sazlıdere’yi köprü ile geçeceği
çok önceden planlanmış Hasdal Kavşağı-Nakkaş Kavşağı arası yol yapım
temelidir. Bunu da kanunsuz bir şekilde, ihaleye çıkarmadan yapmaktadırlar. Görüldüğü gibi AKP’giller, bir kez
daha halkımızı kandırmaktadır.
Talan İstanbul Projesi Emperyalist Projedir!
Talan İstanbul Projesi, sadece İstanbul’a değil, Çanakkale’ye de açılacak bir kanal ile Montrö Sözleşmesi’nin kadük kalması projesidir.
Batılı Emperyalistlere karşı verdiğimiz Antiemperyalist Birinci Kurtuluş
Savaşı’mız ve zaferimizin sonucunda
imzalanan Lozan Antlaşması sonucu
Montrö Boğazlar Sözleşmesi yapılmış,
ülkemiz Boğazlar’da egemenlik hakkı
kazanmıştır. İşte bu durum hâlâ Batılı
Emperyalistler tarafından sindirilebil-

Partimizin Hukuk Mücadelesi meyvelerini veriyor:

Danıştay Savcısı, Göreme Vadisi’nin
Milli Park Statüsünden çıkartılmasına ilişkin
Kaçak Saray kararının iptali yönünde
görüş bildirdi!
Partimiz; 1985 yılından itibaren
UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer
alan ve 1986’dan itibaren de Bakanlar
Kurulu kararı ile milli park statüsü
verilen Göreme Vadisi’nin, AKP’giller’in Kaçak Saraylı Reis’inin 21 Ekim
2019 tarihli kararı ile milli park olmaktan çıkartılmasına karşı yürütmenin
durdurulması ve kararın iptali yönünde
dava açmıştı.
Danıştay Savcısı açtığımız dava
üzerine Milli Park statüsünün geri getirilmesi gerektiğini şu ifadelerle açıklamıştır;
“Türkiye, “Dünya Kültürel ve
Doğal Mirasın Korunmasına Dair
Sözleşme”nin 23.05.1982 tarih ve
8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanıp, 14.02.1983 tarih ve
17959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla taraf olmuştur. “Dünya
Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme” Birleşmiş

Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Kurumu olan UNESCO’nun, 17
Ekim-21 Kasım 1972 tarihleri arasında gerçekleştirilen 17. Genel
Konferansında kabul edilmiş bu
Sözleşme ile; kültürel miras sayılan;
anıtlar, yapı toplulukları, sitler ve
doğal miras olarak sayılan; estetik
veya bilimsel açıdan istisnaî evrensel değeri olan, fiziksel ve biyolojik
oluşumlardan veya bu tür oluşum
topluluklarından müteşekkil doğal
anıtlar, bilim veya muhafaza açısından istisnaî evrensel değeri olan
jeolojik ve fizyografik oluşumlar ve
tükenme tehdidi altındaki hayvan
ve bitki türlerinin yetiştiği kesinlikle
belirlenmiş alanlar, bilim, muhafaza
veya doğal güzellik açısından istisnaî
evrensel değeri olan doğal sitler veya
kesinlikle belirlenmiş doğal alanları,
kendi toprakları üzerinde bulunan

miş değildir. ABD Emperyalist Haydutları, bayrak dalgalandıramadıkları
tek deniz olan Karadeniz’e işbirlikçileri AKP’giller’in talan projesiyle girmenin derdindedirler. Bununla birlikte
ABD Emperyalistleri, taraf olmadıkları Montrö Sözleşmesi’nin özellikle
savaş gemilerinin geçişlerini ve tonajlarını sınırlayan maddelerinden rahatsızlık duymaktadır.
Yani Talan İstanbul Projesi, ABD
Emperyalistlerinin Karadeniz ülkelerinin bağrına soktuğu bir kama-hançer
olacaktır! Bu ihanet projesiyle birlikte
Karadeniz’in bir ABD gölü haline gelmesi planlanmaktadır.
Bu nedenle hukukçu ve tarihçi bilim insanlarımız projenin hayata geçmesi halinde Boğazlar’daki egemenliğimizin tehlikeye gireceğini belirtmektedirler. Montrö Sözleşmesi’nin
delinmesiyle birlikte ABD ve NATO
savaş gemileri bu kanallardan geçerek
Karadeniz’de uzun süre kalıp üs kurabilecek, böylelikle emperyalist politikaları doğrultusunda Kafkasya ve
Balkanları kan gölüne dönüştürecek
savaşlara kapı açacaktır. Ortadoğu’da

üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan’a göre
“ÇED raporunda her biri 19.96 tonluk
atımla patlatma yapılacağını, 4 yıl
boyunca her gün 57 bin ton hafriyat
çıkarılacağını belirtiyor. 10 bin tona
yakın dinamit patlatılacak bir atımda.
Bu büyüklükte bir dinamit atımı sismik enerji olarak 3.8 büyüklüğünde
depreme eş değer enerji çıkacak.”
Prof. Dr. Naci Görür ise şunları dile
getiriyor: “Marmara’nın altındaki fay
kılırsa en az 7.2 deprem üreteceğini
düşünülüyor. Fay kırıldığında kanal
9 şiddetinde etkilenecektir. Kanal
özellikle,
Küçükçekmece-Marmara
arasındaki en zayıf halkaya yapılıyor.”
Kısacası Kanalın açılması ile birlikte İstanbul’u bekleyen deprem felaketinin sonuçları ağırlaşacaktır. Ekoloji uzmanlarından Prof. Dr. Doğan
Kantarcı ise; İstanbul’un önemli su
havzaları olan Küçükçekmece Gölü,
Sazlıdere Barajı ve Durusu’yu kaybetme riski ile karşılaşacağını, tatlı su
kaynaklarının tuzlu suyun karışması ile birlikte içilmez hale geleceğini
içme suyumuzun kalmayacağını dile
getirmektedir.

olduğu gibi, Karadeniz’e kıyısı olan
ülkelerde de barışçıl ve huzurlu bir ortam yerine; savaşların, çatışmaların ve
ölümlerin hüküm sürdüğü bir durum
yaratılacaktır.
Talan İstanbul Projesi Bir Rant
Projesidir!
Kanalın yapılması planlanan araziler, petrol zengini Katarlılara, Kuveytlilere, Suudiler ile AKP’nin bakanlarına peşkeş çekilmiş durumdadır. Bugün
İstanbul’un sahil kısımlarını ve Karadeniz’imizin yemyeşil coğrafyasını betona boğan bu kirli ittifak, İstanbul’un
kalan yeşil alan ve tarım alanlarını da
betona ve kalabalığa boğacaktır.
       Tüm bu yıkımlara ek olarak,
145 milyar dolara mal olacağı öngörülen Talan İstanbul Projesi zaten işsizlik
ve pahalılık cehenneminde inletilen
yoksul halkımızın sırtına çok ağır bir
yük daha yükleyecektir.
Talan İstanbul Projesi, Bir Çevre
Felaketidir!
Saygıdeğer halkımız, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümünden emekli öğretim

Zaten milyonlarca insanın zorla
yaşadığı bölgede kaynaklar tüketilecektir. Binlerce vatandaş evlerinden,
tarlalarından, meralarından mahrum
kalacak. Hayvanların yuvası olan ormanlar yok edilecek, göçmen kuşların
yararlandığı sulak alanlar kullanışsız
hale gelecek.
Betonlaşma beraberinde nüfusun,
araç sayısının ve hava kirliliğinin artışını getirecek, İstanbul’da maskesiz
dolaşmak imkânsız hale gelecek. Kanalın açılmasıyla birlikte yaklaşık 5
milyar metreküp civarında toprak çıkarılacak, bunların hafriyat tozu, kamyonların çıkardığı karbon evimize, yediğimize içtiğimize karışacaktır.
Bunun yanında yapısı gereği yüksek hidrosülfür gazı yüklü olan Karadeniz’in akıntısı, Tuna Nehri’nin
getirdiği atıklarla birlikte, olduğu gibi
Marmara Denizi’ne geçecek. Haliç’in
kötü koktuğu yılları aratmayan bir havaya sahip olacak İstanbul…
Bunu görmek için çok uzağa gitmemize gerek yok, şu anda yanı başımızda Marmara Denizi, ölüm sinyalleri

çeşitli varlıkları saptayıp belirlemek, bu Sözleşmeye taraf olan her
devlete ait bir sorumluluk olarak
belirlenmiş ve temel amacı; üstün
evrensel değere sahip kültürel ve doğal alanların korunması ve gelecek
nesillere aktarılması olarak ortaya
konulmuştur. 6 Aralık 1985 tarihinde 357 sıra numarası ile doğal
ve kültürel varlıklar kategorisinde
UNESCO tarafından Göreme Milli
Parkının, Dünya Mirası Listesine

1673 sayılı Cumhurbaşkanı kararının iptali gerektiği, düşünülmektedir.”
AKP’giller’in ve Kaçak Saray’ın
hukuk bürosuna dönüştürülmüş yargısında halkın, doğanın, hayvanların,
bitkilerin çıkarını savunan hukuk insanlarının hâlâ kalabilmiş olması bizleri sevindiriyor.
Danıştay’ın kararını değerlendiren
Halkçı Hukukçulardan, HKP Genel
Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran
konuya ilişkin şu ifadeleri
kullandı:
“Halkın Kurtuluş Partisi
olarak doğamıza, hayvanlarımıza, bitkilerimize, ülkemize
sahip çıkmayı esas alıyoruz.
AKP’giller iktidarının doğaya, hayvana, tabiatımıza, bitkimize yönelik saldırılardan
birisi olan Kapadokya’daki
Göreme Vadisi’ne ilişkin
Cumhurbaşkanlığının tek başına yaptığı işleme karşı Danıştay 10. Dairesinde dava açtık.
“Danıştay Savcısının bugün tebliğ
edilen görüşüyle de bizim ne kadar
haklı olduğumuz, doğal mirasımız olan
Kapadokya Göreme Vadisi’ne yönelik
saldırının hukuksuz, haksız olduğu,

dahil edilip koruma altına alındığı
dikkate alındığında, tesis edilen işlemin, sözleşmenin getirdiği yükümlülük ve kamu yararı ile bağdaşmadığı
görülmektedir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu 21/10/2019 tarih ve

veriyor. Denizcilerimizin dili ile Deniz
Salyası felaketi, Marmara Denizi’nin
ölümü anlamına gelmekte. Bu felakete karşılık, devlet tarafından yeterli
düzeyde bir temizlik yapılmadığı gibi,
devletin en yetkili ağızları “Kanal İstanbul olur ise, Karadeniz’den gelecek
su ile Marmara Denizi temizlenir” türünden akla hayale sığmayacak, bilimle bağdaşmayan sözler sarf edebiliyorlar. Yaşadığımız deniz salyası felaketi,
tek başına Talan İstanbul Projesi’nin
reddine yeterlidir.
Tüm bu felaketlere ilaveten namuslu bilim insanlarının tahminlerine
göre en az 400 bin ağaç kesilecektir.
Su alanları yok olacak, o doğa harikası
bölgelerde yaşayan hayvan türleri tehlikeye girecektir.
Saygıdeğer halkımız, uzmanların
da dile getirdiği gibi Talan İstanbul
Projesi için harcanacak para ile İstanbul’da depreme daha dayanıklı
binalar inşa edilip, altyapısı ve çevre düzenlenmesi ile İstanbul daha
yaşanılabilir bir şehir haline getirebilir. Hatta uzmanlara göre deprem
merkezlerindeki 35 ilde tüm yapılar
yeniden yapılabilir.
Saygıdeğer Halkımız;
Partimiz Talan İstanbul Projesi’nin zikredildiği ilk andan itibaren,
AKP’giller’in bu ihanet projesine karşı
etkin bir mücadele yürütmüş, İstanbul
10. İdare Mahkemesinde dava açmış,
basın açıklaması gerçekleştirmiştir.
Çünkü Partimiz bu ülkenin en yurtsever, en halksever, en doğasever, en
hayvansever partisidir. Partimiz, her
alanda olduğu gibi Talan İstanbul ihanetine karşı mücadele etmeye devam
edecektir.
Son zamanlarda tüm kirli çamaşırları ortaya dökülen AKP iktidarının
tek çabası, vurgun, soygun, mal mülk
küpleme yönündedir. Çoktan çürümüş,
yok olmaya mahkûm olmuş AKP iktidarı, Tarihin lanetli sayfalarına doğru
gitmek üzeredir. Ancak giderken, göz
bebeğimiz İstanbul’u yok etmesine,
Karadeniz’i AB-D gölü haline getirmelerine izin vermeyeceğiz.
Tüm bu sebeplerden dolayı halkımızı, AB-D Hançeri projesine karşı
örgütlü ve kararlı bir mücadeleye çağırıyoruz. Bu bilim ve akıl dışı projeyi
durduracak güç, halkımızın kendi örgütlü gücüdür. 26.06.2021

Talan İstanbul Projesi İstanbul
Halkına İhanettir!
AB-D Hançerine Geçit Yok!
Marmara Geçilmez!
Emperyalistler,
İşbirlikçiler!
Geldikleri Gibi Gidecekler!
26 Haziran 2021

HKP İstanbul İl Örgütü

iptal edilmesi gerektiği bir kez daha
teyit edilmiştir. Halkın Kurtuluş Partisi
olarak doğamızı, ülkemizi, vatanımızı,
insanlarımızı korumaya devam edeceğiz. Bu uğurda mücadelemiz sürecek.”
HKP MYK Üyesi Av. Doğan Erkan ise şunları dile getirdi:
“Danıştay Savcısı özetçe ‘Cumhurbaşkanı kararının hukuki gerekçesi olmalı, bilimsel bir tespite ve gerekçeye
dayanmalı, Cumhurbaşkanı kararı kanunun amacına aykırı, Cumhurbaşkanı
kararı Uluslararası sözleşmeye aykırı’
demiş oluyor. Böylece Cumhurbaşkanının keyfi, canının istediği gibi karar
yayımlayamayacağı söylenmiş oluyor.
Bunlar Asgari hukuk kuralları, Tayyip
Erdoğan da öğrensin bunları artık. Halkımızın tüm hakları için ve Çevre Hakkı için de mücadelemiz sürecek.”
Partimiz, doğamızın, hayvanlarımızın, bitkilerimizin, ülkemizin ve
halkımızın çıkarları uğruna mücadele
etmeye devam ediyor. Bugüne kadar
Cumhuriyet Savcılıkları, Danıştay,
Yargıtay, AYM ve UCM’de yüzlerce
davalar açtık, hukuk mücadelesi verdik, vermeye devam edeceğiz.
5 Haziran 2021

HKP Genel Merkezi
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Nakliyat-İş’ten:

Pegasus Çalışanları
Anayasal Haklarını Kullanıyor,
Sendikalı-Nakliyat-İş’li oluyor
Baştarafı sayfa 20’de
Pegasus çalışanları artık “Bizim
de söyleyecek sözümüz ve alacak
haklarımız var”, diyor. Ve anayasal
haklarını kullanarak sendikalı, Nakliyat-İş’li oluyor.
Belirli süreden beri Pegasus’ta
yürütmüş olduğumuz örgütlenme çalışmaları bir aşamaya gelmiş ve çalışanlar sendikamıza üye olmaya baş-

lamışlardır. Önemli sayıda Pegasus
Çalışanı sendikamıza üye olmuşlardır.
Pegasus’ta Yer Hizmetlerinden, Tek-

nik Hizmetlere, Kabin Memurlarından, Uçuş Ekiplerine, Pilotlara kadar
farklı pozisyonlarda/ birimlerde çalışan arkadaşlarımız anayasal haklarını
kullanarak sendikamıza üye olmaktadır. Önümüzde ki günlerde 6356 sayılı
yasaya göre gerekli çoğunluğu sağlayarak tolu iş sözleşmesi için yetki başvurusu yapmayı amaçlıyoruz.
Pegasus işverenini de çalışanların/
işçilerin anayasal haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz.
Pegasus Çalışanları, Örgütlü,
Sendikalı, Nakliyat-İş’li ve DİSK’li
olacak!
Halkımızı, Pegasus çalışanlarının
bu haklı mücadeleleriyle dayanışmaya
çağırıyoruz. 03.06.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

HKP’den;

Bu katliama sebep olan sermaye,
sarı sendika ve siyasal iktidardır!
“Adalet nerede söyleyin, yeter, dayanamıyoruz!”

Baştarafı sayfa 20’de
Cinayetin yaşandığı gün AKP’gillerin
Reisi Tayyip Erdoğan, tüm vicdansızlığıyla “Ölüm bu işin fıtratında var”
diye açıklama yaparak Soma’nın hükmünü vermişti bile.
Partimiz, bu katliamın ilk anından
itibaren İşçi Sınıfımıza ve acılı ailelerine sahip çıkmak için Soma’ya gitmiş,
olay yerinde inceleme ve görüşmeler
yapmış, Soma Davası’nın her aşamasında tüm duruşma ve eylemlerde kesintisiz yer almıştır. Bildiğimiz üzere,
AKP’giller’in hukuk bürolarına haine
gelen yargı düzeninde gerçekleşen duruşmalar sonucunda, bu katliamın baş
sorumluları adeta ödül gibi cezalara
çarptırılmıştı. Yapılan itirazlar sonucu
dava, Yargıtayca bozulmuş ve ilgili
mahkemeye geri gönderilmişti.
Yargıtayca bozulan Soma Davası’nın yeniden yapılan yargılamasının ilk duruşması 13 Nisan 2021 Salı
günü gerçekleşmiş biz de her zamanki
gibi, Halkın Kuruluş Partisi olarak eylem alanında yerimizi almıştık. Sabah
09.00’da başlayan duruşma, Mahkemenin Yargıtayın bozma kararına uyması ve 24 Mayıs 2021 tarihinde saat
09.00’da duruşma yapılması kararıyla
sona ermişti.
24 Mayıs günü görülen duruşmada,
madenci yakınlarının avukatları mahkeme başkanının ve heyetinin tarafsız
olmadığı gerekçesiyle ‘reddi hâkim’
talebinde bulunmuşlardı. Avukatların
bir üst mahkeme olan Manisa 1. Ağır
Ceza Mahkemesine taşıdıkları talepleri
yine reddedilmişti.
İşçi Sınıfımıza ve Halkımıza söz
verdiğimiz gibi, Soma Davası’na sahip
çıkmak üzere 14 Haziran 2021’de görülecek duruşma için yine Akhisar’da
idik. Sabah erken saatte, Halkın Kurtuluş Partisi olarak her duruşmada açtığımız “Soma’nın Katili AKP’giller’in
Bekçiliğini Yaptığı Sömürü Düzenidir” pankartımızı ve parti bayraklarımızı toplanma yerinde açarak beklemeye başladık.
Yoğun yağmura rağmen, her duruşma öncesinde olduğu gibi, aileler
gelince, önde Maden Cinayeti’nde
yaşamını yitiren 301 madencinin isminin yer aldığı pankartla duruşmanın yapılacağı yere kadar sloganlar
eşliğinde yürüyüşe başlandı. Yürüyüş
korteji, “Kahrolsun İşçi Düşmanları”, “ Gün Gelecek Devran Dönecek
Katiller Halka Hesap Verecek”, “Soma’nın Hesabı Sorulacak” sloganları
eşliğinde duruşmanın yapılacağı binanın yanındaki meydana kadar coşkulu
biçimde yürüdü.
Mahkeme salonunda işçi aileleri
içlerindeki acıyı, Parababalarının zu-

lüm düzenine hınçlarını haykırdılar.
İşçi Babası: “Bu katliama sebep
olan sermaye, sarı sendika ve siyasal
iktidardır. Ama bu davayı bu hale getiren mahkeme heyetidir. Yargıtayın
verdiğiniz olası kast kararını bozması
bizi biraz umutlandırdı. Ama bu karar
birilerine dokundu ve olanlar oldu. Biz
bu tiyatroyu da, sizi de, bu işin fıtratında var diyenleri de, atılan tekmeyi
de, aba altından sopa gösteren sanık
avukatlarını da unutmayacağız. Hesabı sorulacak.”
İşçi Eşi: “Katliamdan bir hafta
sonra katillerin avukatı benim evime
geldi ne istersen vereceğiz dedi. Biz
fakiriz, ama ruhum zengin. İsterseniz
bunlara 30 yıl ceza verin. Bu katilleri
buraya siz getiremediniz.”
İşçi Annesi heyete ve sanık avukatlarına gönderme yaparak: “Bir çocuk
domates çalsa 10 günde ceza veriyor-

sunuz. Bu dava 7 yıldır sürüyor, katliam oldu, ceza yok. Olanlar bize oldu,
bunlar zengin oldu, doymadılar. Madem tiyatro yapıyoruz ben de size bir
tiyatro anlatayım.”
İşçi Annesi: “Oğlum 27 yaşındaydı. İşten gelip yemek yemeden
uyuyordu. Yanıyor madenin her tarafı
diyordu. Bunlar neden ekrandan bakıyor, neden burada değiller? Adalet nerede söyleyin, yeter, dayanamıyoruz.”
Bugün yapılan duruşma sonrasında
avukatların verdiği bilgiye göre, duruşmaya 16 Haziran Çarşamba günü
saat 9’da karar vermek üzere ara verildi.
Biz Halkın Kurtuluş Partililer olarak bir kez daha haykırıyoruz: “Soma
Katliamı’nın sorumlusu AKP’giller’in bekçiliğini yaptığı Parababalarının sömürü ve soygun düzenidir!”
Parababalarının 301 canımızı katlettikleri yetmiyormuş gibi, yedi yıldır
onların geride kalan ailelerine olmadık
acıları yaşatıyorlar. Ama bilinsin ki, bu
katliamların sorumlularından bütün bu
yaptıklarının hesabı er ya da geç ama
mutlaka sorulacaktır. Çünkü bizde İşçi
Sınıfına, halka yönelik işlenmiş suçlarda zaman aşımı yoktur!
14 Haziran 2021

HKP İzmir İl Örgütü

Nakliyat-İş’ten:

51. Yılında Şanlı 15-16 Haziran
Direniş Geleneğini, Direnişlerimizde,
Grevimizde Yaşatıyoruz

Baştarafı sayfa 20’de
Küçükosmanoğlu
konuşmasında;
Türkiye İşçi Sınıfı tarihinin en büyük
direnişi olan şanlı 15-16 Haziran Direnişi’nin 51. yılı dolayısı ile o dönemde
bilfiil 15-16 Direnişi içerisinde yer alan
Uzel Makine Direnişçileriyle birlikte olmanın önemli olduğunu dile getirdi.
Küçükosmanoğlu; 1952 yıllında Türkiye İşçi Sınıfını pasifize etme, mücadele etme gücünü elinden alma çabalarının
sonucunda CIA tarafından Türk-İş’in kurulduğunu söyledi. Türk-İş’in kurulma
amacının tamamen İşçi Sınıfı mücadelesini Sarı sendikacılığa mahkûm etmek
olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, tam
da bu gerçekliğin önüne geçmek için 13
Şubat 1967 yılında tabandan gelen işçilerin iradesi ile DİSK kuruldu, dedi.
DİSK’in kısa bir süre içerisinde yüzbinlerce işçiyi üye yaptığını ve İşçi Sınıfı
mücadelesinin hızla yükseldiğini, İşçi
Sınıfının önemli ekonomik ve demokratik kazanımları olduğunu, bunun önüne geçmek için de DİSK’in kapatılması
amacıyla yasal bir düzenleme yapılmak
istendiğini söyledi. Bunun üzerine DİSK
tarafından yapılan çağrıyla İstanbul başta
olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde
yüzbinlerce işçi 15-16 Haziran da Dire-

nişe geçtiler.
15-16 Haziran Direnişi işte tam da bu
İşçi ve Sendika düşmanlığına karşı, Sarı
Sendikacılığa karşı verilen mücadelenin
adıdır.
15-16 Haziran Direnişi sonucu
DİSK’in kapatılmasına amacıyla yapılmak istenen yasa değişikliği yapılamadı.
Küçükosmanoğlu; 15-16 Haziran
Direnişinin geleneğinin bugün sendikamızın yürüttüğü Samsun-Çorum Ambarı Grevinde, Muğla Tüvtürk, Şanlıurfa
Polçak Tüvtürk, Kastamonu ve Karabük
Reysaş Tüvtürk’te Direnişlerinde, Muğla
Milas’ta Kömürcüoğlu/Çınartaş Direnişi’nde, Uzel Makine Direnişi’nde devam
ettiğini belirtti.
Sendikamıza yönelik hukuksuz bir
şekilde yürütülen engellemelerle binlerce işçinin toplu iş sözleşmesi hakkının
elinden alındığını vurgulayan Küçükosmanoğlu, tüm bu engellemelere karşı
mücadelenin devam edeceğini bir kez
daha vurguladı.
Sendikamızın pandemi koşulları,
tam kapanma koşulları da dahil her zaman İşçi Sınıfı mücadelesi içerinde yer
aldığını ve yer almaya devam edeceğini
söyleyen Küçükosmanoğlu, İşçi Sınıfı
mücadelesine her koşulda devam edeceğimizi bir kez daha dile getirdi.

Nakliyat-İş’ten:

TNT/FedEx Express’te Grev

900 işçinin çalıştığı TNT/FedEx
Express’te devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde şu ana kadar bir
anlaşma sağlanamamıştır. Sendikamız
önümüzdeki günlerde 6356 sayılı sendikalar ve Toplu iş sözleşmesi Yasasına
göre Grev kararı alıp, uygulamaya başlayacaktır.
Dünyanın en büyük kargo tekeli olan
ABD merkezli FedEx Express Türki-

ye’de yapılacak ilk toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri Ocak ayından beri devam
etmektedir. Yasal süre içerisinde anlaşma
sağlanamamış, arabulucu aşamasında da
uyuşmazlık devam etmiştir. Arabulucu
aşamasından sonra da devam eden görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştır.
Başlıca uyuşmazlık konuları, Toplu
İş Sözleşmesi kapsamı, ücret ve sosyal
haklardır.

Küçükosmaoğlu, bugünlerde hızla
devam eden Pegasus ve Bugsaş örgütlenmelerimizin sonucu binlerce işçinin
sendikamıza üye olmaya devam ettiğini
belirtti. Her koşulda ve her yerde Parababalarının zulmüne karşı direnen, mücadele eden işçilerle birlikte olacağımızı
bir kez daha vurgulayan Küçükosmanoğlu, konuşmasını sonlandırırken 1516 Haziran Direnişi’nde kaybettiğimiz
işçiler olan Mehmet Gıdak, Yaşar Yıldırım, Mustafa Bayram’ı saygıyla ve
rahmetle andığını belirtti.
Her alanda mücadelemizin devam
edeceğini belirten Küçükosmanoğlu,
yeni 15-16 Haziran Direnişleri yaratacağız, dedi.
Genel Başkan’ımızın konuşmasının
ardında Uzel Makine Direnişçisi Suat
Bektaş bir konuşma yaptı. Suat Bektaş
verdikleri mücadelenin haklarını alana
kadar devam edeceğini vurguladı.
Eylemimiz sloganlarla son buldu.
Yaşasın 15-16 Haziran Direnişimiz!
15.06.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Sendikamızın Grev kararı ve uygulama tarihi önümüzdeki günlerde işverene
bildirilecektir.
Toplu İş Sözleşmesi sürecinin her
aşamasında sendikamız üyeleri söz yetki
ve karar sürecinde olmaya devam edeceklerdir.
Tüm halkımızı, TNT/FedEx Ekspress İşçileri ve tüm İşçi Sınıfı ile dayanışmaya çağırıyoruz.
09.06.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

Pegasus’ta İşten Çıkartılmalara Karşı
Sabiha Gökçen Eylem Alanı Oldu

O yöntemlerde başarılı olamayınca
son çare olarak bütün işverenlerin
yaptığı gibi sendika üyesi işçileri işten
atmaya başlamıştır. Şu ana kadar hava
yollarında değişik kıdemde ve farklı
pozisyonlarda çalışan, çoğunluğu üyemiz olan 40’a yakın çalışan hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atılmıştır.
Bu nedenle 03.07.2021 Cumartesi günü işten atılmaları protesto etmek
için Sabiha Gökçen Havalimanı’nda
basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın
açıklaması sendikamız Genel Başkanı
Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından
yapıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanındaki eylemimiz yaklaşık dört saat sürdü.
İlk önce sendikamız yöneticilerinin
ve atılan işçilerin katılımı ile bir basın
açıklaması gerçekleştirdik. Sonrasında
Pegasus Havayolları çalışanlarına sendikamız tarafından hazırlanan ve sendikal örgütlenmenin önemini anlatan
bildirilerimiz dağıtıldı ve çalışanlara
kalem hediye deldi. Ayrıca Havalimanı
giriş ve çıkışlarında ayrı ayrı çalışanlara yönelik konuşmalar yapıldı. 100’den
fazla çalışanın dinlediği konuşmalarda
Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve Genel Sekreterimiz Erdal
Kopal birer konuşma yaptılar. Oldukça
coşkulu ve heyecanlı geçen konuşmalar
sırasında, işçiler de alkış ve sloganlarla
destek verdiler.
Basın açıklamasının ilk yapıldığı
yerde açıklama yapan Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptığı
açıklamada Pegasus çalışanlarının çalışma koşullarının kötü olması, aldıkları ücretlerin asgari ücret ya da biraz
üstünde olması nedeni ile daha iyi çalışma koşulları ve insanca yaşayabilecekleri bir ücret için Anayasal haklarını
kullanarak Nakliyat-İş’e üye olmaya
başladıklarını belirtti. İşçiler üzerindeki
baskının özelikle pandemi döneminde
daha da fazlalaştığını, çalışanların ücretsiz izne gönderildiğini, kısa çalışma
ödeneğine mahkum edildiğini, böylece
bütün patronlar gibi Pegasus patronunun da pandemiyi fırsata çevirerek
işçiler üzerindeki baskıyı ve sömürüyü
daha da artırdığını ifade etti. Pegasus

işvereninin bir taraftan kırka yakın işçiyi işten çıkartırken bir taraftan da personel alımı için ilan verdiğini söyleyen
Küçükosmanoğlu, İşverenin bu haksız
ve hukuksuz, keyfi işten çıkarmalarının tamamen sendikal örgütlenmeyi
engellemek için olduğunu, işverenin
tüm baskılarına, mobinglerine karşı
Pegasus işçilerinin artık Nakliyat-İş
çatısı altında örgütlü bir şekilde karşı
durabileceklerini belirtti.
Küçükosmanoğlu
Pegasus işçilerinin artık Nakliyat-İş
Sendikası’nın güvencesi altında olduğunu ve Pegasus işçilerine sahip
çıkacaklarını, işten atılan tüm işçilerin
de davalarını üstleneceklerini vurguladı.
Küçükosmanoğlu Pegasus işvereninin
örgütlenmenin başlangıcında işçilere
baskı yapmayacaklarını ve işten
atmayacaklarını söylemesine rağmen
bugün üyelerin işten atılmaya başlandığını ve Sendika olarak Pazartesi günü
Pegasus Genel Müdürlüğünün önünde
olacaklarını belirtti. Küçükosmanoğlu
atılan işçilere ve Pegasus çalışanlarına
yönelik bu haksız, hukuksuz ve keyfi
saldırılara karşı sonuna kadar mücadele
edeceklerini belirtti. Küçükosmanoğlu
atılmalarla birlikte son birkaç gün içerisinde sendikaya üyeliklerin de daha
da bir hızlandığını ve arttığını, üyelerle birlikte mücadele ederek Pegasus’u
sendikalı yapacaklarını ve bunu başka
bir yolunun da olmadığını belirterek
sözlerini bitirdi.

Pegasus’a Sendika Girecek
Başka Yolu Yok!
Basın açıklamasına katılan işçiler de
söz alarak birer konuşma yaptılar. İşten
atılan üyelerimiz yaptıkları konuşmalarda Pegasus’ta çalışma koşullarının
düzeltmek, haksız yere işten atılmamak
ve emeklerinin karşılığını alabilmek için
sendikaya üye olduklarını, ancak işverenin kendilerini performans düşüklüğü
gibi asılsız gerekçelerle işten çıkarttığını,
bu atılmaların tamamen sendikayı engellemek için yapıldığını ifade ettiler. İşçiler
hiçbir gücün kendilerine engel olamayacağını belirterek bir kez daha çalışanları

Nakliyat-İş çatısı altında örgütlenmeye ve üye olmaya davet ettiler. Son söz
olarak da “Pegasus’a Sendika Girecek
Başka Yolu Yok” diyerek sözlerini bitirdiler.
Pegasus İşçisi Sahipsiz Değildir.
Nakliyat-İş Var!
Buradaki açıklamadan sonra Sabiha
Gökçen Havalimanı giriş ve çıkışlarında
toplanan 100’den fazla çalışana yönelik
yapılan konuşmalarda, Pegasus çalışanlarının artık örgütlü olduğunu ve bu
güçlerine güvenerek Nakliyat-İş çatısı
altında kendilerine yönelik baskı, tehdit,
mobing vb. uygulamalara karşı çok daha
rahat mücadele edebilecekleri belirtildi.
Pegasus çalışanlarının bütün baskılara
rağmen Pegasus’u yaratan işçiler olarak
kendi geleceklerine, ekmeklerine sahip
çıkmak için kendi güçlerine ve birliklerine güvenerek Nakliyat-İş’le birlikte bunu başaracakları belirtildi. Genel
Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu
ve Genel Sekreterimiz Erdal Kopal’ın
konuşmaları sık sık işçilerin coşkulu sloganları ile kesildi. Pegasus çalışanlarına,
sendikamıza üye olma ve anayasal haklarına sahip çıkma çağrısı yaparak eylemimizi sloganlarla bitirdik.
Bir kez daha ifade ediyoruz. Pegasus işvereni haksız, hukuksuz ve keyfi
bir şekilde üyelerimizi işten atmıştır.
Pegasus işverenini işçilerin Anayasal
haklarına saygı duymaya davet ediyoruz.
İşten atılan işçilerin geri alınması için
çağrımızı buradan bir kez daha yineliyoruz. Pegasus sendikalı oluncaya kadar
ve atılan işçiler işe geri alınıncaya kadar
mücadelemiz devam edecek! 04.07.2021
Yaşasın Pegasus Örgütlenmemiz!
Direne Direne Kazanacağız!
Pegasus’tan Atılanlar İşe Geri Alınsın!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Tayyip’in Dili mi sürçtü, gerçek mi?

Hüseyin Ali

T
Nakliyat-İş’ten:

Pegasus Çalışanları
Anayasal Haklarını Kullanıyor,
Sendikalı-Nakliyat-İş’li oluyor

Nakliyat-İş’ten:

51. Yılında Şanlı 15-16 Haziran
Direniş Geleneğini, Direnişlerimizde,
Grevimizde Yaşatıyoruz

Nakliyat-İş’ten:

Pegasus’ta İşten Çıkartılmalara
Karşı Sabiha Gökçen
Eylem Alanı Oldu

S

endikamız kısa bir süre önce Pegasus Hava Yollarında
sendikal örgütlenme çalışması balatmış ve önemli sayıda işçi sendikamıza üye olmuştur. Ancak Pegasus işvereni
örgütlenmenin önünü kesmek ve işçileri sendikadan vazgeçirmek için birçok yönteme başvurmuştur.
19’da

P

egasus Hava Taşımacılığı AŞ’de
Türkiye genelinde 6500’e yakın
çalışan vardı. Yer Hizmetleri, Teknik
Hizmetler, Kabin ve Uçuş Ekipleri
olarak.
Pegasus’ta yapılmayan ücret zamları, kesilen primler, ücretsiz izinler,
çalışanların her geçen gün düşen reel
alım güçleri, çalışma ortamından kaynaklanan olumsuzluklar, onur kırıcı
davranışlar.
8 yıldır çalışan bir Pegasus çalışanı “bizim takım elbiseyle göründüğümüze bakmayın, yüksek ücretler
aldığımız sanılıyor, ama ben 3 bin
küsur lira aylık ücret alıyorum. İşe
yeni başladığımda aldığım aylık ücret asgari ücretin 2 katı idi, 8 yıldan
beri çalışıyorum aldığım aylık ücret
asgari ücretin ancak %50 fazlası
19’da
oldu.” diye anlatıyor.

P

arababalarının işçi düşmanlığına
ve sarı sendikacılığa karşı başlatılan 15-16 Haziran Direnişi’nin 51. yıldönümünde 14 yıldır mücadele eden
ve Sendikamız öncülüğünde 281 gündür Direniş Çadırı’nda direnen Uzel
Makine Direnişçi İşçileriyle birlikte
Uzel Traktör Fabrikası önündeydik.
Uzel Makine Direniş Çadırı önünde gerçekleştirdiğimiz eylemimize,
Genel Başkan’ımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendika yöneticilerimiz, üyemiz işçiler, Samsun Çorum
Ambarı Grevci İşçileri, Real Market
Direnişçileri, PTT-Sen Direnişçileri
ve Uzel Makine Direnişçileri katıldı.
Eylemde Genel Başkan’ımız Ali Rıza
Küçükosmanoğlu bir konuşma ger19’da
çekleştirdi.

ayyip (burada Tayyip sözü bir
kişiyi değil, bir kişide cisimleşen
Tayyip Diktatörlüğünü kastetmektedir), 18-20 Haziran 2021 tarihinde
yapılan Antalya Diplomasi Forumu’nda şöyle diyor:
“10 yıldır 4.5 milyona yaklaşan
Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Suriye’de faaliyet gösteren
PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk
ülke biz olduk. DEAŞ’ın Suriye’deki varlığına büyük ölçüde son vererek Avrupa ve dünyanın güvenliğine katkı sağladık. Şu an itibariyle

gerçekliği gizlemeye çalışmasını anlamak mümkün. Muhalif basının da
böyle değerlendirmesine ne diyelim?
Gaflet diyebiliriz.
Tayyip’in dediği buz gibi gerçektir. Dil sürçmesi olarak değerlendirilemez. Çünkü Tayyip Diktatörlüğü
10 yıldan beri Suriye’yi istikrarsızlaştırmaya çabalıyor.
Hatırlayalım…
Tayyip, Aralık 2009’da Suriye’de
yapılan Türkiye-Suriye Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı sonrasında
şu ana başlıkları dile getiriyordu:
“Suriye, bizim Ortadoğu’ya
açılan kapımız ve ikinci
evimizdir. Türkiye de Suriye’nin Avrupa’ya açılan kapısı ve ikinci evidir.”
“Adeta iki ülke bakanları tek bir kabine toplantısı
gerçekleştirdi.”
“Atılan adımların sosyal, ticari, kültürel anlamTayyip’in “Kardeşim Esad” günleri…
da çok büyük önemi olduğu
ortadadır.”
DEAŞ’ın 4500 mensubunu etkisiz
“7 yıl önce neredeydik, şimdi
hâlâ getirdik. Gerek terör örgüt- neredeyiz. 2 milyar dolarlık bir dış
leriyle mücadelemizde, gerekse ticaret hacmine 2008 yılı sonuyla
Suriye’yi istikrarsızlaştırma çaba- ulaştık, 3-4 yıl içinde biz bu rakalarımızda uluslararası toplumdan mı 5 milyar dolara çıkaralım istibeklediğimiz desteği alamadık.”
yorum.”
Bu laf kalabalığı ve yalanlar için“Biz kendimize Suriye ve Türde son cümlede geçen bir doğru ifade kiye olarak inanıyoruz. Birileri
var: “(…) Suriye’yi istikrarsızlaş- şöyle demiş, böyle demiş... Biz katırma çabalarımızda…”, diyor Tay- rarı verdiğimize göre biz bu adımı
yip.
atarız ve bunu başarırız.”
Yalaka basın veya havuz med“Ben inanıyorum ki bu süreçte
yası, hatta Odatv gibi muhalif haber enerjide, eğitimde, bilişimde, tukaynakları bunu “dil sürçmesi” ola- rizmde, sanatta bütün bunların yarak değerlendirdi. Yalaka basının bu nında şu anda diplomatik ilişkiler16’da

Nakliyat-İş’ten:

TNT/FedEx Express’te Grev

HKP’den;

HKP olarak Suriye Arap Cumhuriyeti
Devlet Başkanı Beşşar Esad’ı
Başkanlık Seçiminde Kazandığı
Büyük Zafer Vesilesiyle Kutluyoruz

19’da

13’te

Uzel Makina, Tüvtürk, Samsun-Çorum
Nakliyat Ambarı ve Çınartaş İşçileri
Nakliyat-İş öncülüğünde direniyor!

HKP’den;
Soma Katliamı’nın 14 Haziran tarihli duruşmasında da
HKP’liler olarak ailelerin yanında yer aldık

Bu katliama sebep olan sermaye,
sarı sendika ve siyasal iktidardır!
“Adalet nerede söyleyin,
yeter, dayanamıyoruz!”

1

3 Mayıs 2014’te zalim Parababaları düzeni, doymak
bilmeyen kâr hırsı uğruna 301 Maden İşçisi’ni Soma’da
yakarak, boğarak acımasızca katletmişti. Soma Katliamı,
Parababalarının AKP’giller iktidarı döneminde, işçi kanıyla yazdıkları korkunç bir iş cinayeti olarak İşçi Sınıfımızın
tarihinde kayda geçti. Nice ocaklar söndü, insanlığın yüreği dağlandı ama sömürü düzeninin iktidardaki temsilcilerinin kılları bile kıpırdamadı.
19’da
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