
Kuvayimilliyecilerin 
torunlarının mücadelesi;

bu ihanetler, hırsızlıklar, yolsuzluklar
iktidarını alaşağı edecek!

AKP’giller kamu sözcüğünü litera-
türden silmeye yeminliler. Kamu 

ile başlayan bütün kurumları it dalamış 
sürü gibi talan ediyorlar, kendi yandaş-
larına peşkeş çekiyorlar, iç ediyorlar.

Tayyip’in bir kararnameyle Hazine 
ve Maliye Bakanlığına bağladığı (ki o 
zaman Damat Bakan vardı bu Bakanlı-
ğın başında) Ziraat Bankasının yaptı-
ğının yoktur dünyada bir örneği. 

Değerli Yoldaşlar;
Özellikle 1950’li yıllardan bu yana 

insanlığa karşı sayısız suçlar işlemiş 
bulunan ABD, Sosyalist Küba’daki 
kuklaları eliyle bir kez daha provokasyonlar 
yaratmaya çalışmaktadır. Küba Önderliği 
ve Küba Halkı, Devrimin ilk gününden beri 
bu tür saldırıları kahramanca ve fedakârca 
püskürtmeyi daima bilmiştir.
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HKP’den:
Partimiz; Ortaçağcı, 

Tecavüzcü, Kamu Malı 
Yiyicisi Ensar “Vakfı”nın 
ve onların maddi-manevi 
destekçisi AKP’giller’in 

peşini bırakmıyor

Mustafa Şahbaz Hüseyin Ali
Prof. Dr. 

Özler Çakır
Prof. Dr. Ercan

KüçükosmanoğluAv. Tacettin ÇolakM. Gürdal Çıngı5’te 20’de9’da8’de 8’de6’da

Aşiret Devleti mi?
Tayyipgiller’in 

Faşist Din Devleti mi?

Günümüzde Mülteci
Sorununun Kaynağı

Emperyalist 
Kapitalizmdir

Yarımız olan kadını
ön safta bulmak:

Akbelen Ormanı Direnişi

İstatistikler ve
Gerçekler

Memleket 
cayır cayır yanıyor.
Nerede bu devlet?

AKP’giller, Vatanımızı
Batılı Emperyalistlerin

zehirli atık 
çöplüğüne çevirdiler

HKP’den:

Halkın Kurtuluş Partisi Başkanlık Kurulu’nun
Küba Komünist Partisi’yle Dayanışma Mesajı

HKP’den:
AKP’giller+Ziraat Bankası+Yıldırım Demirören

Vurgun+Soygun+Peşkeş...
Eninde sonunda bozacağız bu denklemi!

2’de 12’de

ABD Emperyalistleri tarafından ik-
tidar koltuğuna oturtularak 19 yıl-

dır Türkiye Halkının başına bela edilen 
AKP’giller, kullanım sürelerinin doldu-
ğunun farkında oldukları için iktidardan 
tekerlenmemek için her türlü suçu işle-
mekte, manevraya başvurmaktadır. 

Halkın Kurtuluş Partisi olarak Tür-
kiye’nin çeşitli illerinde meydana 

gelen orman yangınlarıyla ilgili Tay-
yip Erdoğan, Bakanlar, Valiler, Türk 
Hava Kurumu Yöneticileri hakkında 
“Kamu Görevini Kötüye Kullanma”, 
“Kamu Görevinin İhmali” ve “İhale-
ye Fesat Karıştırma” suçlarından suç 
duyurusunda bulunduk!

Ülkemiz günlerdir alev alev 
yanıyor. Ormanlarımızdan yükselen 
alevlere, o alevlerin içinde acı çeke 
çeke, bağıra bağıra yanan hayvanlara, 
yerleşim yerlerinde naçar kalan insan-
larımızın feryatlarına can dayanmıyor. 
Halkımızın evi, tarlası, bahçesi, hay-
vanları, samanı yanmış; evinden, bar-
kından geriye savrulan küller kalmış. 
İnsanlarımız ciğerlerinin yangısı ile 
çaresizlikle seslerini duyurmaya çalışı-
yorlar, orman işçilerimiz, itfa-

Muğla’nın Milas İlçesine bağlı 
Akbelen Ormanlarında maden 

ocağı alanı açmak için ağaç kıyımı 
yapılmasına karşı İkizköylülerin baş-
lattığı Direniş sürüyor.

HKP’den:
AKP’giller’in Seçim

Bürosuna dönüştürdüğü 
YSK’nin Tam Kanunsuzluk 

yaparak Partimizi seçim 
dışına itmesini AİHM’ye 

taşıdık

HKP’den:

AKP’giller’in Reisi de olsa, 
en ücra köşedeki

ilçe başkanı da olsa
Antiemperyalist Kurtuluş 

Savaşı’mızın Önderi
Mustafa Kemal’e

düşmanlığı affetmeyiz!

HKP’den:
Küba Halkı

Yalnız Değildir!
Yankee Go Home!

HKP’den: 

Milas Akbelen Ormanları 
için İkizköylülerin

Direnişine desteğimiz
devam ediyorOrmanlarımız, doğamız, hayvanlarımız yanarken, 

Türkiye Halkının ciğerleri yanarken 
Halkımızla alay eden AKP’giller’den 

mutlaka hesap soracağız!

HKP’den:
Yandaş sivillere ve kendi gençlik kolları

teşkilatlarına silah dağıtarak iç savaş hazırlığı 
yapan AKP’giller hakkında

Suç Duyurusunda bulunduk!

Türkiye’nin en önemli meselesi; ne şu anda ülke-
mizin hemen bütün Ege ve Akdeniz bölgesinin 71 

noktasını cehenneme çeviren yangınlardır ne 1 Tem-
muz’dan itibaren yeniden azgınlaşan Kovid-19 salgı-
nıdır ne yoksul insanlarımızı yakıp kavuran işsizlik ve 
hayat pahalılığıdır ne ülkeye doldurulan ve sayıları altı 
milyonu bulan Suriyeli sığınmacılardır ne de ülkemi-
ze getirilmesi ABD Emperyalist Haydudu tarafından 
planlanıp yürürlüğe koyulan, sayıları on milyonu bile 
bulabilecek Afganlardır. 

Şu an Türkiye’nin en önemli-öncelikli meselesi, bir 
Ulusal Güvenlik Sorunu haline gelmiş bulunan, ABD 
yapımı, CIA, Washington ve Pentagon tarafından yö-
netilen, tüm kadroları en ağulu Türkiye düşmanları ta-
rafından oluşturulmuş bulunan, tepeden tırnağa binbir 
suça batmış Tayyipgiller İktidarından kurtulmaktır.

Bu iktidar ve onu meydana getiren parti, kanunla-
ra göre oynayan normal bir sermaye partisi değildir. 
Durup dinlenmeden çok yönlü suçlar işleyen “Çıkar 
amaçlı organize bir suç örgütü”dür... Kriminal bir ya-
pıdır... Mafyatik bir organizasyondur...

Başyazı

10’da

9’da

4’te

9’da11’de

2’de

12’de

18’de

HKP’den:

HKP’den:



Partimiz; YSK’nin kanunsuz biçimde 
Partimizi seçim dışı bırakan 2021 ka-

rarını da AİHM’e taşıdı.
HKP, Seçim Mevzuatında yer alan 

bütün yasal koşulları sağladığı için, 30 
Mart 2014 tarihinde yapılan Yerel Se-
çimlere, daha sonra da 7 Haziran 2015 
Milletvekili Genel Seçimi ile 1 Kasım 
2015 tarihindeki Milletvekili Erken 
Seçimlerine 550 milletvekili adayı ile 
katılmıştır. Ve bu Seçimlerde birinci sıra 
adaylarımız da hep kadınlar olmuştur.

Katıldığımız bu seçimlerdeki örgüt-
lendiğimiz İl sayısı 44 iken, Partimiz 
seçim sonrası örgütlenmesini daha da 
genişletmiş, 58 il ve bu illere bağlı ilçe-
lerin üçte birinde örgütlerini kurmuştur. 
Ve kurulduğu günden bugüne de 4 kez 
Büyük Kongresini gerçekleştirmiştir.

Peki, Yasa seçimlere girebilmek için 
başka koşul arıyor mu?

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

Kanunsuzluk suçu işlenmiyor mu?
Evet işleniyor!
Peki neden?
Şundan:
Gerçek muhalefeti, hiç çekinmeden, 

yalpalamadan, kıvırmadan, korkmadan, 
çekinmeden, oy kaygısı gütmeden, la-
fını esirgemeden, sonunu düşünmeden, 
cepheden Halkın Kurtuluş Partisi yaptığı 
için Partimize karşı Tam Kanunsuzluk 
işletiliyor.

Genel Başkan’ımızın, her iki seçim-
de de yaptığı toplamda 40 dakikalık ko-
nuşma ile AKP’giller ve Reisini teşhir 
etmesi, üstelik Halkımızın anlayacağı 
dilde, aynı mahallesinin insanıymış gibi 
teşhir etmesi, AKP’giller’i darmaduman 
edip yere sermesi, Partimizin üyelerinin, 
Milletvekili adaylarımızın bu teşhiri bü-
tün yurda yayması, bize karşı işletilen 
Tam Kanunsuzluğun nedenidir.

O konuşmanın etkisi, sınırlı olanak-
larımız ve sınırsız inancımızla, yorulmak 
bilmez azmimiz, çalışmamızla:

“HKP, Haziran 2015 seçimlerin-

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

“Aynı yıl kasımda tekrarlanan se-
çimde ise oylarını artırarak 83 bin 57 
oy ve binde 1.7 oy oranı ile 16 parti 
arasında 9’uncu parti oldu.” (https://
www.korkusuz.com.tr/halkin-kurtu-
lus-partisi-de-olmasa-yapilanlara-iti-
raz-eden-cikmayacak.html)

Ama AKP’giller’in seçim bürosu 
gibi çalışan YSK, ilk kez Partimiz için 
keyfi bir kural geliştirmiş ve Yasada yer 
almamasına rağmen, seçime girebilmek 
için tüm il ve ilçelerin genel kurullarını 
yapmış olması şartını getirmişti. Oysa 
yukarıda da anlattığımız gibi, 50’nin 
üzerinde il ve bağlı ilçe örgütlenmemiz 
ile Büyük Genel Kurulumuzu yapmış; 
önceki seçimlere girebilmiştik.

Ne yazık ki bu karara karşı, Türkiye 
içinde iç hukuk yoluyla bir çözüm bulma 
imkânı kalmadığından, Partimizin ser-
best seçim hakkı, adil yargılanma hakkı, 
etkili başvuru hakkı, örgütlenme hakkı, 
siyasal ayrımcılık yasağı, insan haklarına 
saygı yükümü ve hukuki belirginlik hak-
ları ihlal edildiği gerekçeleriyle Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesine başvurumu-
zu gönderdik. 

AKP’giller ve Kaçak Saraylı Reisi 
ne yaparsa yapsın, Partimizin geniş halk 
kitleleriyle buluşmasına engel olamaya-
cak. Her geçen gün daha fazla sayıda in-
sanımız bizi anlıyor, bize ulaşıyor, umu-
du bizde görüyor.

Sen de bilesin Tayyip; kendi hukuk 
bürona dönüştürdüğün “yargı”daki emir 
kullarına ne emir verirsen ver, seçimlere 
girelim ya da giremeyelim, sana yolun 
sonu, bize de gelecek güzel günleri ya-
şayacağımız eşit, adil, kardeşçe düzenin 
kuruluşunun kurmaylığı görünüyor. Kur-
tuluşun yok!

9 Temmuz 2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Halkın Kurtuluş Partisi İzmir İl 
Örgütü olarak, Muğla’nın Milas İlçe-
si İkizköy Mahallesi’nde bulunan Ak-
belen Ormanı’nda termik santral ne-
deniyle kesilmek istenen ağaçlar için 
köylülerin direnişine destek ziyaretin-
de bulunduk.

Gelmiş geçmiş en pervasız Doğa, 
Çevre, Tarih katliamcısı AKP’giller, 
şimdi de Muğla/Milas İkizköy’de Ak-
belen Ormanı’na göz dikti. Yeraltından 
çıkartılacak bir avuç kömür için yerin 
üstündeki ormana, canlılara, çiçeklere, 
ekosisteme kıyıyorlar.

Köylümüzün birkaç dönümlük 
arazisine, başını soktuğu iki 
odalı evine göz koyuyorlar. 
Daha yargı süreçleri tamam-
lanmadan gece yarısı asırlık 
çam ağaçları katlediliyor.

Halkımız da bu kanun-
suzluklara karşı direniyor.

Necla Bacı’mız ve 
Emekli öğretmen Hasan Ho-
ca’mız direnişin öncüleri. 82 
yaşında Esma Nine bile dire-
nişçiler arasında.

Ziyarette HKP Genel 
Sekreter Yardımcısı ve İzmir 
İl Başkanımız Av. Tacettin Çolak bir 
açıklama yaptı.

Çolak, şunları söyledi:
Bugün bu cırcır böcek sesleri altın-

da, bu çam ağaçlarının gölgesi altında 
emekçi halkımız, Milas İkizköylüleri-
miz çok saygın bir mücadele yürütü-
yorlar. Bu mücadele aslında bu ülkede 
yeni de başlamıyor. Türkiye Cumhu-
riyeti tarihinde gelmiş geçmiş en vur-

guncu, en talancı, en doğa düşmanı, 
en çevre düşmanı, en yeşil düşmanı 
AKP’giller iktidarının bugüne kadar 
yapmış olduğu tahribatların bir yeni-
si burada yaşandığı için bu mücadele 
gündeme geliyor.

Mücadele İkizköy’de
devam ediyor

Geçtiğimiz yıllarda Çanakkale 
Kazdağları’nda da bu güzelim or-
manlarımızı Kanadalı Parababalarına 
peşkeş çektiler. Orayı perişan ettiler. 
Dünyanın en güçlü, en yoğun oksijen 
merkezi olan Kazdağları’nı yıktılar. 
Ağaçları kestiler, endemik bitkilere za-

rar verdiler, hayvanlara zarar verdiler. 
Oradaki ceylanların barınacak yeri kal-
madı. Ama aradan aylar geçti Kanadalı 
o alçak şirket istediği kârı elde edeme-
yeceğini gördükten sonra kaçıp gitti. 
Orada da saygın bir mücadele vardı. O 
mücadele İkizdere’de sürdü, şimdi de 
İkizköy’de devam ediyor.

Bu mücadeleye
kayıtsız kalamayız

Analarımız, Ninemiz, Necla Ba-
cı’mız, Hoca’mızın örgütlü birlikteliği, 
köylülüğün doğasından kaynaklanan 
imece yöntemi ve kolektif bir mücade-
lesiyle bu talana karşı direniyor halkı-
mız.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak biz 
de bu Direnişe, bu saygın mücadeleye 
kayıtsız kalamayız, kalmadık. Kaz-
dağları’nda da günlerce nöbet tuttuk. 
Sadece orman talanıyla da yetinmeyen 
AKP’giller’in Eğirdir Gölü’nde yap-
mış olduğu tahribata, Salda Gölü’nde 
yaptıkları vurguna ve tahribata karşı da 
mücadele yürüttük. Davalar açtık.

Biraz önce arkadaşlarımızdan edin-
diğimiz bilgiye göre, hukuki anlamda 
ciddi kazanımlar elde edilmiş. Kendi-
lerini kutluyoruz. Sadece fiili mücade-
le yetmez. Ortadaki haksızlıkların, ka-
nunsuzlukların üstüne üstüne gitmek 

zorundayız. Bunu yaparsak 
kazanımlar elde ederiz. Ge-
lecek kuşaklara doğru bir 
miras bırakmış olabiliriz.

Halkın Kurtuluş Partisi, 
bu ülkenin en çevreci, en 
doğasever, en hayvansever 
partisi olarak Türkiye’nin 
her tarafındaki bu mücadele-
lerin yanında olmaya devam 
edecektir.

Ziyaret sırasında Mus-
tafa Kemal’in portesinin 
ve “Bağımsızlık Benim 

Karakterimdir” sözünün yazılı oldu-
ğu bayrak ve “Sermaye Gölgesini Sa-
tamadığı Ağacı Keser”, “Kahrolsun 
Doğa Düşmanı Parababaları Düze-
ni”, “İnsan Doğadan Uzaklaştıkça 
Kalbi Katılaşır” yazılı dövizlerimizi 
açtık.

24 Temmuz 2021

HKP İzmir İl Örgütü

Acıyı doğuranlara karşı yaşamı gü-
zelleştirmek için direnenler asla 

ölmezler. Kıvılcımlı Usta’nın teori ve 
pratiğini şiar edinmiş İskenderun İlçe 
Başkanı’mız Mehmet Köroğlu Yol-
daş’ı bedence aramızdan ayrılışının 
12’nci yılında anmak üzere, yoldaşları 
olarak mezarı başındaydık. Tıpkı onun 
bize bıraktığı in-
sanlığın insanca 
yaşayacağı Sos-
yalizm Davasının, 
mücadelesinin ba-
şında olduğumuz 
gibi.

Köroğlu Yol-
daş’ın mezarı ba-
şında İskenderun 
İlçe Başkanı’mız Ali Görülmez bir 
konuşma yaptı. Konuşmasına “Sizleri 
en devrimci duygularımla selamlıyo-
rum”, diyerek başlayan Görülmez, Kı-
vılcımlı Usta’dan, Köroğlu Yoldaş’tan 

devraldığımız mücadelemizi kesintisiz 
bir şekilde sürdüreceğimizi dile getir-
di. 

Mücadelemiz yaşamın her alanın-
da devam ediyor, Parababaları düze-
nine karşı zafer kazanıncaya kadar da 
devam edecek. Sözümüzdür Ķöroğlu 
Yoldaş’a ve Halkımıza; İşçi Sınıfımıza 

ve tüm Halkımıza 
acılar çektiren Pa-
rababaları düzeni-
ni yıkacağız. 

Halkız, Haklıyız 
ve Mutlaka Yene-
ceğiz! 
Köroğlu Yoldaş 
Ölümsüzdür!

25 Temmuz 2021

Hatay’dan
Kurtuluş Partililer

Sen; Doğan Medyayı satın alıversin, 
tamamen yandaş bir medya oluversin 
diye 750 milyon dolar kredi verecek-
sin, bu krediye teminat olarak değeri 
sadece 10 milyon dolar olan, üzerinde 
golf oynanan araziyi kabul edeceksin, 
kredi faizleri bile ödenmeyecek, bunun 
üzerine bu araziyi değerinin tam 32 
katına yani 320 milyon dolara satın 
alacaksın, bu yetmeyecek, kredi fa-
izini bile ödemeyen bu adama tek-
rar burayı işlet diye araziyi teslim 
edeceksin.

İşte Tarihe geçecek bir vurgun, 
bir peşkeş, bir soygun örneği.

Genel Başkan’ımızın sürekli 
dile getirdiği gibi bunlarda vicdan 
teşekkül etmemiş. Bunların acıma 
duyguları yok. Bunların öbür tarafta 
hesaba çekilirim korkuları yok, çünkü 
bunların kesinlikle Ahiret inancı yok. 
Bu inanca sahip samimi bir Müslüman 
korkar öbür tarafta eza görmekten, 
Kamu Malı Hırsızlığından hesaba çe-
kilmekten, Muhammed İslamı’nda en 
büyük günah sayılan kul hakkına gir-
mekten. Taptıkları Para Tanrısı bunla-
rın bütün insani duygularını, inançları-
nı yok etmiş.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bü-
tün bu vurgunların, soygunların, Kamu 
Malı lüplemelerin peşini bırakmayaca-
ğız. Her alanda AKP’giller’in ensesin-
de olmaya devam edeceğiz.

Ziraat Bankasındaki bu soygunu 
da yargıya taşıdık. Bu soygunun içe-
risinde yer alan başta Kaçak Saraylı 
ve sabık damadı olmak üzere bütün 
sorumlular hakkında suç duyurusunda 
bulunduk.

Suç duyurumuz sonrası Partimizin 
MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın 
yaptığı açıklama aşağıdadır:

Değerli Halkımız;
AKP’giller’in vurgunları, soygun-

ları, Kamu Malı yağmalamaları dur 
durak bilmiyor. Her gün yeni bir vur-
gunla, yeni bir soygunla karşı karşıya 
kalıyoruz. Ve bu vurgunlar, soygunlar, 

bu yağmalamalar buz dağının sadece 
görünen yüzü. Sadece saklayamadık-
ları, deşifre olanlar.

İşte son büyük soygunun adresi Zi-
raat Bankası. Bir Kamu Kurumu, bir 
Kamu Bankası yağmalanıyor. Bir kez 
daha Halkımızın değerleri yandaş Pa-
rababası Demirören’e peşkeş çekiliyor. 
Ki o Ziraat Bankası “çiftçilere kolay-
lık sağlamak ve tarımın gelişmesine 
yardımcı olmak için kurulmuştur. 
Ziraat Bankası bu amaçla tahvil 
çıkartabilecek, tarım işletmelerine 
ortak olabilecek, tohumluk, hayvan, 
tarım aletleri ve benzeri malzemele-
ri temin edip peşin ya da kredili ola-
rak çiftçilere verebilecek, gereğinde 
satın aldığı toprakları çiftçilere da-
ğıtabilecektir.”

Ziraat Bankası Demirörenler para-
sına para katsın diye kurulmadı. Ban-
kada toplanan Halkın paraları yandaş-

lara dağıtılsın diye kurulmadı.
Yıldırım Demirören’e verilen, 

daha doğrusu hibe edilen 750 milyon 
dolarlık kredi yetmedi, faizlerini bile 
ödemedi diye ödüllendiriliyor, değeri 
10 milyon dolar olan arazi kendisinden 
320 milyon dolara alınıyor, tekrardan 
kendisine işlet diye veriliyor.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu 
soygunu da yargıya taşıdık.

Recep Tayyip Erdoğan, Berat Al-
bayrak, Lütfü Elvan, Alpaslan Çakar 
(Ziraat Bankası Genel Müdürü), Hüse-
yin Aydın (Ziraat Bankası Eski Genel 
Müdürü), 2018-2021 yılları arasın-

da görev yapan Ziraat Banka-
sı Genel Müdür Yardımcıları, 
2018-2021 yılları arasında gö-
rev yapan Ziraat Bankası Yöne-
tim Kurulu Üyeleri ve Yıldırım 
Demirören hakkında, TCK’de 
tanımlanan Nitelikli Dolandı-
rıcılık, İrtikap, Görevi Kötüye 
Kullanma, Kamu Görevlisinin 
Suçu Bildirmemesi suçlarını iş-

ledikleri için Ankara Cumhuriyet Sav-
cılığına suç duyurusunda bulunduk.

Umuyoruz ki bu açık, aleni vur-
gun için Savcılar soruşturma başlatır. 
Umuyoruz ki yürekli, onurlu, emri vic-
danından alan bir savcı çıkar, soruştur-
ma başlatır.

Ey AKP’giller ve yandaşları; bu 
devran böyle sürer diye düşünmeyin. 
Bugün için umduğumuz, kuracağımız 
Halkın İktidarında gerçek olacak. İşte 
o gün geldiğinde işlediğiniz bütün 
suçlar için hesaba çekileceksiniz, emri 
sadece vicdanlarından ve hukuktan 
alan Savcılarımız, Hakimlerimiz ta-
rafından. Tabiî ki bu vurgunlarınızın 
da, soygunlarınızın da, Kamu Malını 
yağmalamalarınızın da hesabını vere-
ceksiniz.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Temmuz 2021 
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1- Meselenin Konuluşu

1- Olay ve Rakam
Türkiye’miz ciddi bir devire gir-

di. Demokrasiyi “sözü ayağa dü-
şürmek” sayanlar yenildiler. Lakin 
demokrasiyi laf ebeliği sayanlar da ye-
nilmeli ve yenilecektirler. Biz işin söze 
ve sözün işe uyması için yalnız olay 
ve rakamları dile getireceğiz. Olay ve 
rakamların dili kıldan ince, kılıçtan 
keskindir çünkü. Olaylar ve rakamlar 
ne kadar zorlanırlarsa zorlansınlar hiç 
kimse tarafından sonuna kadar inkâr 
edilemezler. İnkâr edeni, başka şahide, 
ispata hacet kalmadan yere serer ve 
gülünç düşürürler.

2- “Ziraatçı [Tarımcı]” ve 
“Geri”

Türkiye’miz için “ziraat [tarım] 
memleketidir”, denir. Doğru mu?

Hem evet hem hayır. Türkiye nü-
fusunun beşte dördü köyde yaşıyor. 
Bu bir olay. Ama Türkiye modern 
tarıma dayanmıyor. O halde “köylü” 
kalışımız: Modern anlamıyla bir “ta-
rım memleketi” olduğumuzu değil, bir 
“geri memleket” olduğumuzu göste-
rir. Yalnız bizi kırmak istemeyenler, 
“gerisiniz” dememek için, nezaketen 
“tarımcısınız” lafını kullanıyorlar. Biz 
kendimizi aldatmayalım. “Tarımcı” 
sözü, bizim “geri” çehremizi örten bir 
namahremlik peçesi olmamalıdır.

Mesela, Avrupa’nın kuzey deni-
zinde parmak kadar bir memleket var: 
Danimarka… Bu memleket bizim bir 
vilayetimiz kadarcıktır. İklimi buz de-
nizine komşudur. Türkiye’miz cennet 
iklimine rağmen “geri”dir de o, ileri 
tarımcı bir ülkedir.

Hem de nasıl?
Avrupa’nın en çorak toprağı İngil-

tere’dir. Danimarka, bir yüzyıl önce ta-
rımda İngiltere’den de geriydi. Geçen 
yüzyıl Danimarka’nın 5’te 1 toprakları 
ekilmez, bataklık çöldü. Bugün, kuru-
tulmuş 8 milyon dönüm bataklık üs-
tünde, birçok medeni şehirden başka, 
25 bin modern çiftlik çalışır. O zaman 
Kuzey Denizi’nin kum çölleri 250.000 
dönümlük Yurtland kıyılarını kaplamış 
geliyordu. Bentler kuruldu, çukurlar 
açıldı, tesviyeler yapıldı; bugün 700 
milyon ağaç, kutup rüzgârını ve çölü-
nü durduran bir kaledir…

İşte böyle çetin arazide, Dani-
marka nüfusunun beşte biri tarımla 
uğraşır. Ama Danimarka’nın dışarıya 
sattığı malın üçte ikisi, dünyanın en 
iyi cins ve en [uygun] fiyatlı aranan 
tarım ürünüdür. Biz, nüfusumuzun 
beşte dördü ile onun topuğuna vara-
mıyoruz. Bizim 4 kişimizin yapamadı-
ğını, Danimarka’nın 1 kişisi başarıyor; 
bütün memleketini besliyor, artanı da 
altın gibi satıp -biz dış ticaret açığıyla 
kırılırken- o dünya ticaretinde tarım 
ürünleri sayesinde alacaklı çıkıyor. 
İşte gerçek tarımcı memleket budur. 
Onun için biz, “tarımcı” değil, sadece 
bir “geri memleketiz”.

Neden böyleyiz?
Elbet, millet olarak halkımızın 

bunda kabahati yok.
Nazilerin iddia ettikleri gibi Dani-

markalılar “kuzey ırkı” oldukları için, 
biz Türklerden daha mı üstündürler?

Elbette hayır. Danimarka’yı Dani-
marka yapan sebepleri kısaca hatırla-
yalım. O zaman, insan olarak bizden 
farksız olan bu adamların neden başa-
rılı oldukları bize belki ders olur.

3- Modern Tarımın Temeli
Batı demokrasilerinde Modern 

Tarımın dayandığı başlıca temel: BÜ-
YÜK TOPRAK PAYLAŞIMI’dır… 
Danimarka tarımı 205.000 çiftçi elin-
dedir. Bu çiftçilerin yarıdan fazlası 
100 dönümden az topraklıdır. Memle-
ket topraklarının yarısı bunların elin-
de bulunur. Ekilen toprakların dörtte 
biri, beheri 100 ile 300 dönüm arasın-
daki 80 bin çiftçide, öteki dörtte biri 
de 300 ila 600 dönümlük 20 bin çiftlik-
te bulunur. Bundan büyük arazi sahibi 
yoktur. Arazinin bu parçalanışı 1899 
yılında, bizzat köylüler tarafından ba-
şarılmıştır. Hükümete ait 35.000 küçük 
çiftlik yerleşmek isteyen genç çiftçile-
re kiralanır. Kanun, birden fazla çiftlik 
sahibi olmayı yasak eder.

Türkiye’de 1937’lerde hazırlanan 
Toprak Kanunu 500 dönümden fazla 
araziyi köylüye dağıtacaktı. Fakat ka-
nun çarçabuk değiştirildi. 500 dönüm 
on misline (5000 dönüme) çıkarıldı. 

Bu, o zaman, İsmet İnönü’nün baş-
bakanlıktan inmesi ve Celal Bayar’ın 
iktidara geçmesi ile mühürlendi. O za-
manki CHP içindeki ilk depreşme [kı-
pırdama], bu kadar önemli bir demok-
rasi davasına dayanıyordu. Denilebilir 
ki, DP’nin ilk tohumları, kendisinden 
15-20 yıl evvel, 5000 dönümden bü-
yük çiftlik taraftarı büyük arazi sahip-
leri tarafından, daha Tek Parti içinde 
iken atılmıştı. Batı Demokrasisinin 
temeli Türkiye’de böylece imkânsız 
kılındı. Yani demokrasimiz, ilan edil-
meden 17 yıl önce temelsiz bırakıldı.

Temeli bulunmayan modern tarı-
mın, üst katları kurulabilir miydi?

4- Köylü Teşekkülleri 
[Örgütleri]

Batı demokrasilerinde, modern ta-
rımın üstyapısı bir sözle: Örgüttür. 
Danimarka tarımının modernleşme-
sinde örgütün başlıca üç büyük şeklini 
buluyoruz:

1- Köylü Örgütleri,
2- Uzman Örgütleri,
3- Teknik Örgütler…

Köylü Örgütleri: Her şeyin, hatta 
arazi paylaşımının da başıdır. Yalnız, 
köylü örgütü deyince, sakın bizim 
Tek Parti Devrinin Subaşı örgütü gibi, 
devlet kırtasiyeci memurluğunu köyle-
rin başına bela etmek anlaşılmasın.

“Bütün cemiyetler [dernekler, 
topluluklar] demokratik nitelikte-
dirler: İdareciler üyeler tarafından 
seçilirler. Bu üyelerden her birinin, 
işletmesi ne kadar önemli olursa ol-
sun, ayırtsız bir tek oyu vardır. Yıl 
sonunda kazançlar, kooperatifler ta-
rafından yapılmış alım ve satımların 
önemine göre paylaşılır.

“En vurdumduymaz yabancının 
bile gözüne batan bir gerçek var: Da-
nimarka’nın milletlerarası piyasada 

en önemli yerlerden birini tutmasını 
sağlayan tarım zenginliğini yaratan 
şey, iradesiyle, cesaretiyle, dinamiz-
miyle bizzat köylünün kendisidir.” 
(Genevieve Decany, L’Agriculture de 
Denemark, Le Monde, 1.3.1956)

İşte yüz kişide seksenimizi bulan 
köylülerimiz böyle sahici köylü ör-
gütlerinde rol alırlarsa, ancak o zaman 
Türk malını ihraç eden de ecnebiden 
[yabancıdan] mal getirten de köylü-
nün kendisi olur. O zaman yüzde 15 
veya 30 kâr hadleri yerine, yüzde 5 kâr 
haddi bile yeter. Kimse karaborsaya 
kendini boğazlatmaz. Hayat pahalılığı 
denen şey de işsizlikle birlikte ortadan 
kalkar.

Bir de bizim “Zirai Kooperatifle-
ri”mizi göz önüne getirelim. Bunların 
sayıları ve üyeleri devede pire kabilin-
dedir. Ama asıl içyüzleri daha korkunç-
tur. Kooperatif kıtlığımızın kabahatini 
köylümüzün cahilliğine yahut ilgisiz 
kaygısızlığına bağlamak, efendilerimi-

zin kolay ve eski huylarındandır. Her 
ayıp halkın, her meziyet bizim sanan-
lara, 25.12.1947 günlü Vatan Başya-
zısı, Uşak Kongresi’nden “Karahallı 
hemşeri”yi şöyle bağırtmıştı:

“- Biz kooperatif kuracaktık. Sa-
yımız doksan dokuz olsa mesele yok. 
Fazla olunca, Ankara’dan izin ko-
parmak için uğraşılacak. ‘Ey uçan 
kargalar, siz yüz müsünüz?’ diye su-
aller sorarak zorluk yaratan bir ida-
reden ne beklenir? Memlekette işle-
rin genişlemesi lazım. Hükümet ise 
küçük ve dar kalsın diye uğraşıyor, 
yardım edecek yerde zorluk arıyor, 
buluyor…”

Her yıl milyarlarla oynayan bir 
devlet cihazı [aygıtı], halktan topladı-
ğı parayla halkın örgütünü baltalarsa, 
bunda halkın kusuru nedir? 

Hasan Saka’nın 25 yıl evvel gö-
rüp anlattığı gibi, bizde Kooperatifler 
köylülerin değil, köy Tefeci-Bezirgân-
larının elindedirler. Ziraat Bankası’n-
dan ucuza alınan paralar köylüye ağır 
faizle işlettirilir. Onun için köylümüz 
onlara “Köy Bankası” adını vermiştir. 
Gerçekten de kooperatifler, köye yal-
nız banka sermayesinin nüfuzunu gö-
türmekle kalırlar.

5- Uzman Örgütleri
Her iş gibi tarım da bilgi ister. 

Danimarka’da “Danışmanlar ağı”: 
Tarım usullerini yenilemek, düzelt-
mek ve etkili kılmak için kurulmuştur. 
Bunlar “Hükümatın adamı” değil, 
“Köylünün adamı”dırlar ve memur-
dan daha itibarlıdırlar.

Toprağı işleme için, gübre için, 
sığır, domuz, kümes hayvanı yetiştir-
me için, işletme muhasebesi için, mi-
marlık için, vb… ayrı “Danışmanlar” 
vardır. Bunlar Enstitü, Kolejlerden 
diploma almakla kalmazlar. En az üç 
yıl pratik staj da görmeye mecbur-

durlar. Ayrıca, çıktıkları okulların uz-
manlık şubeleriyle olduğu gibi, resmi 
araştırma enstitüleri ile de sıkı temasa 
devam ederler.

Başı sıkışan köylü hemen danışma-
na koşar. Bunlar, her güçlüğe, salgın 
hastalığa, bir ırkın ıslahına [iyileşti-
rilmesine], tohum seçimine dair, her 
çiftçiye tarlasının ve ora şartlarının ge-
reklerine göre öğüt verirler, konferans 
verir, yayın yapar, sergi ve müsabaka 
açarlar. Tecrübeler yapar, yenilikleri 
yerinde öğretirler. 

Genç çiftçi delikanlı ve kızlar (18-
25 yaş arası), yatılı bedava kurslarda, 
kışın 5, yazın 3 ay hayvan yetiştir-
me ve ekim usullerini öğrenir, “canlı 
söz”le tartışırlar. Yüksek halk okulları 
ile 30 kadar (bir vilayetimizin!) tarım 
okulunda okuyan fakir çocuklar burs 
alırlar.

Bir de bize bakalım. 1953 yılı 40 
bine yakın köyümüz için 2164 tarım 
müdür ve memuru, şehir ve kasaba-
larda masa başında oturan kimselerdir. 
Asıl tarım işletme memuru, onların 
onda biri: 235 tanedir. Bu rakamın kü-
çüklüğünden daha önemli olan yönü 
niteliğidir: Masa memuru asıl tarıma 
pratikte bağlı memurun 10 misli! 594 
veteriner, 553 hayvan sağlık memu-
ru… hepsi o kadar. 

6- Önce Toprak ve Köylü 
Örgütü  

Yalnız bu iki örnek tarımımızın ge-
riliği hakkında her şeyi anlatır. 1953 
yılına kadar 18.564 traktör ithal edil-
miş (s. 363 yayın) fakat bültende aynı 
yıl 35.670 traktör sayılır (s. 142). Acep 
aynı İstatistik Müdürlüğünün iki raka-
mı neden birbirini tutmaz? Yanlışlık 
mı? Yoksa ithal edilmiş görünmeyen 
17.106 traktör gökten mi yağmur yeri-
ne tarlalarımıza yağdı?

Daha sayıları bu kadar birbirini 
tutmaz traktörlerin, köyümüze nasıl 
girdiği ve ne olduğu üzerinde durma-
yalım. Çünkü asıl mesele ne alettir ne 
bilgidir.  Her şeyden önce tarımın te-
meli olan Toprak Düzeni ile o toprağı 
işlerken aletten ve bilgiden faydalana-
cak insanın yani Köylünün Toplumsal 
Durumudur.

Danimarka örneğini bir daha ha-
tırlayalım. Bu memleketçik, 19’uncu 
Yüzyıl ortasına kadar iyi kötü buğday 
yetiştirirdi. O tarihte Birleşik Amerika 
ile Kanada’nın ucuz buğdayları Av-
rupa piyasasına dolunca, Danimarka 
köylüsü artık ekinciliğinin para etme-
diğini gördü. Bütün çiftçiler dernek-
ler halinde kümeleştiler. “Ekinciler 
Federasyonu”nu kurdular. Kooperatif 
örgütü sayesinde işletmelerini topluca 
ipotek edip, Amerika’dan ucuza gelen 
zahireyi [tahılı] yem gibi kullanarak 
hayvan yetiştiriciliğine başladılar. 15 
ila 20 yıl içinde dünyanın en modern 
davar, süt, yumurta, yağ vs. ihracatçısı 
oldular.

Ne sayede?
Önce eşit ve hür toprak sahipleri 

olmak, ondan sonra da tüm köylülerin 
en demokratik ve bütün köyleri kap-
layan kooperatiflerde örgütlenmeleri 
sayesinde. Eğer Toprak adaleti ile 
gerçekten Demokratik köylü koope-
ratifleri olmasaydı, dünyanın en son 
sistem makineleri ve tarım biliminin 
en yüksek uzmanları da bulunsaydı, 
köyde Prusya hacıağaları, Yunkerler, 
çağdaş ağalar yetiştirmekten öteye ge-
çilemezdi.

Nitekim Danimarka’ya, uzman ye-
tişmek için yabancılar gönderilir. Onla-
ra dair bir Danimarkalı tarım danışma-
nı şöyle der:

“Birçok her memleketten ve her 
ırktan (Hint’ten bile) gelen gençler 
oluyor; bunlar birçok yıllarını Da-
nimarka’da, bizim için tarım olan şu 
sanayinin çeşitli kollarını etüt etmek-
le geçirirler. Bundan herhangi bir 
fayda edinmelerini can ve yürekten 
dilerim. Fakat bazen kendi kendime 
epeyce endişeyle sorarım: Şu bilgi ve 
tecrübe edinmelerinden kendi mem-
leketleri için acep nasıl bir faydalı 
sonuç çıkabilecek? Danimarka’da-
ki tarımsal ve ekonomik gelişmenin 
zembereği esas itibari ile bizim ör-

gütümüzün yapısından ileri gelir. Bu 
gençler, kendi memleketlerine dön-
dükleri vakit, Danimarka usullerini, 
kendi milletlerinin o kadar bambaş-
ka olan örgütüne, örf ve adetlerine 
“ruh”una uydurabilecekler mi? Ma-
alesef buna emin değilim.” 

Türkiye’mizin genellikle ekono-
misini ve özellikle tarımını geliştir-
mek isterken, o danışman sözünü hiç 
unutmayız. Ecnebilerden binbir çeşit 
güzel tarım makineleri getirtebiliriz. 
Amerika’ya, şuraya, buraya yüzlerce, 
binlerce genç, ihtiyar, alim, fenci gön-
derebiliriz… Eğer köyümüzde toprağa 
ve çalışana adaletli bir düzen ve hür 
bir örgüt ve tam aşağıdan gelme bir 
halk kontrolü veremezsek, su üstüne 
yazı yazmışa döneriz.

Onun için, 1937 yılı çıkan “De-
mokrasi: Türkiye Ekonomi Politi-
kası” adlı risalemizde [broşürümüzde] 
şöyle yazmıştık:

“Klasik manası ile demokrasi de-
mek, umumiyetle köyde ve şehirde 
her türlü derebeyi artıklarını temiz-
lemek, özellikle köylüyü toprak sahi-
bi etmektir.” (s. 16)

Fakat bu bizde ne tecelliler göster-
di?

II. Harp Sonrası: Çifte Parti

1- İkinci Cihan Savaşı’na 
Kadar

Saltanat devrinde Türkiye bir ya-
rısömürge idi. “Allah’ın yeryüzünde 
gölgesiyim” diyen Halife-Padişah’ın 
bütün kahrı [baskısı] Türkiye tebaasına 
idi. Memleketin ekonomi politikası ta-
mamen ecnebi sermayenin emrinde idi. 

Cumhuriyet devri “Memleketin 
efendisi köylüdür” şiarı ile açıldı. 
Ama Cumhuriyet 1923’te resmen ilan 
edildi; Köylü Meselesi ancak 15 yıl 
sonra Büyük Millet Meclisi’nin kapı-
sına 1937 yılı “Toprak Kanunu” ile 
geldi. O zaman CHP adına İsmet İnö-
nü Tek Partili Meclise diyordu ki;

“En ziyade toprağı taksim edil-
miş en mamur yerlerimizde bile köy-
lünün yarısına yakın bir miktarı top-
raksızdır. Başkalarına ait topraklar 
üzerinde, çok fena şartlar içinde ve 
çok verimsiz olarak çalışmak mecbu-
riyetindedir.”

Fakat “yeni aletlerin harmanların 
makineleri, sürme ve sulama tertip-
leri” aşkı ile coşan İnönü, bir prensi-
bine bir daha sadık kalıyor, kitle işini 
kitle dışında koyuyor; gene İNSANI 
UNUTUYOR’du.

Toprak Kanunu nutuklarının üze-
rinden çok geçmedi, Tarım Bakanı 
çekildi. Çok geçmedi: “Bu husustaki 
düşüncelerini Meclise bir ikinci defa 
anlatmadan başbakan İ. İnönü çeki-
liyor.” (Hikmet Kıvılcımlı, Demokrasi: 
Türkiye ve Ekonomi Politikası, s. 17-
18)

Ve düştü. Çünkü mesele, büyüklü-
ğü ile ölçülemeyecek derecede küçük 
şekilde ve yukarıdan konmuştu. Hal-
kın, ekinci köylünün girişim, örgüt ve 
kontrolü dışında konmuştu. Sadakayla 
tutunamazdı.

İnönü’nün yerine Celal Bayar geçti. 
Fakat Atatürk’ün ölümü “Ordu-Mil-
let”imizin başına tekrar İsmet Paşa’yı 
getirdi. İkinci Cihan Savaşı CHP içinde 
çatlamalara meydan vermemenin adına 
“Milli Birlik” denmesini ve ahbap ça-
vuşlar birliğinin bozulmaması uğruna, 
hiç tekin olmayan Toprak Meselesine 
dokunulmamasını gerektirdi. Yalnız, 
milyonlarca üretici asker olarak ha-
zır erzak beklerken, kıtlığa meydan 
vermeyecek bir sürü gelgeç ve zoraki 
tarım tedbirleriyle memleketin bütün 
bünyesi gibi, köy ekonomisi de allak 
bullak edildi.

2- CHP’nin İntiharı
Harp ekonomisinde, devlet satış 

kurumları gibi tarım kombinalarına da 
politika tekelcilerimiz ancak zorunlu 
tahammül göstermişlerdi. Daha savaş 
bitmeden mırıltılar açık eleştiri şekline 
girmişti. İ. İnönü İkinci defa olarak
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Türkiye’nin Meseleleri

Hikmet Kıvılcımlı
Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın Mart-Nisan 1956 tarihinde kaleme aldığı

bu yazı, Halkın Kurtuluş Partisi’nin girişimiyle dijital hale getirilen-herkesin
kullanımına açılan, Hollanda’daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nde

bulunan Hikmet Kıvılcımlı Arşivi’nden alınmıştır
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Toprak Kanununu Büyük Meclise ge-
tirip kabul ettirince, Menderes-Koral-
tan-Köprülü muhalefetine CHP dışarısı 
gösterildi. Bayar onları takip etti. İnö-
nü’nün “Değişmez Şef” sıfatı kaldı-
rıldı. Birleşik Amerika Devletleri’nin 
“Yirminci Asır Vakfı” denilen akıl 
hocaları güruhundan Mister Thorn-
burg, bu olaylarda hangi kuvvetlerin 
rol oynadığını şu satırlarla açıkladı:
“CHP liderliğinden fiilen çekilmiş 
bulunan İnönü’den çifte parti sis-
teminin desteği olmak niyetinde 
bulunduğu”na dair söz aldığını” 
Vatan gazetesinde Ahmet Emin Yal-
man Türklere de müjdeledi. Esasen 
İnönü’nün son kabul ettirdiği Toprak 
Kanunu kısa zamanda modern anlamı-
nı kaybetmişti. Kanunun ilk şeklinde 
en büyük çiftlik 500 dönüm iken, son-
radan bir maddenin “tadili” ile 5000 
dönüme çıkarılmıştı. Kanunun kitap-
tan hayata geçirilmesi ise, adeta sonu 
gelmez şartlara bırakılmıştı. Mecliste 
Kadastro için söylendiği gibi, iş 500 
yılda ancak sona ererdi. Yani, Toprak 
Reformu için bir Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun ömrü kadar beklemek lazımdı!

Hepsi o kadarla kalsa gene şü-
kür: Kanun aynı ile tatbik edilse köy 
ekonomimiz 500 yıl evvelki Osmanlı 
toprak düzeninden gerilere çevrilmiş 
olacaktı. Çünkü toprağın satılmazlığı 
prensibi konmuştu. Bu, kırtasiyeci bir 
derebeyi artığı ülkede, devlet toprak-
bentliğini diriltmek olurdu. Rusya’da 
Çarların 100 yıl önce aldıkları sonuç; 
köylünün tarlalarını bırakıp kaçma-
sı beklenebilirdi. Borç gırtlağı aşınca 
köylü başka türlü davranamazdı.

Demek CHP, demokrasimizin te-
mel davasını: Toprak Meselesini 
belki ortaya bir daha atmış, fakat asla 
halledememişti. Darmadağın ve borca 
gömülü orta köylüyü, “Kadroculuk” 
denilen cılk “ideolok”ların yazdıkla-
rı gibi: “Memleketin rasîn [sağlam] 
temeli” sayıyordu. Bu, Türkiye’de 
Ortaçağ geriliğini ebedileştirip üzerine 
yan gelip yatma gericiliğini sözde dev-
rimci laflarla maskelemekti. Hele bu 
çürük temel üzerine kurulmak istenen 
“Köylücülük” ütopisi, CHP’nin en iyi 
niyetlerini cinayet derecesine çıkardı: 
Köyde “ilkokul seferberliği” savaş 
içinde kurulan “Subaşı” teşkilatını da 
geçti. Dul kadına keçisini sattırıp, fakir 
köylüye ilim ve irfan namına, meydan 
dayağı attırdı. Ortaçağ artığı polisçi 
kırtasiye cihazı ile köye başka rahmet 
götüremezdi.

Halkın örgütüne dayanmayan, 
köylüye borç ve çağdaş toprak köle-

liği vaat eden, toprak beyleriyle tefeci 
hacıağaların ise beyhude yere yürekle-
rini hörpüldedip ayranlarını kabartan 
Toprak Kanunu, CHP’nin kendi idam 
urganını kendi boynuna geçirmesiydi. 
Jandarmayla “İlkokul Seferberliği”, 
CHP’nin ayakları altındaki iskemleye 
kendi kendisinin tekme atması oldu. 
On milyonlarca köylü, en korkunç yı-
lana bile sarılmaya hazır denize düş-
müş mazlumlar yığını haline geldi. 
CHP iktidarı böyle intihar etti.

3- DP’nin İktidarı
Halkın güvenin kaybeden CHP’yi 

millet önünde taşa tutmak için, herke-
sin anlayacağı cinsten iki üç suiistimal 
skandalını, üç beş kodaman gazeteyle 
tefe koymak yeterdi. Bütün mesele, en 
yüksek perdeden çalacak bir davulla, 
azgın hoşnutsuzlukları bir şey etrafın-
da toplamaktan ibaretti. Ses çıkarma 

imkânlı tek davul DP oldu. Geri kalan 
partilerin zaten küçücük olan çanlarına 
kolayca ot tıkandı.

Çünkü yalnız, Amerika’daki gibi: 
“Çifte Parti” için söz verilmişti. 
Amerika’da, tahterevalli gibi, biri inip 
ötekisi çıkan iki partiden biri: Cum-
huriyetçi, öbürü Demokrat parti idi. 
Bizde Cumhuriyetçi HP iktidarda idi. 
Ona karşı Demokrat parti gerekti. He-
sap tamamdı. DP davulu, muazzam bir 
seferberliğin Osmanlı Nakkaresi gibi 
“Güm! Güm!” çalınmaya başlandı. O 
kadar ki, “muvazaa” (yani: danışıklı 
dövüş) çığlıklarına bile aldırmadan, 
bizzat CHP, gizli el ile DP davulunun 
tokmağını dövdü. 

İnönü, Thornburg cenaplarına ver-
diği sözü tuttu. Sahi CHP’den fiilen 
çekilmiş gibi, açıktan açığa ikinci par-
tinin propaganda turnesine çıktı. Er-
zurum’dan Karadeniz yalılarına kadar 
gezdiği yürüdüğü yerde, bütün devlet-
lûlara DP’yi tavsiye etti. Karakol ka-
rakol dolaşıp DP’yi salık verdi. Bütün 

“Hür basın” DP için çıktı. Büyük Mil-
let Meclisi, bir laf üzerine çekilen çok 
az sayıda DP milletvekilleri önünde 
uzlaştı. Devlet Başkanı, DP liderlerine 
vermedik teminat bırakmadı. Her ko-
laylık ve her şey gibi Devlet Radyosu 
bile zaman zaman DP emrine verildi. 
Böylece, ala ala heyle, Millet önünde 
rakipsiz bırakılan DP, kendi kendini 
yere seren CHP’nin cesedine basarak 
iktidara yükseldi.

4- Bizim Fizyokratlar
“Şartsız kayıtsız hâkimiyet” şiarı 

ile iktidara gelen DP ne yaptı?
İktidarı bir Kad+illak otomobiline 

benzetelim. (Türkiye’ye ağır bir kam-
yon gibi iktidar lazım ama nasibimize 
lüks tenezzüh [gezinti] düştü!) Bir ço-
cuk dahi bilir ki, süslü hanım ve bey-
lerin yumuşak koltuklu karoserinde 
oturmaları, hatta volanı ve pedalları 

iyi kullanma-
yı bilmeleri 
yetmez. Önde, 
karanlık demir 
saçlarla kapa-
lı yağlı, kirli 
çelikten mo-
tor işlemezse, 
dünyanın en 
şık ve konfor-
lu otomobili 
on para etmez, 
çünkü işlemez. 
İktidar denilen 
otomobilin de 

rahat koltuklarında kim oturursa otur-
sun, iktidarın işleyebilmesi için, “yağ-
lı, kirli, karanlık” halk kitlesi denilen 
motorun çalışması şarttır. Halk moto-
runu yeni bir iktidara götürecek benzin 
ise halkın hoşnutsuzluğudur.

DP’yi iktidara getiren hoşnutsuz-
luğun bütün kuvveti ve hızı Toprak 
Meselemizden geldi. DP’nin 3-4 mil-
yon oyu, halk ve hele köylü tarafından 
geldi. Bu geliş, yalnız CHP’nin hayal-
perestçe baskılarına tepki olarak olum-
suz yönden değil, olumlu bakımdan 
da tesadüf sayılamaz. Tesadüf olsa, 
1954 seçimlerinde DP çürük domates-
le kovalanırdı. CHP, kendilerini alenen 
“Nasyonal Sosyalist” (yani: Nazi) ilan 
edenlerin, Kadrocu (Kırtasiyeci bey-
lik) ukalalıklarını bir şey sanıp, kılı 
kırka yaran “Eşsiz örneksiz” tedbirler 
peşinde koştuğu için düştü.

DP, İkinci Cihan Savaşı’nda fiyas-
ko veren eski kapı yoldaşlarının çık-
mazları ile kafa yormadı. Gayet ma-
lum aşırı derecede alelâde bir yol tuttu. 
Aslı üç satıra sığacak bir programla 

sahneye çıktı. Hatta DP programının 
CHP programından ne farkı bulundu-
ğunu soran bazı muzip gazetecilere, C. 
Bayar, hemen; programın değil, onu 
tatbik edişin mühim olduğu cevabını 
verivermişti. Bundan daha açık konu-
şulmazdı.

DP nereden alındığını bile, ihtimal, 
aramaksızın, önüne gelen programın 
tatbikatına geçti. Biz, iktisat doktrin-
leri tarihine bakarsak, DP’nin, Seçim 
Propagandasına değilse bile, Hükümet 
Programına uyan okulu görmekte ge-
cikmeyiz. Bu doktrin, 200 yıl evvel 
(1756-1770) bilhassa Fransa’da hâ-
kim olmuş, fazla basitçi, ama kökten 
yanlışına rağmen bir süre için (10-15 
yıl) rol oynamış FİZYOKRATLAR 
okuludur. Fizyokratlara göre: Toplum-
da üretimin asıl değer yaratan şekli 
tarımdır. Sanayi, yaratmaz, ancak var 
olan şeylerin biçimini değiştirir vb…

5- Fikirsizlik-“Akıl Tröstü”
Tabiî, DP -şayet varsa- fikriyatında 

böyle umumi ve derli toplu bir kanaat 
teorileşmemişti. Memleketimizin en 
büyük talihsizliği budur: Teori kıtlığı 
ve fikir korkusu, yani otomatlar gibi 
bir şeyler yapmak, fakat çok defa ne 
yaptığını bilmemek! Nitekim uzun 
CHP iktidarı da, Batıda MERKAN-
TİLİZM denilen asırdide [eskimiş] 
doktrinle Nazi ekonomik devletçiliği 
arasında bocaladığının asla farkında 
olmadı. O yüzden, CHP’nin hayrülha-
lefi [hayırlı evladı] DP, onun ameliye-
leri [işleri, pratikleri] gibi “nazariye-
cik”lerine [teoriciklerine] de “çıplak 
mülkiyet”le tam giyinik mirasçı çıktı. 
FİZYOKRAT’lığın sarpa sardığı yer-
de, Colbert Kanunlarını çıkarmaya gi-
rişecek ve Mazarin’leri ölmezleştirip, 
Fouquet’leri ezeli hürriyete kavuştur-
makta CHP’ye taş çıkartacaktı.

CHP gibi DP için de yalnız hiçbir 
orijinalite değil, hiçbir güvenilir pren-
sip de aranamaz. Onlar, bu işin fikri-
yatçısı değil, sâdıkaneliğe aldırmayan 
basbayağı tatbikatçısıdırlar. Fizyokrat-
lardan beri 200 yıl boşuna geçmemiş-
tir. O zaman insanlar kendi ülkelerine 
uygun gerçekler bulmakta samimi idi-
ler. Bugün dünya ölçüsünde tesirleri, 
insanın hoşuna gitmeyen gerçekleri 
örtbas etmeye bakar. Mesela Thorn-
burg’un tavsiyeleri, gerçekleri aşk ve 
şevk ile maskeleme şaheserleri olarak 
yabana atılamaz. Yirmi şu kadar yıl 
önceki Londra Konferansı’nda Na-
zi’lerin öne sürdükleri meşhur fikir, 
dönmüş dolaşmış, Amerika’dan bize 
“Akıl tröstü”nün “hibe”si kılığında 

gelmişti: Türkiye’nin büyük sanayi, 
hatta sanayi nesine gerekmiş? O, te-
melinden “tarımcı” bir memleketmiş 
ve öyle kalmalı imiş.

Buradaki “tarımcı” sözünün “geri” 
manasına geldiği unutulmazsa, bize 
neyin tavsiye edildiği meydandadır. 
Ne çare ki, verilen “akıl”, kafa kalıbı-
mıza, yani toplumsal yapımıza tıpatıp 
uygun düştüğü için galiba, itiraz şöyle 
dursun alkışla, minnetle kabul edildi.

6- Hükümet Programının Özü
Kabul ettirilmekle kalmadı, ikti-

dara getirilen DP Hükümetinin de iş 
programı oldu. Birinciden dördüncü-
ye kadar değişe değişe gelen Mende-
res kabinelerinin değişmez programı, 
“Değişmez Şef”ten daha inatçı bir 
ömür ile, hep şöyle başladı.

“Madde 1. Tarım milli ekonomi-
mizin temelidir. Bir taraftan milleti-
mizin beslenme ve giyinme ihtiyacı-
nı ve sanayimizin hammaddesini te-
min ve diğer taraftan ihracatımızın 
da ana kaynağını teşkil eder.”

Bu prensipten yola çıkılınca, artık 
görünüşe aldanma veya kazı koz gör-
me mantığı, bize beğendiğimiz yanlışı, 
doğru diye kabul ettirebilir. Şöyle ki:

A- “Nüfusumuzun en büyük kıs-
mının yaşayış seviyesini yükseltecek 
ve onları nispi bir refaha kavuştur-
mak suretiyle memleketimizde top-
lumsal adaleti tahakkuk ettirecek.”

B- “Büyük kitlenin iştira (satın 
alma) gücünün arttırılması, hem 
milli sermayenin terakümüne [birik-
mesine] yol açacak, hem de memle-
ket pazarını harekete getirecek.”

C- “Böylece diğer bütün sahalar-
daki kalkınma gayret ve hareketle-
rimiz, ticaretimiz ve sanayileşme-
miz, tarımsal kalkınmamızdan en 
geniş feyzini alacak.”

Aristoteles’ten beri gelen Skolastik 
usulüne göre, şöyle bakınca, bu prog-
ramda mantıktan kuvvetli bir şey yok. 
Ama yalnız görünüş mantığı yani 
Skolastik düşünce kuvvetli burada. 
Bu görünüş, küp küp üstüne dizerek 
bulutlara kadar yükselmeye pek ben-
zer. Dizilen küplerden birisi çürükse, 
hele en alttaki çekiliverirse, öteki küp-
lerin başlarına geleni çömlekçi olma-
yan vatandaşlar da pekâlâ kavrayabilir. 
Biz bu dizinin en altındaki küpün du-
rumunu belirtmeden evvel önce dizi-
şin manasını, sonra da üst üste dizilen 
küpleri birer birer gözden geçirelim.

(Devam Edecek.)

AKP’giller’in her gün bir kamu 
malı hırsızlığı, bir kamu malını 

yandaşlara ve Ortaçağcı kurumlara 
peşkeşi, vatan satıcılığı ortaya çıkıyor. 
Artık toplumun büyük çoğunluğunu 
alıştırdılar, bu kanun-
suzlukları olağan kar-
şılar hale getirdiler. 
Ama biz kanıksamı-
yoruz. Her duyduğu-
muzda, yılların biri-
kiminin, milyonların 
alınterinin talan edil-
mesini, peşkeş çekil-
mesini; öfkeden tir tir 
titriyoruz. Hayır diyo-
ruz, Hayır!

Bu soygunlar, bu 
vurgunlar, bu talanlar 
teşhir edilmeli, Tari-
hin hafızasına kay-
dedilmeli, fiili ve hu-
kuki mutlaka bir şey 
yapılmalı, diyoruz. Biz Devrimciyiz; 
Halkımıza, Halkımızın değerlerine, 
Halkımızın birikimlerine karşı sorum-
luluğumuz var. Emekçi Halkımıza 
sözümüz var; nihai kurtuluşumuz için 
her türlü mücadeleyi vereceğimize 

dair. İşte bu mücadelelerimiz de İkinci 
Kurtuluş Savaşı’mızın birer parçası. O 
kutlu güne giden yolda, bu mücadele-
lerin hepsi birer kilometre taşı.

Bu seferki vurgun, soygun, dolan-

dırıcılığın adresi yine Ensar Vakfı. Peş-
keş çeken yine bir AKP’giller’in Bele-
diyesi; Üsküdar Belediyesi. Neredey-
se hiçbir ilde peşkeş çekmedikleri bir 
kamu malı, aşırmadıkları bir kamu ara-
zisi, binası kalmadı. Partimiz; AKP’li 

İstanbul Üsküdar Belediyesinin, sade-
ce 2021 yılı için 6 milyon 323 bin TL 
karşılığında, 25 bin gıda kolisi alımı 
ihalesini, Mütevelli Heyeti Üyesi ve 
Üsküdar Şube Başkanı İsmail Şirin’e 

vermesini yargıya 
taşıdı. Sadece 2021 
yılı için diyoruz, 
çünkü son 5 yılın top-
lam peşkeşi 75 mil-
yon TL’yi bulmakta.

Halkçı Hukukçu-
larımız, Üsküdar Be-
lediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, Üsküdar 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Abdul-
lah Ayaz, İsa Doğan, 
Mehmet Beşir Aksa-
kal, Mehmet Yapıcı, 
Vefa Yunus Taylan, 
Zekeriya Şanlıer, En-
sar Vakfı Mütevelli 

Heyeti Üyesi ve Üsküdar Şube Baş-
kanı İsmail Şirin hakkında; “Görevi 
Kötüye Kullanma”, “Görevinden 
kaynaklı kişi ve kurum kayırma 
(Ayırımcılık)”, “Bilerek ve isteyerek 
kamu zararına sebep olmak (İr-

tikâp)”, “Nitelikli Dolandı-
rıcılık, Nüfuz Ticareti” suç-
larını işlediklerini belirterek 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusun-
da bulundu. 

Suç duyurumuz sonra-
sı Genel Sekreter Yardımcı-
mız Av. Sait Kıran Yoldaşın 
yaptığı açıklama aşağıdadır:

***
 Değerli halkımız;
AKP’giller iktidarının yandaşlara 

kamu mallarını peşkeş çekmesi hızla 
devam ediyor. En son basına yansıyan 
örnek, Üsküdar Belediyesinin Ensar 
Vakfı’nın Mütevelli Üyesi ve Üsküdar 
Şube Başkanı İsmail Şirin’in Şirketine 
aktardığı ihaleler.

Tespit edildiği kadarıyla son beş 
yılda yaklaşık 74 Milyonluk ihale bu 
kişiye aktarılmış. Bu açıkça kamu 
mallarının yandaşlara peşkeş çekil-
mesidir. Ensar Vakfı’nın Karaman’da 
küçücük çocuklarımıza tecavüzüyle 
meşhur olduğu hepinizin bilgisi dâ-
hilinde. Ama bunlar böylesine tescilli 
Vakıflara, Örgütlere bile sadece kendi-
lerine yandaş olduğu, Siyasal İslamcı 
olduğu için kamu mallarını peşkeş 
çekmekten bir an bile vazgeçmiyorlar.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
bugüne kadar bu tür yolsuzluklara, 
haksızlıklara, hukuksuzluklara kar-
şı sürekli mücadele ettik. Bu konuda 

da davranışa geçtik ve kamu malları-
mızın göz göre göre hakka, hukuka, 
hakkaniyete ve yasaya en küçük bir 
saygı duymadan bir kısım yandaş vak-
fa, yöneticilerine peşkeş çekilmesine 
dur demek için suç duyurusunda bu-
lunduk.

Ne yazık ki AKP’giller’in Hukuk 
Bürolarına dönüştürülmüş Yargıdan 
çok fazla umudumuz yok. Aslında 
böylesine bir suç işlendiğinde Yasa 
Hükmü gereği hemen davranışa ge-
çip, soruşturma yapıp, akabinde dava 
açması gereken Cumhuriyet Savcıla-
rı görevlerini yapmamaktadırlar. Biz 
hem Tarihe not düşmek, hem bu savcı-
lara Yasal zorunluluk olan görevlerini 
hatırlatmak için bu suç duyurusunda 
bulunduk.

Halkın Kurtuluş Partisi halkımıza 
yönelik her türlü haksızlıklara, yol-
suzluklara karşı mücadeleye devam 
edecek.

30 Temmuz 2021

HKP Genel Merkezi

HKP’den:

Partimiz; Ortaçağcı, Tecavüzcü, Kamu Malı Yiyicisi Ensar “Vakfı”nın 
ve onların maddi-manevi destekçisi AKP’giller’in peşini bırakmıyor

İsmet İnönü - Adnan Menderes



   5Yıl: 17 / Sayı: 162 / 3 Ağustos 2021

Tayyipgiller’in Faşist Din Devletini 
tanımlamak ya da deşifre etmek, 

kötülemek için kullanılan bir söz var, 
yazılı ve sözlü “muhalif” medyada: 
“Böyle bir uygulama aşiret ya da 
kabile devletinde bile olmaz.”

Bu sözle, sözüm ona Tayyip’in 
tek kişilik yönetim biçimi (Faşist Din 
Devleti) eleştirilmiş oluyor.

Aşiretin Devleti olur mu ki Tayyip 
diktatörlüğü onunla kıyaslansın?..

Bu sorunun cevabını sonraya bıra-
kalım; günümüz kapitalist dünyasında 
devlet biçimleri ve demokrasi (akade-
mik yaklaşımları bir kenara bırakarak) 
ne anlama gelir, kısaca değinelim.

Her burjuva demokrasisi, 
özünde

burjuva diktatörlüğüdür
Yalnızca burjuva iktidarları değil, 

devlet doğduğundan beri egemen sını-
fın ezilen sınıflar üzerindeki diktatör-
lüğünün adıdır devlet. Yani bir yerde 
bir devletten söz ettik mi, orada ege-
men bir sınıfın ezilen sınıf ve tabakalar 
üzerinde tahakkümünden, diktatorya-
sından söz etmiş oluruz. Çünkü Dev-
let denilen zor makinesi (asker, polis, 
mahkemeler, hapishanelere dayanan 
zor gücü), toplumda büyük çoğunluğu 
oluşturan ezilen üretici sınıf ve tabaka-
ların, bu sömürüye tahammül etmesi-
ni, katlanmasını sağlayan, zorunluluk 
haline getiren, onu meşrulaştıran güç-
tür.

Ve devlet denilen aygıt insanlık var 
olduğundan beri var olagelmiş değil-
dir. Tanımından da ortaya çıktığı gibi 
Sınıflı Toplumla birlikte ortaya çık-
mıştır. Bir diğer deyişle sınıflı toplu-
mu belirleyen Yazı ve Parayla birlikte 
doğmuştur Devlet.

Ondan öncesi sınıfsız toplumdur: 
İlkel Sosyalist ya da İlkel Komünal 
Toplumdur.

Demokrasi nedir?
En kısa tanımıyla; halkın, halk ta-

rafından, halk için yönetilmesidir.
Pekiyi sınıflı toplumlarda bu müm-

kün olmuş mudur? Yani halk, halk için 
halk tarafından yönetilebilmiş midir?

Hayır.
Örneğin Atina ve Roma Kentleri 

ve benzerlerinde Demokrasi ve Öz-
gürlük köle sahipleri için geçerlidir. 
Köleler içinse koyu bir Diktatörlük 
söz konusudur. Feodal devlette dere-
beyiler özgür ve demokrasiden yarar-
lanan kesim iken serfler için bu düzen 
diktatörlüktür.

Kapitalizmle birlikte artık Burjuva 
Demokrasisi yani Burjuva Diktatörlü-
ğü dönemi başlar. Fakat insanlık artık 
Tarihsel Devrimler sürecinden çıkmış 
Sosyal Devrimler Çağı’na geçmiştir. 
Biliyoruz; Tarihsel Devrimlerde bir 
Medeniyet yıkılıyor yerine ya yeni 
bir Medeniyet kuruluyor ya da yıkılan 
Medeniyetin bir rönesansı başlıyordu. 
Fakat Sosyal Devrimlerle birlikte artık 
bir Medeniyet tümden yok olmuyor, 
sadece bir sınıfın egemenliği yıkılı-
yor; yerine yeni bir sınıf, egemen sınıf 
konumuna geçiyordu. O Toplum ya 
da Medeniyet toptan yok olmuyordu. 
Yani burjuvazi, derebeylerin saltanatı-
nı yıkıyor, yerine kendi düzenini kuru-
yordu.

Fakat gelgelelim artık Tarihin çarkı 
başka bir ivmeyle dönmeye başlamış-
tı. Burjuvazi, iktidarı, Din (Kilise) ve 
Dünya Derebeylerinden alırken ve ala-
bilmek için işçileri ve köylüleri yedek 
güç olarak yanına almak zorundaydı. 
Din ve Dünya Derebeyleri birinci ve 
ikinci sınıfı oluşturuyordu; burjuvazi 
de dahil olmak üzere diğer halk ke-
simleri (işçiler, köylüler başta olmak 
üzere) Tiers État’yı (Üçüncü Sınıfı) 
oluşturuyorlardı. Burjuvazi devrim so-
nucunda derebeylerden iktidarı almış, 
kendi düzenini kurmuştu ama işçilerin 
ve köylülerin ve diğer halk kesimleri-
nin istekleri karşılanamamıştı. Köylü-
ler ve diğer küçükburjuva katmanlar, 
önceki üretim biçimlerinden arta kal-
mış toplum katmanlarıydı ve istekleri 

geriye özlemle inmelenmişti. Ve sosyal 
yapıları gereği bireyciydiler ve kolek-
tif aksiyondan yoksundular.

Fakat kapitalizm daha doğarken, 
onu yaratan burjuvazi, kendi eliyle 
kendi mezar kazıcısı olan İşçi Sını-
fını-Proletaryayı yarattı. İşçi Sınıfı 
hem Modern bir sınıftı yani kapitalist 
üretimle dolaysızca ilişkiliydi hem de 
Kolektif Aksiyon bakımından o güne 
kadarki bütün sınıflardan bambaşka 
bir sınıftı. Güneşin altındaki yerini is-
tiyordu. Burjuva düzen, onun istediği 
özgürlüğü ve eşitliği sağlamamıştı. 
İşçi Sınıfı Sosyalizm istiyordu. Sınıf 
yapısından gelen güçle örgütleniyor; 
sendikalar kurarak ekonomik ve sosyal 
mücadeleler veriyor; bununla da yetin-
meyerek kendi Sınıf Partisini kurarak 
iktidar mücadelesi veriyordu. Fransız 
Devrimi 1789 tarihlidir. İlk Sosyalist 
İktidar özelliğini taşıyan ve ne yazık 
ki, 18 Mart 1871’den 28 Mayıs 1871’e 
kadar, yalnızca 71 gün yaşayabilmiş 
olan Paris Komünü ile Fransız Burju-
va Devrimi arası 82 yıldır. Dediğimiz 
gibi Tarihin akış hızı, artık Ortaçağ’da-
ki gibi kaplumbağa hızı değildir; mu-
azzam bir ivme kazanmıştır.

İşte bu gerçeklik, burjuva iktidarla-
rının ne kadar demokrat ya da totaliter 
olacaklarını belirlemiştir. Yani İşçi Sı-
nıfı ne kadar örgütlü ve iktidarı talep 
eder konumdaysa burjuva iktidarının 
totaliterliği de o oranda azalmış; de-
mokrat görünümü artmıştır. Hemen 
anlaşılacağı üzere bu, dümdüz bir çiz-
gide gider gibi olmamıştır. Mücadele-
nin ülke ve dünya çapında alçalıp yük-
selmesine paralel olarak iniş çıkışlar 
göstermiştir. (Tabiî kapitalizmin met-
ropollerinde, dünya çapulundan İşçi 
Sınıfına aktarılan -kırıntı kabilinden de 
olsa- değerler sayesinde, burjuva dik-
tatörlükleri, daha bir demokrat görün-
me olanağına erişmişlerdir. Bizim gibi 
kapitalizmce geri ülkelerde Parababa-
larının böyle bir lüksü hiçbir zaman 
olmamıştır.)

Hele Büyük Ekim Devrimi’nden 
sonra Proletarya Heyulasından iyice 
ürken burjuva iktidarlar için “Sosyal 
Devlet”, “Sosyal Demokrasi” de-
magojilerine sarılmak; böylece halk-
tan gelen sosyalizm talebini amortize 
etmek kaçınılmaz olmuştur. Türki-
ye’mizde bile 1960 sonrası Sosyalist 
Kültürün hızla gelişmesi karşısında pa-
nikleyen Parababaları, aynı demagojik 
politikayı “Ortanın Solu” biçimiyle 
piyasaya sürmek gereğini-zorunlulu-
ğunu duymuştu.

Burjuva demokrasisi, bir dikta-
törlük olmakla birlikte, kapitalizmin 
serbest rekabetçi döneminde, yine de 
görece bir demokrasi getirmiştir. Çün-
kü rekabetçi kapitalizmin iki olmazsa 
olmazı vardır:

1- Kapitalistler arası rekabet,
2- Burjuvazi ile Proletarya arasında 

rekabet yani ekonomik ve politik mü-
cadele; Sınıflar Savaşı.

Fakat 20’nci Yüzyıl’la birlikte 
kapitalizm, en yüksek aşaması olan 
Emperyalizm aşamasına geçer. Bir 
diğer deyişle Tekelci Kapitalizm dö-
nemi başlar. Hem ülke çapında hem de 
dünya çapında bir avuç tekelci serma-
yenin (Finans-Kapitalistlerin) iktidarı 
demektir bu. Artık siyasi gericilik dö-
nemi başlar. Lenin’in özlü söylemiyle:

“Bu yeni ekonominin, tekelci 
kapitalizmin (emperyalizm tekelci 
kapitalizmdir) siyasal üstyapısı, de-
mokrasiden siyasal gericiliğe deği-
şimdir. Demokrasi serbest rekabete 
tekabül eder. Siyasal gericilik tekele 
tekabül eder.” (Emperyalist Ekono-
mizm, Marksizmin Bir Karikatürü, s. 
42)

Lenin’in bu tanımından anlaşılaca-
ğı üzere, serbest rekabetçi kapitalizmi 
kaçıran Osmanlı ve onun devamı olan 
Cumhuriyet Türkiye’si, kapitalizme 
ancak tekelci çağında yani emperya-
lizm çağında geçebilmiştir. Bu yüzden 
de gerçek anlamda burjuva demokra-
sisiyle hiç tanışamamıştır. Siyasi an-
lamda Türkiye’de kapitalizm, daha 
doğrusu tekelci kapitalizm, “siyasi ge-

ricilik”e tekabül etmiştir.
Emperyalist metropollerde bu siya-

si gericilik, Finans-Kapitalin en gerici, 
en şoven, en kanlı diktatörlüğü demek 
olan faşizme dek varır. Bu gidiş Hit-
ler’leri, Mussolini’leri, Franko’ları 
yaratır. Emperyalistler, bu faşistleri ül-
kelerinde Sosyalizmi ve dünyada Sov-
yetler Birliği’ni yok etmekle görev-
lendirirler. İkinci Emperyalist Dünya 
Savaşı’nı kışkırtırlar. Fakat bu savaşın 
sonunda dünyanın üçte biri Sosyalist 
olur.

Ama bizim ülkemiz de dahil olmak 
üzere kapitalizmce geri kalmış ülke-
lerde ise emperyalistlerin ve yerli or-
taklarının faşist eğilimleri hiç bitmez. 
İkinci Emperyalist Evren Savaşı’ndan 
sonra dünyada Emperyalizm Kenefi-
nin Jandarması olan ABD, çıkarını teh-
likede gördüğü uydu ülkelerde faşizm-
ler tezgâhlamakta hiç tereddüt etmez. 
Endonezya’da 600.000 insanın canına 
kıymakta gözünü bile kırpmaz. İran’da 
Musaddık’a, Şili’de Allende’ye karşı 
faşist darbeler düzenlemekte, Viet-
nam’a, Irak’a, Afganistan’a savaş ma-
kinesini göndermekte ve oraları hava-
dan, karadan ve denizden cehenneme 
çevirmekte hiçbir sakınca görmez. Ve 
işin en acı tarafı da bütün bunları de-
mokrasi adına, insan hakları adına yap-
tığını söyler.

Türkiye de 12 Mart, 12 Eylül Faşist 
Darbeleriyle bu gericilikten nasibini 
alır.

ABD Emperyalizmi daha doğru-
su emperyalizm, gittiği her ülkede 
en gerici sınıf ve tabakalarla işbirli-
ği yapar. 1950’den sonra Türkiye’de 
kendine en uygun gerici sınıfla, yerli 
Finans-Kapitalistlerle ittifak kurar. 
Yerli Finans-Kapitalistlerin müttefiki 
ise Tefeci-Bezirgân Sermayedir. Böy-
lece Yabancı Parababaları + Yerli Pa-
rababaları + Tefeci-Bezirgân Sermaye 
üçlüsünden oluşan gericiliğin sacayağı 
kurulmuştur.

Bu gericiliğin zirvesi Türkiye’yi 
NATO’ya sokmak olmuştur. Artık 
Türkiye, Birinci Ulusal Kurtuluş Sa-
vaşı’mızın geleneklerinden ve kaza-
nımlarından hızla uzaklaştırılır; Bi-
rinci Kurtuluş Savaşı’mızın en büyük 
müttefiki, destekçisi olan Sovyetler 
Birliği’ne düşman konuma sürüklenir. 
ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi”nin 
bir parçası haline getirilir.

Bir taraftan Süper NATO, Türki-
ye’deki adıyla Kontrgerilla örgütlen-
mesi sürdürülür. Diğer taraftan “Yeşil 
Kuşak Projesi”nin zehirli meyveleri 
olan ve bugün Tayyipgiller’le en so-
mut biçimini alan (Tabiî Fetocular ve 
diğer tarikatlar da aynı babanın uşakla-
rıdır) Dinci Gericilik örgütlenir.

Ve CIA’nın büyük becerisiyle, 
başta Türk Ordusu olmak üzere Ku-
vayimilliye’den, Laiklikten yana olan 
güçler, Ergenekon, Balyoz vb. operas-
yonlarla pasifize edilerek Dinci Gerici-
liğin temsilcisi Tayyipgiller’in AKP’si 
ile Türkeş’lerin Kontrgerilla’nın si-
yasi kanadı olarak örgütledikleri Fa-
şist MHP’si iktidara oturtulur. Bugün 
bu iki gerici sınıfın (Finans-Kapital 
ile Tefeci-Bezirgânlığın) temsilcileri, 
Türkiye’de Faşist Din Devletini haya-
ta geçirmek için halka her türlü zulmü 
uygulamaktadırlar. İşin özeti budur.

Başa dönersek:

Aşiret Nedir? 
Aşiretin Devleti olur mu?

Burada sözü fazla uzatmaya gerek 
yoktur. Sözü doğrudan Engels Usta’ya 
verelim:

***
1- Her gens, kendi saşem (barış 

zamanında şef) ve şefini (askeri komu-
tan) seçer. (…) Kadın-erkek, herkes, 
bu seçime katılıyorlardı. Ama seçi-
min öbür yedi gens tarafından _onay-
lanmış olması gerekirdi; seçilen, işte 
ancak o zaman bütün İrokualar Feda-
rasyonu’nun ortak konseyi tarafından 
törenle başkanlık makamına oturtulur-
du. Bu olgunun bütün önemini, ileri-
de göreceğiz. Saşem’in gens içindeki 
gücü ataerkil bir nitelikte, tamamen 

tinsel bir nitelikteydi; hiçbir zorlama 
aracına sahip değildi.

2- Gens, istediği zaman, saşemi 
ve askeri şefi görevinden alır. Bu iş 
de, erkeklerle kadınların bütünü 
tarafından kararlaştırılır. Görevden 
alınan büyükler, artık öbür insanlar 
gibi, basit savaşçılar haline gelirler. 
Bundan başka, aşiret konseyi, hatta 
gensin isteğine karşıt olarak, aynı bi-
çimde, saşemleri görevinden alabilir.

(…)
5- Gens üyeleri karşılıklı yardım 

ve korumayla, özellikle, yabancılar ta-
rafından yapılan bir sataşmanın öcünü 
birlikte almakla yükümlüydüler. Her 
birey, kişisel güvenliği bakımından 
gense güvenirdi ve gens tarafından da 
korunurdu; ona saldıran, bütün gense 
saldırıyor demekti. (…)

6- Gensin belirli adları ya da ad 
dizileri vardır ki, bütün aşiret içinde 
bu adları kullanma hakkı yalnızca ona 
aittir; öyle ki, her kişinin adı aynı za-
manda onun hangi gense ait olduğu-
nu gösterir. Gense ait bir ad, gense ait 
hakları içerir. ·

7- Gens, yabancıları üyeliğe kabul 
edebilir ve bundan ötürü, onları bütün 
aşiretin malı yapabilir. Öldürülmeyen 
savaş tutsakları, böylece, bir gensin 
üyeliğine kabul edilmekle, Senekalar 
aşiretinin üyesi durumuna geliyor ve 
bunun sonucu, gens ve aşiretin bütün 
haklarına sahip oluyorlardı. Üyeli-
ğe kabul, yabancıyı erkek ya da kız 
kardeş olarak kabul eden erkek, ya 
da evlat olarak kabul eden kadın bazı 
gens üyelerinin önerisi ile oluyordu; 
kabulün onaylanması için gens içinde 
gösterişli bir kabul töreni yapılması 
zorunluydu. ·

(…)
10- Gensin bir konseyi, kadın-er-

kek, herkesin oy hakkına sahip bu-
lunduğu, bütün ergin gens üyelerin-
den kurulu demokratik bir meclisi 
vardır. Saşemleri ve askeri şefleri bu 
konsey seçer, bu konsey görevden 
alırdı; öbür “iman koruyucuları” için 
de durum aynıydı. Bir gens üyesinin 
öldürülmesi dolayısıyla, kefaret bağı-
şı (wergeld, kan helali) ya da davasını 
konsey kararlaştırır, yabancıları gens 
üyeliğine o kabul ederdi. Sözün kısası, 
konsey, gens içinde en yüce güçtü.

Amerikan yerlilerindeki tipik bir 
gensin ayırıcı nitelikleri işte bunlardır.

“Bütün üyeleri, karşılıklı özgür-
lüklerini korumakla yükümlü kişisel 
haklarda eşit, özgür insanlardır, ne sa-
şemler, ne de askeri şefler herhangi bir 
üstünlük savında bulunabilirler; hepsi 
birden, kan bağlarıyla birleşmiş, kar-
deşçe bir topluluk oluştururlar. Hiçbir 
zaman formüle edilmiş olmamakla 
birlikte, özgürlük, eşitlik, kardeşlik 
gensin temel ilkeleriydi; gens ise, bü-
tün bir toplumsal sistem birimi, örgüt-
lenmiş Amerikan yerlileri toplumu-
nun temeliydi. Bu durum, Amerikan 
yerlilerinde herkesçe görülen gem-
lenmez bağımsızlık ruhunu ve kişisel 
davranıştaki ağırbaşlılığı açıklar.” (F. 
Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve 
Devletin Kökeni, Sol Yayınları, 6’ncı 
Baskı, s. 115-119)

***
Aşiret ve aşiret düzeni budur. Ve de 

Sınıfsız Toplumun düzenidir.
Sınıfsız Toplumda adalet kavramı 

yoktur. Çünkü adaletsizlik yoktur.
Eşitlik kavramı yoktur. Çünkü eşit-

sizlik yoktur. Vb. Vb…
Ve devlet de yoktur. Çünkü baş-

ka bir sınıfa çıkarlarını dayatmak için 
devlet denen zor gücüne ihtiyaç duya-

cak bir egemen sınıf da yoktur. Hemen 
anlaşılacağı üzere ezilen bir sınıf da 
yoktur.

Tayyipgiller’in yönetim biçimini 
“Aşiret Devleti” benzetmesiyle nite-
lemek (teorik yanlışlığı bir yana) onu 
yermek değil övmektir.

Günümüz dünyasında elbette bu 
denli saf aşiret düzenleri ancak Ama-
zon Ormanlarında yeni yeni ulaşılan 
toplumlarda görülebilir. Sınıflı Toplu-
mun ezdiği, çürüttüğü günümüz dün-
yasında aşiretler de elbette yozlaşmış-
lardır. Sınıfsız toplum davranışlarının 
önemlice bir kısmını kaybetmişlerdir. 
Fakat kalan sınıfsız toplum gelenekleri 
bile onları farklı kılmaya yeter.  

Tayyipgiller Devletinin 
özü nedir?

Günümüz burjuva toplumları, yu-
karıda değindiğimiz sınıflar savaşının 
belirlediği duruma bağlı olarak hukuki 
bakımdan birkaç kategoriye ayrılabi-
lir. Burada amacımız bir hukuk dersi 
vermek olmadığına göre, çok çeşitli 
tanımlamaları bir kenara koyabiliriz. 
Sadeleştirerek şöyle sınıflandırabiliriz: 

a) Hukuk Devleti: “En kısa ta-
nımıyla, faaliyetlerinde hukuk ku-
rallarına bağlı olan, vatandaşlarına 
hukuki güvenlik sağlayan devlettir.” 
(Ergun Özbudun, Aktaran Kemal Göz-
ler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri.)

b) Hazine Teorisi: Bu teoriye 
göre; “devlet hazinesi, hükümdarın 
dışında ve tamamen özel hukuka 
tâbi bir tüzel kişilik olarak düşünü-
lüyordu. Böylece, hukuk kurallarına 
bağlı olmayan devlet ile özel hukuk 
hükümlerine tâbi olan ve aleyhinde 
dava açılabilen hazine birbirinden 
ayrılıyordu. (Böylece - M. Ş.) idare-
nin faaliyetleri dolayısıyla hakları 
ihlal edilen kişilere yargısal yoldan 
malî karşılık elde etme imkânı ta-
nınmaktadır.” (Kemal Gözler, age.)

c) Polis Devleti: ‘kamunun refa-
hı ve selameti için, her türlü önlemi 
alabilen, bu amaçla kişilerin hak ve 
özgürlüklerine alabildiğine külfetler 
yükleyebilen ve fakat tüm bunları 
yaparken idaresi hukuka bağlı ol-
mayan’ devlet demektir. Polis dev-
leti anlayışında devlet hukuka bağlı 
olmadığına göre, devletin eylem ve 
işlemlerinin yargı tarafından denet-
lenmesi de söz konusu değildi.” (Ke-
mal Gözler, age.)

Kemal Gözler Hoca’nın, sıralama-
sı, bizim koyuşumuzun tersidir. Doğ-
rusu da odur. Çünkü tarihsel evrim, 
iyiye doğru gidiş, Polis Devletinden 
Hukuk Devletine doğrudur. Fakat biz 
Türkiye’deyiz. 1961 Anayasasının ge-
tirdiği, kediye göre budu, Burjuva De-
mokrasisi iyi kötü bir demokrasi içeri-
yor ve Hukuk Devletini öngörüyordu. 
Bizde evrim değil karşıevrim oluştu. 
Tefeci-Bezirgânlığın temsilcileri eliyle 
ülke, Hukuk Devletinden Polis Devle-
tine doğru (d)evrildi. Biz de bu geriye 
gidişi göze batırmak için gelişimi ter-
sinden koyduk. Daha da doğrusu Tür-
kiye gerçekliğine uygun bir sıralamay-
la verdik.

Lakin Polis Devleti demek bile 
Tayyipgiller iktidarını anlatmaktan 
acizdir. Onu tam adıyla anmak ister-
sek: Tayyipgiller’in Faşist Din Dev-
leti dememiz gerekir.

Bu Antika-Modern Parababalarının 
gerici devlet anlayışını ve uygulama-
larını; “Aşiret Devletinden bile kötü”, 
diyerek nitelemeyi de, İlkel Sosya-
list-Sınıfsız Toplum demek olan Aşiret 
adına, hakaret sayarız.q

Aşiret Devleti mi?
Tayyipgiller’in Faşist Din Devleti mi?Mustafa Şahbaz

“Aşiretin Devleti olur mu ki
Tayyip diktatörlüğü onunla kıyaslansın?..”
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Evet. Gerçekten böyle yaptılar. As-
bestli, sökülmesi gereken Gemilerin-
den Plastik atıklarına kadar Batılıların 
zehirli, hem de her türlü zehiri barındı-
ran, atıkları ülkemize akıyor…

Medyada okuruz; “İtalya’dan 
TIR’lar dolusu çöp İzmir’e geldi!”, 
“İthal çöpler İzmir Kemalpaşa’da 
çöp dağları oluşturuyor!”, “Ada-
na’daki çöplerde İngiliz malları çık-
tı”, diye.

Ne geziyor İngiliz’in, Fransız’ın, 
Alman’ın, Hollandalının, İtalyan’ın 
plastik atıkları ülkemizde, demeyin; 
AB ülkelerinin plastik atıkları ülke-
mizde!

Özgen Acar’ın Cumhuriyet Gaze-
tesi’ndeki makalesinden öğreniyoruz 
ki; Araştırmacılar, Adana’daki 10 çöp 
alanını incelemişler ve İngiliz Tesco, 
Asda, Co-op, Aldi, Sainsbury’s, Lidl 
ve Marks & Spencer gibi  “süpermar-
ketlere” ait “plastik poşetler” ile bu 
şirketlerin ürünlerini bile bulmuşlar...

“Greenpeace Akdeniz’in Avrupa 
İstatistik Ofisi (Eurostat) ve İngil-
tere Ulusal İstatistik Dairesi’nden 
topladığı verilere göre, Türkiye’nin 
2020 yılında Avrupa Birliği ülkeleri 
ve İngiltere’den toplam 659 bin 960 
ton plastik atık ithal ettiği açıklandı.

“PLASTİK ATIK İTHALATI, 
16 YILDA 196 KAT ARTTI

“Diğer veriler ise şöyle; 2019 yı-
lında Avrupa’dan Türkiye’ye gelen 
plastik atık miktarı 582 bin 296 ton-
du. 1 yılda plastik atık ithalatı yüzde 
13 arttı. Her gün 241 kamyon dolusu 
plastik atığın Türkiye’ye geldiği be-
lirlendi.

“Türkiye, 2020 yılında Avru-
pa’dan en çok plastik atık alan ülke 
oldu. Türkiye Avrupa plastik atık 
ihracatının yüzde 28’ini karşıla-
dı. Plastik atık ithalatı son 16 yılda 
(2004’ten bu yana) ise 196 kat arttı. 
Türkiye’ye 2020 yılında en çok plas-
tik atık gönderen ilk beş ülke İn-
giltere 209 bin 642 ton, Belçika 137 
bin 71 ton, Almanya 136 bin 83 ton, 
Hollanda 49 bin 496 ton, Slovenya 
24 bin 884 ton.” (https://www.cum-
huriyet.com.tr/haber/greenpeace-tur-
kiye-avrupadan-659-bin-960-ton-plas-
tik-atik-ithal-etti-1831121)

Gördüğümüz gibi, her gün artan 
rakamlarla Avrupa’nın çöplüğü olmu-
şuz.

Sadece Avrupa ülkeleri mi?
Hayır, değil.
ABD’nin, Japonya’nın plastik atık-

ları ya da çöpleri de ülkemize geliyor.
Yapılan araştırmalara göre, Türki-

ye, dünyada en fazla plastik çöp ithal 
eden üç ülkeden biri konumunda bu-
lunuyor.

Kendi ülkelerinde PVC esaslı plas-
tik malzemelerin yol açtığı sağlık so-
runları nedeniyle PVC üretimini azalt-
maya ve PVC kullanımını sınırlamaya 
yönelik yaptırımları hayata geçirmeye 
çalışan ülkeler bu atıklarını ülkemize 
gönderiyorlar. Ve bizim satılıklar da 
bunları alayı valayla alıyorlar. Sonra 
da plastik atık ithalatında en başlar-
dayız, dönüşüm sektörümüz gelişiyor, 
güçleniyor, diyorlar. Yani bir de övü-
nüyorlar bununla…

Yazık. Ve ne acı! İnsan, kendi vata-
nının böylesine yağmalanmasına nasıl 
sevinebilir ki?

Bu bizim aklımızın almayacağı bir 
şey. Ama onlar için düğün bayram…

Yine okuruz medyada; “Bursa’da 
plastik atık fabrikasında yangın!”, 
“Osmaniye’de plastik geri dönüşüm 
fabrikasında yangın”, diye.

Ya o Osmaniye’de, Bursa’da vd. 
yerlerde çıkan yangınlarda ne olur?

Havaya zehir saçılır! Doğaya zehir 
saçılır! Sularımıza, ovalarımıza zehir 
saçılır!

Hem de her türden zehir saçılır…
Çöp dağlarındaki zehirli kimyasal 

çöpler, sularımıza karışır yine. Toprak-
larımıza karışır. Ve biz oralarda yetişen 
ürünleri yeriz. O ürünleri yiyerek bes-

lenen hayvan etlerini yeriz.
Yani aslında zehir yeriz farkında 

olmadan.
Sözde geri dönüştürülmek üzere 

ihraç edilen, AKP’giller tarafından da 
ithal edilen atıkların geri dönüştürül-
mek yerine, bir bölümünün yakılmak 
üzere yollara, tarlalara ve su kaynak-
larına atıldığı da sık sık gördüğümüz 
olaylar.

Bu konuda yükselen tepkiler üzeri-
ne, 18 Mayıs 2021’de Polietilen (Plas-
tik) atık ithalatına yasak getirildi. An-
cak yasak yalnızca iki ay dayanabildi. 
Ve Temmuz ayından itibaren sözde sıkı 
önlemler alınarak yasak kaldırıldı.

“Kırma makinesi kapasitesi yerine 
ısıl işlem baz alınacak”mış, “Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının kullandığı 
Mobil Atık Takip Sistemi’ne (MoTAT) 
ithal plastik atık da dahil edilecek”miş, 
böylece “çiple takip edilecek”miş, 
“Merdiven altı üretim yapan firmalara 
teminat mektubu yok”muş vb. vb…

İnanırsan böyle olacak”mış”!
Bu yasağın kaldırılması için canla 

başla çalışanlar ise; Türk Plastik Sana-
yicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim 
Vakfı (PAGEV), Plastik Sanayicileri 
Federasyonu (PLASFED), Plastik Sa-
nayicileri Derneği (PAGDER) ve Geri 
Kazanım Derneği gibi kurumlar oldu.

Bakanlık bu konuyla ilgili yaptığı 
toplantılara çevre derneklerini, Tabip 
Odalarını, Kimya Odalarını vb.lerini 
çağırmamış. Yani kendileri çalıp ken-
dileri oynamışlar…

Ee başka türlüsü de zaten olmazdı, 
olamazdı öyle değil mi?..

Oysa plastik atık konusu çok 
önemli. Ve insanlığın buna mutlaka 
dur demesi gerekiyor. Öyle ki;  “Ulus-
lararası Okyanusları Koruma Ör-
gütü (Oceana)”na göre: Her yıl okya-
nuslara yaklaşık 15 milyon ton plas-
tik karışıyor. Bu kabaca, her dakika, 
iki çöp kamyonunun plastikle dolu 
yükünü okyanuslara boşaltmaya 
eşdeğer!” (https://www.cumhuriyet.
com.tr/yazarlar/ozgen-acar/cop-dun-
yasi-1-1841676)

Bütün bunların sonu hem Okya-
nuslar için hem dünya için hem de ül-
kemiz için felaket demektir. Geleceği-
mizin kapkaranlık olması demektir.

***
Bir diğer çöp konusuna geçersek, o 

da Hurda Gemi Söküm sektörüdür.
Özellikle de AB ülkelerinden ge-

miler gelir güzel ülkemizin güzel İz-
mir’ine. Oradan da Aliağa’sına gider o 
gemiler.

Ne için?
Söküm için.
Ne olur o zaman?
O gemilerde bulunan zehirli mad-

deler; önce çalışan işçilere zarar verir 
ve onları kanser eder en başta. Sonra 
solunum yolları hastalıklarına yol açar 
ve diğer hastalıklara.

Sonra yine doğaya, çevreye, sulara 
zehir saçar sökülen bu gemiler. 

Gemi geri dönüşümü, ülkemizin 
de içinde yer aldığı, dünya tonajının % 
97’sini işleyen beş ülkede gerçekleşti-
rilmektedir.

O ülkeler, başta Çin olmak üze-
re; Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve 
Türkiye’ydi yakın zamana kadar. An-
cak Çin 2017 yılında gemi sökümünü 
yasakladı, ülkesine verdiği zararları 
gördüğü için…

Çin’in devreden çıkmasıyla, ülke-
miz hızla “birinciliğe” oynuyor gemi 
sökümünde. Dünyanın en büyüğü ol-
mak üzereyiz gemi sökümünde. Bi-
zim yerli satılmışlar da; iktidarıyla, 
sanayicisiyle övünür ki; dünyada gemi 
söküm sektöründe üçüncü sıraya yük-
seldik, ikinci sıraya da yükselmek üze-
reyiz, sırada birincilik var, diye…

Oysa o gemilerin birçoğu sökülür-
ken çok bilinen asbest yanında; 1. de-
rece kanser listesinde bulunan madeni 
yağ, ağır metal, poliklorürler, zehirli 
gazlar, radyasyon, bifeniller, organo-
tinler saçar işçilerimize, bölge halkına 
ve bölge doğasına, çevresine…

Son on yılda, İngiltere Kraliyet Do-

nanması’na ait uçak gemileri Illustri-
ous, Invincible, Plymouth, Ark Royal, 
Manchester ve Liverpool, Hollanda’ya 
ait savaş gemisi Zuıderkruıs, Aliağa 
Gemi Söküm Bölgesi’nde parçalanan 
gemiler arasında yer aldı. Oysa bu ge-
miler radyoaktif madde barındırıyor-
du…

Ama kim dinler radyoaktif madde-
yi… Zehri… Biz birinciliğe oynuyo-
ruz ya!..

Bir de AB’nin bu konuyla ilgili 
“Komisyon”ları var. Bunlar gemi sö-
küm işini yapacak firmaların çevre 
sağlığına etkilerini vb.lerini araştırır-
lar, bu konularla ilgili normlar, kurallar 
koyarlar. Ve gemi söküm işini yapacak 

firmaların da bu kurallara uymasını de-
netlerler. Sözde… Ve Türkiye’den yeni 
yeni şirketleri eklerler gemi söküm 
şirketleri listesine… Bizimkiler buna 
da sevinirler, AB şu kadar şirketimizi 
gemi söküm şirketi olarak kabul etti, 
diye…

***
Haa, sanmayın ki, sadece Batılıla-

rın sadece plastik atık ve gemi söküm 
çöplüğüyüz.

Hayır, AKP’giller hava sahamızı 
da ya da gökyüzümüzü de çöplüğe çe-
virdi.

O da ne demek mi?
Okuyalım 9 Aralık 2019 tarihli ya-

zıyı:
***

Türkiye ucuz çöplük mü?
Avrupa’da tek bir üst hava sahası 

oluşturmak için kurulan Eurocontrol, 
hava aracı ağırlık ve mesafe katsayı-
larını baz alarak birim fiyat üzerinden 
havayolu şirketlerine üst geçiş fatu-
rası çıkarıyor. Havayolu şirketleri de, 
kendilerine fatura edilen hava sahası 
kullanım ücretlerini, euro cinsinden 
Eurocontrol hesabına yatırıyor. Avrupa 
Birliği üyesi olan ve olmayan Euro-
control üyesi 41 ülke, havayolların-
dan hava sahası ücretini tahsil etmek 
için kendileri uğraşmak yerine Euro-
control’ü tahsilatçı olarak kullanıyor. 
Türkiye de, 1989 yılından bu yana 
Eurocontrol’ün bir üyesi olduğu için, 
biz de hava sahası kullanım ücretleri-
nin tahsilatını Eurocontrol vasıtasıyla 
yapıyoruz. Bu arada, Eurocontrol’ün, 
tüm Avrupa bölgesinde güvenli etkin 
ve çevre dostu hava trafik faaliyeti sür-
dürmeleri için üye devletleri destek-
lemek gibi bir misyonu olduğunu da 
hatırlatalım. Yani görevi sadece para 
toplamak değil!

Ülkeler belirli bir komisyon karşı-
lığında (Türkiye yılda yaklaşık 20 mil-
yon dolar ödüyor) üst geçiş ücretlerini 
toplama işini Eurocontrol’e yaptırır-
ken, oradan kazanılan paranın önem-
li bölümünü, hava seyrüsefer altyapı 
yatırımlarına ayırıyor. Böylece daha 
gelişmiş teknolojiler kullanarak daha 
güvenli hizmet verilmesi sağlanıyor.

Buraya kadar her şey olağan akı-
şında ancak işi ilginç kılan kısım az 
sonra yazacaklarım…

Türkiye, Edirne’den Kars’a kadar 
iki saatlik uçuş mesafesi ile Avrupa’nın 
en uzun hava sahasına sahip olan ülke-
si konumunda. Bulunduğu bölge itiba-
riyle de doğu ile batı arasında kritik bir 
noktada ve dolayısıyla üst geçiş sayısı 
oldukça fazla. Türkiye hava sahasında-
ki uçak trafiği geçen yılın rakamlarına 
göre tam 2 milyon 17 bin… 2003 yılın-
da, üst geçiş sayısının 529 bin olduğu-
nu düşünürsek, geçen sürede hava sa-

hasını kullanan uçak sayısı neredeyse 
4 kat artmış durumda!

“Tepemizden 8 saniyede bir uçak 
geçti” diye atılan başlıklar var ya, işte 
onlardan bahsediyorum…

Gelelim işin ekonomik boyutuna…
Türkiye üzerinden çok uçak geçi-

yor, evet…
Giderek de artıyor, ona da evet…
Peki, hava sahamızı herkesten daha 

fazla kullanan, herkesten daha faz-
la çalışan ile hizmet ettiğimiz ve en 
önemlisi bütün ülkelerden daha fazla 
hava sahamızı kirleten bu trafiklerden, 
en çok parayı da biz mi alıyoruz?

Maalesef hayır…
Kritik noktadayız, hava sahamız 

çok uzun ama gelin 
görün ki bu işin kar-
şılığında Avrupa’nın 
en ucuz üç dört ülke-
sinden de biriyiz!

Hatta giderek 
daha da ucuzluyo-
ruz….

Bundan 15 yıl 
önce Türkiye hava 
sahasını kullanan 
havayolu şirketlerin-
den her 100 km’de 

45 euro ücret alırken, 
bugün sadece 23 euro 

alabiliyoruz. Hatta bu rakam, hangi 
sebeple bilmiyorum ama geçen yıl 18 
euro’ya kadar düşmüştü. Neyse ki bu 
yıl 5 euro daha artarak 23 euro’ya çıka-
bildi. Ama diğer ülkelere bakarak yine 
de çok kötü bir durumda olduğumuzu 
söyleyebilirim.

Diğer ülkeleri merak ediyorsanız 
birkaç örnek vereyim.

Mesela…
Alman hava sahasını kullanan bir 

havayolu her 100 km için 63,7 euro 
ödüyor.

İtalya hava sahasının kullanım üc-
reti 100 km için 78,10 euro…

Avusturya 67,88, Fransa 60,95…
Ülkesinin hava sahasını en çok dü-

şünen ve tarifeyi yüksek tutan İsviçre 
hava sahasının 100 km’lik kullanım 
ücreti ise 94,41 euro ile en pahalısı…

Gürcistan, Malta ve Portekiz ile 
birlikte en ucuz tarife ise maalesef biz-
de…

Bu işin iki boyutu var ve elbette 
ki bizi daha çok ilgilendiren kısmı, 
milyonlarca uçağın hava sahamız üze-
rinde yarattığı kirliliğini onaylamasak 

da karşılığını da alamıyor olmamız… 
Gelişmiş ülkeler, paradan daha önemli 
gördükleri için hava sahalarını koruma 
eğiliminde iken biz ise adeta hava sa-
hamızı ucuz bir çöplük gibi kullanma-
larına izin veriyoruz! 

Mevcut tarife yüzünden, altyapı 
yatırımlarımızın karşılığını alamıyor 
olmamızı saymıyorum bile… Çünkü 
Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri, tarifeyi 
yüksek tutarak, “Oradan gelecek pa-
radan daha önemlisi temiz bir havaya 
sahip olmaktır” anlayışını güdüyor.

Araştırmalara göre, Avrupa’da top-
lam sera gazı salınımının yüzde 3 ile 
8’ini havayolu taşımacılığı oluşturu-
yor. Dolayısıyla hava sahasını en çok 
kullandıran ülkeler de bu riski daha 
çok taşıyor. Avrupa’nın sera gazı salı-
nımı konusunda hassasiyetinin giderek 

arttığı bir dönemde, kara araçlarından 
kat kat fazla havamızı kirleten uçak-
ların, herkesten daha ucuza üzerimize 
zehir atmasına razı oluyoruz...

Hava sahamız üzerindeki uçak tra-
fiğini övünç meselesi olarak ballandıra 
ballandıra anlatıyoruz da kimse çıkıp 
da, “Neden Almanya, Fransa, İsviçre 
hava sahasından 4-5 kat ucuza hizmet 
veriyoruz diye sorgulamıyor.

Sahi neden bu kadar ucuzuz?” 
(Murat Herdem, https://www.airport-
haber.com/kose-yazilari/turkiye-u-
cuz-copluk-mu.html)

***
Yukarıdaki aktarmayı bilerek ol-

duğu gibi aktardık. Çünkü plastik ve 
gemi söküm konuları az çok bilinirken, 
bu konu, bu alan çok bilinmemektedir 
kamuoyunda.

Gördüğümüz gibi, örnekleri ço-
ğaltabiliriz. Rakamları çoğaltabiliriz. 
Ancak yazıyı uzatmaktan başka bir şey 
olmaz bu. Gerçekler bunlar. Azı var, 
çoğu yok. Ve bunlar bile cennet vata-
nımızın AKP’giller eliyle nasıl cehen-
neme çevrildiğini görmemize, anlama-
mıza yeter de artar bile.

Plastikler, mikroplastikler, karbon-
dioksitler, radyoaktif atıklar, asbestler 
vb. vb. kimyasallar, birkaç yıl değil, 
10-20 yıl değil, atıldıkları bölgeleri 
100’lerce yıl kirletirler. Doğanın onları 
temizlemesi kolay olmaz. Ve bir nesil 
değil, onlarca nesil etkilenir bu durum-
dan insanıyla hayvanıyla…

AKP’giller başka türlü davranabilir 
mi?

Havasıyla suyuyla, taşıyla topra-
ğıyla, deniziyle dağıyla, tarihiyle kül-
türüyle, insanıyla hayvanıyla Vatanı-
mıza sahip çıkar mı?

Çıkmaz! Çıkamaz!
Bu, temel iki nedenden böyledir:
1- Bunlar 6 bin 500 yıllık Antika 

Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının si-
yasi plandaki temsilcileridirler. Ve bir 
kısmı da bizzat Tefeci-Bezirgândır.

Dolayısıyla bunlar Vatan Millet 
bilmezler. Bildikleri, yaptıkları tek şey 
aracılık yaparak daha çok kâr elde et-
mektir. Onlar Para Tanrısına tapınırlar 
ve onun emirlerini yerine getirirler.

2- Bunlar iktidara ABD ve AB Em-
peryalistleri tarafından getirilmişlerdir. 
Ve onlar sayesinde vurgun ve talanla-
rını sürdürmektedirler. Günlerini gün 
etmektedirler, Yazlık-Kışlık Sarayla-
rında. Dolayısıyla ABD ve AB Em-
peryalistlerinin çıkarlarını savunurlar 
öncelikle. Sonra da kendi çıkarlarını. 

Vatan Millet hiçbir şey ifade etmez on-
lar için. Sadece kâr elde etmelerine ya-
rayan araçlardır, nesnelerdir bunlar. O 
yüzden de ülkemiz havasıyla suyuyla, 
taşıyla toprağıyla atık çöplüğüne dön-
müş, doğası ve çevresi mahvolmuş, 
umurlarında bile olmaz.

Bunlardan başka türlü davranış bu 
yüzden beklenemez.

Görev biz Gerçek Devrimcile-
re düşmektedir. Nerede bunların ve 
Antika-Modern Parababalarının bir 
zulmü, bir haksızlığı varsa sonuna ka-
dar mücadele etmekle yükümlüyüz. 
Halkımızı uyandırıp, Partimiz etrafın-
da ordulaştırmakla yükümlüyüz. Ve 
Demokratik Halk iktidarını kurmakla 
yükümlüyüz. Bugün için birinci göre-
vimiz budur.q

AKP’giller, Vatanımızı
Batılı Emperyalistlerin zehirli atık çöplüğüne çevirdilerM. Gürdal Çıngı

Gemi Söküm Tesisleri ülkemizde zehir saçmaya, ölüm saçmaya devam ediyor...

AKP’giller’in Halkımıza bir ihaneti daha:
AB-D Emperyalistlerinin zehirli atık çöplüğü 

haline getirilen bir Türkiye...
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M. Gürdal Çıngı

“2020 yılı sonu itibarıyla dünya-
da, 82,4 milyon zorla yerinden edil-
miş insan, 26,4 milyon mülteci, 48 
milyon kendi ülkeleri içinde yerin-
den edilmiş kişi, 4,1 milyon sığınma-
cı” var. (https://www.unhcr.org/tr/)

Kim bunlar? Niye zorla yerinden 
edilmişler? Kim/kimler etmiş? Mülteci 
kim? Sığınmacı kim?

Bu sorulara verilecek doğru yanıt-
lar, bizi içinde yaşadığımız toplumu an-
lamamıza götürür.

İnsanlık bir zamanlar, 1 milyon 700 
bin yıl boyunca, Sınıfsız Toplum Dü-
zeni olan İlkel Sosyalist Toplum Ko-
nağında yaşıyordu. Bu toplumda insa-
nın insanı ezmesi, sömürmesi, zulmet-
mesi yoktu. İnsanlar arasında sosyal 
eşitsizlikler yoktu. Herkes eşit Kan-
karderdeşleri biçiminde yaşıyorlardı.

Gel zaman git zaman, bundan aşağı 
yukarı 10 bin yıl önce, bu toplum düze-
ni değişikliğe uğramaya başladı. Top-
lumda maddi ve sosyal eşitsizlikler baş 
gösterdi. 6 bin 500 yıl önce de Sınıfsız 
Toplum, insanın insanı ezdiği, zulmet-
tiği, yük hayvanı yerine koyduğu Sınıf-
lı Toplum Düzenine geçti. Ve aşamalar 
geçirerek (Köleci, Feodal, Kapitalist) 
bugünkü, kapitalizmin en üst aşaması 
olan Emperyalizm Konağına ulaştı.

Sınıflı toplum Konağı, Tarih sah-
nesine çıkar çıkmaz, yukarıda da dedi-
ğimiz gibi, toplumda sosyal ve maddi 
eşitsizlikler yarattı. Zenginler ve Fakir-
ler, Sömürenler ve Sömürülenler, Köle 
Sahipleri ve Köleler, Toprak Beyleri ve 
Toprakbentleri, İşverenler ve İşçi Sınıf-
ları ve diğer tabaka ve zümreler ortaya 
çıktı.

O toplumda egemen olan sınıflar, 
kendi maddi (para-mal-toprak) zen-
ginliklerini arttırmak için savaşlara 
başvurdular. Ve ele geçirdikleri bölge-
lerdeki halklar, yeni egemenlerin ege-
menliğine girmemek, ya da savaşın 
getirdiği yıkımlardan kaçmak için yer 
değişiklikleri yapmak zorunda kaldılar. 
Ortaçağ’daki Din savaşları görünümü 
altındaki sınıf savaşları da benzer so-
nuçlara yol açtı. Böylece o zamanlar 
için adı konulmamış olsa da; Mülteci 
ya da Göç Olgusu-Sorunu ortaya çık-
mış oldu. Ve bu süreç bugüne kadar da 
geldi.

Zaman içinde bu zorunlu ya da iste-
ğe bağlı yer, ülke, bölge değişiklikleri 
yapan insan yığınları ya da toplulukları 
için adlandırmalar ortaya çıktı: Mülteci 
gibi, Göçmen gibi, Sığınmacı gibi…

Günlük dilde zaman zaman aynı 
anlamda kullanılıyor olsalar da bugün-
kü hukuki metinlere göre Mültecilik ve 
Göçmenlik aynı şeyler değil. Ayrı olgu-
lar. Ve ayrı statüleri var.

Uluslararası hukukta; mülteci (refu-
gee), sığınmacı (asylum-seeker), göç-
men (immigrant) terimleri kullanılıyor.

Göçmenliğin de kendi içinde fark-
lı kategorileri, statüleri var; Düzensiz 
Göçmen, Kaçak Göçmen gibi.

Hakeza Mülteciliğin de farklı statü-
leri var; Şartlı Mülteci gibi.

Örneğin Mülteciler konusunda ça-
lışma yürüten örgütlerin başında 14 
Aralık 1950’de BM Genel Kurulu tara-
fından kurulan BM Mülteciler Yüksek 
Komiserliği var.

“1951 tarihli Mültecilerin Hu-
kuki Statüsüne İlişkin Sözleşme ve 
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İliş-
kin 1967 Protokolü; uluslararası 
alanda mülteci hukukuna ilişkin te-
mel belgeleri oluşturuyor.

“Ayrıca İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 14’nci maddesi 
sığınma hakkı tanıyor. Maddede; 
“herkesin zulüm altında başka ül-
kelere sığınma ve sığınma olanak-
larından yararlanma hakkı vardır” 
deniliyor.

“Mülteci; “ırkı, dini, milliyeti, 
belli bir sosyal gruba mensubiye-
ti veya siyasi düşünceleri nedeniyle 
zulüm göreceği konusunda haklı bir 
korku taşıyan ve bu yüzden ülke-

sinden ayrılan ve korkusu nedeniyle 
geri dönemeyen veya dönmek isteme-
yen kişi” olarak tanımlanıyor. Yani 
mültecilere; uluslararası anlaşmalar-
la özel statü ve hukuki koruma sağ-
lanıyor.

“Henüz bu korumadan faydala-
namayanlar ise “sığınmacı” olarak 
nitelendiriliyor. Sığınmacı, mülteci 
olarak uluslararası koruma arayan 
ancak statüleri henüz resmi olarak 
tanınmamış kişilere deniyor.

“Göçmen” ise, ülkesinden ekono-
mik veya diğer nedenlerle gönüllü 
olarak ayrılan kişi demek. Yani göç-
menler ülkelerini kendi istekleri doğ-
rultusunda terk ederken, mülteciler 
ülkelerini terk etme zorunda kalan 
ya da terk ettirilen kişilerden oluşu-
yor.” (https://www.ntv.com.tr/dunya/
multeci-kime-denir,A-AtjLAVQUKr-
VJ_GnqWCFQ)

Biz akademik bir makale yazmadı-
ğımız için statülerin ayrıntılarına gir-
meyeceğiz. Ancak yukarıda da söyledi-
ğimiz gibi, özünde bu kavramlarla ifade 
edilen olayların hepsini doğuran etken 
Sınıflı Toplum Düzeni oldu.

Sınıflı Toplumun Kapitalizm aşama-
sına geçilirken, o zamana kadar Ümmet 
Konağında yaşarken insanlık, özellikle 
1789 Fransız Ulu Devrimi’yle birlikte 
Ulus devletler ortaya çıktı. 
Burjuvaların top ateşlerinin 
eriştiği yere sınırlar çizildi 
ve buralar artık bizimdir, 
denildi. Ve tabiî bununla ka-
lınmadı. Top ateşlerinin gücü 
arttıkça topraklar genişle-
tilmeye çalışıldı ve savaşlar 
başladı uluslar arasında.

Yine, yerli kabileler, aşi-
retler, topluluklar halinde 
yaşayan Afrika ve Amerika 
Halkları sömürgeleştirilme-
ye başlandı. Ve bu süreç çok kanlı bi-
çimlerde sürdü. İnsanlar büyük toplu-
luklar halinde yerlerinden yurtlarından 
oldular. Kimileri aynı topraklar üzerin-
de yer değiştirmek zorunda kalırken, 
kimileri başka kıtalara kadar gittiler. 
Yani “Ulusların Göçü” başlatılmış oldu 
Batılılar tarafından.

20’nci Yüzyıl’ın ortalarıyla birlikte 
dünya yüzünde uluslaşma süreci aşağı 
yukarı tamamlandı. Sömürgecilik de 
büyük oranda sonuçlandı ve sömürge 
ülke neredeyse kalmadı.

Günümüzde ise bir avuç sömürge-
ci Batılı büyük devlet, dünyanın çok 
büyük bir bölümünü yarısömürge biçi-
minde egemenliği altında tutuyor.

Yüzyıllarca süren bu süreçte, özel-
likle ülkemiz Avrupa ve Asya kıtasının 
buluşma noktasında, geçiş noktasında 
olması dolayısıyla büyük savaşlara ve 
büyük göçlere sahne oldu.

Asya’da, Afrika’da, Amerika’da ve 
özellikle Latin Amerika’da, Avrupa’nın 
göbeğinde, Balkanlar’da, Kafkaslar’da, 
Ortadoğu’da yüzyıllardır süren Göç-
men ve Mülteci akınları var.

Bölgemizde Rus-Osmanlı Savaşları 
sonucu milyonlarca insan; Çerkezler, 
Çeçenler, Türkler, Ermeniler, Yahudiler 
yer değiştirdiler. Kimi zorunlu olarak, 
kimisi artık o ülkelerde yaşamak iste-
medikleri için.

Sonra Balkanlar’da Osmanlı’nın 
egemen olduğu toprakları kaybetmesiy-
le sonuçlanan savaşlarda, o bölgelere 
yerleşmiş topluluklar büyük kitleler ha-
linde Anadolu’ya, Türkiye’ye geldiler. 
“Balkan Göçmeni”, “Bulgar Göçmeni”, 
“Muhacir”ler olgusu ortaya çıktı.

I. ve II. Emperyalist Paylaşım Sa-
vaşları bunun çok kanlı örneklerini 
gösterdi. Bu Paylaşım Savaşlarında 
bir yandan on milyonlarca insan ölür, 
sakat kalırken on milyonlarca insan da 
Göçmen, Mülteci, Sığınmacı durumuna 
düştü.

Günümüzde de geniş bir coğrafya-
da yine çok büyük göçler yaşanıyor. 
Irak’tan, Afganistan’dan, Suriye’den, 
Libya’dan ve Afrika’nın değişik ülke-
lerden milyonlarca Göçmen, önce Tür-
kiye’ye geliyor Avrupa’ya gitmek için, 

sonra da büyük bir çoğunluğu ülkemiz-
de kalıyor resmi statüde ya da kaçak 
biçimde…

Peki bu ülkelerdeki insanlar neden 
göç ediyorlar? Kim neden oluyor buna, 
diye sorduğumuzda vereceğimiz cevap 
başlıktaki oluyor: Başta ABD olmak 
üzere Batılı Büyük Emperyalist Dev-
letler!

Şili’de darbe yaparak, yurtsever Al-
lende iktidarını deviren ve binlerce Şili-
liyi Mülteci durumuna düşüren kimdi?

Latin Amerika’da, Yunanistan’da, 
Türkiye’de vb. yerlerde darbeler yapa-
rak yine binlerce Mülteciyi, Sığınmacı-
yı kim yarattı?

ABD Emperyalistleri!
Tek bir ülkeden, tek bir Yugoslav-

ya’dan 7 devlet çıkartan ve binlerce 
Göçmen yaratan kimdi?

ABD ve AB Emperyalistleri!
Irak’ı kim işgal etti yalanlar sonu-

cu?
Libya’ya kim saldırdı?
Afganistan’ı kim işgal etti?
Suriye’yi kim parçalamaya çalıştı?
ABD! AB Emperyalistleri!
Milyonlarca, kimi rakamlara göre 6 

milyon Suriyeli ülkemizde.
Ve şimdi de yine milyonlarla ifade 

edilen Afgan Göçmen akını var ülkemi-
ze…

Ve şimdi yarattıkları bu büyük, mil-
yonlarca insanın göçü karşısında, Batılı 
Emperyalistlerin aldıkları tutumlara ba-
kın:

AB Emperyalistleri, Suriye’den ge-
len göçmenlerin sadece eğitimlilerini, 
meslek sahibi olanlarını ülkesine kabul 
ettiler. Diğerlerini, zor kullanarak, öl-
dürerek, sınırlarına çitler, dikenli teller 
çekerek, duvarlar örerek geri gönderdi-
ler.

Nereye?
Akdeniz’in soğuk sularına!
Nereye?
Türkiye’ye!
Ve utanmadan da para teklif ettiler: 

Bu Göçmenler sizin ülkenizde kalsın, 
en iyisi budur, biz size para verelim, 
diye.

Ve ne yazık ki Vatan ve Halk düş-
manı AKP’giller de bu aşağılık, onur 
kırıcı teklifi kabul ettiler. O yüzden 
milyonlarca Suriyeli, şimdilik binlerce 
Afgan ülkemizde yaşıyor.

Bakın Almanya Başbakanı Merkel 
(daha önce söylediklerini bir yana bıra-
kalım) 22 Temmuz günü ne diyor:

“Merkel, Türkiye’yi Avrupa Bir-
liği (AB) ile yapılan sığınmacı anlaş-
masının bir parçası olarak çok sayıda 
Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı 
için övdü:

Türkiye, Suriyeli mültecilere bak-
makta olağanüstü bir iş çıkartıyor.

Ankara ile yapılan anlaşmanın 
devam etmesi gerektiğini söyleyen 
Merkel, sığınmacıları kastederek 
“Bu insanlar için en iyisi” dedi.” (htt-
ps://bit.ly/3jgH12H)

Yine Avusturya Başbakanı Kurz da 
buna benzer bir açıklama yaptı. O da 
şöyle dedi 26 Temmuz tarihindeki açık-
lamasında:

“Afgan mülteciler için Türkiye 
daha doğru bir yer

“(…)
“Alman Bild gazetesine bir söyleşi 

veren Kurz, Afgan mülteciler açısın-
dan ‘komşu ülkelerin, Türkiye’nin ya 
da Afganistan’ın güvenli bölgelerinin 
daha doğru yer olduğunu’ söyledi.

“Kurz ‘Eğer insanlar kaçmak 

zorundalarsa, herkesin Avusturya, 
Almanya ya da İsveç’e gelmesinden-
se, Türkiye gibi komşu ülkeleri ya da 
Afganistan’ın güvenli bölgelerini ke-
sinlikle daha doğru yer olarak görü-
yorum’ dedi.

“AB üyesi olmayan ülkelere iade”
Avusturya Başbakanı sığınmacı-

ları geldikleri ülkelere geri gönderme 
imkânı bulunmuyorsa AB üyesi ol-
mayan ülkelere iade etme imkanının 
yaratılması gerektiğini söyledi.

“‘Oradaki insanlar için durum 
dramatik; bu göç akımlarına yol aça-
cak’ diyen Kurz, Afganistan’daki so-
runların Almanya ve Avusturya’nın 
2015’te olduğu gibi kitlesel olarak 
mülteci kabul etmesiyle çözülemeye-
ceğini belirtti.

“Avrupa ve Almanya’nın düzen-
siz göç karşısında 2015 yılında izle-
diği çizginin değişmiş olmasından 
memnun olduğunu söyleyen Kurz 
‘Avrupa Birliği olarak o dönemki 
durumun tekrar oluşmasına engel 
olmak için yaz mevsiminden itibaren 
etkin olmalıyız’ dedi.

“Şiddet suçları arttı”
“Kurz kendi hükümetinin iltica 

başvurusu reddedilen sığınmacıları 
Afganistan’a sınırdışı etme tutumu-
nu ise sürdüreceğini ve Taliban’ın 
kontrolü altındaki bölgeleri genişlet-
mesinin de buna engel olmayacağını 
söyledi.

“Afganistan’dan gelen sığınma-
cıların sayısının artmasıyla 
şiddet suçlarının da artma-
sından endişe ettiğini söyle-
yen Kurz ‘Suç istatistikleri-
ne bakmanız gerek. Burada 
vahşet olarak yaşananların 
çoğu geçmişte yoktu. Belli 
gruplarda sayılar son dere-
ce açık, kadınlara yönelik 
cinsel şiddetin sıklaşması 
mesela’ dedi.” (https://bit.
ly/3yjea49)

Batılı emperyalistlerin 
temsilcileri böyle söyler de 

bizim satılık, Vatan ve Halk düşmanı 
AKP’giller farklı mı söyler?

Yoo! Onlar da aynı kafadalar bun-
larla:

“Erdoğan’ın danışmanı Aktay: 
Suriyeliler giderse ülke ekonomisi 
çöker”, diyor 26 Temmuz’da:

“EKONOMİ ÇÖKER”
“‘Türkiye’nin Suriyeli mülteci-

lerle yaşamak zorunda. Bu bir kader 
biraz da... Bundan kaçamadığımız 
gibi, bu bir imtihan. Bizim onları 
nasıl yönettiğimize bakmamız gere-
kiyor. Bir açıdan baktığımızda da 
göç bir toplumu dirilten bir şeydir. 
Canlandıran bir etki de yapar. Bakın 
Türklerin Alman ekonomisine yap-
tığı katkıdan bahsediliyor. Bu yön-
de çalışmalar var. Beyin niteliğinde 
Türkler yetişiyor orada. Belki Suri-
yelilerin de ilk gelenleri sanayi, inşaat 
alanında çalışanlar olarak kalacaklar 
ama Suriyelilerin Türkiye’ye yaptığı 
katkı ile Türkiye Arap dünyası ile 
arasında çok ciddi bir köprü oluş-
turacak’ diyen Aktay, ‘Çok önemli 
bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, 
Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi 
çöker’ ifadelerini kullandı.” (https://
www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdoga-
nin-danismani-aktay-suriyeliler-gider-
se-ulke-ekonomisi-coker-1855405)

Yasin Aktay’ın söylediklerinin hep-
sine cevap vermeye kalksak sayfalar 
yetmez. Ancak işin en önemli yanı, 
bunun çok açık bir itiraf niteliği taşı-
masıdır. Biz de Türkiye’de yaşıyoruz. 
İstanbul’dayız. Ve her gün, her alanda 
çalışan Suriye, Afganistan, Özbekistan 
vb. yerlerden gelen ve işçi olarak çalı-
şanlarla karşılaşıyoruz. Ve konuştuğu-
muzda öğrendiğimiz; sigortasız, güven-
cesiz ve çok düşük ücretlerle, kölelik 
şartlarında çalıştırıldıklarıdır. Çöpler-
den atık toplama işi artık Göçmenlerin 
tekelinde. Ve yine tekstil sektörü vd. 
sektörlerde bu insanlar çalıştırılıyorlar.

Parababası bu… Diline, Irkına, Mil-
liyetine, Cinsiyetine, yaşına bakmıyor 
çalıştırdığı işçinin. Ne kadar kâr edece-
ğine bakıyor!

Bizim ülkemizde yüz binlerce in-

sanımız işsizlik cehenneminde kıv-
ranıyor. İş bulamayan, bu yüzden de 
evine, çoluk çocuğuna bir lokma ek-
mek götüremeyen insanlarımız intihar 
ediyor çaresizlikten. Üniversite mezu-
nu gençlerimizin resmi rakamlara göre 
bile yüzde 30’u işsizken, Göçmenlerin 
düşük ve sigortasız, kaçak bir şekilde 
çalıştırılmalarıyla işsizlik oranları daha 
da artıyor. Ve Aktay gördüğümüz gibi 
bunu itiraf ediyor açıkça.

Ve “Çok önemli bazı yerlerden Su-
riyelileri bir çekin, Suriyeliler bir gitsin 
ülke ekonomisi çöker”, diyor yine.

Eğitimli, meslek sahibi, donanımlı, 
bilgili, yetenekli Suriyeli Göçmenleri 
Batılılar aldılar götürdüler ülkelerine. 
Ya da bakarak izin verdiler sınırların-
dan girmelerine.

Ya ülkemizde kalanlar?
Büyük çoğunluğu hiçbir iş güç sa-

hibi olmayan hazır yiyici insanlardan 
oluşuyor.

Üstelik de bu insanlar, bir kısmı 
vatanlarını, AB-D Emperyalistlerinin 
saldırıları karşısında Ortaçağcı çetelere 
terk etmiş, bir kısmı onlarla iş tutmuş 
insanlardır.

Ne diyordu yiğit Suriye lideri Beş-
şar Esad bu yüzden?

“Kimliğini taşımak insanları vatan-
daş yapmaz. Ancak vatanını savunursan 
vatandaş olursun.”

İşte bunlar, Suriye halkının vatan-
daşları değiller artık. Batılı emperya-
listlerin ve işbirlikçi bölge devletlerinin 
piyonlarıdır. Askerleridir. Hem de ger-
çek anlamda askerleridir:

Libya’da kim var paralı asker olarak 
şu anda?

Sözde “Suriye Milli Ordusu’nun”-
nun militanları… Ortaçağcı çetelerin 
mensupları…

Ya AK PARTİ Genel Başkan Yar-
dımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı 
Mustafa Şen ne dedi Twitter hesabın-
dan?

“Suriye’den gelenlere sordum.
“Diyorlar ki:
“İlk olarak bizden önce gelenler 

geldikleri yere gitseler, biz de yol yor-
dam öğrensek, sonra biz gitsek.”

Biz bu sözü, ilk Mustafa Şen’den 
duymadık. Ermenistan Soykırım Mü-
zesi Müdürü Bargasyan Lavrenti’den 
duyduk yıllar önce. Aynen şöyle diyor-
du o da:

“Neden siz geldiğiniz yere gitmi-
yorsunuz. Siz oraya gidin ve işgal 
ettiğiniz toprakları sahiplerine bıra-
kın. Ama sizi orada bile kabul etmez-
ler, sizin gerçek bir vatanınız ve ulu-
sunuz yok. Siz gerçek bir ulus değilsi-
niz. Göçmen ve işgalcisiniz.” (Tempo, 
20 Nisan 2006)

İşte bakın neredeyse birebir aynı 
sözcüklerle aynı anlayıştalar, aynı kafa 
yapısına sahipler ve aynı Türk düşman-
lığında birleşiyorlar AKP’giller Lav-
renti’yle. Yani bunlar da bizim Lavren-
ti’lerimiz…

Yazımızı daha fazla uzatmayalım.
Tarih Baba, hiçbir zaman yalan söy-

lemez. Gerçekleri kaydeder ve gelecek 
kuşaklara aktarır.

Tarih; Göç olgusunu da, Mülteci 
olgusunu da, Sığınmacı olgusunu da 
Sınıflı Toplumun yarattığını kaydetti 
insanlığın belleğine.

Ve bugün de ABD başta olmak üze-
re AB devletleri ve diğer büyük em-
peryalist devletlerin bu aşağılık işleri 
devam ediyor. Onlar İnsanlık Suçu iş-
lemeye devam ediyorlar.

Tâ ki, İnsanlık Modern Sınıfsız 
Toplum Konağına erişene kadar da de-
vam edecek bu zalimlikleri.

Biz, o topluma giden yolda, hızla 
Demokratik Halk İktidarlarımızı kura-
rak Sosyalizmi hayata geçirmekle yü-
kümlüyüz.

Ve önce kendi ülkemizde sonra böl-
gemizde ve diğer ülkelerde bu sürecin 
gerçekleşmesi için üstümüze düşen gö-
revleri yerine getireceğiz.

Ve İnsanlık; eşit Kankardeşleri ola-
rak, büyük bir aile olarak yaşayacak 
günü geldiğinde.

Buna inancımız tamdır!q

Mülteci Sorunu’nu yaratan da sürdüren de 
Sınıflı Toplum Düzenidir.

Bugün için Batılı Emperyalistlerdir!



İstatistikler, son yıllarda daha 
çok hayatımıza girdi. Koronavi-
rüs salgınıyla ilgili istatistiklerin 
şeffaf bir şekilde paylaşılmaması, 
salgının ülkemizdeki durumunu 
anlaşılmaz hale getirdi.

İl, ilçe, yaş, cinsiyet, kronik 

hastalığı olmak, meslek gibi özel-
liklerin, vakalar ve ölümlerdeki 
oranlarını bilmemiz gerekiyordu. 
Bu istatistiklere göre kapanma 
önlemlerinin, hayata geçirilmesi 
gerekiyordu. Bu istatistikler AKP 
iktidarı tarafından yayınlanmayın-
ca, bazı belediyelerin defin listesi 
verileri, aile hekimi arkadaşların 
izledikleri hasta sayıları ve has-
tanelerimizde yatan ve yoğun ba-
kımda olan hasta sayılarına göre 
çıkarsamalar yaptık. 

Bakanlık geçen sene bu za-
manlar haftalık yayınladığı durum 
raporunda, ülkemizi 11 bölgeye 
ayırmıştı. Bu bölgelerdeki vaka 
ve ölüm sayılarını yaş ve cinsiyet 
olarak veriyordu. Bu yıl, bu da ya-
pılmıyor.

Üstüne üstlük TÜİK (Türki-
ye İstatistik Kurumu) tarafından 

her yıl Mayıs ayında yayınlanan, 
önceki bir yılın ölüm istatistikleri 
hâlâ yayımlanmadı. Yapılan açık-
lamada ölüm nedenleriyle ilgili 
verilerin ilgililerden tam olarak 
gelmediği belirtildi. Ölüm sayıla-
rının 2020 ve 2019 karşılaştırılma-
sı bize Koronavirüs ölümleri hak-
kında gerçekçi bilgiler verecek. 
İktidarın tüm sıkıntısı bu. 

Önümüzdeki Eylül ayında tüm 
okullar açılacak deniyor, ama sal-
gının ülkemizdeki durumu net 

değil. Bu bilinmezlikler durumu 
ayrıca halkta Sağlık Bakanlığına 
karşı güvensizlik yaratıyor. Aşı 
oranlarının düşük olmasının en 
önemli nedenlerinden biri de bu 
güvensizliktir. 

Son yıllarda tartışılan önemli 
bir konu da İşsizlik ve Pahalılık 
konusundaki TÜİK verileridir.

TÜİK başkanları çok 
sık değişmeye başladı. 
Toplumda yaşanılan İşsiz-
lik ile TÜİK verileri hiç 
uyuşmuyor. İşsizlik oranı, 
son 3 ayda iş arayanlar ile 
15 gün içerisinde işe baş-
layacak olanların sayısının 
toplam iş gücüne bölünme-
si ile hesaplanmaktadır. Bu 
hesaplamadaki eksiklik ise 
sadece son 3 aydır iş ara-
yanların temel alınmasıdır. 
İşsiz olup son üç aydır iş 
aramayanlar, iş bulmaktan 
umudunu kesenler, ev ka-
dınları işsiz sayılmamakta-

dır. Ülkemizde bulunan 9 milyon 
civarındaki yabancı göçmen de 
hesaba katılmamaktadır.

Geçen Mayıs ayında açıklanan 
son TÜİK verisine göre İşsizlik 
oranımız %13,2 dir.  Enflasyon 
(Hayat Pahalılığı) verileri de ger-
çek yaşamla uyuşmamaktadır. 
Enflasyon sepetine giren ürünler 
sürekli değiştirilmektedir. Vatan-
daşın temel ihtiyaçları dikkate alı-
narak bir enflasyon hesaplaması 
yapılmamaktadır. Bu nedenle işçi 
ve kamu çalışanları konfederas-

yonlarının yaptığı açlık ve yoksul-
luk sınırı verileri hayat pahalılığı-
nın durumunu daha doğru biçimde 
ortaya koymaktadır.

Temmuz ayı rakamlarına göre 4 
kişilik bir ailenin Açlık sınırı 3513 
lira oldu. (https://bit.ly/37fjaep)

Geçen yıla göre en çok artış 236 
lira ile süt-yoğurt-peynir kalemin-
de oldu. TÜİK rakamlarına geçen 
Temmuz ayında açıklanan yıllık 
enflasyon %17,53; bu rakam bile 
çok yüksek. Gerçek enflasyonun 
ise daha yüksek olduğunu yaşaya-
rak görüyoruz. Geçen Ocak ayında 
yapılan bir araştırma sonucu yapı-
lan açıklamada bu oranın %36,72 
olduğunu görüyoruz. (https://

www.cumhuriyet.com.tr/haber/
enagrup-yillik-enflasyon-1460-de-
gil-3672-1803546)

AKP iktidarı, Ortaçağcı Tefe-
ci-Bezirgân Sermayenin temsil-
cisidir. Üretimle ilişkisi olmayan, 
yüzyıllardır halkımızın ümüğünü 
sıkan bu sınıfın temel özelliği, ol-
muşu olmamış gibi göstermektir. 

Adamı suya götürür, susuz getirir 
bunlar. AB-D Emperyalizmi ve 
yerli Finans Kapital ile tencere-ka-
pak gibi buluşmuşlar, yaklaşık 
yirmi yıldır halkımıza nefes aldır-
mamaktadırlar. Bu nedenle halka 
gerçekleri anlatması gereken ista-
tistiklerle oynamak, bu iktidar için 
çok doğal bir durumdur.

Burada önemli olan bu gerçek-
dışı açıklamalara inanmamaktır. 
Gerçekleri görmek için aklımızı 
kullanmaktır. Hikmet Kıvılcımlı 
Usta pek çok yazısında, Halkımı-
zın kafadan silahsızlandırılmasını 
anlatır. Kafadan silahsız hale ge-
len halk, yalanı gerçek zanneder. 
Bu nedenle aklımızı kullanmamız, 

hayatın her alanında örgütlü olma-
mız gerekir.

İstatistikler iktidarın elinde, 
ek bir sopa gibi kullanılmaktadır. 
Gerçekler ise yaşadıklarımızdır. 
Gerçek yaşam bize aklımızı kul-
lanmamızı ve örgütlü olmamızın 
gerekliliğini net bir şekilde ortaya 
koyuyor. q
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Av. Tacettin Çolak
Memleket cayır cayır yanıyor. Nerede bu devlet?

Devlet mi kaldı ki denecek?
Haklısınız…
Burjuva hukuk kurallarına göre 

işleyen bir devlet de bırakmadı bu 
AKP’giller. 

Başta Manavgat olmak üzere ülke-
nin dört bir yanında eş zamanlı olarak 
yangınlar başlatıldı. Yakılan yerlerin 
konumlarına bakıldığında ilk akla ge-
len imar rantı oluyor. Çünkü bu konu-
da devletin sabıkası kabarık. 

Yangınların terör amaçlı çıkartıldı-
ğı da olasılık dışı tutulamaz. Zira geç-
tiğimiz yıllarda yaptıkları sabotajları 
“Ateşin Çocukları” diye sahiplenen 
alçaklar olmuştu, biliyorsunuz. 

Çıkan/çıkartılan bu yangınlar hak-
kında devlet ricali tarafın-
dan bilgi verilirken, “her-
hangi bir can kaybımız 
yoktur” ya da “şu kadar 
vatandaşımızı” kaybettik 
diye açıklamalar yapılır.

Bu açıklamalar bile do-
ğaya, çevreye, hayvanlara 
bakış açısındaki sakatlığı 
ele verir AKP’giller’in. 

Çünkü bunların ta-
mamı doğa, çevre, Tarih, 
hayvan düşmanlığında 
birbirleriyle yarışırlar. O 
nedenle “dervişin fikri 
neyse zikri odur” halk sö-
zündeki gibi, kafalarından 
geçenler davranışlarına 
yansır bunların. 

Devletin en tepesindeki koltuğu iş-
gal eden “zat”; eş zamanlı olarak baş-
latılan yangınlardan üç gün sonra ve 
her zaman yaptığı gibi Cuma namazı 
çıkışına denk getirerek açıklama yaptı. 

Yine her zamanki gibi eleştirilere 
hakaretamiz üslupla yanıtlar verdi. 

Yangınlarla ilgili hiçbir sorum-
luluk almadı. Devletin yangın sön-
dürmede uçak kullanmayarak etkin 

davranmadığı ve özellikle Türk Hava 
Kurumunun uçaklarının atıl bırakıldı-
ğına yönelik eleştirilere cevap vermek-
le geçiştirdi. 

Neymiş?
“Herkes bilip bilmeden konuşu-

yormuş. THK’de uçak falan yok-
muş. Kaldı ki, yangına müdahale 
için Rusya’dan kiralanan beş uçak 
varmış.”

Yahu bu sözlerin neresinden tutsa-
nız elinizde kalır be…

Birincisi THK’nin elinde bulunan 
uçakların senin iktidarında atıl bırakıl-
dığını bizzat görevden aldığın kurum 
başkanı söylüyor. 

İkincisi, velev ki THK’nin elinde 
uçak yok. Sen kendine 13 tane uçak 
alırken, yangın bölgesi ve sabotajlara 
açık olan ülkemizde olası yangınlara 

hazırlıklı olmak, buna göre yerel halk-
la birlikte orman bakanlığının profes-
yonel çalışanları arasında yangına ha-
zırlık planları yapmak senin görevin 
değil mi?

Yangın söndürmede en etkili araç 
olan uçak filosunu hazır tutmak senin 
görevin değil mi?

Madem ağzını açınca, ikide bir 
“ben devletim” diyorsun; öyleyse bun-
ları yapacaksın.

Yoksa sen bostan korkuluğu musun 
Efendi…

Peki, “senin”(!) Orman Bakanın ne 
iş yapar? 

O da yangın bölgesinde yaptığı 
açıklamada; “Eksik müdahale yok. 
Coğrafyaya göre uçak değil heli-
kopterlerin daha faydalı olacağı dü-
şünülmüş, zamanla uçaklar filoya 
katılmış. THK ile sorunumuz yok, 
olmaz da. Bu uçak uçabilecek kapa-
sitede değil, uçsa dahi performans 
verebilecek kapasite de yok.” diyor.

Haydaaa, bu ne perhiz bu ne lahana 
turşusu.

Sen diyorsun ki, THK’nin elinde 
uçak falan yok, bakanın diyor ki; el-
deki uçaklar coğrafyaya uygun değil, 
uçabilecek kapasitede değil…

Şimdi hanginiz doğru söylüyor? 
Hiçbiriniz…
Oysa THK Merkez Denetleme 

Kurulu eski Başkanı Bayram Du-
man yaptığı açıklamada; “Manav-
gat yangınında THK uçakları kul-
lanılsaydı, yangın bu kadar büyü-
mezdi”, diyor.

Bak bu adam doğruyu söylüyor. 
Siz ise kuru hamaset yapıyorsu-

nuz. 
Gerçekten de THK’den en yenisi 

15 yıllık olan 12 pilot ayrılmak zo-
runda kaldı. Öyle ki, bu pilotların ba-
zısı 30 yıldır uçuş yapan, deneyimli 
ve dünya ölçeğinde aranan pilotlardı.

Bu pilotlar niçin ayrıldılar?
Çünkü Orman Bakanlığı ihale 

şartnamesini değiştirerek, yangın 
söndürme işinde 5 bin litre ve üzerin-
deki uçakların kullanılacağı kuralını 
getirdi. Fakat THK’nin elindeki uçak-
ların kapasitesi 4 bin 900 litreydi. Do-
layısıyla 100 litre “fark”la Türk Hava 
Kurumunun uçakları devre dışı bıra-
kıldı.

Dünyanın hiçbir ülkesinde uçak ol-
madan orman yangınlarına müdahale 
edilemeyeceği açıktır. 

Bunlar ne yaptı?

Rus şirketi ile anlaşarak, günlüğü 
1,3 milyona dünyanın en pahalı kira-
lamasıyla uçak kiraladılar. Dolayısıyla 
pilotlar da kiralık. Ama bu yangınlar 
serisinde, örneğin Marmaris yangının-
da Rus uçakları da yoktu. 

Niçin?
Çünkü geçen yıl paralarını alama-

mışlar…
Neyse ki, iki gün sonra da olsa Rus 

uçakları getirilmiş.
Tayyip’in Cuma çıkışı yaptığı açık-

lamalarda beş uçakla yangına müdaha-
le ediyoruz, dediği uçaklar da bunlar. 
Yani THK uçakları hangarda bekleti-
lirken, Ruslardan günlüğü 1,3 milyona 
kiralanan uçaklarla övünüyor, bizim 
devlet yöneticileri…

Burada övünülecek değil, utanıla-
cak bir durum var aslında. 

Ama anlayana…
Ayrıca yangında üç gün geçtiği 

halde dışarıdan yardım istenmemesi de 
ayrı bir aymazlık. 

Ama sadece bir insani yardım iste-
yecek yüz bırakmadılar ki kendilerin-
de. 

Peki, neden bunu yaptılar derseniz?
Mustafa Kemal’in kurucusu oldu-

ğu THK’yi bilinçlice devre dışı bırak-
mak için…

İyi de sorunu çözebildiniz mi?
Hayır.
Özellikle Manavgat cayır cayır 

yandı. Köylerimiz haritadan silindi. 
Köylülerimizin yüzlerce hayvanı yok 
oldu, ektiği tarlası, serası yandı. Barı-
nacak evi kalmadı. 

Sonuç olarak; Ortaçağcı AKP; 19 
yıldır kerte kerte devletin tüm kurum-
larını etkisizleştirdi. Artık kendilerini 
hiçbir hukuk kuralı ile bağlı hissetmi-
yorlar. Özellikle YSK’nin aldığı 2,5 
milyon mühürsüz oyun geçerli sayıl-
ma kararı ile çalınan 17 Nisan 2017 
Referandumu ile oluşturulan tek adam 
“Tayyibistan Din Devleti”ne doğru 
hızla yol aldılar. 

Bu tarihten sonra Tayyip’in söyle-
mi bile bariz bir şekilde değişti. Be-
nim meclisim, benim milletvekilim, 
benim bakamın, benim savcım, benim 
yargıcım, benim öğretmenim, benim 
doktorum, benim belediye başkanım 
vs. hepsi; yani devletin tüm kurum ve 
kuruluşlarının hepsi Tayyip’in oldu. 

Bakanlar, deprem, yangın, sel ve 
doğal afet bölgelerine gelip kamuya 
açıklama yaparken bile “sayın cum-
hurbaşkanımızın talimatları gere-

ğince” diyerek söze başlar oldular. 
Öyle ki, Kovid-19 salgınında görev 
verilen Bilim İnsanları bile Tayyip’ten 
habersiz hiçbir açıklama yapmıyorlar, 
yapamıyorlar.

Bitirirken, başlığa dönersek; devlet 
falan yok artık. 

Hatta o, (devlet) tekerlemedeki 
gibi, yandı bitti kül oldu.q

İstatistikler ve GerçeklerProf. Dr. Ercan 
Küçükosmanoğlu
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AKP’giller’in bu çerçevede yandaşla-
rını silahlandırdığı kamuoyu tarafın-
dan uzun süredir zaten bilinmektedir. 
Amerikan yapımı bu suç örgütünün 
taşra ilçe gençlik teşkilatları yönetici-
leri dahi artık belinde silah olmadan 
sokağa çıkmamaktadır. 

TCK’de işlenmemiş suç bırakma-
mış olan AKP’giller, iktidardan düş-
tükleri gün yargılanacaklarını adları 
gibi bildikleri için iç savaş çıkararak, 
ülkeyi yangın yerine çevirerek binler-
ce insanımızı katletmekten dahi çekin-
mezler. İşte bunun için yandaş sivilleri 
ve gençlik teşkilatlarını silahlandır-
maktadırlar.

Fakat Sedat Peker’in son dönem-
lerde AKP’giller’in işlediği suçları bir 
bir deşifre ettiği sosyal medya payla-
şımları AKP’giller’in bu yöndeki ça-
balarının boyutunu bir kez daha gözler 
önüne sermiştir. Bilindiği gibi Sedat 
Peker, attığı son twitlerinde devlet en-

vanterinde kayıtlı olmayan silahların 
Süleyman Soylu tarafından 15 Tem-
muz sonrası yandaş sivillere ve AKP 
Gençlik Kollarına dağıtıldığını yaz-
mıştır. Peker, uzun namlulu Kalaşnikof 
marka silahların bir kasa içerisinde 
2016 yılının Ağustos ayında zamanın 
AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı 
olan Taha Ayhan’a teslim edildiğini en 
ufak detaylarına kadar; silahların yük-
lendiği araçların renk ve marka bilgi-
lerine varıncaya değin ifşa etmiştir. Bu 

ifşa, Sedat Peker’in silah dağıtımının 
içinde yer aldığını söylediği Ahmet 

Onay tarafından da teyit edilmiştir. 
İşte bu ifşaat üzerine harekete ge-

çen Parti Avukatlarımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Süleyman Soylu, Berat Al-
bayrak; silah dağıtım işinde doğrudan 
yer alan Osman Tomakin, Taha Ayhan, 
Abdülsebur Soğanlı, Ahmet Onay’la 
birlikte suça karışan ve ismi tespit edi-
lecek diğer kişiler hakkında suç duyu-
rusunda bulunmuştur.

Parti Avukatlarımızın konuyla ilgili 
yaptığı suç duyurusunun dilekçesinde 
şu ifadelere yer verilmiştir:

“1- (...) Devlet envanterine gir-
meyen, sokulmayan silahların belli 
insanlara, belli bir organizasyon çer-
çevesinde dağıtımı söz konusudur. 
Bu, sıradan bir organizasyon ola-
maz. Bu Hiyerarşik bir yapı kurma-
yı, yani silahlı bir örgütü gerektirir. 
Dolayısıyla adı geçen şüphelilerin fiil 
ve eylemleri TCK M. 220 kapsamına 
giren fiil ve eylemlerdir.

“2- Ayrıca şüpheliler Görevi ne-
deniyle zilyedliği kendisine devre-

dilmiş olan veya koruma ve gözeti-
miyle yükümlü olduğu silahları baş-
kalarına devrederek TCK M. 247-1 
kapsamına giren zimmet suçunu da 
işlemişlerdir.

“3- İddialar ve aynı zamanda suç 
duyurumuzda şüpheliler arasında 
yer alan Ahmet Onay’ın açıklamala-
rı göstermektedir ki, şüpheliler Dev-
letin Güvenliğine ve Anayasal Dü-
zene ve bu düzenin işleyişine karşı; 
TCK M. 314 kapsamına giren silahlı 
örgüt kurup, faaliyetlerinde kullan-
mak üzere TCK M. 315’e göre silah 
sağlamışlar ve TCK M. 316’ya göre 
suç için anlaşmışlardır.”

Ayrıca suç duyurusu dilekçesinde, 
AKP’giller’in işlediği bu ağır suçlarla 
ilgili derhal re’sen soruşturma başlat-
ması gereken Cumhuriyet Savcılarına 
asli görevleri bir kez daha hatırlatıl-
mıştır. 

Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
konuyla ilgili Çağlayan Adliyesinde 
yaptığımız suç duyurusunun ardından 
bir de basın açıklaması gerçekleştir-
dik. Basın açıklamasını yapan HKP 
İstanbul İl Yöneticisi Doğan Çıngı 
Yoldaş, her geçen gün AKP’giller’in 
işlediği bir ağır suçun daha kanıtla-

rıyla gün yüzüne çıktığını dile getirdi. 
Doğan Yoldaş, bu ağır suç karşısında 
hiçbir savcının harekete geçmediğini 
vurgulayarak bu durumun, Yargının 
AKP’giller’in hukuk bürolarına dönüş-
tüğünün bir göstergesi olduğunu ifade 
etti. AKP’giller’in işlediği suçların 
sadece bununla sınırlı olmadığının al-
tını çizen Yoldaşımız, Halkın Kurtuluş 
Partisi’nin bu suç duyurusuyla Tarihe 
bir not daha düştüğünü ve Partimizin 
AKP’giller’e karşı mücadeleye aralık-
sız bir şekilde devam edeceğini söyle-
yerek basın açıklamasını sonlandırdı. 

Genel Başkan’ımız Nurullah An-
kut’un söylediği gibi AKP’giller ne 
yaparlarsa yapsınlar, nereye çıkarlarsa 
çıksınlar, işledikleri binbir türlü suçun 
hesabını vermekten kurtulamayacak-
lardır. Cumhuriyet Savcıları görevleri-
ni yapmasa da, adına muhalefet denen 
Meclisteki Amerikancı Burjuva Parti-
leri ölü numarasına yatsa da Partimiz 
her alanda mücadelesini sürdürecek, 
örgütlü halkın gücüyle Devrimci De-
mokratik Halk İktidarını kuracaktır.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
12 Temmuz 2021 

HKP Genel Merkezi

AKP’giller’in Orman Genel Mü-
dürlüğü, Muğla/Milas İkizköy 

bölgesindeki 740 dönümlük alanı 
kaplayan, yöredeki tüm canlılara ev 
sahipliği yaparak yaşam kaynağı olan, 
yüzlerce yıllık doğal kızılçam ağaçla-
rından oluşan Akbelen Ormanı’nı, 
yaptığı vurgunlarla bildiğimiz yandaş 
Parababalarından LİMAK’a, Yeni-
köy-Kemerköy Termik Santralleri’nin 
kömür ihtiyacını karşılamak üzere 
peşkeş çekmiş. Bunun üzerine yöre 
halkı örgütlenerek fiili mücadeleye 
başlamış. Bu hukuksuzluğa karşı, hu-
kuki alanda da Yürütmeyi Durdurma 
istemiyle dava sürecini başlatmış. An-
cak vurguna, talana doymayan yandaş 
şirket, yargı sürecini beklemeden ağaç 
kesimlerine başlamış. Bunun üzerine 
İkizköylüler, ormanlık alanda Direniş 
Çadırlarını kurarak direnişe geçmişler.

Sosyal medyayı da kullanarak ses-
lerini, yaşam kaynaklarının katledil-
mesine karşı yükselttikleri çığlıklarını, 
onurlu direnişlerini Türkiye’ye duyur-

maya çalışmaktalar. 
Biz de Türkiye’nin en halksever, 

en vatansever, en doğasever, en hay-
vansever partisi olarak bu çığlığa yanıt 
verdik. HKP İzmir İl Örgütü olarak, 24 
Temmuz 2021 tarihinde, asırlık ağaç-
lardan oluşan ormanlarının katledilme-
sine karşı durmak için direnişe geçen 
İkizköylüler’in bu mücadelelerine des-
tek ziyaretinde bulunduk. 

AKP’giller’in, Ortaçağcı gericili-
ğin, kadına yönelik saldırılarının ala-
bildiğine azgınlaştığı, kadınlarımızı 
üretimden, sosyal yaşamdan uzaklaş-
tırarak bir cariye gibi evde dört duvar 
arasına hapsederek köleleştirmeye 
çalıştığı bir süreçte, Akbelen Orma-
nı Direnişi’nin önderliğini genciyle, 
yaşlısıyla İkizköylü kadınlarımız ya-
pıyorlar. Bu anlamda bir yandan Pa-
rababalarının sömürü düzenine karşı 
direnirken, bir yandan da Ortaçağcı 
gericiliğin kadına yönelik saldırılarına 
meydan okuyorlar. 

Direnişin sembol ismi Necla Işık. 
O, tam bir halk önderi. 42 yaşında, 
yaşamı o topraklarda üretim yaparak 

geçmiş. Biri kız diğeri erkek iki gen-
cin annesi. Onlar da anneleri ile bir-
likte direniş alanındalar. 82 yaşındaki 
kayınvalidesi Esma Nine de direniş 
alanında. Gelini ve torunu iki yandan 
kollarına girerek yürümesine yardımcı 
oluyorlar ama o, vücuduna da direne-
rek mücadeledeki yerini terk etmiyor. 

Necla Bacı’mızla HKP’li kadınlar 
olarak söyleşiyoruz. Büyük bir inanç 
ve kararlılıkla, yaşam alanlarını, doğa-
larını katleden, kendi ifadesi ile “nefes-
lerini kesen” katliamcılara karşı dire-
nişlerini anlatıyor bizlere. Bu zalimler 
diyor, yalnızca asırlık ağaçlarımızı, 
börtü böceğimizin, kurdun kuşun evini 
katletmiyor; bizler hep burada yaşadık. 
Anılarımız, geçmişimiz var. Çocukları-
mız var, hatta doğmamış çocuklarımız 
var. Burası yok olursa, geçmişimiz de 
geleceğimiz de yok olur. İnsanlığımız 
yok olur, işte onun için direniyoruz, 
diyor. 

Konuşurken gözlerini dolu dolu 
yapıyor yüreğindeki yangın; dudakla-
rını titretiyor içindeki hınç ve öfke. Bu 
sorun yalnızca bizim sorunumuz değil, 

diye devam ediyor. Yalnızca Akbelen 
Ormanı meselesi değil, diyor; ülkemi-
zin sorunu, vatan sorunu, hatta tüm in-
sanlığın sorunu, diye ekliyor. Antiem-
peryalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın 
bu toprakları nasıl vatan yaptığını, ka-
zanımlarını çok iyi biliyor Necla Işık. 
Bu vatan kanla kazanıldı; çocuk yaşta-
kiler bile elde silah can verdiler; onlara, 
atalarımıza borcumuz var, diye devam 
ediyor. 

İkizköylü kadınların Akbelen Or-
manı savunması, Ege topraklarında 
Birinci Kuvayimilliyeci kadınlarımı-
zın ne köklü bir miras bıraktıklarının 
kanıtı oluyor. Necla Bacı’nın, Esma 
Nine’nin ve direniş alanındaki tüm 
İkizköylü kadınların onurlu mücadele-
si, Yunan işgaline karşı Yörük Ali Efe 

Çetesi’ne 23 yaşında elde silah katılan, 
gösterdiği bu kahramanlıkla yöredeki 
diğer kadınları da mücadeleye katan 
Çete Emir Ayşe’nin geleneğinin sür-
düğünü gösteriyor. 

Partimizin ilk Genel Başkanı, Tür-
kiye Devrimi’nin Önderi, Usta’mız 
Hikmet Kıvılcımlı İçin Halkın Kurtu-
luş Mücadelesinde kadınlarımızın yeri 
apayrıdır. O, devrimin öncüsü olan 
partisinin programının Amaç madde-
sine, “yarımız olan kadını ön safta 
bulmak” diye yazarak bu düşüncesini 
vurgulamıştır. 

Bizler, Hikmet Kıvılcımlı’nın dü-
şünce kızları olan Kurtuluş Partili 
Kadınlar, inanıyoruz ki sosyal kurtu-
luş ile taçlandıracağımız İkinci Kurtu-
luş Şavaşı’mızda da kadınlarımız en 
ön saflarda yerlerini alacaktır.

Anacıl düzenin simgesi Ana Tanrı-
ça Kibele’de vücut bulan ve Anadolu 
topraklarında kadınlarımızın binlerce 
yıldır sönmesine hiç izin vermeden 
ellerinde taşıdıkları adalet, dürüstlük, 
insanlık onuru, cesaret, yiğitlik, eşitlik, 
özgürlük meşaleleri bugün de İkinci 
Kurtuluş Mücadelemizin yolunu ay-
dınlatıyor.q

29.07.2021

Geçtiğimiz günlerde nöbet yeri Parti-
miz tarafından ziyaret edilmiş, daya-
nışma duygularımız köylülerle pay-
laşılmıştı. 30 Temmuz Cuma günü 
Direnişçi Köylülerin çağrısı üzerine 
nöbet yerinde eylem yapıldı. Eyleme 
Partimiz de katılarak destek verdi. 
Partimiz adına Merkezi Kadın-Çocuk 
Komitesinden Prof. Dr. Özler Çakır 
bir konuşma yaptı.

Özler Çakır konuşmasında şunları 
söyledi:

***
Saygıdeğer Halkımız, 

İkizköylüler;
Sizleri Halkın Kurtuluş Partisi İz-

mir İl Örgütü ve Merkezi Kadın-Çocuk 
Komitesi adına selamlıyorum. 

Ben Prof. Dr. Özler Çakır. 
İkizköy’de bir Direniş sürüyor. Çevre 
Direnişi gibi görünüyor; aslında bu Pa-
rababalarının sömürü düzenine karşı 
bir Direniştir. Sömürü düzenine 
karşı hiçbir Direniş sınıflarüstü 
düşünülemez. Ve sınıflarüstü bir mü-
cadele ile yürütülemez. Bu; ezen ile 
ezilenin, sömüren ile sömürülenin mü-
cadelesidir. 

Ülkemiz alev alev yanıyor. Bu 
yangın 19 yıldır giderek artmakta. 

Ocaklara düştü yangın, sadece çev-
remiz yanmıyor. Ekonomimiz yanı-
yor. İşçi Sınıfımız yanıyor. Halkımız 
yanıyor, doğasıyla börtü, böceğiyle, 
çevresiyle yanıyor. Vatanımız yanıyor, 
vatanımızda Halkımız yanıyor, insan-
larımız yanıyor. Bunun farkında olmak 
durumundayız. 

Bu ülke Birinci Antiemperyalist 
Kurtuluş Savaşı’nı verdi. 1950’lerden 
bu yana ülkemizi yeniden ABD-AB 
Emperyalistleri teslim aldı. Bugün de 
iktidarda Ortaçağcı AKP’giller var. 
Bunlar antika ve modern sermayenin 
şu anda iktidardaki temsilcileridir. 
Ama bu temsilciler, sınıflarüstü bir 
mücadele düşünülürse hiçbir zaman 
başımızdan defolup gitmezler. 

Dolayısıyla verilecek mücadele, 
İşçi Sınıfı önderliğinde Halkın Kurtu-
luş Mücadelesidir. Bunu asla ve asla 

göz ardı etmememiz gerekir. Burada, 
bu topraklarda Birinci Kuvayimilliye 
Geleneği sürüyor. Buradaki kadınla-
rımız yalnızca çevre, sömürü ve Pa-
rababaları düzenine karşı mücadele 
vermiyorlar. Aynı zamanda 
Ortaçağcı AKP’ giller’in kadını hap-
setmek isteyen, bir cariye gibi gören 
anlayışına karşı da başkaldırıyorlar. 
Bir Kadın Direnişi yürüyor. 

O nedenle HKP’li kadınlar adına 
da Direnişçi Kadınlarımızı saygıyla se-
lamlıyorum. Gün, Halkın Demokratik 
İktidarını kurmak için İkinci Kurtuluş 
Mücadelesine tüm gücümüzle sarılma 
günüdür. Ve er geç bu mücadele kaza-
nılacaktır. 

Şan olsun burada Direniş yürü-
ten kadınlarımıza!

Şan olsun İkizköylülere! 
Saygılar…

***
Eylem, yapılan diğer konuşma-

ların ardından mücadeleye devam 
kararlılığı ile sona erdi. Partimiz bu 
onurlu mücadelenin yanında olmaya 
devam edecektir.

30 Temmuz 2021

HKP İzmir İl Örgütü

Konya’nın Meram ilçesine bağlı 
Hasanköy Mahallesinde 30 Tem-

muz akşamı yapılan bir saldırı sonucu 
Dedeoğulları Ailesine mensup dördü 
kadın olmak üzere yedi masum insa-
nımız acımasızca, canice ve alçakça 
katledildi. Olayın failleri olan şeref-
sizler insanlıktan o kadar çıkmışlardı 
ki masum yedi insanı katletmekle ye-
tinmeyip bir de Dedeoğulları Ailesinin 
yaşadığı evi ateşe verdiler.

Yapılan bu katliam, doğal olarak 

kamuoyu nezdinde büyük bir infial 
yarattı. Yüreğinde zerre kadar da olsa 
vicdan, merhamet ve acıma duygusu 
barındıran tüm insanlarımız bu aşağı-
lık katliamı lanetlediler.

Bir aileden kadınlar da dahil olmak 
üzere yedi masum insanın katledilme-
si, elbette ki her halükârda büyük bir 
alçaklıktır, kahpeliktir. Fakat Kon-
ya’daki katliamın en önemli yönlerin-
den biri, katledilen ailenin Kürt bir aile 

olmasıdır. 
Her ne amaçla, kim tarafından 

yapılmış olursa olsun bu tür alçakça 
katliamlar, bin yıldır bu coğrafyada 
kardeşçe yaşama iradesini göstermiş 
olan Kürt ve Türk Halkları arasına 
nifak sokma çabaları içinde bulunan, 
başta ABD-AB Emperyalistleri olmak 
üzere tüm karanlık odakların ekmeğine 
yağ sürmektedir. Bu tür katliamlar za-
man zaman ipleri CIA’nın elinde olan 
Kontrgerilla tarafından iradi olarak 
tertiplenmekte, zaman zaman kişiler 
ya da aileler arasındaki özel sorunla-
ra dayanmaktadır. Her iki durumda da 
ortaya çıkan karanlık provokatörler, bu 

tür alçaklıkları Türk ve Kürt Halkları 
arasındaki kardeşliği baltalamak için 
bir fırsat olarak görmektedirler.

İşte bin yıl boyunca etle tırnak 
gibi kaynaşmış bulunan Halkları-
mızın kaçınması gereken en önemli 
tehlike budur. 1071’de Malazgirt’te, 
1915’te Çanakkale’de, ardından An-
tiemperyalist Birinci Kurtuluş Sava-
şı’mızda kader birliği etmiş, düşmana 
karşı omuz omuza savaşmış olan 
Türk ve Kürt Halkları; araya nifak 
tohumları serpmek isteyen karanlık 
güçlere prim vermeyecek kadar uya-
nıktır, duyarlıdır, hoşgörülüdür. Hiçbir 
güç, Kürt ve Türk Halkları arasın-

daki bağları koparmaya muktedir 
olamayacaktır.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak ca-
nice katledilen Dedeoğulları Ailesinin 
yakınlarına başsağlığı diliyor, acılarını 
yürekten hissediyor ve paylaşıyoruz.

Partimiz Konya İl Örgütünden bir 
heyetimiz de bugün acılı ailenin yakın-
larına taziye ziyaretine gitmiş ve Par-
timizin başsağlığı dileklerini iletmiştir.

Yaşasın Kürt ve Türk Halkları-
nın Ebedi Kardeşliği!

1 Ağustos 2021 

HKP Genel Merkezi

Yarımız olan kadını ön safta bulmak:
Akbelen Ormanı Direnişi

Milas Akbelen Ormanları için
İkizköylülerin Direnişine
desteğimiz devam ediyor

Konya’da yedi masum Kürt insanımızın canice,
alçakça katledilmesini lanetliyoruz!

Prof. Dr. Özler Çakır

Baştarafı sayfa 1’de

Baştarafı sayfa 1’de

Yandaş sivillere ve kendi gençlik kolları teşkilatlarına silah dağıtarak
iç savaş hazırlığı yapan AKP’giller hakkında

Suç Duyurusunda bulunduk!
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Din Maskesi takındırtılarak ABD, 
İngiltere ve Siyonist İsrail tarafından 
Türkiye’nin üzerine çöktürülen bu 
Haramiler Saltanatından kurtulmadan, 
boynuna dolanan bu lanet halkasını çı-
karıp atmadan Türkiye, hiçbir derdine 
derman bulamaz... Günbegün eriyip 
dağılmaya, çöküp parçalanmaya de-
vam eder...

Başında sınangılı Türkiye düşma-
nı, Kuvayimilliye, Mustafa Kemal ve 
Laiklik düşmanı, “Keşke Yunan Galip 
Gelseydi”ci, vicdan, merhamet, hak 
hukuk, adalet bilmez ve tanımaz, kri-
minal psikopat bir CIA devşirmesi; 
kanmak doymak bilmez kamu malı 
hırsızı, vatan satıcı ABD piyonu var, 
bu siyasi parti görünümlü suç örgütü-
nün oluşturduğu iktidarın. 

Hile ve desiseyle, ABD kumpa-
sıyla Türkiye’nin başına tünetilmiş ve 
giderek metastaz yapmış ölümcül bir 
kanser gibi Türkiye’nin tüm kurum-
larına sirayet etmiş-yayılmış bu habis 
yapı sökülüp atılmadıkça, zorlu bir 
cerrahi müdahaleyle ülke bunlardan 
temizlenmedikçe, çöküşe doğru sürük-
lenişimiz durdurulamaz...

Türkiye’yi çökertip, ayrıştırıp Yeni 
Sevr’e hazırlamakla görevlendirilmiş 
bu hainler haini Kriminal Yapı, hiçbir 
şeyi rastlantısal olarak yapmıyor. 

Her şeyi bilinçli, planlı program-
lı, sistemli ve eksiksiz olarak yapıyor. 
Daha doğrusu öyle oynatılıyor. İpler 
bütünüyle ABD’nin elindedir. İktidar-
da kalma ve küplerini doldurma, dolar 
milyarderleri olma karşılığında ABD 
Emperyalist Çakalının her dediğini 
ikiletmeksizin yapıyor bu ihanet ikti-
darı.

Bakın Brüksel’deki NATO toplan-
tısında, ABD Haydudunun yeni şefi, 
Türk Düşmanlığıyla kafayı bozmuş 
Joe Biden karşısında, bir kez daha 
aman dileyip diz çöktü Tayyip. 

Ne demişti Tayyip’in eski akıl ho-
calarından, ajanlaşmış, BİM’in de ku-
rucusu olan Cüneyt Zapsu, “Karanlık-
lar Prensi” Richard Perle karşısında?

“Bu adamı kubura süpürmeyin, 
kullanın!”

O alçaklar da kullanıyorlar işte...
Joe Biden alçağı da aynı şeyi ya-

pıyor. 
Ve bu görüşmede kimi kullanılıyor 

tercüman olarak?
 Ortaçağcı, Amerikan vatandaşı 

Merve Kavakçı’nın kızı, Kaçak Saray 
elemanı Fatima Gülham Abusha-
nab...

Devletin resmi tercümanı neden 
kullanılmıyor? 

Tayyip’in diz çöküşüne ve teslimi-
yet ihanetine tanıklık etmemesi için... 

Yani normal devlet diplomasisi filan da 
kalmamıştır artık. Çünkü devlet artık 
Tayyipgiller adlı suç örgütünün eline 
geçirilmiştir hemen bütün kurumlarıy-
la...

Tayyip’e ne deniyor orada?
Şu:
“Biz Amerika olarak askeri anlam-

da çekiliyoruz Afganistan’dan. Fakat 
diplomatik temsilciliklerimiz açık ka-
lacak... Müttefiklerimizin de öyle...

“Afganistan’ın karayolu ulaşımla-
rı Taliban’ın eline geçmiştir bütünüy-
le. Sadece başkent Kabil’in havaalanı 
açıktır uluslararası ulaşıma. Ve sadece 
buranın kontrolü Taliban’ın eline geç-
memiştir henüz. İşte oranın kontrolü-
nü bizim adımıza siz yani Türk Askeri 
sağlayacak. Tamam mı?”

Tayyip duraksamadan; “Emrin 
olur!”, demiştir. “Yalnız bana biraz 
ekipman ve finansman sağla.” Öbürü 
de; “Öyle olsun”, demiştir. 

Artık Kabil’de Türk Askeri vuruşa-
cak ve kayıplar verecek, Taliban adlı, 
El Kaide, El Nusra ve IŞİD gibi baş ke-
sen Ortaçağcı örgütlerin içinden çıktığı 
Ana Dinci Yapıyla...

Hatırlanırsa kısa süre önce bu din-
ci caniler örgütü bir doğumevi bastı. 
İkisi doğum yapmak üzere olan, biri 
de küvözdeki yavrusunun üstüne ka-
panan kadın olmak üzere 25 kadın ve 
sağlıkçıyı katletti. Böylesine aşağılık, 
insanlıktan çıkmış bir katiller örgütü-
dür Taliban...

Selefi Vahhabi Ortaçağcı dinci ide-
olojiyle, Pakistan’daki Medreselerde 
yetiştirmiştir bu katiller sürüsünü ABD 
Emperyalist Çakalı. Pakistan’da sayı-
ları yirmi bini bulan Medrese açtırmış-
tır ABD, bu canileri yetiştirmek için... 
Ve katil sürüsünü her türden silahla 
donatarak ve eğiterek Afganistan’daki 
sosyalist iktidarın üzerine sürmüştür... 
Bu insanlık dışı işin finansmanını, baş-
ta Suudi Arabistan olmak üzere Müs-
lüman ülkeler sağlamıştır. Canilerin 
silahlandırılıp askeri eğitimden geçiril-
mesini de CIA, Pentagon ve Washing-
ton yapmıştır...

Uluslararası emperyalistlerin, 
Müslüman ülkelerin ve hatta acıdır ki 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin ittifak ha-
lindeki saldırılarına karşı, Muhammed 
Necibullah liderliğindeki Sosyalist İk-
tidar tek başına dört yıl direnmiştir. 

İzlendiği gibi Taliban liderleri şu 
günlerde Çin’i de ziyaret etmişlerdir. 
Ve Uygur Türklerine karşı mücadelede 
birlikte davranmayı karar altına almış-
lardır.

Eee, dostlukları eskiye dayanır...
Dünyadaki Maocu hareketler de 

desteklemiştir Taliban’ı o yıllarda. Ve 
bizdeki İ. Kaypakkayacı gruplar da... 
Bilmiyoruz; bu meczuplaşmış hareket-
ler şu anda desteklerini sürdürmekte 

midirler...
Joe Biden alçağı bir görev daha 

vermiştir Tayyip’e: “Afganistan’dan 
ülkedeki savaş ve kıtlıktan kaçan Af-
ganlar Türkiye’ye gelecekler, İran üze-
rinden; sen onları itirazsız kabul ede-
ceksin!”

Tayyip buna da; “Emrin olur!”, 
demiştir. Ve günde ortalama bin kişi, 
İran sınırından Türkiye’ye girmektedir 
artık...

Türkiye’nin nüfus yapısını da de-
ğiştirerek Yeni Sevr için daha uygun 
bir ortam sağlama derdindedir ABD...

Tabiî bu durum Tayyipgiller’in de 
istediği bir şeydir. Bunlar da tıpkı Ba-
tılı Emperyalistler gibi Türkiye düşma-
nıdırlar...

Kerbela Katliamı sonrasında ne de-
mişti Şam’daki Yezid?

“Bedir’in intikamını aldık.”
Tayyipgiller ve Ağababaları ABD, 

İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya ne 
demektedirler şimdi?

“Birinci Kuvayimilliye’deki, Pon-
tus, Taşnaksütyun Ermenileri ve Yu-
nanistan’ın uğradığı hezimetin öcünü 
alıyoruz.”

Uluslararası para spekülatörü Ge-

orge Soros, yıllar önce Can Dündar’a 
verdiği röportajda; “En iyi ihraç ürü-
nünüz Ordunuzdur”, demişti.

Hain, ABD işbirlikçisi Tayyipgiller 
aynen Soros alçağının dile getirdiği 
bu kurala göre oynuyor, Suriye ve Af-
ganistan’a Türk Ordusu’nu ABD’nin 
emri üzerine göndererek...

Hatırlanacağı gibi hain, Ameri-
kan uşağı Bayar-Menderes Çetesi de 
1950’de yine ABD’nin emri üzerine 
dört bin beş yüz kişilik bir tugaydan 
oluşan Türk Ordusu’nu Kore’ye gön-
dererek orada 884 vatan evladının yok 
yere hayattan koparılmasına sebep ol-
muştu. 

Tayyipgiller Türk Ordusu’nu sa-
tar, Kuvayimilliye yadigârı tüm kamu 
işletmelerini satar... Tank Palet Fab-
rikası’nı satar... Doğu Akdeniz’deki, 
Ege’deki Mavi Vatan’ı satar. Ege’de 
yirmi Adamızı Yunanistan’a satar. 
Dağlarımızı, ovalarımızı, ormanları-
mızı, ırmaklarımızı, göllerimizi satar... 

Limanlarımızı satar... Satmayacakları 
hiçbir değer ve varlık yoktur bunların...

Orduyu, Yargıyı, Eğitimi çökertir... 
Hemen tüm eğitim kurumlarını, Pakis-
tan Peşaver Medreseleri benzeri Orta-
çağ kurumlarına çevirir.

Akla, mantığa, bilime düşman 
“Dindar ve Kindar bir nesil yetiştir-
meye” yönelir bütün gücüyle. Ancak 
böyle insanlardan, seçmenlerden olu-
şan bir Türkiye’de iktidarını sürdüre-
bileceğini düşünür ve planlar. Ve de 
uygular bu halk düşmanı planlarını...

Ordunun okullarını ve hastanele-
rini kapattığı gibi serum ve aşı üre-
ten Hıfzıssıha Enstitüsünü de kapatır. 
Ülkeyi aşı üretemez duruma düşürür. 
Kovid-19 salgınında da dışarıdan aşı 
alamadığı için Milleti aşısız bırakır. 
Bu konuda yaptığı daha onlarca bilim 
ve akıl dışı uygulamayla en az yüz bin 
insanımızın yok yere ölmesine sebep 
olur. Bu konudaki ihanetlerini ayrıntı-
lıca izlemek için saygıdeğer Halk Sağ-
lığı Uzmanı doktorumuz Prof. Ahmet 
Saltık’ın konuşmalarına kulak veril-
melidir. 

Türk Hava Kurumunu da bir an-
lamda kapatır. Yöneticilerini görevden 
alarak Kayyum atar oraya da... Kay-
yum Başkanı da ülke alev alev yanar-
ken düğüne gider, bilindiği gibi.

Gerçi gitmese ne olur?
Olumlu bir iş mi beklenir bunlar-

dan...
THK’nin 1400 taşınmazından kırk 

küsur taşınmazını hemen şimdi, zaman 

içinde de tamamını yeme derdindedir 
bunlar... 

Kurumun uçaklarını hangara çekip 
çürümeye terk ederler. Dedik ya bunlar 
ülkemizi bütünüyle çökertme derdin-
dedirler, diye...

THK’nin pilotlarının ve teknik per-
sonelinin işine son verirler...

71 ayrı bölgede yangın çıkar, on 
binlerce hektar ormanlık alanımız, 
içindeki canlılarıyla, bazı yerlerde 
köyleri, kasabalarıyla birlikte yanıp 
kül olmaya başlar; medyanın sorusu 
üzerine Tayyip’in Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli; “Envanteri-
mizde yangın söndürme uçağı yok”, 
der...

Şaka gibi, değil mi?..
Ama şaka değil; kallavisinden iha-

net...
THK’nin eski Başkanları Emekli 

Korgeneral Erdoğan Karakuş ve Ah-
met Bertan Nogaylaroğlu ve pilotları; 
“Şu an uçmaya ve yangına etkin şekil-

de müdahale etmeye hazır beş uçağı-
mız var”, der. Fakat bunların uçmasına 
izin verilmez...

Rusya’daki bir özel şirketten kira-
lanan üç uçakla yangın söndürülmeye 
çalışılır.

Ayrıca da bütün hırpalanmışlığına 
rağmen şu anda bile toplumun en ör-
gütlü gücü Ordu’dur. Bu türden afet-
lerde zararı en aza indirmek ve olayı 
bir an önce sonlandırmak için bu gü-
cün kullanılması gerekirdi. Ayrıca 
Ordu’nun bu afetle nasıl mücadele 
edileceği hakkında bilgi, birikim ve 
deneyimi de vardır. Çünkü yangınlar, 
savaşların da bir parçasını oluştururlar.

Neden Ordu’ya görev vermiyorsun 
Tayyip?

Ona olan düşmanlığından değil 
mi?..

Bütün derdin, aman Ordu’nun bir 
saygınlığı oluşmasın, biz onu devamlı 
aşağılayalım, hırpalayalım; darbecilik-
le, vesayetçilikle suçlayalım, böylece 
de onun saygınlığını ve özgüvenini tü-
müyle ortadan kaldıralım. Ancak o za-
man Ordu’yu, Kaçak Saray’ın emrinde 
site güvenlikçisi konumunda kullana-
biliriz, diye düşünüyorsun değil mi?..    

Adamların yangınla etkin mücade-
le edelim, fazla kayba uğramadan işi 
sonlandıralım diye bir derdi yok ki... 

“Orman yanarsa yansın, zaten 
ağaçların sonu ya yanmak ya da çürü-
mek değil midir? Üstelik böyle blok 
şekilde yanarsa yeni rant alanları açılır. 
Bu da kârlı bir şeydir bizim için.” Dü-
şünce bu, Tayyipgiller’de...

Yüzölçümü Türkiye’nin yaklaşık 
6’da 1’i olan Yunanistan’ın 38 yangın 
söndürme uçağı varmış. Tayyipgiller 
Türkiyesi’ninse hiç... Bunun anlamı 
ihanetten, halk ve vatan millet düş-
manlığından başka ne olabilir?..

Saygıdeğer Halkımız;
Bu ihanetler, bu hırsızlıklar, yol-

suzluklar ve kötülükler iktidarından 
kurtulmazsak, Türkiye’mizi bunların 
işgalinden kurtarmazsak, bu gidişin 
sonu Yeni Sevr’e kadar varır. 

Yugoslavya’nın, Irak’ın, Libya’nın 
ve Suriye’nin başına gelen felaket bi-
zim de başımıza gelir...

Sakın; “Onlara gelir ama bize gel-
mez”, deme!..

Ve asla aklından çıkarma ki ABD, 
bu satılmışlar iktidarını Yeni Sevr’e 
kendi yönetimlerinde taşıması için 
oluşturdu-var etti ve Türkiye’nin bo-
ğazına bir idam ilmiği gibi taktı...

Öyleyse birincil görevimiz, en ön-
celikli işimiz, o ilmiği boynumuzdan 
çıkartıp “İnsan Soyunun Başdüşmanı 
ABD Emperyalistleri”nin suratına fır-
latmaktır...

Tarih bize, Kuvayimilliyecilerin 
torunlarına bu görevi vermiştir... Bu 
tarihi görevimizin sorumluluğuna ya-
raşır bir mücadeleyle donanırsak, za-
fer mutlaka bizimdir... Ancak o zaman 
“Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikle-
ri gibi giderler!”

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
2 Ağustos 2021

Başyazı
Nurullah Ankut

Baştarafı sayfa 1’de

Kuvayimilliyecilerin torunlarının mücadelesi;
bu ihanetler, hırsızlıklar, yolsuzluklar

iktidarını alaşağı edecek!
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Aynen şöyle der Mossad:
“Birine para verdiniz mi, onu 

devşirmiş olursunuz! Çünkü para-
yın alan, bunun bir karşılığının ola-
cağını bilir. Ve o karşılığı da istendi-
ği anda ödeyecek olmayı kabul etmiş 
olur...”

İnsanların birbirlerini yük hayvanı 
olarak gördüğü, insanların insanlıktan 
çıkartılıp çamurlara bulandığı, durum-
ları ve çıkarları birbirine zıt sınıflara 
ayrılmış-parçalanmış Sosyal Sınıflı 
Toplumda, kimse kimseye öyle yüklü 
miktarda para vermez, bağışlamaz...

Baksanıza, öz kardeşler bile anne 
babalarından kalan üç kuruşluk malı 
paylaşamıyorlar, birbirleriyle kanlı 
bıçaklı kavgalara giriyorlar ve ömür 

boyu küs kalabiliyorlar. 
Daha dünün haberi; Osmaniye’de 

kuzenler, dut ağacının dalları karşı ta-
rafın bahçesine sarktığı için kav-
gaya tutuşmuşlar ve biri diğerini 
bıçaklayıp öldürmüş. İnsanlar bu 
hallerdeler gayrı... 

Evet, bu da birkaç gün önce-
nin bir haberi:

***
Amerikan vakfı Türki-

ye’de hangi medyaya ne para 
verdi...

Rekor 476 bin dolar ile 
Medyascope

Türkiye’de kritik kuruluş-
ların ABD merkezli vakıf olan 
Chrest Foundation’dan yüz bin-
lerce dolarlık hibe aldığı ortaya çıktı. 
Bu kuruluşların başında gazeteci Ru-

şen Çakır’ın kurduğu Medyascope adlı 
haber sitesinin olması dikkat çekti.

Vakfın kendi internet sitesinden 

açıkladığı listede Türkiye’den birçok 
kuruluş var. On binlerce dolarlık des-

tek alan kurumlar arasında Anadolu 
Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Fil-
mmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, 
Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbes-
tiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, 
Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gaze-

tecilik Platformu P24, Mekanda 
Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın 
Derneği, Ekonomi ve Dış Po-
litikalar Merkezi (EDAM) ile 
TESEV, Türkiye Aile Sağlığı 
ve Planlaması Vakfı (TAPV), 
Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır 
Siyasal ve Sosyal Araştırmalar 
Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.

Bu kuruluşlardan alınan 
“destek” miktarları şöyle:

Medyascope: $476,720
Serbestiyet: $ 49,995
140Journos: $60,000
P24: $124,015
Destek alan kuruluşlar ara-

sında en dikkat çekeni ise halen yayın 

hayatını aktif bir şekilde sürdüren ga-
zeteci Ruşen Çakır’ın kurucusu oldu-
ğu Medyascope oldu. Yayın hayatına 
2015 yılında başlayan kurum, derneğin 
açıkladığı kayıtlara göre Chrest Foun-
dation’dan bir yıl sonra destek almaya 
başlıyor.

Medyascope’un 2016’dan 2020 yı-
lına kadar aldığı toplam destek 476 bin 
720 dolar olurken, bu rakamın güncel 
kur ile 4 milyon lirayı aştığı anlaşıldı.

Dernek tarafından tanımlanan 
“Desteğin” amacı ise partizan olmayan 
ana akım medya çalışmaları olarak be-
lirtildi.

NEDİR BU CHREST FOUNDA-
TION

Medyascope başta olmak üzere 
Türkiye’deki kuruluş ve derneklere 
binlerce dolarlık “hibe” desteği veren 
söz konusu dernek, Amerika Birleşik 
Devletleri Irving, Texas’da kurulmuş 
bir vakıf olmasıyla tanınıyor.

Nurullah Ankut Mossad’ın Altın Kuralı ve Satılmışlar Güruhu



iyecilerimiz cansiparene çalışıyor, ya-
şamlarını yitiriyor ama iktidardaki za-
lim AKP’giller’den tek bir önlem, tek 
bir insani davranış yok.  Halkımızla 
alay ediyorlar, çay dağıtıyorlar bu vic-
dansızlar, insanlıktan nasibini almamış 
bu Dördüncü Tür yaratıklar. 

Türkiye’nin en halksever, en insan-
sever, en doğasever, en yurtsever, en 
hayvansever partisi olan Halkın Kurtu-
luş, Parababaları düzeninin halkımıza 
çektirdiği bu acılara, doğada yaptığı bu 
tahribata ve işledikleri suçlara bu kez 
de sessiz kalamazdı. Hep yaptığımız 
gibi, Tarihe not düşmek amacı ile 2 
Ağustos 2021 Salı günü, HKP Genel 
Sekreter Yardımcısı, İzmir İl Başka-
nı Av. Tacettin Çolak tarafından Tay-
yip Erdoğan, Bakanlar, Valiler, Türk 
Hava Kurumu Yöneticileri hakkında 
“Kamu Görevini Kötüye Kullanma”, 
“Kamu Görevinin İhmali” ve “İhaleye 
Fesat Karıştırma” suçlarından İzmir 
Cumhuriyet Savcılığı kanalıyla An-
kara Cumhuriyet Savcılığına  suç du-
yurusunda bulunmuştur.

Yapılan suç durusunun ardından, 
HKP İzmir İl Örgütünün katılımı ile 
İzmir Bayraklı Adliyesi önünde parti 
bayraklarımız,  “THK Uçaklarına Ne 
Oldu?”, “Yangın Bölgesi Olan Ülke-
mizde Niçin Acil Yangın Söndürme 
Önlemleri Alınmadı?” dövizlerimiz 
ve “Yangın Tekbirle Sönmez. Akılla, 
Bilimle ve  Her Türlü Devlet Olanağı-
nın Seferber Edilmesiyle Söndürülür” 
pankartımızı açarak basın açıklaması 
gerçekleştirdik. Basın açıklamasını 
HKP Genel Sekreter Yardımcısı, 
İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak 
yaptı. Çolak, konuşmasında şunları 
dile getirdi:

***
Saygıdeğer Halkımız;
Halkın Kurtuluş Partisi bugün bir 

suç duyurusunda daha bulundu. 6 gün-
dür Manavgat, Marmaris, Bodrum baş-
ta olmak üzere, arkasından Milas, Köy-
ceğiz, Mersin hatta Tunceli Hozat’ta 
olmak üzere ormanlarımız cayır cayır 
yanmakta. Ormanlarımızın üzerindeki 
tüm canlılar cayır cayır yanmakta. Hal-
kımız evsiz, barksız kalmakta. Ürünle-
ri tamamen kullanılamaz hale gelmiş 
durumda. Dolayısıyla 6 gündür Türki-
ye Halkının yüreği cayır cayır yanıyor.

Peki, bu sıcakların bu kadar yoğun 
olduğu meteorolojik bilgilere göre ön-
ceden tahmin edildiği halde, ülkemizin 
aynı zamanda bir yangın kuşağında 
olduğu bilindiği halde ve yangın çıkan 
bölgelerimizde de hava sıcaklığının 

her zaman daha yüksek olduğu bilin-
diği halde bu devlet ne yapmaktadır?

Tek kelimeyle devlet uyumaktadır, 
devlet kendi halkına yalan söylemek-
tedir.

Çünkü gerçekten bütün kurum 
ve kurallarıyla işlemiş olan bir 
devlette yangına önlemler alınır. 
Yangınla ilgili örgütlenmiş 
yangın kurtarma ekipleri, Orman 
Bakanlığının diğer personelleri 
dâhil olmak üzere, bu konuyla 
ilgili Cumhuriyet’in ilk yıllarından 
beri çıkartılmış yönetmelikler 
ve kanunlar çerçevesinde, hatta 
Valilerin bile yangın söndürmek 
amacıyla sivil ve resmi kurumların 

araçlarını seferber etme yetkileri 
olduğu halde 6 gündür maalesef 
havadan müdahaleler, o da 2’inci 
günün sonunda, sadece 3 tane Rus 
uçağına bırakılmıştır.

Oysa değerli Halkımız;
Bu ülkenin Cumhuriyet yadigârı 

Türk Hava Kurumu var. Mustafa Ke-
mal’in bu ülkeye armağan ettiği köklü 
bir kurum var. Türk Hava Kurumunun 
yangın söndürme uçakları var. Eski 
Başkanının verdiği bilgiye göre 12 
tane Türk Hava Kurumunun yangın 
söndürme uçağı şu an hangarlarda bek-
letilmektedir. Bunun üstüne bir de kal-
kıp devletin en tepesindeki kişi, ken-
dinden talimat gelmedikçe, kendinden 
emir gelmedikçe bakanının da, bürok-
ratının da hiç kimsenin adım atmadığı, 
çok affedersiniz ama tuvalete giderken 
dahi onun talimatını beklediği kişi ne 
diyor?

“Türk Hava Kurumunun böyle bir 
uçağı yok, yalan söylüyorlar” diyor.

Öbür taraftan Bakan ne diyor, 
Tarım ve Orman Bakanı? Efendim 
hangarlardaki uçaklar 60 yıldan beri 
kalmış antika uçaklarmış. Onların 
yangın söndürmede işlevleri yokmuş. 
Yani birisi yalan söylüyor. Biri diyor ki 
uçak yok, biri diyor ki uçak var ama 
hareket etmiyor.

Peki, Bekir Pakdemirli sen ora-
da bostan korkuluğu musun? Niye o 
uçakları tamir ettirmiyorsun, hatalı 
olduğunu, arızalı olduğunu kabul etti-
ğimizde dahi? Yani bunlar yıllar önce 

Türk Hava Kurumunu kayyuma teslim 
ederek de Mustafa Kemal gelenekli 
kurumun bu süreçteki etkili müdaha-
lesinin önüne geçmek istediler. Dola-
yısıyla tedbirsizlik. Bu davranışlarıyla 
kamu görevini kötüye kullanmışlardır, 
en hafifinden bu görevi ihmal etmişler-
dir. Bu ikisi de suçtur. 

Değerli Halkımız;
Yangın süreci ilerledikçe bakın 

ne diyorlar; son gün Orman Bakanı, 
“Yangınların olduğu bölge belediyele-
rin sorumluluğundadır”, diyor. 

Ya sen belediyeleri yangına mü-
dahaleye karıştırmıyorsun ki. Beledi-
yeleri yok sayıyorsun ki. Bakın dün 
Tunceli’de Hozat’ta çıkan yangında, 
Tunceli Belediye Başkanı, Hozat Bele-
diye Başkanı müdahale etmek istiyor, 
önüne polis barikatı kuruyorsunuz. 
Peki, bu memleketten siz ne istiyor-
sunuz? Bu ormanların yanmasından 

sizin ne çıkarınız var? 
Bu yangınlarla birlikte 
eş zamanlı olarak Mec-
listen çıkardıkları 7334 
Sayılı Kanunda yaptık-
ları değişiklik de dikkat 
çekmektedir. Turizmi 
Teşvik Kanunuyla bazı 
kanunlarda değişiklik 
yapılmasına dair kanun-
dur bu. Burada orman 

vasfı olsun olmasın ya da turizm böl-
gesinde olsun olmasın, Cumhurbaşka-
nına yetki verilerek bu ormanların tu-
rizme açılması kanunlaştırıldı, değerli 
Halkımız.

İşte bu nedenle, doğaya, çevreye, 
tarihe, hayvana ve Türkiye Halkına 
karşı suç işlemektedir bu siyasi 
iktidar. Ve hepsinden acısı değerli 
Halkımız; insanlar acılarıyla boğuşur-
ken bir gece yarısı Marmaris’e onlarca 
konvoyuyla giderek oradaki trafiği de 
kestirerek o yangına müdahale edecek 
olan itfaiyeleri ya da yangın araçlarını 
da durdurarak konvoy geçişleri yapan 
Tayyip Erdoğan insanların acılarıyla 
alay edercesine çay fırlatıyor. 

Ya arkadaş, siz kimsiniz? Nesiniz? 
Duygusuz musunuz? Allah için bir 
duygulanın, insanların acısına ortak 
olun. Koyun can derdinde, insanlar can 
derdinde bizimki çay derdinde. Olmaz 
olsun senin böyle yöneticiliğin.

Değerli arkadaşlar;
Dün akşamın haberi, Avrupa Bir-

liği 3 tane uçak göndermeye karar 
vermiş. 2 tane İspanya’dan 1 tane 
Hırvatistan’dan. Açıklanan karar: 
“Türkiye Devleti’nin talebi üzerine 3 
uçak gönderdik”, diyorlar. Yani bizim-
kiler o kadar itibarlı ki, tırnak içinde 
söylüyorum, 3 tane uçak istiyor. Niye 
13 tane istemiyorsun? Niye 30 tane is-
temiyorsun? Niye 6 gün bekliyorsun? 
Cayır cayır yandı bu güzelim memle-

ket, ondan sonra 3 tane istiyorsunuz ve 
işin trajik yönü de ne biliyor musunuz? 
Avrupa Birliği’nin gönderdiği uçaklar 
da, bunların Türk Hava Kurumu han-
garlarında beklemeye aldıkları,  devre-
ye sokmadıkları uçaklarla aynı uçak-
lar. Dolayısıyla demek ki Türk Hava 
Kurumunun uçakları da bu yangının 
söndürülmesinde çok ciddi görev ala-
bilirdi ama siz vermediniz bu görevi. 
Kaldı ki o kurumun eski yöneticileri 
de açıklama yapıyor, eğer uçaklar dev-
reye sokulsaydı yangın şimdiye kadar 
söndürülürdü diyorlar. Dolayısıyla siz 
bu ülkeye, bu halka niye düşmanlık ya-
pıyorsunuz? 

Anayasanın 169’uncu maddesi çok 
açık, Anayasanın 169’uncu maddesi, 
ormanların korunması, geliştirilmesi, 
mülkiyeti hakkında devlete büyük so-
rumluluklar vermiştir. Orman Kanunu 
bu ülkedeki en katı kanunlardan bir ta-
nesidir. Orman suçlarında af mümkün 
değildir. O zaman bunlar da Tayyip Er-
doğan başta olmak üzere Orman Baka-
nı, İçişleri Bakanı, Valiler, Türk Hava 
Kurumunun, ne diyelim, emanetçi 
başkanı, diğer yöneticileri bu suçu iş-
lemiştir. 

Bir şey daha belirtmek istiyorum, 
kusura bakmayın içimiz yanıyor, çok 
konuşuyorum, biliyorum. Halkın Kur-
tuluş Partisi niye bu suç duyurularında 
bulunuyor? Sizlerin içinizden geçenle-
re tercüman olmak için. Biz tarihi so-
rumluluklarımızı yerine getirmek için 
bu suç duyurusunda bulunuyoruz. 

Meclistekiler uyuyor. Onlar ya-
rın, Salı günü geyik muhabbeti çe-
virecekler, göreceksiniz. Onları 
televizyondan izleyin. Bizi burada 
ancak görebilirsiniz.

Bu ülkede organize olmuş bir Türk 
Silahlı Kuvvetleri var. Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda da 
doğal afetlerde TSK’nin devreye soku-
lacağı yazılmaktadır ve TSK deprem, 
sel, yangın gibi geçmişteki tüm doğal 
afetlerde ciddi görevler almıştır. O 
zaman şimdiye kadar TSK niye dev-
reye sokulmuyor? Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığının emrindeki gemiler 
niye devreye sokulmuyor? O işi bilen 
insanlar açıklama yapıyor, Deniz Kuv-
vetleri kontenjanındaki bütün gemile-
rin yangına karşı tertibatlı oldukları da 
söyleniyor. Size bunları kim anlatıyor? 
Size bunları kim söylüyor? Buyurun 
biz söylüyoruz ama bunlar bildiklerini 
okumaya devam ediyorlar, yani itibar-
lılar ya. İtibarlarından tasarruf etmi-
yorlar, halka kan kusturuyorlar.

Bakın bir utanmaz bir açıklama 
daha yayınlandı sosyal medyada. 
TOKİ çok büyük bir iş yapmış gibi 
bunlarla dalga geçercesine hâlâ yan-
gınlar devam ederken, sözde o yöresel 
mimariye uygun projeler hazırlamışlar. 
Ya alın başınıza çalın, zaten bu ülkeyi 
beton cennetine çevirdiniz. O hiçbir 

mimari estetiği olmayan beton yapıla-
rıyla yandaşlarınıza bir sürü rant elde 
ettirdiniz. Buradan da rant elde ede-
ceksiniz. Lanet olsun sizin projenize 
be!

Değerli Halkımız;
Bunlar bakın polis bunu bile çeke-

miyor, halkımızın bize ilgi duymasını 
bile çekemiyor, bu da görev suçu işli-
yor aslında. Aslında polisin de derdine 
tercüman oluyoruz, onun da eminim 
akrabaları, tanıdıkları vardır o böl-
gede. Niye? Bırak insanlar izlesin. 
Yani itiraz etmezsek, mücadele 
etmezsek, örgütlenmezsek, Halkın 
Kurtuluş Davasında kendimiz 
nefer olarak yer almazsak, Halkın 
Kurtuluş Partisi’ne üye olmazsak 
daha çok ıstıraplar çekeceksin, Halkı-
mız.

Bitirirken şunu söylüyorum;
Ey Bekir Pakdemirli o uçaklar 60’lı 

yıllardan kalan antika, demode uçaklar 
filan değil. Senin kafan antika, senin 
en küçük bir Ulusal değer taşımayan, 
ümmetçi kafan yani Ortaçağ özlemi ile 
dolu olan kafan antika. Onun için, sizin 
için yeşilin bir önemi yok, doğanın bir 
önemi yok, siz sadece yeşili dolarda 
ararsınız, doların yeşilini ararsınız.  O 
kadar hayvanların evsiz kalması, cayır 
cayır yanmasının bir önemi yok. O ne-
denle Ortaçağcı Tefeci-Bezirgân ikti-
darı 19 yıldır aynen toplumu Ortaçağın 
karanlığına götürebilmek için; eğitim-
de, sağlıkta, sanatta, kültürde, bilimde, 
edebiyatta olduğu gibi yangın söndür-
me işinde de en küçük bir akılcı, man-
tıklı ve bilimsel çaba göstermemiştir.

Bazı şerefsizler çıkmış, tekbir geti-
rin diye insanlarla dalga geçmektedir. 
Tekbirle yangın sönmez; aklı ve bilimi 
kullanarak, eldeki teknolojiyi sonuna 
kadar kullanarak bu yangınlar sön-
dürülür. Bu nedenle bunların Antika 
Ortaçağcı kafasını bu ülkede yerle bir 
etmezsek, Ortadoğu’nun birbirini bo-
ğazlayan halklarına çevirecekler bizi. 

Ne olursunuz Halkımız uyanalım, 
toparlanalım, örgütlenelim. İşte Halkın 
Kurtuluş Partisi bunun için can sipera-
ne mücadele ediyor.

Saygılar sunarım.

***
Tüm devrimci inancımız ve müca-

dele kararlılığımızla gerçekleştirdiği-
miz basın açıklamamıza “Sorumlular 
Halka Hesap Verecek”, “Gün Gelecek 
Devran Dönecek AKP Halka Hesap 
Verecek”, “Davamız Halkın Kurtuluş 
Davasıdır”, “Halkız Haklıyız Yene-
ceğiz” sloganlarımız ve bizleri ilgiyle 
izleyen halkımızın alkışları eşlik etti.  

2 Ağustos 2021

Halkın Kurtuluş Partisi 
Genel Merkezi
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Chrest Vakfı, 1999 yılında gazeteci 
ve yazar Jeff Jensen ve Lou Anne King 
Jensen tarafından Teksas, Amerika’da 
kuruldu. Bağışçılık geleneği olan aile-
lerden gelen Jeff ve Lou Anne Jensen; 
ABD’de dezavantajlı çocuklar, diya-
bet araştırmaları ve sosyal girişimler 
gibi alanlara yönelik mali desteklerine 
2001 yılında uluslararası bir boyut ka-
tarak Türkiye’deki STK’lara mali ve 
teknik destek vermeye başladı.

Türkiye ile ailece yaptıkları bir 
seyahat ve Mısır’da katıldığı bir ulus-
lararası toplantı sonucunda tanışan 
Chrest Vakfı kurucusu ve başkanı Lou 
Anne King Jensen, vakfın mali destek-
lerini Türkiye’ye yönlendirme kararını 
şöyle açıklamaktadır:

“Vakfımızın kaynakları sınırlı ol-
duğundan, var olan kaynakları birden 
çok ülkeye dağıtmak yerine tek ülke 
üzerinde yoğunlaşmanın daha etkili 
sonuçlar yaratacağını düşündük. Des-
teklerimizi tek bir ülkeye yönlendirerek 
ülkenin dinamiklerini daha iyi anlaya-
bileceğimize, o ülkede yaşayanlarla 
daha yakın ilişkiler kuracağımıza ve 
toplum tarafından belirlenen sosyal 
hedeflere ulaşılmasına daha fazla katkı 

sağlayacağımıza inanıyoruz.”
Yapılan açıklamaya göre Chrest 

Vakfı Yönetim Kurulu, hibe almaya 
hak kazanan projeleri, proje bölgele-
rini yakından tanıyan Türk danışman-
larının desteği ile belirliyor. Hibe alan 
kuruluşların çalışmaları ve projelerin 
etkisi ise faaliyet raporları ve finansal 
raporlarla takip ediliyor. İzleme ve de-
ğerlendirme için kullanılan bir diğer 
yöntem ise, vakıf yetkililerinin yaptığı 
saha ziyaretleri olarak belirtiliyor.

Vakıf tüm bu süreçlerin ardından 
hibe desteğine karar veriyor. (https://
odatv4.com/amerikan-vakfi-turki-
yede-hangi-medyaya-ne-para-ver-
di-21072115.html)

***
Bütün bu sözde iletişim araçlarının 

ve vakıf vb. adlar altındaki kuruluşla-
rın tamamı CIA’ca devşirilmiş midir?

Evet, kesinkes öyle olmuştur. 
Bu paraları alanlar satılmışlardır... 

Bunlar “biz insanız”, diyemezler...
Bu ne yazık ki ne ilktir ne de son 

olacaktır Türkiye’de. 
Bilindiği gibi Avrupa Birliği organ-

ları da yüzlerce kişi ve kuruluşu fonla-

maktadır.
Bazı satılmışlara da “burs” adı al-

tında paralar akıtmakta, onları Avrupa 
okullarında okutmaktadır...

ABD Emperyalistleri de bu işi yo-
ğun biçimde yapmaktadırlar... Ameri-
kan derin devletine bağlı onlarca vakıf 
ve benzeri kuruluşlar, ihanet potansi-
yeli taşıdığına inandıkları zayıf kişi-
likli insanları bu şekilde devşirip, ülke-
sine götürüp orada mamalayıp eğitim-
den geçirmekte, ajanlaştırmakta, sonra 
da Türkiye’ye gönderip onları ülkenin 
önemli kurumlarının yönetimine getir-
mektedir.

Onlara siyasette, medyada, akade-
mide, kültür sanat alanında roller ver-
mektedirler.

Özetçe Arkadaşlar; Türkiye’yi Tür-
kiye yönetmemektedir 1950’den beri. 
Doğrudan, dolaysız biçimde Amerika 
yönetmektedir...

İnsanlığın başbelası bu Emperyalist 
Haydudun müttefiki AB Emperyalist 
Devletleri yönetmektedir... Siyonist İs-
rail yönetmektedir... Tabiî bu aşağılık 
işlerde başpatron hep Amerika’dır.

Şimdi de AB tarafından mamala-
nanları görelim isterseniz. Namuslu 

Araştırmacı-Yazar Yılmaz Dikbaş, 
bunların bir listesini yayınlamıştı yıllar 
önce. Tabiî o yıllardan sonra da bu iha-
net süreci kesintisiz biçimde sürüp gitti 
ve de gidiyor. AB tarafından mamala-
nan bu hainlerin listesi 300’den fazla 
kurumu, bunların yöneticilerini, hangi 
kisve altında para aldıklarını içerdiği 
ve 30 Word sayfasından fazla olduğu 
için, bu hainler listesinin tamamını 
buraya aktaramıyoruz. En azından Y. 
Dikbaş’ın yayımladığı hainler listesi-
nin tamamını şu linkten görelim: 

https://k.ogren-sen.com/ekono-
mi/370/index.html

Bilal’in başında bulunduğu sözde 
vakfa da hatırlanacağı gibi Suudi Ara-
bistan, 100 milyon dolar bağış yapmış-
tı...

Ve babası Tayyip’e de Katar 450 
milyon dolar değerindeki lüks uçak 
“hediye” etmişti... Ve tabiî Katar, bu-
nun karşılığında Türkiye’den milyar-
larca dolarlık Kamu Malı aldı, yok 
fiyatına... Bunlardan en bilineni, 20 
milyar dolar değerindeki Tank Palet 
Fabrikası’dır. Ordunun silah fabrika-
sını Katar’a peşkeş çekip geçti Tay-
yip... Daha onlarca Kamu Malını da 

bu şekilde peşkeş etti Kaçak Saraylı 
Hafız...

AKP’nin kuruluş hikâyesini dinler-
seniz, zaten Türkiye’nin içine düşürül-
müş olduğu hazin durumu içiniz kan 
ağlayarak izlersiniz...

Abdurrahim Karslı ve Merdan 
Yanardağ’ın Tele 1’de yayınlanan 
“AKP Nasıl Kuruldu?” programını 
hepimizin tekrar tekrar izlemesi gere-
kir. 

Özetçe Arkadaşlar!
Türkiye’yi 70 yıldan bu yana hain-

ler, vatan satıcılar, Kamu Malı hırsız-
ları ve Amerikan uşaklarının cenneti 
haline getirmiştir, Amerika Emperya-
list Çakalı...

Ülke, Mütareke Yıllarından daha 
ağır ve daha vahim bir felaketin girda-
bına itilmiştir. 

Fakat bundan çıkacağız. Emper-
yalistler “Geldikleri gibi gidecekler!” 
Yerli işbirlikçi satılmış hainlerse hak 
ettikleri cezaya çarptırılacaklardır...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Temmuz 2021 

Baştarafı sayfa 1’de

Ormanlarımız, doğamız, hayvanlarımız yanarken, 
Türkiye Halkının ciğerleri yanarken 
Halkımızla alay eden AKP’giller’den 

mutlaka hesap soracağız!
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Ey Dünya Halklarının Başdüşmanı 
Kanlı Zalim!
İnsanlıktan çıkmış, para için her 

şeyini satmış 1300 kadar karşıdevrim-
ci ile giriştiğiniz Domuzlar Körfezi 
Çıkarması’nda uğradığınız hezimetten 
hiç mi ders almadınız? 

Önderlerinin arkasında kenetlenen, 
“Ya Vatan Ya Ölüm!” diye haykıran 
Devrime tutkulu Küba Halkının öfke-
sinden, hıncından, kininden kaçma-
dınız mı o alçakça karşıdevrim girişi-
minde?

Yıldırabildiniz mi, 60 yıldır uygu-
ladığınız ekonomik ablukayla Küba 
Halkını ve önderliğini?

Devrimin önderlerinden Kahra-
man Gerilla Che’yi katlettiniz, peki 
silebildiniz mi Halkların gönlünden 
mücadelesini, anısını, Devrimciliğini?

Yüzlerce suikast girişiminde bu-
lundunuz Küba Halkının Yiğit Önde-
ri Fidel Yoldaş’a, Halkların gözünden 
düşürmek için bütün olanaklarınızı 
seferber ettiniz, engelleyebildiniz mi 
Küba Halkının “Bizim Fidel” diyerek 
önderlerini sahiplenmesini?

Yine başaramayacaksınız, yine ye-
nileceksiniz, yine kaybedeceksiniz!

Dünyanın her yerinde yaptığınız 
provokasyonlar Küba Halkına ve Ön-
derliğine sökmez.

Onlar özgürlüğü tattılar, bırakmaz-
lar.

Onlar Bağımsızlığı kanla kazandı-
lar, teslim etmezler.

Onlar Sosyalizmin nimetlerini, ka-

zanımlarını yaşayarak gördüler, öldür-
seniz bırakmazlar.

Onlar mutluluğu yaşıyorlar, Dev-
rimin sefasını sürüyorlar; cefa çektire-
cek, yaşamlarından edecek prangalara 
kendilerini bağlamazlar.

11 Temmuz Pazar günü düştü gün-
deme, “Küba’da Devrimden bugüne en 
büyük muhalif gösteri” diye. Emper-
yalist Çakalların güdümündeki Medya 
hemen çarpıtmalara başladı. Onlar da 
Irak’tan, Suriye’den, Afganistan’dan 
alışkınlar manipüle etmeye, yüzleri bin 
yapmaya, olmamışı olmuş gibi göster-
meye. ABD Emperyalist Haydudunun 
dünya halklarının özgürlüklerini nasıl 
yok ettiğini anlatmazlar; ama bir avuç 
satılmışın karşıdevrimci höykürüşle-
rini “Özgürlük” diyerek yutturmaya 
çalışırlar. Ama bu ABD güdümündeki 
çakalların karşısına binlerce Kübalının 
“Fidel, Fidel” diyerek karşı çıkışını 
göstermezler. Küba Devlet Başka-
nı’nın halkının arasında yürümesini 
göstermezler. Ve Küba Halkının Lideri 
Miguel Diaz-Canel’in şu yiğit çıkışına 
yer vermezler:

“ABD’ye ve İmparatorluğuna 
çalışan satılmış devrim karşıtları-
nın, paralı askerlerin ve ABD Ba-
kanlıklarından para alanların, ide-
olojik yıkım yöntemleriyle ülkedeki 
istikrarı yok etmesine izin verme-
yeceğiz. Devrimci bir karşılık ola-
cak. Bu ülkenin devrimcilerine, ko-
münistlerine sesleniyorum. Sokağa 
çıkın, bu provokasyonların olduğu 

yerlere gidin.”
İşte bu Fidel’in, Kahraman Gerilla 

Che’nin, Camilo’nun sesi.
Bu, Domuzlar Körfezi Çıkarmasın-

da “Ya Vatan Ya Ölüm!” diyen Kübalı 
yüz binlerin sesi.

Bu, Küba Halkının ve Önderliği-
nin, Devrimden ve Sosyalizmden vaz-
geçmeyeceğinin tüm dünyaya haykı-
rılmasıdır.

Bu, Küba’nın Sosyalizmin bayra-
ğını en yükseklerde dalgalandıracağı-
nın kanıtıdır.

Bu, Fidel Yoldaş’ın “Adamızı 
batırabilirler emperyalistler, ama 
sosyalist sistemimizi asla değiştire-
mezler” geleneğinin devam ettiğinin 
dünya halklarına gösterilmesidir.

Dünya Halkları, özellikle Kovid-19 
Pandemisinde gördüler Sosyalist Kü-
ba’nın, emperyalistlerin ekonomik 
ablukasına rağmen Dünya Halklarının 
yardımına hiçbir karşılık gözetmeden 
nasıl koştuğunu.

Halklar gördüler, emperyalistler 

kendi halklarını ölüme gönderirken, 
Sosyalist Küba’nın insanları yaşatmak 
için nasıl bütün riskleri göze aldığını.

Son iki yılda Dünya Halklarının 
gözünde bir kez daha büyüdü Sosyalist 
Küba, bir kez daha umut oldular, bir 
kez daha Dünya Halklarını gözüne gir-
diler. Ve Dünya Halkları bir kez daha 
Sosyalist Küba nezdinde gördü insan-
lığı. Unutulan, unutturulan değerlerini 
hatırladı, Sosyalist Küba’nın insanlık 
için mücadelesini izlerken.

İşte bu, İnsan Soyunun en büyük 
düşmanı ABD Hayduduna çok ağır 
geldi. Gözden düşmeliydi Sosyalizm, 
yani Sosyalist Küba. Bunu için karış-
tırılmaya çalışılıyor. ABD bir kez daha 
deniyor, ya tutarsa diye. Ama tutmaya-
cağını da biliyor.

Çünkü karşılarında birleşmiş, ör-
gütlü bir halk var.

Çünkü karşılarında “El pueblo 
unido jamás será vencido” sloganını, 
yaşamının bir parçası haline getirmiş 
bir halk var.

Bu saldırılardan da güçlenerek çı-
kacaktır Küba Halkı ve Önderliği. 

Ne diyor Fidel Yoldaş, ABD Çaka-
lının yıllardır süren ablukası ve saldı-
rıları için? 

“Devrimimizi olumlu yönde et-
kiledi. Bize savaşma azmi, savaşma 
ruhu kazandırdı.”

Bu karşıdevrimci çıkış da, provo-
kasyon da Küba Halkına ve Önderliği-
ne bu azimden ve ruhtan başka bir şey 
kazandırmaz.

Yine diyor ki Fidel Yoldaş;
“Bir komünistin belirleyici niteli-

ği, oligarşilere, sömürüye ve emper-
yalizme karşı durmasıdır.”

ABD Emperyalistlerinin provokas-
yonunda görüldü ki Küba Halkı, Lider-

leri Miguel Diaz-Canel’in çağrısıyla 
sokaklara çıkararak, karşıdevrimcileri 
püskürterek, oligarşilere, sömürüye ve 
emperyalizme karşı durduğunu göster-
di.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
Küba Halkının ve Önderliğinin, her za-
man olduğu gibi yine yanındayız. Hiç 
değişmeyecek olan inancımızı, Önde-
rimiz Nurullah Ankut dile getiriyor: 

“Küba Halkı, bu dünya ve dün-
yada insanlık var olduğu sürece 
Marksist- Leninist kalacak ve sos-
yalist kalacak. Ve insanlığın onuru 
olmaya devam edecek.”

Biliyoruz ki; Küba Devrimi, dün-
ya halklarında emperyalizme karşı 
direnme, gericilik rüzgârlarına kar-
şı yürüme bilincini hep diri tuttu. Ve 
hep diri tutmaya devam edecek.

Önderimiz Nurullah Ankut sesle-
niyor Küba Halkına ve Önderliğine:

 “Küba’nın zaferi bizim zaferi-
mizdir. Küba’nın onuru bizim onu-
rumuzdur. Çünkü biz aynı insanlık 
ideali için savaşan insanlarız. Ve 
bugün dünyanın Başhaydudu ABD 
Emperyalizmine karşı aynı savaşı 
yürüten, aynı ordunun dünyanın de-
ğişik bölgelerindeki temsilcileriyiz.” 

Hasta la Victoria Siempre! Zafe-
re Kadar Daima!

Venceremos! Yeneceğiz!
Kahrolsun ABD Emperyalizmi!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
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Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

ABD Emperyalistlerinin Kü-
ba’daki alçakça provokasyon-

larını ABD’nin İstanbul’daki Baş-
konsolosluğu ve Ankara’daki Büyü-
kelçiliği önünde protesto ettik.

İstanbul

Küba Halkı Yalnız Değildir! Yan-
kee Go Home!

ABD Emperyalistleri doğaları 
gereği hiç durmaksızın dünya halkla-
rına düşmanlık etmeye, barış içinde 
yaşayan insanları kışkırtmaya, provo-
kasyonlar yaratmaya devam ediyor. 
Karışıklık çıkardığı ülkelerde başarılı 
olursa “Sizi kurtarmaya geldim. Size 
demokrasi getireceğim.” diyerek ül-
kelerin yeraltı ve yerüstü zenginlikle-
rine el koyuyor, kendi siyasi emellerini 
yerine getirecek kukula hükümetler 
kuruyor.

ABD, yıllardır Küba’da da Sosya-
lizmi yıkmak için benzer taktiklerle on-
larca saldırı, provokasyon ve kışkırtma 
girişimlerinde bulundu. Aynı amaç için 
on yıllardır Küba’ya ekonomik abluka 
uyguluyor. Ancak Sosyalizmi yıkmak 
için yaptığı bu saldırıların hiçbiri şim-
diye kadar amacına ulaşmadı. Küba 
Halkı ABD Emperyalistlerine direndi, 
onları ve paralı kuklalarını püskürtme-
yi başardı.

ABD Haydudu, 11 Temmuz’da bir 
avuç satılmış karşıdevrimci, vatan hai-
ni ile bir kez daha “Küba’yı sarsabilir 
miyim” özlemiyle, ağzından salyalar 
akıtarak bir provokasyon girişiminde 
daha bulundu. 

Bizler de Halkın Kurtuluş Partisi 
olarak ABD Emperyalizminin bu sal-
dırılarını protesto etmek ve Küba’nın 
bu tür saldırılara verdiği cevabı yani 
“Ya Özgür Vatan Ya Ölüm!” diye bir 
kez daha haykırmak için İstanbul’da 
ABD Başkonsolosluğunun önünde bir 
eylem gerçekleştirdik.

Basın açıklaması öncesi Emper-
yalist Haydudun İstanbul Başkonso-
losluğuna yapacağımız yürüyüş kol-
luk güçleri tarafından engellenmeye 

çalışıldı. Ancak Partimizin kararlı ve 
net duruşuyla polisin bu engelleme 
girişimini kabul etmedik, bu kanun-
suz yasaklama çabasını boşa çıkardık 
ve sloganlarımızla, pankartlarımızla, 
“Ey İnsan Soyunun En Büyük Düş-
manı ABD Haydudu! Küba Halkını 
ve Önderliğini Yenemediniz, Yene-

meyeceksiniz!” yazılı ozalitimizle, 
dövizlerimizle, Fidel-Che Yoldaşların 
posterleriyle Başkonsolosluk binasına 
kadar yürüyüşümüzü gerçekleştirdik.

Coşkulu sloganlar eşliğindeki yü-
rüyüşümüzün ardından Başkonsolos-
luk önünde HKP MYK Üyesi Safiye 
Arslan Yoldaş’ımız, Küba’daki em-
peryalist  provokasyon girişimine yö-
nelik Partimizin açıklamasını okudu.

Safiye Yoldaş, yaptığı açıklamada 
Kurtuluş Partisi olarak Küba Halkını 
hiçbir zaman yalnız bırakmayacağı-
mızı ve Sosyalist Küba’yla her zaman 
dayanışma içerisinde olacağımızı bir 
kez daha vurguladı. 60 yıl içerisinde 
ABD Emperyalistlerinin Küba’ya kar-
şı yüzlerce provokasyon girişiminde 
bulunduğunu ancak hiçbirinde başarılı 
olamadıklarını; yine başaramayacakla-
rını, yine yenileceklerini, yine kaybe-
deceklerini söyledi.

Safiye Yoldaş’ımız ABD Emperya-
listlerinin 60 yıldır uyguladıkları eko-
nomik ablukaya rağmen Küba Halkını 
ve Önderliğini yenemediğini, Küba 
halkının da Sosyalizmden vazgeçme-
yeceğini belirterek Küba Halkının Li-
deri Miguel Diaz-Canel’in “ABD’ye 
ve İmparatorluğuna çalışan satılmış 

devrim karşıtlarının, paralı askerle-
rin ve ABD Bakanlıklarından para 
alanların, ideolojik yıkım yöntemle-
riyle ülkedeki istikrarı yok etmesine 
izin vermeyeceğiz. Devrimci bir kar-
şılık olacak. Bu ülkenin devrimcile-
rine, komünistlerine sesleniyorum. 
Sokağa çıkın, bu provokasyonların 
olduğu yerlere gidin”, şeklindeki çağ-
rısının da Küba’nın, Sosyalizmin bay-
rağını en yükseklerde dalgalandırmaya 
devam edeceğinin kanıtı olduğunu ifa-
de etti.

Yoldaş’ımız, Sosyalist Küba’nın 
özellikle pandemi döneminde dünya 
halklarına örnek olan çalışmalarını 
ABD Emperyalizminin hazmedeme-
diğini, Sosyalizmi ve Küba’yı gözden 
düşürmek için bir kez daha provokas-
yon yaptığını, ama başaramayacakları-
nı belirtti.

Safiye Yoldaş “Halkın Kurtuluş 
Partisi olarak Küba Halkının ve Ön-
derliğinin, her zaman olduğu gibi 
yine yanındayız. Hiç değişmeyecek 
olan inancımızı, Önderimiz Nurul-
lah Ankut dile getiriyor: “Küba 
Halkı, bu dünya ve dünyada insan-
lık var olduğu sürece Marksist- Le-
ninist kalacak ve Sosyalist kalacak. 
Ve insanlığın onuru olmaya devam 
edecek”, diyerek konuşmasını bitirdi.

Küba bayrağının da açıldığı eyle-
mimizde hep bir ağızdan, coşkulu bir 
şekilde “Yankee Go Home”, “Yaşa-
sın Sosyalizm”, “El Pueblo Unido 
Jamás Será Vencido”, “Kahrolsun 
ABD-AB Emperyalizmi”, “Küba 
Halkı Yalnız Değildir”, “Yaşasın 
Küba, Yaşasın Sosyalizm”, “Katil 
ABD Küba’dan Defol”, “Emperya-
listler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi 
Gidecekler”, “Gün Gelecek, Devran 
Dönecek, ABD Halıklara Hesap Ve-
recek”, “Katil ABD, Küba’ya Gire-
mezsin” sloganları atıldı.

***

Ankara

ABD Büyükelçiliği önünde hay-
kırdık: Katil ABD, Küba’ya gire-
mezsin!
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yıl geçmiş, Küba Halkı Önderliğiyle 
kenetlenmiş, bütün saldırıları püskürt-
müş, son alçakça saldırınızı mı püs-
kürtmeyecek?

Satın aldığınız, insanlıktan çıkardı-

ğınız bir avuç çakala mı pabuç bıraka-
cak Küba Halkı?

Ekonomik olarak ne kadar da zora 
düşürseniz, ne kadar zora düşse Küba 
Halkı; ne önderliğinden ne Sosyalizm-
den ne de insanlığından vazgeçer. Ada 
batar, Sosyalizm batmaz Küba’da. Aç 
kalır Kübalı ama Sosyalizm olmazsa 
ne hallere düşeceğini, ABD’nin kukla 
yönetimlerinin ellerinde oyuncak ola-
cağını, ezileceğini, sömürüleceğini, 
gururunun kırılacağını bilir. Açlığı, 
yokluğu geçicidir ama Sosyalizmden 
geçmenin ölümden beter olduğunu bi-

lir Küba Halkı. İşte bu yüzden Küba 
Halkı ve Önderliği, Küba’nın yeniden 
ABD Emperyalizminin Kerhanesi, 
Kumarhanesi olmasına izin vermez.

Bunu bir kez daha anlayacak ABD 
Emperyalistleri. Bir kez daha Küba 
Halkı ve Önderliği ABD Emperyalist-
lerine öğretecek.

Bu inancımızı Ankara’da ABD 
Büyükelçiliği önünde yaptığımız ba-
sın açıklamasıyla dile getirdik. Basın 
açıklamamızı Genel Sekreter Yar-
dımcımız ve Ankara İl Başkanımız 
Sait Kıran Yoldaş’ımız okudu.

Açıklama sırasında “Katil ABD 
Küba’dan Defol!”, “Katil ABD Kü-
ba’ya Giremezsin!”, “El Pueblo 
Unido Jamás Será Vencido”, “Viva 
Cuba, Viva Socialismo”, “Hoşt Hoşt 
Amerika Puşt Puşt Amerika” slo-
ganlarını attık.

Yaşasın Küba Devrimi!
Yaşasın Sosyalizm!
Kahrolsun AB-D Emperyalizmi!

14 Temmuz 2021

İstanbul ve Ankara’dan
Kurtuluş Partililer

Küba Halkı hiçbir zaman ölümsüz 
ve efsanevi Devrimci Önderleri Fidel 
Castro ve Ernesto Che Guevara’ya 
sırtını dönmemiştir.

Türkiye’deki Halkın Kurtuluş 
Partisi olarak, Küba Komünist Partisi 
önderliğindeki Kahraman Küba 
Halkının ABD Emperyalistlerinin 
provokasyonlarını boşa çıkaracağına, 
Sosyalizmi korumak için ellerinden 
gelen her şeyi yapacağına bütün 
kalbimiz ve ruhumuzla inanıyoruz. 
Bizler Küba Halkının, Küba 
Devrimi’nin ve Küba Komünist 
Partisi’nin daima yanındaydık, 
yanındayız ve yanında olmaya devam 
edeceğiz. 

Fidel Yoldaş’ın La Coubre 
Gemisi’ndeki patlama sonucu 
hayatını kaybedenlerin cenaze 
töreninde, 5 Mart 1960’ta söylediği 
gibi:

“Özgürlük işte şimdi bir başka 
anlama daha gelir: Özgürlük 
demek vatan demektir. Ya özgür 
vatan ya ölüm!”

ABD kuklaları yenilecek, zafer 
Sosyalist Küba’nın olacaktır!

Yaşasın Küba Devrimi!
Yaşasın Küba Halkı!

15 Temmuz 2021 

Halkın Kurtuluş Partisi
Başkanlık Kurulu

Ey İnsan Soyunun En Büyük Düşmanı ABD Haydudu!
“Ya Özgür Vatan Ya Ölüm!” diyen Küba Halkını ve Önderliğini 

yenemediniz, yenemeyeceksiniz!

Küba Halkı Yalnız Değildir!
Yankee Go Home!

Halkın Kurtuluş Partisi Başkanlık Kurulu’nun
Küba Komünist Partisi’yle Dayanışma Mesajı

Baştarafı sayfa 1’de



AKP’giller, dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs pandemisi dö-

neminde çiftçiye bir destekte bulun-
madı. Tam tersine tohum, gübre, yem, 
mazot gibi temel tarımsal girdilerde 
dışa bağımlı olduğumuz için dolar ve 
euro’da yaşanan artış, üretim maliyet-
lerinde çok ciddi artışlara sebep oldu. 
Gıda enflasyonu son yılların en yüksek 
rakamlarına ulaştı. Marketlerde gıda 
fiyatları el yakarken, çiftçimiz mali-
yetlerini karşılamadığı için ürünlerini 
tarlada bırakmak ya da dökmek zorun-
da kalıyor. Yani hem çiftçi hem de tü-
ketici zarar ediyor.

Tüm krizler gibi pandeminin fatu-
rası da Parababaları ve onların kâr dü-
zeninin bekçisi İktidar tarafından yine 
İşçi Sınıfına, köylülere ve emekçi hal-
kımıza çıkarılıyor.

Tarım Dünyası Yazarı Ali Ekber 
Yıldırım’ın “Kuraklık ve Pandemi 
Kıskacında Tarımın Geleceği” baş-
lıklı yazısından, pandemi döneminde 
çiftçinin üretim maliyetlerinin nasıl 
yükseldiğini görelim:

“Girdi fiyatlarındaki artış üreti-
mi tehdit ediyor

“Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki-
sel Üretim Genel Müdürlüğü verilerine 
göre, 2020-2021 Mart dönemi gübre 
fiyatları yüzde 46 ile yüzde 67.9 ora-
nında artış gösterdi. Son 3 yıla bakıl-
dığında DAP gübresinin tonu 2018’de 
ortalama 2 bin 427 lira iken 2021 Mart 
ayında 4 bin 25 lira oldu. Mart 2020 
ile Mart 2021 dönemindeki fiyat artışı 
yüzde 67.92 olarak gerçekleşti.

“Aynı dönemde, üre gübresinin 
tonu 1691 liradan 3 bin 167 liraya ulaş-
tı. Sadece son bir yıldaki artış yüzde 
55.40 oldu.

“Mazotun litresi 2018 yılında orta-
lama 5 lira 78 kuruşken, 2021 Mart 
ayında 6 lira 65 kuruşa yükseldi.

“Türkiye Yem Sanayicileri Birli-
ği verilerine göre, etlik piliç yeminin 
tonu 2018 yılında 1793 lira iken, 2021 
Mart ayında 3 bin 720 liraya çıktı. Sa-
dece son 1 yıldaki artış yüzde 54.36 
oldu. Aynı dönemde süt yeminin tonu 
1266 liradan 2 bin 310 liraya çıkarken 
son bir yıllık artış oranı yüzde 48.08 
oldu. Besi yemi ise bu dönemde ton 
başına 1148 liradan 2 bin 100 liraya 
çıktı. 2020 Mart ayından 2021 Mart 
döneminde besi yemindeki fiyat artışı 
yüzde 43.84 olarak gerçekleşti.

 “Üretici fiyatlarına bakıldığında 
son bir yılda birçok üründe artışlar 
girdi fiyatlarının altında kaldı. Mart 
2020’den 2021 Mart ayına kadar bazı 

ürünlerdeki üretici fiyat artışı; buğ-
dayda yüzde 27,81, arpada 23.58, 
mısırda 24.41, çeltikte 18.76, kuru 
fasulyede 13.82, kırmızı mercimek-
te 47.47, ayçiçeğinde 56.97, fındıkta 
5.04, domateste 5.08 oldu. Patateste 
geçen yıla göre yüzde 35,31, kuru so-
ğanda yüzde 25,78 oranında üretici 
fiyatında düşüş yaşandı. İnek sütü fi-
yatındaki artış yüzde 18,14 ile sınırlı 
kaldı.

Verilerden gördüğümüz gibi çiftçi-
nin tarımsal girdileri yüzde 60’lara 
varan oranlarda artış gösterirken, ağır 
maliyetler altında ezilerek ürettiği 
ürünlerin satış fiyatlarında en fazla 
yüzde 20-30’lar civarında artış olmuş. 
Market ve Pazar fiyatları son yılların 
en yüksek oranlarına ulaşmış durumda.

Peki aradaki bu fark kimin cebine 
gidiyor?

Üreticiden ucuza alıp en az 4-5 ka-
tına satan tekelleşmiş büyük peraken-
de zincirleri ve tüccarlara!

Geldi geliyor derken bu sene ku-
raklık da kapımıza dayandı. Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Mayıs 
ayı sonunda, Mayıs 2021 Kuraklık 
Raporunu açıklamıştı. Rapora göre, 
Mayıs ayı başında kuraklıktan etki-
lenen il sayısı 22 iken, yağış miktarı 

yetersiz olunca bu sayı 41’e yükseldi. 
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, ku-
raklıktan en fazla zarar gören ürün-
lerin arpa, buğday ve kırmızı merci-
mek olduğunu ifade ediyor.

Rapora göre, çiftçinin kullandığı 
gübre, ilaç vb. kuraklıktan ötürü boşa 
gittiği, sulama maliyetleri arttığı için 
üretim maliyetleri arttı.

Bir yandan kuraklık diğer yandan 
Nisan ve Mayıs aylarında görülen don 
olayı, Ordu ve Giresun’da fındıkta, 
Aydın’da çilekte, Manisa’da bağlarda, 

Niğde’de elma, kiraz ve kayısıda, Ela-
zığ ve Malatya’da kayısıda, Afyonka-
rahisar’da kiraz ve vişnede hasara ne-

den oldu. Kayseri, Kilis, Tokat, Deniz-
li, Kahramanmaraş ve Sivas’ta meyve 
ağaçlarında zarar meydana getirdi.

Marmara, Karadeniz, Akdeniz Böl-
geleri ve Ege Bölgesi’nin birkaç ili 
hariç, azalan yağışlar özellikle Güney-
doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu 
Bölgesi’nin tüm illerinde ve Doğu 
Anadolu Bölgesi’nin bazı illerinde ku-
raklığın boyutunu daha da artırdı.

Normal şartlarda buğday rekoltesi 
18 milyon tonun üzerinde, arpa rekol-
tesi de 7,5 milyon ton civarında bek-
lenirken, yaşanan kuraklıktan ötürü 
buğdayda 18 milyon, arpada 7 mil-
yon ve mercimekte ise 250 bin tonun 
altında bir rekolte tahmin ediliyor.

Bu tahmini doğrulayan Eski Top-
rak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü 

İsmail Kemaloğlu, kuraklıktan en çok 
etkilenen Güney Doğu Anadolu’nun 
buğday üretimindeki payının yüzde 
14, İç Anadolu’nun üretimdeki payının 
ise yüzde 38 olduğuna dikkat çekerek, 
bizim araziden aldığımız bilgileri de 
değerlendirdiğimizde bu yıl buğday 
ve arpa için kaybımızın minimum 
yüzde 15-20 seviyelerinde olacağını 
öngörmekteyiz, diyor.

TZOB Kuraklık Raporu’nda da, 
sebze, yem bitkileri ve meyveler de 
dâhil olmak üzere birçok üründe 
verim kaybı beklendiği belirtiliyor. 
Ege Bölgesi’nde pamuk yerine kuru 
şartlarda üretimi yapılabilen ayçiçeği-
ne yönelme olduğu, su sıkıntısından 
dolayı yonca, silajlık mısır gibi yem 
bitkilerinin ekim alanlarının daraldığı 
vurgulanıyor. Bu yüzden hububat ve 
yem bitkilerinin fiyatlarının artaca-
ğı, saman arzında sıkıntı yaşanacağı 
ifade ediliyor. Kuraklığın hayvancılık-
ta zaten yüksek olan maliyetlerin daha 
da artmasına neden olacağı vurgulanı-
yor. Arıcıların, mera ve çayırlarda ye-
terli çiçek olmadığı için mağdur oldu-
ğu belirtiliyor.

Bu durum, geçimini hayvancılıkla 
sağlayanların ya hayvanlarını satarak 
ya da kesime göndererek sektörden 
çıkmasına, ahırların boşalmasına se-
bep olmaktadır, deniyor.

AKP’giller İktidarında ülke-
mizde büyük doğa felaketleri, çevre 
katliamları yaşanıyor. Son yıllarda 
bunların sonuçlarının daha büyük fela-
ketlere dönüştüğünü görüyoruz. Ülke-
mizin bir yanı kuraklıkla kavrulurken 
diğer yanı sel felaketinde canlarını yi-
tiriyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu, İç Ana-
dolu, Akdeniz ve Ege Bölgesi’nin bir 
bölümü çok şiddetli kuraklık yaşıyor. 
Bu bölgelerde, buğday, arpa, bakliyat 
ürünleri başta olmak üzere kuraklık 
nedeniyle ciddi ürün kayıpları, za-
rarlar oluşmuş durumda. Diğer yandan 
derelerin imara açıldığı Karadeniz 
Bölgesi’nde, özellikle Rize, Artvin, 
Giresun gibi yerleşim yerlerinde sel 
felaketleri yaşanıyor, can kayıpları 
oluyor.

Bu yılın başında NASA’nın yayın-
ladığı haritaya göre, Türkiye toprakla-
rının yüzde 13’ü şiddetli, yüzde 52’si 

orta düzeyde çölleşme riski altında.
Sadece ülkemizde değil dünyanın 

farklı ülkelerinde küresel ısınma ve 
iklim değişikliğinden ötürü kuraklık, 
çölleşme ve sel gibi afetler yaşanıyor. 
Bunun da baş sorumlusu dünyanın baş 
haydudu, kanlı zalim ABD Emperya-
listleri ve onun yağma ortağı AB Em-
peryalistleridir. Daha fazla sömürü ve 
kâr için başta bizim gibi geri kalmış ül-
kelerde olmak üzere doğayı, havamızı, 
suyumuzu, nehirlerimizi kirletiyorlar. 
Ormanlarımızı yok ediyorlar. Köyle-
rimizin, şehirlerimizin havasını soluk 
alınamaz hale getiriyorlar.

AKP’giller de ABD-AB Emper-
yalistlerinin çıkarlarını ülkemizin çı-
karlarının üstünde tutuyor. Bunun için 
uyguladıkları politikalar yüzünden 
tarımsal üretimin yoğun olduğu bölge-
lerde su kaynakları kurutuluyor. Hid-
roelektrik santralleri ile dereler ku-
rutuluyor. Doğal denge bozuluyor. 
Yüzyıllardır belli bir dengede devam 
eden yağışların rejimi değişiyor ve 
bu yağışlar felakete dönüşüyor. 

Bu halk düşmanı politikaların be-
delini bugün sel, kuraklık ve çölleşme 
olarak güzel ülkemiz ve insanlarımız 
ödüyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. İhsan Çiçek, bizde kuraklı-
ğın bir afet olarak tanımlanmadığını 
ama Birleşmiş Milletler tarafından 
klimatolojik afetler içerisinde tanım-
lanmış bir doğal afet olduğunu söylü-
yor. Dünyadaki afetlere bakıldığında, 
2000-2019 yılları arasında en fazla za-
rar veren afetin, yüzde 41 oranında, 
1,6 milyar dolar civarında bir hasar-
la taşkınlar, fırtınalar olduğunu, ama 
bundan sonra yüzde 35 zarar oranı ve 
1,4 milyar dolar civarında bir zarar-
la kuraklığın geldiğini belirtiyor. Yani 
kuraklık dünyayı etkileyen ikinci bü-
yük afet olarak karşımıza çıkıyor.

Köylümüzün-Çiftçimizin sorunları 
HKP öncülüğünde kurulacak olan 
Demokratik Halk İktidarında çözü-
lebilir ancak.

HKP Programı, “Köylü Meselesi” 
başlığı altında bu sorunların çözümü-
ne geniş yer ayrılmıştır. Köylümüzün 
sadece ekonomik sorunlarının değil 
demokrasi sorununun nasıl çözülece-
ği de bu bölümde yer alır. Ancak biz, 
konumuz gereği, sadece ekonomik so-
runların çözümüyle ilgili bölümlerden 
alıntılar yapacağız:

“Üçüncü Sonuç
“Köylü Meselesi
“(…) AB ülkelerinde 1 tarım iş-

çisi, tarım dışında çalışan 23 kişiyi 
besler. (…) Türkiye’nin ise tarımda 
çalışan bir kişisi, ancak tarım dışında 
çalışan iki kişiyi zar zor besleyebil-
mektedir. Kaldı ki bizdeki beslenmeye 
gerçek anlamda beslenme denemez. 
Çünkü Halkımız özellikle protein 
bakımından yetersiz beslenmektedir. 
Yani tarımımızın verimi, AB’dekinin 
sekizde ya da onda biri kadardır.

“(…) Bu sebepten, tarımda ilk 
yapmamız gereken, gerçek bir toprak 
reformuyla boş duran devlet ve ağa 
arazilerinin acilen tarıma açılmasıdır. 
İkinci adım ise tarımın, son sistem ta-
rım araç gereçleri ve üretim yöntem-
leriyle donatılmasıdır.

“12 – TARIM KOOPERATİF-
LERİ: Köylünün kendisi tarafından 
kurulup kendisi tarafından kontrol 
edilecek. (…) Milyonlarca üretmeni 
dağınıklıktan kurtaracak. Şehirle köy 
arasındaki uçurumu doldurmaya ça-
lışacak. Kooperatifler, hükümet ya da 

tüccar emrindeki birliklerin kontro-
lünden kurtarılacak.

“14- KREDİ: Bizim güzel gelene-
ğimize göre, tefecilik, faizcilik sosyal 
haram ve suç olarak en sıkı kovuş-
turmaya uğratılacak. Bugünkü yüzde 
19-24 banka faizi, köy işletmesi koo-
peratifleştikçe en az sınırına indirile-
cek, büyük çiftlikler için arttırılacak, 
küçük ekinciye eksiltilecek. Öylelikle, 
devlete olan borcun 12 misli, banka 
borcunun 6 misli olan faizci borçla-
rıyla, köylünün sömürülmesi önlene-
cek. Üretim Kooperatifleri kanalıyla 
verilen ödünçlerin taksitleri, ürün 
alınınca tahsil olunacak. Kredi, güç-
lü çiftçilerden ziyade, güçsüz köylüye 
sağlanacak. İpotek ve teminat yerine, 
kooperatif ve köylü örgütlerinin kefa-
leti ve sorumluluğu geçecek.

“15- FİYAT POLİTİKASI: Tarım 
ürünleri aleyhine, sanayi ürünlerinin 
fiyat artışı durdurulacak. Köy ürünle-
rinin gerçek köylü kooperatifleri eliy-
le ihracatı kolaylaştırılacak, Ofisin 
yönetim ve kontrolü köylü örgütlerine 
bırakılacak.

“Modern üretim küçük ekincilere 
kadar götürülerek tüm tarım ürünle-
rinin maliyet fiyatları indirilecek.”

Bu uygulamalar hayata geçirildi-
ğinde dahi köylümüz-çiftçimiz ağır 
üretim maliyetlerinin altında ezilmek-
ten kurtulacak, üretken ve mutlu in-
sanlar haline gelecektir. Pandemi ve 
kuraklık gibi afet-kriz durumlarında, 
üretimine insanca koşullarda devam 
edebilmesi ve ürünlerinin değerinde 
alınması için tüm destekler yapılacak-
tır. Bu tür afetlerin üstesinden gelmek 
için eldeki tüm olanaklar seferber edi-
lecektir.

Kuraklıktan etkilenen Ülkemiz 
birkaç gündür yangın faciası yaşıyor. 
Ormanlarımız, ormanın gerçek sahibi 
olan hayvanlar, meralarımız yanıyor. 
AKP’giller seyrediyor.

Köylülerin-üreticilerin seraları, tar-
lalarındaki mahsulleri yandı. Büyük-
baş ve küçükbaş hayvancıkları yandı. 
Evleri yandı. Bazı köyler yok oldu. 
Zaten binbir dertle uğraşan, ağır ma-
liyetler altında ezilen köylümüz varını 
yoğunu kaybetti. Köylülerimize bir an 
evvel konut sağlanması, geçim kayna-
ğı ve can yoldaşı hayvancıklarını, se-
ralarını vb. kaybedenlere acilen destek 
olunması, kayıplarının telafi edilmesi 
gerekir. Tabiî öncelikle yangınların 
söndürülmesi, bunun için ülkenin tüm 
olanaklarının seferber edilmesi gere-
kir.

AKP’giller’in orman alanlarını 
ranta açmasından dolayı ülkemiz tari-
hinde en fazla kasıtlı orman yangını bu 
iktidar döneminde yaşanmıştır. Devam 
etmekte olan yangınların failleri orta-
ya çıkarılmalıdır. Bu acıyı yaşatanların 
bir an önce bulunup en ağır şekilde ce-
zalandırılması gerekir.

İnsan eliyle kasıtlı olarak çıkarılan 
orman yangınlarının önlenmesi için 
seferberlik ilan edilmesi, tüm ormanlık 
alanlarda orman bekçileri görevlendi-
rilmesi, ormanların düzenli olarak ka-
rış karış kontrol edilmesi gerekir.

Tabiî bütün bunları yapacak olan 
AKP’giller İktidarı değildir. Onlardan 
ormanlarımız, doğamız ve İnsanlık 
adına iyi bir şey beklemek ölü gözün-
den yaş ummaya benzer.

Orman yangınları sorununu da; 
yukarıda söylediğimiz gibi, halkımı-
zın ve ülkemizin tüm diğer sorunlarını 
olduğu gibi çözecek olan Halkın Kur-
tuluş Partisi öncülüğünde kurulacak 
olan Demokratik Halk İktidarıdır.q

   13
Kuraklık ve Pandemi,

halk düşmanı AKP’giller İktidarında
felakete dönüşüyor

Üreticilerimiz (Çiftçimiz-Köylümüz) şimdi de bir süredir etkili 
olan kuraklıktan kaynaklı sorunların pençesinde kıvranıyor.
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Türkiye Devrimi’nin Önderi Hik-
met Kıvılcımlı, insanın insanlaş-

ma sürecini ve toplum biçimlerinin 
oluşum mekanizmalarını; Komün’ün 
zaman içindeki evrimini; Sınıflı Top-
luma geçişle zıttına nasıl atladığını 
görmemizi sağlayan ve bu yönüyle Le-
nin Sonrasının Marksizm-Leninizmine 
önemli bir katkı niteliğinde olan “Ko-
mün Gücü” adlı kitabında, insanlığın 
Komüncül genlerinin asla kaybolma-
yacağını şu şekilde ifadelendirir:

 “Aslolan Komün ve Kişi Gü-
cüdür. O güçlerin, kutsallaştırma 
Sikl’leri [Döngüleri] altında fosiller 
gibi kalışı ve onun bilinçlere çıkarıl-
masının uzun, çapraşık, acılı ve dev-
rimlerle dolu olan yolu sabırla yürü-
dükçe, elde edilen bilinçli Kişi Gücü 
ve Komün Gücü ölümsüz olacaktır.” 
(Hikmet Kıvılcımlı, Komün Gücü, 
Derleniş Yayınları, Nisan 2018, s. 119.)

Kıvılcımlı Usta, Tarihteki Kutsal-
laştırma Döngülerinin sona ermesinin 
de İnsanlık Tarihinin en başından iti-
baren insan zihnine kazınan Komün 
Yaşamını ve Komün Gücünü ortadan 
kaldırmadığını şu sözlerle ifade eder:

“Kutsallaştırmaların bittiği yer-
de başlayan bilim ve felsefelerde de 
aynı Komün Gücü, Engels’in pek 
güzel tespit ettiği gibi sosyal sınıflar, 
tabakalar ve kişiler psikolojilerinde 
de “içgüdüler” halinde sürerek de-
vam eder.” (age, s. 119.) 

“Komün, en ilkel biçimden bu 
yana sürekli canlı, başkalaşan bir 
gelişim halinde olmuştur. Komün, 
Sınıflı Topluma çözüldüğünde bile, 
ilk halinden bambaşkalaşsa dahi, 
Komün gerçekte kendisini yeniden 
üretmek üzere dağılıp derlenmekte; 
devirdaimlerini sürdürmektedir.” 
(age, s. 200.) 

Kıvılcımlı Usta’nın muazzam bir 
emeğin ürünü olan bu dâhiyane çö-
zümlemeleri, içinde yaşadığımız Sınıf-
lı Toplum cehenneminin aslında insan 
doğasıyla taban tabana zıt olduğunu 
gözler önüne sermeye tek başına yeter. 
Evet, günümüzde, özellikle Medeniye-
tin-Sınıflı Toplumun ilk ortaya çıktığı 
coğrafyalarda yaşayan bizim gibi Doğu 
Toplumlarında; insanı insan yapan de-
ğerler aşınmış, muazzam bir çürüme 
toplumların tüm katmanlarında hisse-
dilir olmuştur. Ancak bu kokuşma, bu 
çürüme, bu ahlâki yozlaşma, zulme 
karşı bu başkaldırmayış; insan doğası-

nın bir parçası değildir. Bu çürümenin 
nedeni, her zaman dile getirdiğimiz 
gibi yaklaşık 6.500 yıldır hüküm süren 
Sınıflı Toplumdur. Engels Usta bu ke-
sin gerçekliği şu şekilde ifade eder:   

“(…) uygarlık [Medeniyet-Sınıflı 
Toplum], eski gentilice [İlkel Komü-
nal] toplumun yapmaya hiçbir za-
man yetenekli olmadığı çok şeyler 
yaptı. Ama bunları, insandaki en 
iğrenç içgüdü ve tutkuları, insanın 
bütün öbür yetenekleri zararına ge-
liştirerek yaptı. Uygarlığın ruhu, ilk 
gününden günümüze kadar, yalınkat 
bir açgözlülük oldu; onun tek ereği 
zenginlik, gene zenginlik ve hep zen-
ginliktir; ama toplumun zenginliği 
değil, şu bayağı bireyin zenginliği.” 
(Friedrich Engels, Seçme Yapıtlar, Cilt 
III, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devle-
tin Kökeni, Sol Yayınları, s. 405-406.)  

Ancak yukarıda Kıvılcımlı Us-
ta’nın da ifade ettiği gibi İlkel Komü-
nal değerler, Engels Usta’nın deyişiyle 
Sınıflı Toplumun “insandaki en iğrenç 
içgüdü ve tutkuları, insanın bütün öbür 
yetenekleri zararına geliştir”miş olma-
sına rağmen insanlığın bilincinden hiç-
bir zaman sökülüp atılamamıştır. Tıpkı 
Maniheizm inancında Işık ve Karanlı-
ğın ya da İyilik ve Kötülüğün sürekli 
birbirleriyle çatışması gibi, Medeniye-
tin ortaya çıkmasıyla birlikte insan bi-
lincindeki İlkel Komünal Toplum de-
ğerleriyle Sınıflı Toplumun rezillikleri 
birbirleriyle sürekli çatışma halinde 
olmuştur. Zaten tüm dini inançlardaki, 
mitolojilerdeki iyilik-kötülük çatışma-
sının kökeni, İlkel Komünal Toplum 
değerleriyle Sınıflı Toplum değerleri-
nin çatışmasına dayanmaktadır.

Maniheist inançtaki yüce Işık (Nur) 
Tanrısı; sevgi, iman, sadakat, iyilik, 
hikmet gibi erdemleri temsil ederken 
Karanlık Kralı veya Tanrısı; savaş, 
şiddet, kin ve her türlü kötülüğün fış-
kırdığı bir “Ölüm Ağacı”nı temsil eder. 
Şüphesiz ki Maniheizmin özlemini 
duyduğu “Işık Âlemi”, İlkel Komünal 
Toplumdan başka bir şey değildir. Bir 
korku tasavvuru olan Karanlıklar Âle-
mi ise Sınıflı Toplumdur. İnanca göre 
Işık ve Karanlık arasındaki “(…) bu 
mücadele, kaos ve verimsizlik özel-
liklerine sahip olan karanlığın (hu-
şuk) hayat ve düzeni temsil eden ışık 
âlemini ele geçirmek amacıyla sal-
dırıya geçmesiyle başlar. Karanlığı 
tekrar kendi mekânına hapsederek 

ezelî pasif konumuna döndürebil-
mek için kurtuluş planı yürürlüğe 
konur.” (https://islamansiklopedisi.
org.tr/maniheizm)

Tıpkı insanlığın tarihsel gelişimi-
nin bir aşamasında Sınıflı Toplumun 
“hayat ve düzeni temsil eden ışık âle-
mini” yani İlkel Komünal Toplum dü-
zenini “ele geçirmek amacıyla saldırı-
ya geçmesi” gibi…

İşte Marks Usta’nın da dile ge-
tirdiği gibi Yazılı Tarih, “Karanlıklar 
Âlemi”yle “Işık Âlemi” arasındaki 
çatışmalardan, yani sınıf savaşlarından 
ibarettir. Kıvılcımlı Usta’nın “Sınıflar 
Güreşi” dediği bu mücadelede zaman 
zaman Karanlıklar Âleminin temsilci-
leri (Köle Sahipleri, Toprak Sahipleri, 
Kapitalistler, günümüzde Finans- Ka-
pital Zümresi) üstte güreşmiş ancak ni-
hai zafer daima Işıklar Âleminin tem-
silcilerinin (Köleler, Yoksul Köylüler, 
günümüzde Proletarya) olmuştur. Ve 
bu zaferin kazanılmasında, lokomotifi 
devrimler olan devasa Tarih treninin 
hep ileri bir toplumsal aşamaya doğru 
yol almasında, girişte andığımız Ko-
mün Gücünün ölümsüzlüğü önemli bir 
rol oynamaktadır.

Özellikle Sovyetler Birliği ve Sos-
yalist Kamp’ın Marksist-Leninist İlke-
lerden kopması yüzünden kaçınılmaz 
olarak dağılışının ardından günümüzde 
Karanlıklar Âleminin temsilcileri yani 
ABD-AB Emperyalistleri ve yereller-
deki taşeronları üstte güreşmektedir. 
Bugün ABD Emperyalistleri, Işık Âle-
minden sızan her türlü aydınlığı boğ-
mak için en aşağılık politikaları hayata 
geçirmekten geri durmamaktadır. Sos-
yalist Küba’da emperyalist komplolar 
tertiplemekte, Venezuela’yı boğmaya 
çalışmakta, Suriye’deki ilerici BAAS 
İktidarını yıkma gayreti göstermekte, 
Kore Demokratik Halk Cumhuriye-
ti’ne aba altından sopa göstermektedir.

Fakat ne olursa olsun tarihsel ka-
nunlar kendi bildiğini okumaktadır. 
Kapitalizmin en yüksek aşaması olan 
emperyalizmin dahi insan bilincinden 

söküp atamadığı Komün Gücü her 
daim işbaşındadır… 

İşte yakın zamandan capcanlı, tap-
taze bir örnek:

Kanlı Zalim ABD bir taraftan 
Sosyalist Küba’yı tüm olanaklarını 
seferber ederek, 60 yıldır uyguladığı 
alçakça ablukayla boğmaya çalışadur-
sun; arka bahçesi olarak gördüğü Latin 
Amerika’da halkçı bir devlet başka-
nı seçimleri kazanarak iktidara geldi: 
Pedro Castillo.

Peru’da Haziran ayında yapılan 
ikinci tur seçimlerde eski bir sendikacı 
olan 51 yaşındaki Castillo, sağcı Keiko 
Fujimori’yi yenilgiye uğratarak devlet 
başkanı seçildi ve Peru’nun 200’üncü 
bağımsızlık yıldönümü olan 28 Tem-
muz tarihinde yemin ederek göreve 
başladı.

Geçmişte And Dağları’nın kuze-
yindeki en yoksul bölgelerden biri 
olan Cajamarca’da öğretmenlik yapan 
Castillo, kendisini hiçbir zaman Mark-
sist, Komünist ya da Sosyalist olarak 
tanımlamadı. Hatta kimi kaynaklara 
göre Evanjelist olduğu söyleniyor. 
Yani aslında Castillo’nun halk tarafın-
dan benimsenmesi tamamen ideolojik 
bir temele dayanmıyor. Castillo’yu ik-
tidara taşıyan asıl etken seçim öncesi 
vaatleri oldu: Ülkedeki madenleri, pet-
rol ve kömür yataklarını kamulaştır-
mak, bir yılda bir milyon istihdam, şu 
an için yabancıların işlettiği madenler-
den elde edilen kârın yüzde 70’inin Pe-
ru’da kalması, milli gelirin en az yüzde 
20’sinin sağlık ve eğitim gibi kamu 
hizmetlerine tahsis edilmesi vb…

Castillo göreve başlar başlamaz da 
vaatlerini yerine getirecek politikala-
rı hayata geçirmeye başladı, bilindiği 
gibi. Başkanlık maaşından feragat et-
tiğini ilan etti, Kongredeki bakan ve 
milletvekillerine de maaşlarını yarı 
yarıya azaltmaları telkininde bulundu.

Kısacası Castillo, vaatleri ve şim-
diye kadarki icraatlarıyla Peru Halkını 
ideolojik olarak değil, pratik somut-
lukta ikna etti. İşte bu ikna oluşun te-
melinde Peru Halkının halkçı, kamucu 
politikalara olan özlemi yatmaktadır. 
Bugün adına “halkçı” ya da “kamucu” 
uygulamalar dediğimiz şeyler ise as-
lında İlkel Sosyalizmin özlemini tüm 
benliğinde duyumsayan toplumdan 
koparılan değerlerin küçük ölçekli de 
olsa halka geri dönmesinden başka bir 
şey değildir. Yani Komün Gücü, Peru-
lular farkında olmasa dahi Başkanlık 
Seçimlerinde işbaşında olmuştur.

Latin Amerika Halklarının ruhun-

daki Komün Gücü, diğer halklara göre 
nispeten daha belirgindir. Fidel’in, 
Che’nin, Allende’nin, Chávez’in, 
Maduro’nun, tüm zaaflarına rağmen 
Morales’in ve José Mujica gibi halkçı 
liderlerin, Yankee’nin burnunun dibin-
de iktidara gelebilmesinin önemli bir 
nedeni budur.  Bu durumun tarihsel 
kökenlerine ilişkin net, detaylı ve öz-
gün çözümlemeleri, Halkın Kurtu-
luş Partisi Genel Başkanı Nurullah 
Ankut’un “Latin Amerika’dan Esen 
Sol Rüzgârlar Halkların Uyanışının 
Habercisidir” adlı kitabında bulmak 
mümkündür.

Ancak bir gerçekliğin altını çiz-
mekte fayda vardır: Tamamen ideolo-
jiye dayanmadan da iktidara gelmek 
mümkündür. Peru’daki Castillo örneği 
bunun en güncel kanıtı olmuştur. An-
cak günümüz koşullarında iktidara gel-
dikten sonra İşçi Sınıfının Gerçek Bili-
mi olan, Diyalektik Materyalist dünya 
görüşüne dayalı Marksist-Leninist ide-
olojiyi benimseyip hayata geçirmeksi-
zin ABD-AB Emperyalistlerine karşı 
iktidarda kalma şansı yoktur. İktidarda 
kalınsa dahi bu iktidar daima pamuk 
ipliğine bağlı olmaya mahkûmdur. La-
tin Amerika özelinde Allende örneği, 
bugün Venezuela’da yaşanan sıkıntılar, 
Morales’in iktidardan devrilmesi gibi 
felaketlerin birincil nedeni, Bilimsel 
Sosyalizmin uygulanmaması ya da göz 
ardı edilmesidir.

Yani Engels Usta’nın ifadesiy-
le “içgüdüler” halinde devam eden 
Komün Gücü, günümüzde ABD-AB 
Emperyalistlerine karşı nihai zaferi 
kazanmaya tek başına yetmez. Bu he-
def için, yani Modern Sosyalizmi inşa 
etmek için İşçi Sınıfı Bilimi çerçeve-
sinde hazırlanmış somut bir program, 
içinde tüm ezilen unsurları barındıran 
güçlü bir örgüt ve iradi bir devrimci 
çaba gerekir.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 
İlkel Maniheizm dini için bile; “Ka-
ranlığı tekrar kendi mekânına hapse-
derek ezelî pasif konumuna döndüre-
bilmek için kurtuluş planı yürürlüğe 
konur”, deniyor. Dünya Halkları için 
de “Karanlığı” yani Sınıflı Toplumu, 
bu bataklığın efendilerini, egemenle-
rini -ABD-AB Emperyalistlerini ve 
işbirlikçilerini- tekrar kendi mekânla-
rına yani Tarihin çöplüğüne hapsede-
rek pasif konuma döndürebilmek için 
kurtuluş planı Marksizm-Leninizmdir, 
Bilimcil Sosyalizmdir.

Ve elbette Dünya Halkları, bu yüce 
davayı mutlaka zafere ulaştıracaktır.q

Peru’da “Komün Gücü” işbaşında!

“Ben zaten kadın erkek eşitliğine 
inanmıyorum.” Recep Tayyip 
Erdoğan.

“Kadınsa o da iffetli olacak. 
Mahrem namahrem bilecek. 
Herkesin içerisinde kahkaha 
atmayacak, bütün hareketlerinde 
cazibedar olmayacak.” Bülent Arınç, 
Dönemin Başbakan Yardımcısı.

“Kadının fıtratında erkeğe köle 
olmak var.” Uğur Işılak, AKP’li 
şarkıcı.

“Kadın çalışarak fuhuşa hazırlık 
yapar.” Fetvacı Hoca Nureddin Yıldız.

“Kadınlar iş aradığı için işsizlik 
yüksek.” Mehmet Şimşek, Ekonomi 
Bakanı.

“Hamile kadın sokakta 
dolaşamaz.” Ömer Tuğrul İnançer.

Yukarıdaki sözler AB-D 
Emperyalistleri tarafından 2002 yılında 
iktidar koltuğuna oturtulan, Tarihin 
en gerici ve asalak sermaye sınıfı, 
Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının 
temsilcileri olan AKP’giller’in Reisi 
ve avanesine aittir.

Basından öğrendiğimize göre R. 
Tayyip Erdoğan, Lefkoşa’da bayram 
namazı sonrası yaptığı açıklamada, 
Afganistan’daki Taliban güçlerinin 
tepkileri için “Bu arada Taliban’ın 
bazı rahatsızlıkları söz konusu. 
Taliban’la da bu süreci görüşmek 
suretiyle nasıl ki Amerika ile bazı 

görüşmeleri Taliban yaptıysa 
herhalde Taliban’ın Türkiye ile 
bu görüşmeleri çok daha rahat 
yapması lazım. Çünkü Türkiye 
onun inancıyla alakalı ters bir yanı 
yok. Ters bir yanı olmadığı için 
de onlarla bu konuları daha iyi 
görüşeceğimize anlaşabileceğimize 
ihtimal veriyorum”, demiş. (https://
www.cumhur iye t .com. t r /haber /
erdoganin-turkiyenin-tal ibanin-
inanciyla-alakali-ters-bir-yani-yok-
sozlerine-tepki-yagdi-seriat-devleti-
mi-olduk-1854110)

Genel Başkan’ımız Nurullah 
Efe (Ankut)’un dediği gibi; “Azıcık 
Tarih bilen her aydın, her namuslu 
yurttaş, 1950’den bu yana dünyada 
yaşanan bütün kötülüklerin, 
savaşların, işgallerin, katliamların, 
faşist darbelerin gerçekleştiricisinin, 
Che’nin deyişiyle “İnsan Soyunun 
Başdüşmanı” ABD Çakalı olduğunu 
çok iyi bilir. Silahlı İslami Grup, 
Boko Haram, Taliban, El-Kaide, El 
Nusra, IŞİD ve PKK gibi Ortaçağcı 
ve burjuva katliam örgütlerinin 
yöneticisinin de ABD ve onun ajan 
örgütleri olduğunu ve Pentagon 
tarafından yönetildiğini aynı 
kesinlikte bilir.”

Dolayısıyla gerek ülkemizdeki 
bu Ortaçağcı gerici sınıfın siyasi 
temsilcisi olan AKP’giller gerekse de 

yukarıda bahsi geçen silahlı gruplar, 
Ortaçağ’ın karanlık günlerinin özlemi 
içindedirler. Fıtratlarında kadın 
düşmanlığı vardır. Bu yüzden bunlar, 
kadınları ve çocukları Ortaçağ’ın 
karanlık günlerine götürmek, kadınları 
dört duvar arasına hapsetmek, Laikliği 
ortadan kaldırmak, kadını bir eşyadan 
daha değersiz, alınır satılır bir mal 
durumuna düşürmek isterler. 

Kadınlara toplu tecavüz eden, 
kadınları çalışma yaşamından 
uzaklaştırıp eve burkaların ardına 
hapseden, çalışan kadınları öldüren, 
yanlarında erkek olmadan kadınların 
evden çıkmalarını yasaklayan, 
kontrolü altındaki bazı yerlerde 
kadınların tarlalarında dahi çalışmasını 
yasaklayan, kız çocuklarının okumasını 
yasaklayan, küçücük çocukları köle 
pazarlarında satan, kadınları şeriat 
kanunlarına uymadıkları gerekçesiyle 
halka açık yerlerde kırbaçlayan ve 
idam eden, 16 yaş altındaki kızların 
evlenmesine izin veren Taliban ile 
bizim ülkemizdeki AKP’giller’in 
birbirlerinden hiçbir farkları yoktur. 

Kolayca bu konularda anlaşabilirler. 
Onların tek tapındıkları Tanrı, Para 

Tanrısı’dır. Yeter ki saray ihtişamları 
devam etsin ve küpleri dolsun. Bu 
uğurda her yol onlar için mubahtır. 
Ortaçağcı gericiliğin her iki temsilcisi 
de kara halk yığınlarını Muaviye-Yezid 
dini ile afyonlarken Gerçek İslam’ı da 
kuşa çevirip halklar üzerinde maddi ve 
manevi sömürüsünü sürdürmektedir. 
İşte bu yüzden de yarasanın en küçük 
ışık hüzmesinden korktuğu gibi, 
bu Ortaçağcı gerici sınıf ve onları 
besleyen tüm gerici vakıf, dernek ve 
tarikatlar, kadın ve çocuklar başta 
olmak üzere İşçi Sınıfımız ve emekçi 
halkımızın yararına olabilecek, onlara 
az da olsa nefes aldırabilecek en 
küçük bir uygulamaya bile tahammül 
edemezler.

Türkiye Devrimi’nin Önderi 
Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı bakın 
bu Ortaçağcı gericiliği ne güzel ifade 
etmiş:

“İrticaın kuvveti: Korkunç 
derecede uysal ve esnek oluşudur. 
Bizans hatta Etiler çağından beri 
topraklarımıza kök salmış bulunan 
derebeylik ruhu, ne vakit zor 
gördüyse, kırılmamak için, eğilir, 
bekler. Gür-sel gidip kum kalınca, 
yeniden başkaldırır. Tokadı yedi mi: 
siner, anasına sövsen tınmaz. Kuzu 
postuna bürünmüş eski kurttur. 
Öyle sureti haktan görünmeyi 
bilir ki, kaleyi içinden fethetmek 
için gerekirse devrimciden fazla 
devrimci kesilir. Bir kere de 
suyun başını kesti, dizginleri eline 

geçirdi mi, dönekliğinin hayâsızlığı 
idrakleri [anlayışları, algıları] 
çatlatır.” (Hikmet Kıvılcımlı, İkinci 
Kuvayimilliyeciliğimiz – Milli Birlik 
Komitesi’ne İki Açık Mektup, Derleniş 
Yayınları, s. 21)

İşte bizler Hikmet Kıvılcımlı’nın 
gericilikle ilgili bu aydınlatıcı ve 
berrak açıklaması ile bilinçlendik ve 
donatıldık. Bu iki gerici gücün bir 
elmanın iki yarısı olduğunu biliyoruz. 

Dolayısıyla başta İşçi Sınıfımız 
olmak üzere kadınlarımıza, 
gençlerimize, emekçi halkımıza 
sesleniyoruz;

Bu topraklardan, “kuzu postuna 
bürünmüş eski kurt” olan Tefeci-
Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi 
temsilcisi AKP’giller’i ve efendileri 
ve yapıcıları AB-D Emperyalistlerini 
bir daha geri gelmemek üzere 
Tarihin çöplüğüne atacak, Birinci 
Kuvayimilliye’yi nihai sonucu olan 
sosyal kurtuluşla taçlandıracak, 
Gerçek Laikliği yaşama geçirecek, 
kadın ve çocuklarımızı bu Ortaçağ 
karanlığından kurtarabilecek olan 
mücadele azmi ve ruhu, Cesaret 
Vatanına sahip Kurtuluş Partililerdedir.

Şeriat Ortaçağ’dır!
Gün Modern ve Antika Gericiliğe 

Karşı HKP Saflarında Mücadele 
Günüdür!

24. 07.2021

HKP
Kadın Çocuk Komitesi

AKP’giller ve Taliban:
Kadın Düşmanlığında Ruh İkizleri
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Değerli Eğitim İş Üyeleri;
Bildiğimiz gibi Sendikamız 

Eğitim İş, önümüzdeki kısa süreç içe-
risinde 6’ncı Olağan Genel Kurulu’nu 
gerçekleştirecek.

Sendikamız, 6’ncı Olağan Genel 
Kurul’a ülkemizdeki Parababaları İk-
tidarının yani Ortaçağcı AKP İktidarı-
nın işledikleri ağır suçların birer birer 
ayyuka çıktığı, gerizin patlayıp ortalı-
ğa döküldüğü bir dönemde gitmekte-
dir. Söz konusu bu ağır suçlara iştirak 
edenler arasında; devlet yönetiminin 
en yüksek kademelerinde bulunan-
larla birlikte mafya liderleri, emniyet 
mensupları, yargı mensupları, arala-
rında MEB’in de olduğu üzere çeşitli 
bakanlıklarda görev yapan kişiler ve 
kalemini satmış, basın ahlâkına ihanet 
etmiş gazeteciler de dahil olmak üzere 
birçok kesim bulunmaktadır. Bugün 
insanlarımızı işte bu mücrimlerin yö-
nettiği bir devlet mekanizması soyup 
soğana çevirmektedir. 

Burada amacımız elbette Tür-
kiye’nin mevcut ekonomik, İsmail 
Hakkı Tonguç’un da yıllar önce çok 
yerinde bir saptamayla dile getirdiği 
gibi işçi-emekçi yoksul halk kitlele-
rinin, Parababaları iktidarları tarafın-
dan demokrasicilik oyunu ile “kâğıt 
ve sandık demokrasisi” yolu ile sürü 
hayvanı yerine konulmasıdır. 

“Okuma yazma bilsin bilmesin; 
toprağı ve işi olsun olmasın, demago-
jiyle serseme çevrilen halk, bir sandı-
ğa elindekini atar. Böylece kendi ken-
dini yönetmiş sayılır. Bu oyundur, ko-
laydır. Amerika bu demokrasiyi yayı-
yor işte”, demekteydi Tonguç Baba da.    

Ne yazık ki mevcut “seçim demok-
rasisi”nde halkımız dört yılda bir seçim 
sandığına götürülmekte, çoğunlukla da 
AB-D Emperyalistlerinin para gücüy-
le, medya gücüyle öne çıkardığı siyasi 
partilere veya siyasi kişilere oy vermek 
zorunda bırakılmakta, yani halkımıza 
ölümlerden ölüm beğen denilmekte, 

bunun adına da “demokrasi” denmek-
tedir. Yani bugünün Türkiyesi’nde, 
mevcut Parababaları Devletinin yöne-
timinde, AB-D Emperyalistlerinin yer-
li satılmışlarla beraber yarattığı kanser 
düzeninde emekçi kitleler hiçbir şekil-
de söz sahibi değildir. Dolayısıyla “de-
mokrasi” sözcüğü bir kandırmacadan, 
bir sonraki dört yılda yapılacak vurgun 
ve soygunlar için kullanılan bir kılıftan 
başka hiçbir anlam taşımamaktadır.

İşte bunun bilincinde olan, ilerici, 
yurtsever, devrimci değerlerin savu-
nuculuğunu yapan biz Eğitim İş’liler 
için gerçek demokrasi olmazsa olmaz-
lardandır. Gerçekten demokratik bir 
kitle örgütünün ve yönetiminin taban-
dan başlayarak tüm üyelerinin sesle-
rini duyması, duyurması, sorunlarına 
eğilmesi, bu sorunlara kesin çözümler 
bulmak için mücadele etmesi gerekir. 

Tüm bu sebeplerden dolayı Sen-
dikamız Eğitim İş’in tüm Şube Genel 
Kurulları, Genel Merkez Genel Kurul-
ları son derece önemlidir.

Eğitim İş, tıpkı Türkiye siyasetini 
elinde bulunduran Parababalarının tem-
silciliğini yapan siyasilerin her seçim 
öncesi halkımızın gözünü boyayıp oy 
avcılığı yapmak için halkımıza gittiği 
bir tarzda yönetilemez, yönetilmemeli-
dir. Bilinçli, genelde ülkemizin, özelde 
ise Eğitim ve Bilim Emekçilerinin so-
runlarına kayıtsız kalmayan Eğitim İş 
üyeleri ve delegeleri böyle bir yapıya 
asla izin veremez, vermemelidir.

Bilindiği gibi 6’ncı Olağan Genel 
Kurul’a giderken sendika içerisinde 
çeşitli kişiler ve gruplar seçim çalış-
ması yapmaktadırlar. Bu son derece 
doğaldır burada bir yanlışlık yoktur. 
Nitekim biz Halkçı Eğitim ve Bilim 
Emekçileri de kendi ilkelerimiz doğ-
rultusunda seçim sürecinde boylu bo-
yunca yer alıp Sendikamızın daha ileri, 
daha mücadeleci bir aşamaya gelebil-
mesi için çaba harcayacağız. 

Bize göre Genel Kurul Delegeleri, 

demokratik bir kitle örgütünün yöneti-
mine aday olan kişiler arasından kim-
leri tercih edeceğine özetçe şu kriterler 
çerçevesinde, tamamen özgür iradele-
riyle karar vermelidir:

1- Oy verilecek aday/grup, bugün 
ülkemiz için savunulması en elzem il-
kelerden biri olan Antiemperyalizm 
ilkesini gerçekten benimsemekte mi-
dir? ABD ve Avrupa Birliği Emperya-
listlerinin ve bölgemizdeki işbirlikçile-
rinin insanlık dışı politikalarını açıktan 
eleştirip bu politikalara karşı mücadele 
etmeyi Sendikal mücadelenin bir par-
çası olarak görmekte midir?

2- Oy verilecek aday/grup, bugün 
Türkiye Emekçi Halkını işsizlik, pa-
halılık, açlık ve sefalet cehennemine 
mahkûm eden, insanlığı Ortaçağ Ka-
ranlığına götürmeye yeminli Ortaçağcı 
AKP İktidarına, AKP’giller’in temsil 
ettiği Tefeci-Bezirgân Sermaye Sını-
fına ve Tefeci-Bezirgân Sermayenin 
ideolojisi olan Muaviye-Yezid, günü-
müzdeki adıyla CIA-Pentagon İsla-
mı’na sözde değil özde karşı mıdır? 
Bu konuda geçmişte nasıl bir mücadele 
yürütmüştür? AKP’nin özellikle eğitim 
alanındaki gerici uygulamalarına karşı 
nasıl bir mücadele perspektifi sunmak-
tadır? Bu bağlamda AKP İktidarının 
yok olma noktasına getirdiği Laikli-
ğin, Laik Eğitimin, yerinde yeller es-
tirdiği Mustafa Kemal ve Silah Arka-
daşlarının kurduğu Laik Cumhuriyet’in 
Sendikamız için en önemli mücadele 
konularından biri olduğuna inanmakta, 
bu yönde davranmakta mıdır?

3- Oy verilecek aday/grup, tüm 

dünya halklarının eşitliğini ve kardeş-
liğini koşulsuz bir şekilde savunmakta 
mıdır? 

4- Oy verilecek aday/grup daha 
önce sendikanın çeşitli yönetim organ-
larında yer almış mıdır? Aldıysa Eği-
tim İş’e neler kazandırmıştır? Eğitim 
İş’in, Eğitim ve Bilim Emekçilerinin 
Demokratik Merkeziyetçi bir yığın 
örgütü haline gelebilmesi için hangi 
adımları atmıştır?

5- Oy verilecek aday/grup örgüt 
içi demokrasiye gerçekten inanmakta 
mıdır? Üyeyle Genel Başkan arasında 
bir fark görmeden tabandan gelen tüm 
talepleri yerine getirmek için çaba sarf 
edip eleştirileri göğüsleyebilecek midir? 
Yanlışları gösterildiğinde erdemlilik 
gösterip özeleştiri verebilecek midir?

6- Oy verilecek aday/grup gerçek-
ten Sendikamızın büyümesi, kitlesel-
leşmesi için mi mücadele edecektir 
yoksa bulunduğu makamı Mecliste-
ki herhangi bir partiden milletvekili 
olmak için veya başka mevkiler ka-
zanmak için kullanılacak bir sıçrama 
tahtası olarak mı görmektedir? Yani 
sendikayı ikbal, geçim kapısı olarak 
mı görecek yoksa emekçi üyelerine bir 
hizmet kapısı mı görecektir?

7- Oy verilecek aday/grup sırf yö-
netime gelebilmek için ilkesiz, amorf 
ittifaklar içine girecek midir? “Bir ya 
da birkaç koltuk da benim olsun, 
gerisi ne olursa olsun”, diyerek daha 
önce örneklerine şahit olduğumuz gibi 
Eğitim İş’i yönetim içindeki kişi/grup 
çekişmelerinden dolayı çalışamaz hale 
getirip felce uğratacak mıdır?

8- Oy verilecek aday/grup, üyeleri-
mizin alınterinden elde edilen sendika 
gelirlerini gerçekten tekrar üyeye dö-
necek şekilde, üyelerin ve tüm Eğitim 
ve Bilim Emekçilerinin sorunlarını 
çözmek için kullanacak mıdır?

9- Oy verilecek aday/grup, kendini 
sadece Eğitim ve Bilim Hizmet Ko-
luyla mı sınırlandıracaktır yoksa top-
lumsal mücadelenin bir bütün olduğu 
gerçeğinden yola çıkarak başta İşçi 
Sınıfımız olmak üzere tüm toplumsal 
kesimlerin meşru ve haklı mücadelele-
rine destek verecek midir?

10- Oy verilecek aday/grup, sen-

dika yönetimine geldiği anda Eğitim 
ve Bilim Emekçilerinin dağlar gibi 
sorunlarına çözüm getirecek, elle tutu-
lur, somut bir programa, eylem planına 
sahip midir? (Halkçı Kamu Emekçi-
leri olarak sendikamıza yönelik somut 
önerilerimizi içeren Seçim Bildirge-
mizi kısa süre içinde yayınlayacağız.)

Değerli Eğitim İş Üyeleri ve De-
legeleri;

İşte bu sorular, 6’ncı Olağan Genel 
Kurul’umuzun Sendikamızı daha mü-
cadeleci, daha kararlı, daha ilkeli bir 
örgüt haline getirecek yolu açması için 
sorulması elzem sorulardır.

Açıkça ifade etmek gerekir ki 
Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri 
olarak Genel Kurul Delegelerinin sırf 
kişisel ilişkilerden dolayı, “oy ver-
mezsem ayıp olur”, “söz verdim” 
gibi kaygılardan dolayı şu ya da bu ki-
şilere oy vermesini doğru bulmuyoruz. 
Zira istisnasız tüm Eğitim İş üyeleri-
nin, Sendikamızın gelecekteki üç yı-
lını şekillendirecek olan böylesine bir 
Genel Kurul’da sonuna kadar objek-
tif davranacak denli bilinçli olduğuna 
canı gönülden inanıyoruz. 

Ve şimdiden ilan ediyoruz:
Eğitim İş 6’ncı Olağan Genel Ku-

rulu’nda yönetime aday olacağız.
Halkçı Eğitim ve Bilim Emek-

çileri, yukarıda sıraladığımız soru-
lara kesin ve net yanıtlar vermeye, 
sorumluluk üstlenmeye her zaman 
hazırdır.

Gerçek anlamda TÖS’ün, TÖB-
DER’in devrimci mirasını taşıyan 
bizler, bu mücadele geleneğinin tec-
rübesiyle, dinamizmiyle Sendikamızı 
fersah fersah ileriye taşıyacağımızdan 
en ufak şüphe duymuyoruz.

Tüm Eğitim İş üyelerini, olanca 
mücadele azmimizle, sevgi ve saygıyla 
selamlıyoruz. 

30.07.2021

Halkçı Eğitim ve Bilim 
Emekçileri

AKP’giller’in ve Reisinin Kamu 
İşçilerine “zam” teklifi belli oldu. 

3 bin 577 ile 3 bin 750 lira ücret alan-
lara 100 lira seyyanen zam, 3 bin 750 
ile 4 bin liraya kadar 60 lira seyya-
nen zam ve birinci 6 ay yüzde 9, ikinci 
6 ay yüzde 5, enflasyon yüzde 5’i ge-
çerse artan kısmın tamamı...

Buna zam denebilir mi? 
Buna, “Kamu İşçilerinin ücretle-

rinde artış sağladık” denebilir mi? 
Doğru soru, buna insanlık denebilir 

mi?
Nasıl böyle teklifte bulunulabilir?
Ama yüzleri kızarmadan AKP’gil-

ler bu teklifte bulunabiliyorlar. Ar duy-
gusu kırıntı halinde bile olsa kalanın, 
vicdanı olanın, yani insan olanın yüzü 
kızarır, bu teklifi masaya getirirken. Bu 
teklif, yüz binlerce Kamu İşçisine tek-
lif olarak sunulurken, az da olsa vic-
dan teşekkül etmiş olan “insan” utanır, 
sıkılır. Ama AKP’giller sureta insan, 
onlar birer nükleer atık. Onlar vicdan 
yoksunu. Onlar emekçilerin düşmanı. 
Onlar alınteri dökerek üretenin düşma-
nı. O yüzden onlarda insani olan hiçbir 
duygu bulunamaz.

AKP’giller ne yapıyorlarsa kendi-
lerini iktidara taşıyan, insan soyunun 
en büyük düşmanları AB-D Emperya-
listlerinin emirleri doğrultusunda yapı-
yorlar.

O kuklacılarından kuklalarına 
emirleri belli: Emekçiye verme, emek-
çinin yarattığı değerlerin en büyüğünü 
bana ver, geriye kalanın çoğunu da 
yerli sermayene aktar, kendine de ya-
layacak bir kemik ayır.

Peki, bunlar böyle de masanın kar-
şısında, tabiî ki görünürde karşısında 
oturan Sarı Gangaster, CIA Sendikacı-
sı TÜRK-İŞ ve AKP’giller’in sendika 
cenahı Hak-İş farklı mı?

Yok birbirlerinden farkları, hepsi 
de emekçi düşmanı, hepsi de sureta in-

san, hepsi de nükleer atık.
Utanmadan bu teklifi yapabili-

yor AKP’giller. TÜRK-İŞ ve Hak-İş 
yöneticileri de utanmadan o masada 
oturabiliyorlar. Bakanın sözcülüğüne 
soyunmuşlar:

“Bakanımızın söylediğini söyle-
miş olayım, ‘Bu da bizim bir tale-
bimiz ancak bu son talebimiz değil, 
mutlaka bizim de kafamızda bir ra-
kam var’ diye söyledi kendisi. ‘Ama-
cımız bu toplu iş sözleşmesinin masa 
başında çözülmesidir’ dedi.

“Hak-İş Genel Başkan Vekili 
Yıldız da bakanlığın sunduğu teklifi 
müzakerenin başlangıcı olarak gör-
düklerini, bu müzakere sürecinde, 
Türk-İş ile bu birlikteliğin önemli 
yarar getireceğini umduklarını söy-
ledi.” (https://bit.ly/3A0sor0)

El insaf be!
2021 yılının Haziran ayında, üs-

telik bütün istatistik hilelerine, oyun-
larına rağmen enflasyon oranı yüzde 
17,53. Getirilen zam teklifinin neresini 
tartışacaksın?

Resmi olarak açıklanan enflasyon 
oranına bile yanaşmayan bir zam tekli-
finin neresini müzakere edeceksin? 

AKP’giller ve Reisi, yanlarında 
sendikalar, emekçilerimizin porsiyon-
larını ortaklaşa küçültecekler anlaşılan.

TÜRK-İŞ ve Hak-İş’in arzu ettikle-
ri rakam da 4800 TL imiş ve bunda da 
pazarlık payları varmış. Ya ne diyelim 
bunlara?.. İşçi düşmanı, sarı sendikacı-
lar dediğimiz zaman da bozuluyorlar.

“Türk-İş’in, çalışanların geçim 
koşullarını ortaya koymak ve temel 
ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişik-
liğinin aile bütçesine yansımalarını 
belirlemek amacıyla her ay yaptığı 
“Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştır-
ması”nın 2021 yılı Haziran ayı so-
nuçları açıklandı.

“Araştırmaya göre, bu ay 4 kişi-
lik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli 
beslenebilmesi için yapması gereken 
gıda harcaması tutarını ifade eden 
‘açlık sınırı’ 2 bin 865 lira olarak be-
lirlendi.

“Gıda ile giyim, konut, ulaşım, 
eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar 
için yapılması zorunlu diğer harca-
maların toplam tutarına denk gelen 
‘yoksulluk sınırı’ ise 9 bin 332 lira 
oldu.” (https://bit.ly/2WMyxJr)

Az biraz namus, az biraz tutarlılık, 
az biraz vicdan be...

En azından kendinizin açıkladığı 
yoksulluk sınırına yaklaştırın işçileri, 
görünüşte de olsa buna yakın bir tek-
lif sunun. Ama yok, kendiniz işçilerin 
aidatlarıyla bu dünyada cenneti yaşı-
yorsunuz, anlamazsınız açlık sınırında 
yaşayan, ay sonunu zor getiren emek-
çinin halinden. Arpalıktır sizler için 
sendikalar, tek derdiniz arpalığınız son 
bulmasın. O yüzden emekçi düşmanı 
AKP’giller ile müthiş bir uyum içeri-
sindesiniz. Onlar kendilerini iktidara 
taşıyan AB-D Emperyalistlerine ikti-
dardan düşmemek, lağım deliğine sü-
pürülmemek için bütün değerlerimizi, 
vatan topraklarını satarken, siz sarılar 
da geçim kapınızdan olmamak için 
emekçinin alınterini İktidara taşınanla-
ra gözünüzü kırpmadan satarsınız.

Boşuna da demeçler vermeyin kar-
şılıklı. Eninde sonunda teklif edilen 
rakamın az biraz yukarısında anlaşa-
caksınız. Ve bugüne kadar ne yaptıy-
sanız bugün de aynısını yapacaksınız. 
Sarı sendikacılar diyecek, “Mücadele 

ettik, şu rakamı kopardık”, AKP’giller 
diyecek “Bütçe olanakları elverdiği 
ölçüde çalışanımıza en iyisini verdik”. 
Karşılıklı hayırlaşmalar, tokalaşmalar. 
Bu işçi düşmanı güruha sefalar, üreten 
emekçiye cefalar...

Ey Emekçi Halkımız, Ey İşçiler; 
tanıyın artık bunları. Bunlar senin lok-
manı çalanlardır, bunlar iki ekmek gö-
türüyorsan evine, birine göz dikenler-
dir, bunlar seni geçim derdine düşürüp 
başka hiçbir şey düşünemez hale ge-
tirenlerdir. Ozanımız Ahmed Arif’in 
dediği gibi:

  Bunlar,
  Engerekler ve çıyanlardır,
  Bunlar,
  Aşımıza, ekmeğimize
  Göz koyanlardır,
  Tanı bunları,

Ey Emekçi Halkımız, Ey İşçiler; 
tanıyın düşmanlarınızı, tanıyın bu dün-
yada size açlığı, yokluğu, yoksulluğu 
dayatanları. Ama düşmanınızı tanımak 
yetmez, dostunuzu, Gerçek İnsanları, 
Gerçek Devrimcileri de tanıyın. Bu 
yerli satılmışlara karşı, yerli satılmış-
ları besleyen, yaratan insan soyunun 
en büyük düşmanları AB-D Emperya-
listlerine karşı, bıkmadan, usanmadan, 
yılmadan, bilinçlice, kararlıca müca-
dele edenleri de tanıyın. Halkın Kurtu-
luş Partisi’ni tanıyın. Bakın, HKP’nin 
önderliğinde verilen İkinci Kurtuluş 
Savaşı’mızın zaferiyle kurulacak Hal-
kın İktidarında neler olacak:

“Asgari ücret normal geçim en-
deksinden (şu andaki rakamla gün-
lük net 311-TL’den) aşağı düşme-
yecek. Günümüzde uygulanmakta 
olan asgari ücretin böylece 4 mis-
linden fazla bir artış sağlanmış ola-
cak. Normal geçim endeksi de üre-
timimizin verimindeki artışa paralel 
olarak yükseltilecek. Kişi emeğinin, 
sağlığının ve ulusal verimliliğin za-
rarına olan prim usulü kaldırılacak. 
Ücretler, her hafta başı muntazam 
ödenecek. Genel tatil günleri tam 
ücretli olacak. Zorunlu haller ve işin 

niteliğinden dolayı o günler çalışana 
çift gündelik verilecek. Kadın, ço-
cuk, din, ırk, farklarına bakmaksı-
zın: AYNI İŞİ görene AYNI ÜCRET 
verilecek.”

“GELİR POLİTİKASI: Memle-
ketin her bölgesi için özel GEÇİM 
ENDEKSLERİ çizilecek. Endeksle-
ri, yalnız bakanlık ya da ticaret oda-
ları değil, işçi, memur, esnaf, aydın 
ve köylü örgütleri de hazırlayacak. 
Herkesin EN AZ GELİRİ o geçim 
endekslerine göre uygulanacak.”

 “SENDİKA: Devletin ve işve-
renlerin emrinde sarılaşmış aristok-
rat işçilerin başını tuttuğu sahte işçi 
örgütleri olmayacak. İşçi Sınıfımızın 
kültür ve bilincini yücelten bir HA-
YAT OKULU, Halk Kurtuluş Ör-
gütü olacak. İşçi Sigortaları başta 
gelmek üzere, iş ve işçi hayatımızı il-
gilendiren bütün kurumları kontrol 
edecek. Ücret kesintileri, tazminat-
ları, süre uzatmaları ve işten çıkar-
malar, sendikaların rızası dışında 
yapılmayacak.

“Sendika yöneticilerinin ücretle-
ri, işkollarındaki işçilerin ücret or-
talamasının üstünde olamayacak.” 
(https://www.hkp.org.tr/program/)

Ey Emekçi Halkımız, Ey İşçiler; 
sizin cebinize, lokmanıza, sofranıza 
göz dikenlerin sürdükleri sefa, sizlerin 
çektiği cefanın nedenidir.

Gelin hep birlikte son verelim bun-
ların sefasına.

Gelin son verelim çektiğimiz cefa-
lara.

Gelin hep birlikte sürelim, eninde 
sonunda kuracağımız Halkın İktidarı-
nın sefasını.

İşçilerin Birliği Sermayeyi Yene-
cek!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Temmuz 2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Eğitim İş Üyelerine ve
Genel Merkez Genel Kurul Delegelerine 

Açık Mektup

Kamu İşçilerine reva görülen
zam oranı belli oldu:

“Porsiyonlar daha da küçülecek”
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Benzer şekilde Avusturya Başbaka-
nı Sebastian Kurz da; “Afgan mülte-
ciler için Türkiye daha doğru yer”, 
diyor.

Tayyip ise “Kapıları açarız ha!” 
şantajıyla önüne emperyalistlerce atı-
lacak üç beş lokmanın peşinde.   Mül-
teci sorununda kaba görünüm böyle…

Aslında olay nedenleri ve sonuçları 
bakımından çok daha karışık.

Önce terminolojiye değinelim. Biz 
hepsine birden mülteci diyoruz ama 
aslında mülteci, sığınmacı ve göçmen 
kavramları farklı.

Birden gelişen savaş, baskı, şiddet 
veya zulüm nedeniyle evini terk eden-
lere sığınmacı veya mülteci deniliyor. 
Sığınmacı, mülteci olarak uluslararası 
korunma arayan ama henüz mültecilik 
durumu resmen gerçekleşmemiş kişi-
lere deniliyor.  İş ya da eğitim, kariyer 
vb. amacıyla gönüllü olarak başka ül-
kelere göç edenlere ise göçmen… Biz 
mülteci veya sığınmacı farkını göz ardı 
ederek mülteci sözünü kullanmaya de-
vam edelim.

Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği verilerine göre 
dünyada 2020 yılında 82.4 milyon 
insan köklerinden koparıldı. Bunların 
26.4 milyonu mülteci, 4.1 milyonu ise 
sığınmacı durumunda. Geri kalan 48 
milyon ise kendi yurdunda vatansız 
kılınmış insanlar. Bunlar resmi veriler. 
Kayıtsız milyonlar bu sayının içinde 
değil.

Şu kesin: Mülteci sorunu, emper-
yalist sömürü ve savaş politikasının 
bir ürünüdür. Çünkü mülteci soru-
nunu yaratan başlıca etken emper-
yalist savaştır. Savaş zaten başlı ba-
şına yıkım anlamına gelir.

Emperyalizm, uzun süreden beri 
“yapıcı yıkım” (constructive destru-
ction) politikasını uyguluyor. “Büyük 
Ortadoğu Projesi (BOP)” bu politi-
kanın ürünüdür. Emperyalizm kendi-
sinden bağımsız davranan iktidarları 
savaşla yıkıp kukla iktidarlar kurarak 
veya ülke halklarını birbirlerine kırdı-
rarak ya da Suriye’de ve Irak’ta olduğu 
gibi dinci askerler devşirerek ülkeleri 
yıkıma götürüyor. Durum kendince 
az çok durağan hale gelince de yıktığı 
ülkeyi imara girişiyor. Yıktığı ülkenin 
zenginliklerine, özellikle doğal kay-
naklarına da “çöküyor”.

Körfez Savaşı sonrasında Ameri-
kan şirketleri Irak’ın imarına girişti. 
Kuzey Irak petrolünü de Barzani aracı-
lığıyla sömürüyor Amerikan Emperya-
lizmi. Suriye’de ise IŞİD’i kovuyoruz 
sahtekarlığıyla PYD’yi de kullanarak 
Suriye petrolüne çökmüş durumda.

Yaratılan bu kargaşa, terör, emper-
yalist propaganda insanları toprakla-
rından ediyor, sığınma arayan insanlar 
haline getiriyor.

Bu işin bir yanı… Mülteci sorunu-
nun başka yönleri de var.

Tayyip Diktatörlüğünün mensupla-
rı hep bir ağızdan mülteci akınını sa-
vunuyor. Savunmalarının gerekçeleri 
aslında işin diğer boyutlarını da gös-
teriyor.

Birincisi, Tayyip Diktatörlüğü-
nün emperyalist böl ve yönet politi-
kasına yüzde yüz uşaklık edişidir.

Tayyip Diktatörlüğü, emperyalizm 
ne derse yapacak nitelikte. Ve bunu gö-
nüllü yapıyor. Emperyalizm böyle bu-
yuruyor, Malum Kişi de komutu alınca 
buna göre davranıyor.

Suriye’de adına “Özgür Suriye 
Ordusu” dedikleri IŞİD’den hiçbir 
farkı olmayan tecavüzcü, yağmacı 
katiller sürüsünün eğitilmesi, donatıl-
ması, örgütlenmesi ve desteklenmesi 
bizim Din Bezirgânları tarafından sür-
dürülüyor.

Türkiye’de 5 milyonun üzerinde 
Suriyeli mülteci var. Dünyadaki Suri-
yeli mülteci sayısının yarısından faz-
lası Türkiye’de bulunuyor (Resim 1). 
Bunlar genellikle kalifiye olmayan 

insanlar. Kalifiye olanları Batı kaptı, 
gerisi Türkiye’ye bırakıldı. İçlerinden 
ÖSO için asker de devşiriliyor.

Bazı terörden yılan ve kaçan ma-
sum insanlarsa Akdeniz’in, Ege’nin 
sularında boğuldu. Bugün Akdeniz 
İslamcı Terörden kaçan insanların 
mezarlığı durumunda. Aylan Bebek’i 
unutmadık (Resim 2).

Şimdi de “Afgan mülteciler” ül-
kemize akın ediyor.

Emperyalizm, Afganistan’ı da din-
ci çeteleri örgütleyerek Ortaçağ karan-
lığına götürdü. Sovyetler Birliği’ne ve 
ilerici, laik Afgan Yönetimine karşı 
“Yeşil Kuşak Projesi” kapsamında 
adına Taliban denilen katiller sürüsü-
nü örgütleyen, silahlandıran emperya-
lizmdir.

Önce Pakistan’da darbe yaptırıp 
Ziya Ül Hak dinci faşistine, medrese-
lerde Taliban’ı örgütletti, dinci çetelere 
lojistik destek sağlattı. Gorbaçov dö-
neği sayesinde Sovyet desteği de ke-
silince Afganistan’daki ilerici yönetim 
emperyalist saldırıya ancak 6 yıl daya-
nabildi.

Bu sırada El Kaide belasını dün-
yanın başına musallat eden gene ABD 
Emperyalizmi oldu. El Kaide mili-
tanlarından örgütlediği katilleri Or-
tadoğu’ya getirip IŞİD diye ortalığa 
salarak milyonlarca insanın katledil-
mesine, göçüne neden olan gene ABD 
Emperyalizmi oldu.  Reagan dönemi-
nin ABD Ulusal Güvenlik Komis-
yonu Başkanı Zbigniew Brzezinski 
ile daha sonra El Kaide’nin Şefi olan 
Usame bin Laden’in silah denerkenki 
fotoğrafı akıllardadır (Resim 3).

Bugün şunu görüyoruz: Afgan 
“mülteciler” organize bir şekilde ge-
liyorlar. Gelenler sadece genç erkek-
ler. Yanlarında kadın, çoluk çocuk 
yok. Bizce bunlar da emperyalizmin 
kirli amaçları için kullanılacak olan 
potansiyel paralı askerler. Hatta 
ABD ile işbirliği yapan Afgan asker-
leri.

Nitekim Odatv, Alman Die Zeit 
Gazetesi’nin haberini aktardı:

“NATO, Afganistan’daki konuş-
landırılmasının sona ermesinden 
kısa bir süre sonra yurt dışındaki 
Afgan askerleri için ilk eğitim prog-
ramını başlattı.”

“Gazeteye göre, yurdumuza ge-
lenler eğitim görecek Afganistan 
Özel Kuvvetleri askerleri.

“Afgan güvenlik güçlerine eği-
tim desteği sağlanması, geçen hazi-
ran ayında düzenlenen NATO devlet 
ve hükümet başkanları zirvesinde 
kararlaştırılmış.” (https://odatv4.
com/die-zeit-boyle-duyurdu-afgan-o-
zel-kuvvetleri-turkiyede-29072116.
html)

Bunlar nerede kullanılacak? NATO 
Afganistan’dan çekildiğine göre? Tay-
yip de Kabil Havaalanının korunma-
sında pek hevesli olduğuna göre?

Öncelikle Suriye’de kullanılacak-

lar. Tabiî SADAT’ın kirli işlerini de 
hesaba katmak gerek. İleride koltuk 
derdine düşüp halkımıza karşı bile kul-
lanabilir bu ipten kazıktan kurtulmuş 
insan tiplerini. Ayrıca, emperyalizm 
başka bölgelerde de paralı asker olarak 
kullanabilir.

Şimdiden İstanbul Zeytinburnu sa-
hilinde üniformalı Afganların gruplar 
halinde dolaştığı bilgisi basında yer 
aldı (https://odatv4.com/kim-bu-istan-
bulun-sahilindeki-uniformali-afgan-
lar--28072102.html) (Resim 4).

İkincisi, işin ekonomik boyutu...
Mülteci demek ucuz iş gücü de-

mektir. Türkiye’deki mülteciler sigor-
tasız, kayıtsız kuyutsuz, asgari ücretin 
yarısına bile çalışıyorlar. Bu bizim 
geri, Antika-Modern kırması kapita-
lizmimiz için biçilmiş kaftan. Ağır 
mutlak artıdeğer sömürüsü anlamına 
geliyor. (Mültecilerin, kapitalist siste-
min ucuz kadın ve çocuk emeği, çocuk 
istismarı, çocuk gelinler, fuhuş, suç 
oranında artış gibi onmaz hastalıkla-
rını daha da artırdığını vurgulayalım.)

Nitekim, biraz mürekkep yalamış 
görünümlü din bezirgânı, AKP Genel 
Başkan Danışmanı Yasin Aktay’ın 
sözlerini Cumhuriyet Gazetesi şöyle 
aktarıyor:

“Türkiye’nin Suriyeli mülte-
cilerle yaşamak zorunda. Bu bir 
kader biraz da... Bundan kaçama-
dığımız gibi, bu bir imtihan. Bizim 
onları nasıl yönettiğimize bakmamız 
gerekiyor. Bir açıdan baktığımızda 
da göç bir toplumu dirilten bir şey-
dir. Canlandıran bir etki de yapar. 
Bakın Türklerin Alman ekonomi-
sine yaptığı katkıdan bahsediliyor. 
Bu yönde çalışmalar var. Beyin ni-
teliğinde Türkler yetişiyor orada. 
Belki Suriyelilerin de ilk gelenleri 
sanayi, inşaat alanında çalışanlar 
olarak kalacaklar ama Suriyelilerin 
Türkiye’ye yaptığı katkı ile Tür-
kiye Arap dünyası ile arasında çok 
ciddi bir köprü oluşturacak” diyen 
Aktay, ”Çok önemli bazı yerlerden 
Suriyelileri bir çekin, Suriyeliler bir 
gitsin ülke ekonomisi çöker” ifadele-
rini kullandı.” (https://www.cumhu-
riyet.com.tr/haber/erdoganin-danisma-
ni-aktay-suriyeliler-giderse-ulke-eko-
nomisi-coker-1855405).

Eski Fetocu, yeni AKP Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Özhase-
ki de bu ahlâki olmayan, ağır sömürü-
yü; “Şimdi bazı şehirlerde sanayiyi 
onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep 
sanayisine gidin yüz binlerce insan 
en ağır ve en zor işlerde çalışıyorlar. 
Kayseri sanayisinde de öyle. İşçi bu-
lamıyorlar, bu adamlar çalışıyor”, 
diyerek itiraf etti. (https://odatv4.com/

bunlari-kimse-gonderemez-sanayi-
yi-onlar-ayakta-tutuyorlar-27072122.
html)

Ucuz mülteci iş gücü aynı za-
manda ağır işsizlik ve ücretlerin 
genel olarak daha da düşmesi anla-
mına gelir. Aslında mülteci emeğinin 
sömürülmesini savunmak, kendi halkı-
nın sömürülmesini de savunmaktır. Ve 
bu bir insanlık suçudur. Ucuz iş gücü 
veya ağır mutlak artıdeğer sömürü-
sü ülke ekonomisinin gelişememesi 
bakımından da önemli bir etkendir. 

Mutlak artıdeğer sö-
mürüsü kapitalizmin 
ilkel sermaye biri-
kimi yöntemidir ve 
teknik gelişmenin 
önünde engeldir. 
İşte Din Bezirgân-
ları kendi halkları-
na, kendi emekçile-
rine, kendi ülkesine 
karşı bu derece acı-
masızdır, haindir.

Mülteci sorunu, 
aynı zamanda terke-
dilen ülke için de bir 
yıkımdır. Çünkü o 
ülkenin değerlerinin 
kaybı anlamına gelir. 
Ülke yetişmiş, eğitil-
miş insanlarını kay-

beder. Bu hem ekono-
mik yıkım, hem kül-

türel kayıp anlamına gelir. Suriye’de 
emperyalizmin ve Tayyip tayfasının 
Esad yönetimine karşı göçü teşvik 
etmeleri bundandır. Antiemperya-
list-Antisiyonist Suriye’yi yıpratma 
çabasının bir ürünüdür.

İşin diğer boyutu ise Türkiye’de 
kalan geri, eğitimsiz mültecilerden as-
ker yetiştirip Esad yönetimine karşı sa-
vaştırmaktır. Bugün Tayyip Diktatör-
lüğü için güney illerimizde toplu halde 
tekbir getirerek denize giren Suriyeli 
mülteciler içinden asker devşirmek zor 
olmasa gerek! Bu kirli oyun kısmen 
azalsa da hâlâ devam ediyor.

Üçüncüsü Din Bezirgânlarının 
ümmetçi kafasıdır.

Başımızdaki Din Bezirgânları, 
sınıf olarak antika Tefeci-Bezirgân 
Sermayeye dayanır. Dünya görüşleri 
de bu sınıfsal temelin yansımasıdır. 
Bu yüzden ümmetçi ve şeriatçıdır-
lar. Ortaçağ özlemi içindedirler. 
Bunu yaptıkları işlerden görüyoruz. 
Laik Cumhuriyet’i yıkmaları bundan-
dır. Kanlı Sultan Abdülhamit’i yücelt-
meleri bundandır. Andımızı kaldırma-
ları bundandır. Tarikatların, dinci ce-
maatların ortalıkta cirit atması bundan-
dır. Binlerce resmi ve resmi olmayan 
Kur’an kursunun bulunması ve teşvik 
edilmesi bundandır. Orduyu, yargıyı, 
tüm devlet avadanlığını, eğitimi dinci-
leştirmeleri bundandır. (Tayyip Dikta-
törlüğü Milli Eğitim Bakanlığının bazı 
cemaatler ve dinci vakıflarla gizli pro-
tokoller yaptığı bilinmektedir!) Say-
makla bitmez!

Bazen de açıktan ifade ederler bu 
Din Bezirgânları kafalarının içindeki-
ni. Bu bir dil sürçmesi değildir. Ger-
çektir. Örneğin Kabil Havaalanı konu-
sunda, Taliban ile ilgili olası çatışmalar 
hakkında Tayyip ne diyor?

“Taliban’la da bu süreci görüş-
mek suretiyle, nasıl ki Amerika’yla 
bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, 
herhalde Taliban Türkiye ile bu gö-
rüşmeleri çok daha rahat yapması 
lazım. Çünkü Türkiye onun inan-
cıyla alakalı ters bir yanı yok, ters 

bir yanı olmadığı için de onlarla bu 
konuları daha iyi görüşeceğimize, 
anlaşabileceğimize ihtimal veriyo-
rum.”

Bu sözler aslında şunun açıkça 
ifadesidir: Bizim Taliban ile herhan-
gi bir düşünce ayrılığımız yoktur. 
Onlar da Şeriatçı, biz de Şeriatçıyız. 
Onlar da Ortaçağcı, biz de Ortaçağ-
cıyız.

Bir zamanlar AKP’yi “demokrat” 
gören “yetmez ama evet”çi liboş tay-
fası kına yaksın!

Dördüncüsü, emperyalist politi-
kaların demografik yapıyı değiştir-
me çabasıdır.

Emperyalizm, yapısı gereği ulusal 
bilince karşıdır. Emperyalist sömürü-
nün tüm dünyada hiçbir engel olmaksı-
zın sürmesini ister çünkü. Ve emperya-
list ekonomide söz sahibi uluslararası 
Finans-Kapitalin ya da tekellerin mil-
liyeti yoktur. Bu yüzden ulusal bilince, 
gümrük duvarlarına, bağımsız ülke 
politikalarına karşıdır emperyalizm. 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 
sonra ortaya atılan “Globalizm” ya da 
“Küreselleşme” bunun teorisidir.

Emperyalizm bunun için ülkeleri 
yıkar, tarihi ve kültürel değerleri yok 
eder ve ulusal değerleri köreltir. Ulusal 
bilinci yıkmanın bir yolu da bir ülke-
nin demografik yapısını değiştirmektir. 
Bugün Türkiye’de yaşanan mülteci so-
runu bu bakımdan da emperyalist poli-
tika ile uyumludur.

Bugün Türkiye’de pek çok kent 
ya da ilçede mülteciler çoğunluğu ele 
geçirmiş durumda. Örneğin Kilis’te 
Suriyeli mülteciler çoğunlukta. Hatay 
Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü 
Savaş’a göre ise Hatay’ın nüfusu 1 
milyon 660 bin ve Hatay’da 600 bine 
yakın Suriyeli mülteci var. Hatay’ın 
ilçesi Reyhanlı’da çoğunluktalar. Rey-
hanlı’nın normal nüfusu 80 bin ama şu 
anda Suriyeli mültecilerle birlikte 230 
bin. Lütfü Savaş’a göre Suriyeli mül-
teciler; “Belli ilçelerde belediye baş-
kanlığına aday olsalar kesin seçilir-
ler”. Durum bu derece vahim. (https://
odatv4.com/suriyeliler-secimi-kaza-
nir-26072158.html)

Yüzde yüz Amerikancı Nagehan 
Alçı da bu konuda burnunu çıkarıp; 
“Göçmenler artık misafir değiller. 
Türkiye’nin bir parçası haline gel-
diler ve ileride çoğu bu ülkenin eşit 
vatandaşı olacak”, diyor (https://in-
digodergisi.com/2021/07/nagehan-al-
ci-gocmenler-artik-turkiyenin-bir-par-
casi-haline-geldiler/)

Normal… Amerikan uşakları ve 
gericiler böyle bakar…

Bu durum, bin yıldan beri süre-
gelen Anadolu kültürünün yozlaştı-
rılması, ulusal bilincin törpülenme-
si anlamına geliyor. Aynı zamanda 
gericiliğin, şeriatçı kafanın sosyal 
tabanının genişletilmesi anlamını 
taşıyor.

Böyle dejenere edilmiş bir halk, 
ulusal bilinçle kurtuluş savaşı vere-
bilir mi?

O halde ne yapılmalı?
Bölgede kukla iktidarları yıka-

rak mültecileri kendi vatanlarında 
özgürce yaşayacak hale getirmek 
gerek. Bu da ancak sosyalizm ile 
mümkün.

Aslında emperyalizmin “Yapıcı 
Yıkım” tezini gerçek anlamda yeri-
ne getirecek olan sosyalizmdir.

Köhne ve emperyalist kuklası 
iktidarları yıkıp bu önemli insanlık 
sorununa dur diyecek tek güç sosya-
lizmdir.

Yazımızı Nazım’ın çok güzel dize-
leriyle tamamlayalım:

Kapansın el kapıları, bir daha 
açılmasın,

yok edin insanin insana kulluğu-
nu,

                                bu davet bizim.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine,

                               bu hasret bizim!q
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Resim 1. Geçen yılın (2020) ortalarında Suriyeli mültecilerin ülkelere göre dağılımı 
(https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=Ncf11j).

Resim 2. Aylan Bebek’in
yürek burkan görüntüsü.

Resim 4. Üniformalı Afganlar İstanbul Zeytinburnu’nda.

Resim 3. Elinde silah olan Brzezinski, 
bereli olan Usame bin Ladin.

Günümüzde Mülteci Sorununun Kaynağı
Emperyalist Kapitalizmdir
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İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği 
İzmir Şubesi olarak, İzmir Karşıya-

ka’da AKP’giller’in son günlerde yap-
tığı fahiş zamları, pahalılığı ve işsizliği 
yaptığı eylemle protesto ettik.

16 Temmuz Cuma günü saat 
18.00’da Karşıyaka Çarşı girişinde 
“İşsizliğe Pahalılığa Zama Zulme 
Son” pankartını açtığımız eylemimiz-
de, “Ücret Pire Fiyat Deve”, “Zam 
Zam Zam Ucuzluk Ne zaman”, “As-
gari Ücret Artırılsın”, “Taksitle Ya-
şayıp Borçlu Ölmek İstemiyoruz” 
dövizlerini taşıdık. “Örgütsüz Halk 
Köle Halktır, Örgütlü Halk Yenil-
mez”, “AKP İşsizlik Pahalılık Zam 
Zulüm Demektir”, “İşçilerin Birliği 
Sermayeyi Yenecek” sloganlarının 
atıldığı eylemimizde, İzmir Şube Baş-
kanımız Nesibe Gençer bir konuşma 
yaptı.

Nesibe Gençer konuşmasında şun-
ları söyledi:

***
Sevgi ve saygıdeğer emekçi hal-

kımız,
AKP’giller’in uyguladığı ekono-

mik politikalar yüzünden her geçen 
gün yoksullaşıyorsun, alım gücün aza-
lıyor. İşsizlik ve Pahalılık Cehenne-
minde yaşatılıyorsun. Bu da yetmez-
miş gibi sırça saraylarda saltanat sü-
renler siz emekçi halkımıza porsiyon-
ları küçültme tavsiyesinde bulunuyor. 
Bu ne vicdansızlıktır, bu ne aymazlık-
tır! Zaten kıt kanaat geçinmek zorunda 
kalan halkımızla, iş bulamayan işsizi-
mizle, Asgari Ücret adı altında Sefalet 
Ücreti ile geçinmek zorunda bırakılan 
işçimizle dalga geçmektir bu.

Sevgi ve saygıdeğer emekçi hal-
kımız,

Her geçen gün artan fiyatlar yüzün-
den alım gücü düşen Halkımıza 2825 
Liralık Asgari Ücret adı altındaki Sefa-
let Ücretini reva görenler; yandaşları-
na 5-6 maaşlı arpalıklar vererek kıyak 
geçmektedir. Oysa ülkemizde resmi 
rakamlara göre yüzde 13, gerçekte ise 
yüzde 30 oranında işsizlik vardır. Enf-
lasyon ise yine resmi rakamlara göre 
yüzde 18, gerçekte ise yüzde 30-40 
civarındadır.  Yani her geçen gün İşsiz-
lik ve Pahalılık durmadan artmaktadır. 
Bunun sorumlusu biz emekçiler deği-
liz. Ancak bunun sıkıntısını, eziyetini 
biz emekçiler çekmekteyiz. 

Bunun sorumlusu Parababalarının 
sömürü ve soygun düzeninin bekçili-
ğini yapan AKP’giller’dir. Yıllardır bu 
ülkenin yeraltı-yerüstü zenginliklerini 
yerli-yabancı Parababalarına yeyim 
ettiler. Ormanlarımızı, akarsularımı-
zı, doğayı talan ettiler. Ülkemizin her 
karış toprağını yağmaladılar. Kuvayi-
milliye yadigârı fabrikalarımızı, işlet-
melerimizi ya kapattılar, ya da yandaş-
larına komisyonlarını da alarak peşkeş 
çektiler. Onlar Karun gibi zenginleşir-
ken, emekçi halkımız her geçen gün 
yoksullaştı ve yoksullaşmaya devam 
ediyor. 

Emeklilerimiz Asgari Ücreti bile 
bulmayan emekli maaşları ile geçin-
meye çalışıyor. Oysa yapılan birçok 
araştırmaya göre Açlık Sınırı bile 2900 

TL ile 3500 TL arasında değişiyor. 
Yine dört kişilik bir ailenin yoksulluk 
sınırı ise 9331 TL’dir. Bunlar asgari 
rakamlardır. Halkımız her geçen gün 
bu İşsizlik ve Pahalılık Cehennemin-
de boğuşurken bir de kötü yönetilen, 
daha doğrusu yönetilemeyen pandemi 
koşulları da eklenince durum daha da 
vahim bir hal aldı. Milyonlarca işçi 
işsizler ordusuna katıldı. İşçilerden 
kesilerek oluşturulan İşsizlik Fonu, 
“Kısa Çalışma Ödeneği” adı altında 
işverenlerin çıkarına kullanıldı. Kısa 
Çalışma Ödeneği adı altında işçilere 
düşük ödemeler yaptılar. Yani pande-
miyi de kendileri için fırsata çevirdiler. 
Pandemide en çok sıkıntıyı çeken yine 
emekçi halkımız olmuştur.

Sevgi ve saygıdeğer emekçi hal-
kımız,

En basit hesapla Asgari Ücret yü-
rürlüğe girdiği zaman 1 dolar 7 lira 43 
kuruş idi. Bugünkü rakamlara göre 1 
dolar 8 lira 70 kuruş civarındadır. Di-
ğer bir deyişle Ocak ayında Asgari Üc-
ret 380 dolar iken bugünün rakamları 
ile 325 dolar yapmaktadır. Yani Asgari 
Ücret 55 dolar erimiştir. Dolayısıyla 
Asgari Ücret ile çalışan 
bir işçi 55 dolar daha fa-
kirleşmiştir. Bir de bunun 
üstüne Elektriğe, Doğal-
gaza, Akaryakıta yapılan 
fahiş zamlarla emekçi 
halkımızın alım gücü 
iyice düşmüştür. Öyle ki 
çarşı, pazar fiyatları her 
geçen gün el yakmak-
tadır. Emekçi halkımız 
temel gıda ihtiyaçlarını 
karşılamakta zorlanmak-
tadır. Kısacası Parababalarının sömü-
rü ve soygun düzeni demek, İşsizlik, 
Pahalılık, Zam, Zulüm demektir. Her 
kim ki, hangi siyasi parti ya da hare-
ket ki bu sömürü ve soygun düzenini 
savunuyor, koruyor; onlar bu halkın 
düşmanıdır. 

Sevgi ve saygıdeğer emekçi hal-
kımız,

İşte bu İşsizlik ve Pahalılık Cehen-
neminden kurtulmanın ve insanca ya-
şamanın tek yolu bu sömürü ve soygun 
düzenine karşı örgütlü mücadele etmek-
tir. Bugün yaşadığımız bu cehennemin 
sebebi insani hiçbir değer taşımayan 
Finans-Kapital ve Tefeci-Bezirgân Ser-
mayenin soygun ve sömürü düzenidir. 
Bu insanlık dışı sömürü ve soygun dü-
zenine karşı yaşamın her alanında ör-
gütlü mücadele etmeliyiz. Müzmin iş-
sizlik, azgın pahalılık yok edilmedikçe 
mutlu olamayız. Derneğimiz bunun için 
mücadele ediyor.

Unutmayalım ki; Örgütsüz Halk 
Köle Halktır. Örgütlü Halk Yenilmez!

***

Ardından İPSD’nin 12 Eylül Faşiz-
mi sonrası açılmasının ardından Genel 
Sekreteri olan ve halen İzmir Şubesi-
nin üyesi, HKP Genel Sekreter Yar-
dımcısı Av. Tacettin Çolak söz aldı. 
Konuşması sık sık sloganlarla kesilen 
Tacettin Çolak da yaptığı konuşmada 
şunları söyledi:

***

Saygıdeğer İzmir Halkı; 
Maalesef bu mekânda yaptığımız 

açıklamalarımız halkımızın büyük ço-
ğunluğunun ilgisini çekmiyor. Bir kıs-
mı göz ucuyla bakıp geçiyor, bir kısmı 
korkuyor ama hepsinin içinden geçeni 
biliyoruz. Kendisinin evine, ocağına  
düşen ateşin feryadıdır burada söyle-
nenler. Dolayısıyla içinden geçen “he-
lal olsun  bu insanlara” tepkisini  fiziki 
olarak yanımızda bulundurmaya dö-
nüştüremiyor.

O da neden kaynaklanıyor?
Çünkü, İşsizlik ve Pahalılık Cehen-

nemine çevrilen Türkiye aynı zaman-
da koyu bir faşizmin egemen olduğu 
bir Türkiye oldu. O nedenle insanlar 
düşünce açıklayan, sadece barışçıl 
yöntemlerle mevcut siyasal iktidarın 
politikalarını eleştiren bizlere yaklaşa-
mıyor.

Ben bunu anlıyorum, o doğru. İki 
satırlık bir cümle ile siyasal iktidar 
eleştirisi yapanların mahkeme önüne 
çekildiği, yargılandığı, sadece Tayip 
Erdoğan’a hakaret nedeniyle hakkın-
da soruşturma açılanların 63 bin kişiyi 
bulduğu bir Türkiye’de bu korku ikli-
mini elbette anlıyoruz.

Ancak değerli halkımız; korkunun 
ecele faydası yok. Bu korku iklimini 

cesaretimizle kırmak zorundayız. Yok-
sa bundan yüz yıl önce bu toprakları 
işgal eden emperyalistler karşısında 
atalarımız korkup sinseydi, Hasan 
Tahsin kahramanca ölümü göze alıp 
düşmana ilk kurşunu sıkmasaydı; biz 
hâlâ o işgalin içerisinde kendi benliği-
mizi, kendi ulusal kimliğimizi ve hat-
ta – inananları için söylüyorum ama 
samimi inananlar için söylüyorum – 
kendi dinimizi dahi açıkça yaşayama-
yacaktık. 

Dolayısıyla cesaret bir vatandır, 
değerli halkımız. Bu Cesaret Vatanına 
sahip olan bu sembolik kitleye kulak 
vermelisiniz. 

Neden kulak vermelisiniz?
Bu ülkede hepimizin, 84 milyon 

insanın aklıyla alay eden yönetici müs-
veddeleri çıkmadı mı?

Bir kere hayat pahalılığı demek pa-
ranın sadece değer olarak artması ya 
da azalması demek de değildir. Ya da 
dolar karşısında erimesi de demek de-
ğildir. Hayat pahalılığı, alım gücümü-
zün yani elimize geçen paranın alım 
gücünün artıp eksilmesi ile orantılıdır. 

Şöyle bir örnek verelim: Asgari 
Ücretle geçmişte kaç dolar alıyorduk 
ya da kaç çeyrek altın alıyorduk, bu-
gün kaç tane alıyoruz? İşte bunu karşı-
laştırırsak alım gücümüzü, dolayısıyla 
hayat pahalılığını ortaya çıkarmış olu-
ruz. 

Emekli kardeşim ya da emekliliği 
bekleyen kardeşim, emekli ikramiyesi 

ile işçisi de memuru da bundan on yıl, 
yirmi yıl, hatta kırk yıl önce özellikle 
kırk yıl önce bir emekli maaşı o insana 
bir ev ve daha fazlasını aldırıyordu.

Şimdi 25 yıl çalışan bir emekli 
kardeşim bir emekli ikramiyesi ile bir 
ev alabiliyor, bir gecekondu alabiliyor 
mu?

İşte bunlarla karşılaştırmamız ge-
rekiyor. Elektriğe, doğalgaza, suya, 
ulaşıma sürekli zamlar yapılıyor. Ama 
işçilere ve memurlara gelince TÜİK 
rakamlarıyla yalan söyleyerek, sahte-
karlık yaparak enflasyon oranını düşük 
gösterip işçinin memurun emekli zam-
mını da her yıl olduğu gibi bu yıl da 
düşük yapmadılar mı? 

Bakın işsizliğe gelelim. Pandemi 
sürecinde bütün çıkarttıkları kanun-
lar, almış oldukları önlemler Paraba-
balarının çıkarları doğrultusundaydı 
AKP iktidarının. 30 Haziran tarihine 
kadar sözde bu ülkede işten çıkartmak 
yasaktı. Ama o zamana kadar, mesle-
ğim gereği biliyorum, patronlar işten 
çıkartmak istedikleri insanları normal 
zamanda tazminat vererek çıkaracak-
ken Kod-29 lanet halkasını takarak iş-
çilerin boynuna, tazminatsız çıkarma-
ya başladı. Özellikle 30 Haziran’dan 
sonra da yoğun işçi çıkarmalar yapıldı. 
Normal yaşamda da zaten böyleydi. 
Çünkü Türkiye’de en iyimser rakamla-

ra göre, en iyimser tahmin-
lere göre işsizlik hiçbir 
zaman 10 milyonun altın-
da olmamıştır. Artmıştır 
azalmamıştır. 

Dolayısıyla İşsizlik 
Cehennemi aynı zamanda 
güç bela iş bulmuş, aldı-
ğı düşük maaşla kıt kanat 
geçinen işçi kardeşlerimiz 
için de bir kâbustur. Çün-
kü en küçük bir hak ara-
mada patron ne diyor bu 

işçi kardeşimize? 
Beğenmiyorsan git kardeşim çalı-

şacak milyonlar dışarda. Bir ilan veri-
rim binlerce işsiz kapının önüne yığı-
lır... 

Olmuyor mu gerçekten?
Öyle oluyor maalesef. 

Değerli İzmir Halkı;
İşsizlik ve Pahalılık bir cehennem-

dir. Bu cehennem bir avuç Parababası-
nın dışında yani üç beş bin mutlu azın-
lığın dışında milyonları can evinden 
vuran bir lanettir. Buna karşı mücadele 
etmek de kutsal davamızın, en yüce, 
en kutsal yanıdır. İşsizlik ve Pahalılı-
ğı sınırlandıran bir mücadele yöntemi 
vardır. 

Nedir bu? 
Örgütlü sendikal mücadeledir. 

Ama maalesef o alanda da ülkemizde 
sarı sendikacıların egemen olduğu bir 
sendikalar faciası yaşanmaktadır. Sarı 
sendikacı toplusözleşme masasında 
üyesi işçinin hakkını savunmak yerine 
onu “Greve çıkarsan sigortan işlemez, 
kıdeminden sayılmaz, maaş alamaz-
sın” gibi tehditlerle, işsizlikle korku-
tarak patronun taleplerine ikna eden, 
hatta işçi kabul etmiyorsa dahi ondan 
habersiz toplu sözleşme imzalayan al-
çaklardan oluşmaktadır. Ve bu alçak 
sendika güruhu ülkemizde azımsan-
mayacak kadardır. 

Devrimci sendikacılığın tek bir ör-
neği vardır. İddia ediyoruz. Devrimci 

İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na 
bağlı Nakliyat -İş Sendikası’dır. Sarı 
sendikacılığın panzehiridir.

Bakın, birçoğumuzun güzel güzel 
seyahat ettiği Pegasus’ta o makyajıy-
la, temiz elbiseleriyle, güler yüzleriyle 
bizlere hizmet eden hostes kardeşleri-
miz kaç para alıyorlar biliyor musu-
nuz? 3000-3500 lira civarında ücretle 
çalıştırılıyorlar. Ve bunlar İş Kanunun 
kapsamına dahi alınmıyorlar. Devlet 
bu anlamda havayolları patronlarının 
emrinde. Onlar haklarının bilincine 
varıp sendika üyesi olunca, Nakliyat-İş 
Sendikamıza üye olunca işten atıldılar. 
Onlar da işte bu hak mücadelesini yü-
rüten kararlı, inançlı arkadaşlarımız-
dandır. Onların direnişlerine, mücade-
lelerine selam olsun.

Sarı sendikacılar 14 yıldan beri 
Uzel Makine İşçilerini, köylümüzün 
Massey Ferguson dediği traktörleri 
üreten kalifiye işçi kardeşlerimizi sa-
tışa getirdiler. Emek verdikleri tazmi-
natlarını 14 yıldır alamıyorlar. Maden 
İşçileri, 15 yıl yerin altında ölüme gön-
derilen maden işçileri, yerin üstünde 
hak aramaya kalkınca karşısında dev-
leti buluyor, polisi buluyor. 

İyi de kardeşim, bu devlet kimin 
devleti?

Tek kelimeyle sermayenin devleti 
o zaman. Açıkça bunu söylemek, tespit 
etmek zorundayız. O kardeşlerimiz ka-
rarlıca mücadele ediyor ama yerin üs-
tünde de geçtiğimiz günlerde sendika 
başkanları da dahil genç bir kardeşimiz 
trafik canavarı yüzünden aramızdan 
ayrıldı. Onları da rahmetle anıyoruz.

Bakın elin gâvuru dediğimiz Al-
man patron... Hepimizin alışveriş 
yaptığı ucuz balığın, etin, tüketim 
maddelerinin satıldığı o Metro’da  ça-
lışan kardeşlerimizin de hakkını yiyor 
Alman patron ve Türk ortakları. Onla-
rın da hakları gaspediliyor ama Tezko-
op-İş isimli sarı sendikacı, patronlarla 
birlikte davranıyor. 

TÜVTÜRK’te çalışan işçiler ör-
gütleniyor; araçlarımızı muayene et-
tirdiğimiz yerler. Onlar da işten çıkarı-
lıyor. Ama Nakliyat-İş Sendikası hep-
sine karşı kararlıca mücadele etmeyi 
sürdürmektedir. 

Değerli kardeşler;
İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Der-

neği de demin söylediğim gibi bir 
avuç Parababasının dışında hepimizi 
etkileyen can alıcı soruna parmak ba-
sıyor. Pazarda filesini dolduramayan 
annemizin, kardeşiminiz dertlerine 
tercüman oluyor. Lütfen siz de bu 
doğruların bu cesur insanların yanın-
da yer alın. Onlarla birlikte mücadele 
edin, yoksa korkunun ecele faydası 
yok. Hayat, yaşamımız böylesine ızdı-
raplarla gelip geçiyor, ömür tükeniyor 
ama hakkını vererek yaşamımızı geçir-
miyorsak boşuna yaşamışız demektir. 
İşte bu bir avuç insan, yaşamın hakkını 
veren insanlardır; tek tek kutluyorum. 
Gözlerinden öpüyorum. Saygılar sunu-
yorum.

***

Halkın yoğun ilgisinin olduğu ey-
lemimiz atılan sloganların ardından 
alkışlarla sona erdi.

16 Temmuz 2021 

İPSD İzmir Şubesi

İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği 
İzmir Şubesi, Konak’ta Kemeraltı 

girişinde AKP’giller’in son günlerde 
yaptığı fahiş zamları, pahalılığı ve iş-
sizliği, yaptığı eylemle protesto etti. 26 
Temmuz Pazartesi günü saat 18:30’da 
emperyalizme karşı Hasan Tahsin’in ilk 
kurşunu attığı meydanda bir araya ge-
len İPSD üyeleri, “İşsizliğe, Pahalılığa 
Zamma Zulme Son” pankartını açıp 
“Ücret Pire Fiyat Deve”, “Zam Zam 
Zam, Ucuzluk Ne Zaman”, “Taksitle 
Yaşayıp Borçlu Ölmek İstemiyoruz”, 
“Asgari Ücret Artırılsın” dövizleri-

ni taşıdılar. “AKP İşsizlik, Pahalılık, 
Zam Zulüm Demektir”, “Örgütsüz 
Halk Köle Halktır, Örgütlü Halk 
Yenilmez” sloganlarını attılar. İPSD 
İzmir Şube Başkanı Nesibe Gençer 
eylemde bir konuşma yaptı.

Nesibe Gençer konuşmasında açlık 
ve yoksulluk sınırındaki artışa dikkat 
çekerek şunları dile getirdi:

“Birleşik Kamu İş’in yaptığı araş-
tırmaya göre Açlık Sınırı 3 bin 513 
TL. Yoksulluk sınırı ise 12 bin 195 
TL’ye yükseldi. Açlık sınırı yedi ayda 
367 lira, yoksulluk sınırı bin lira arttı. 

Halkımız her geçen gün bu İşsizlik ve 
Pahalılık Cehenneminde boğuşurken 
bir de kötü yönetilen, daha doğrusu 
yönetilemeyen Pandemi koşulları da 
eklenince durum daha da vahim bir 
hal aldı. Milyonlarca işçi, işsizler or-
dusuna katıldı. İşçilerden kesilerek 
oluşturulan İşsizlik Fonu, Kısa Çalış-
ma Ödeneği adı altında işverenlerin 
çıkarına kullanıldı. Kısa çalışma öde-

neği altında işçilere düşük ödemeler 
yaptılar. Yani pandemiyi de kendileri 
için fırsata çevirdiler. Pandemide en 
çok sıkıntıyı çeken yine emekçi halkı-
mız olmuştur.”

Ardından, İPSD’nin 12 Eylül Faşiz-
mi sonrası açıldığında Genel Sekreteri 
olan, İPSD İzmir Şubesi üyesi, HKP 
Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin 
Çolak söz aldı. Tacettin Çolak yaptığı 
konuşmasında şu konuları vurguladı:

Saygıdeğer İzmir Halkı;
Bu haklı eylemin yanında yer alma 

cesaretini gösteremiyorsunuz. Çünkü 
ülkede koyu bir faşizm uygulanıyor. 
İnsanlar kendi dertlerine derman olan 
bir eylemin yakınında durmaktan bile 

çekinir hale geldi. Değerli İzmir Halkı, 
memlekette yaşananları, bir gözünü aç, 
bir gör. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını 
iç ediyor bu insanlar.

Bugün Ziraat Bankası ile ilgili suç 
duyurusunda bulunduk.  Köylümüze 
kredi temin etmek için kurulan Ziraat 
Bankasının içi boşaltılıyor. Demirören 
Grubuna usulsüz krediler veriliyor. 
Usulsüz kredilere teminat olarak gös-
terdikleri taşınmazları 10 milyon dolara 
Demirören Grubuna satıyor, onlar da 
utanmadan 320 milyon dolara tekrar 
bankaya satıyorlar. Bu vurgun soygun 
ve namussuz bir çark içerisinde hepimi-
zin hakkı yeniyor. 

İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği olarak
İzmir’de işsizliği ve zamları protesto ettik

İşsizliğe Pahalılığa Zama Zulme Son!

İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği,
İzmir’de İşsizliği ve Pahalılığı

protesto etmeye devam ediyor
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Tüyü bitmemiş yetimin hakkı yeniyor. 
İşte biz bu kanunsuzlukların üzerine 
üzerine gidiyoruz. Halkımız; sen de 
yanımızda ol, destek ol. 

Ülkemizde Suriyeli sayısı İzmir’in 
nüfusunu aşmış durumda. 5 milyon 
300 bin Suriyeli yaşıyor. Bir de bunun 
üzerine Afganlar geliyor, Afganis-
tan’la sınırımız olmadığı halde. Planlı 
bir şekilde Türkiye’nin çeşitli kırsal-
larına bırakılıyor bu insanlar. Bizim 
vergilerimizle bu insanlara bakıyorlar. 
Hastanelerde bizim sahip olmadığı-
mız olanaklara sahipler. Bir kuruş para 
ödemeden sıraya girmeden aile hekim-
liklerinde ayrıcalıklı muamelelere tabi 
tutuluyorlar. Onların ne ayrıcalıkları 
var? Gitsinler kendi memleketlerine, 
kendi devlet başkanları çağırıyor. Sa-
vaş da bitti. Böyle mültecilik olmaz. 
Kimi kandırıyorsunuz? 

AKP’nin reisi bir de Taliban’a ara-
cılık yapmak istiyor. “Dini inancımız-
da hiçbir fark yok” diyor. Halt etmiş! 
Gerçek İslam’ı Taliban mı savunuyor? 

Kafa kesmek hangi dinde yazar? Bizim 
Allah’ımız böyle acımasız değil. Afga-
nistan’dan NATO güçleri çekildikten 
sonra lanet çıkarları için bizim Meh-
metçiklerimizi kırdıracaklar. Tıpkı yet-
miş yıl önce Kore’de yaptıkları gibi. 
O zaman bahşiş olarak bizi NATO’ya 
almışlardı. Ancak NATO Emperyaliz-
min kanlı, zalim bir savaş aracıdır. NA-
TO’nun 2’nci büyük ordusu deyip bu 
mazlum halklara yaptıkları saldırılarda 
bizim ordumuzu kullanıyorlar.

Daha ne zaman uyanacağız İzmir 
Halkı?

Milyonlarca yabancının karnını do-
yuruyoruz. Ülkede işsizlik ve pahalılık 
almış başını gidiyor. Saraydakiler insa-
nın aklıyla dalga geçiyor. Porsiyonları 
küçültün diyor. Sen hangi porsiyonunu 
azalttın? Lüksünden mücevherlerinden 
hiç taviz verdin mi? Bir yerden bir yere 
giderken kullandığınız araçların yakıt-
larıyla milyonlarca aç doyurulur…

Bunlar ağızlarından Allah, pey-
gamber, din, kitap düşürmezler ama 

Kur’an’daki infaktan hiç bahsetmez-
ler. Bakara suresindeki, 15 yerde geçen 
infaktan hiç bahsetmezler. 

Nedir İnfak? 
Müslümanın kazancını kendine ve 

çocuklarına yeteni ayırdıktan sonra ta-
mamını dağıtmasıdır. Hangi biri hayata 
geçiriyor İnfakı? Hiçbiri... Eğer infak 
gerçekten uygulanmış olsa yeryüzünde 
aç kalmaz. O nedenle bunlar sahte din-
darlardır. Yaşar Nuri Öztürk’ün dediği 
gibi bunların dinine inanmak dinden 
çıkmaktır. Öldüğünde bir hırkası ile 
bir ibriği olan Hz. Muhammed’i bunlar 
gerçek anlamda sahiplenemezler. 

Aklımızla alay ettirmeyelim. Bu-
rada anlatılanlar burada yaşananlar, 
senin hikâyendir.

Sosyal medyada bir tartışma ko-
nusu vardı bugün. Suriyeliler mem-
leketlerine gitsin. Bir AKP yöneticisi 
de kalkıp bunun üzerine önce Türkler 
geldikleri yere gitsin, diye cevap veri-
yor. Bunlar Ermeni liderlerinin Batılı 
Emperyalist liderlerinin söylediğinin 

aynısını söylüyor. Yani bu topraklar 
Türklerin değil, onlar Orta Asya’dan 
geldi oraya gitsinler… Ve bunu da din 
adına söylüyorlar. Osmanlı’ya dayat-
tıkları Sevr’de de aynısını söylediler. 
Hatta Lozan Antlaşması’nın görüşme-
lerinde de aynısını yaptılar.

Ama bu dayatmalara karşı ataları-
mızca 4 yıl verilen mücadele ile Sevr 
paçavraya çevrilmiştir. Şimdi de İkin-
ci Sevr’i dayatmaktadırlar. Suriye’nin 
güneyi ile bizim kuzeyimizde İkinci 
İsrail’i kuracaklar. Emperyalizme ye-
deklenmiş bir devlet kuracaklar. Her 
24 Nisan’da gündeme getirdikleri 
“Soykırım Yalanı” ile Trabzon ile İs-
kenderun arasındaki hattın doğusunda 
kalan tüm bölgeyi Ermenilere peşkeş 
çekmeyi amaçlamaktalar. 

Bu siyasi iktidarda hiçbir ulusal 
onur kalmamış; varsa yoksa ümmet-
çilik. Dolayısıyla Laikliğin önemi 
buradadır. Halkın Kurtuluş Partisi, 
toplumun tüm kesimleri için laikliğin 
önemini savunur.

İşsizlik ve Pahalılık karşısında 
somut öneriler getirir programında. 
Programımızda işsizlik sıfıra indirile-
miyorsa devlet başkanı da dahil tüm 
yerel ve merkezi yöneticiler tam maaş 
alamaz. Ortalama yaşam endeksini 
geçemeyecek maaşlarından işsizlere 
yardım etmek zorundadırlar. İşsize iş 
buluncaya kadar, işsize ses olmak için 
cami minarelerinden günde 5 vakit iş-
size iş bulmak için duyurular yapılır. 
Demokratik Halk İktidarında bunlar 
olacak. Bu ülkede İşsizlik ve Pahalılık 
her dönem yaşanmıştır. Günümüzde 
en katmerlisi yaşanmaktadır. Artık iş-
sizlikten, geçim sıkıntısından insanlar 
yaşamlarına kıyar durumdadırlar.

İzmir Halkı; gerçekleri gör.
Saygılarımla.

***
Halkın ilgiyle izlediği eylem atılan 

sloganlarla sona erdi.
26 Temmuz 2021

İPSD İzmir Şubesi
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Uzel Makina İşçileri, 14 yıldır gasp 
edilen haklarını arıyor. 32 aydır da 

Gerçek Sınıf Sendikacılığı yapan Nak-
liyat-İş Sendikası önderliğinde mücade-
lelerini sürdürüyorlar. 309 gündür Uzel 
Traktör Fabrikası’nın önünde kurdukları 
Direniş Çadırında 7 gün 24 saat direni-
şe-nöbete devam ediyorlar.

Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl 
Örgütü olarak bugün Direniş Çadırın-
da Uzel Makina İşçilerini ziyaret ettik. 
Ziyaretimizde İstanbul İl Yönetim Ku-
rulu Üyesi Doğan Çıngı Yoldaş’ımız 
bir konuşma yaptı. Doğan Yoldaş’ımız 
konuşmasına başlarken geçtiğimiz gün-

lerde hakları için Ankara’ya yürüyen 
ve orada beş gün eylem yaptıktan sonra 
Soma’ya dönerken elim bir trafik kazası 
sonucunda hayatını kaybeden Bağımsız 
Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Tahir 
Çetin ve İşçi Önderi Ali Faik İlter’i ana-
rak başladı. Yoldaş’ımız, onların bırak-
mak zorunda kaldıkları mücadeleyi hep 
birlikte zafere ulaştıracağımızı belirtti.

Doğan Yoldaş’ımız, Kurtuluş Parti-
si olarak Uzel Direnişi’ni başından beri 
sahiplendiğimizi ve Uzel İşçisinin mü-
cadelesi zaferle taçlanıncaya kadarda 
sahiplenmeye devam edeceğimizi ifade 
etti. Uzel İşçilerinin mücadelesinin tüm 

İşçi Sınıfına örnek olduğunu ve çocukla-
rının, torunlarının, ailelerinin gasp edilen 
haklarının Uzel patronlarından söke söke 
alınacağını söyleyerek o gün geldiğinde 
hep birlikte zafer halayları çekeceğimizi 
dile getirdi.

Ziyaretimiz sırasında hep bir ağızdan 
coşkulu bir şekilde  “Yaşasın Uzel Dire-
nişimiz”, “Direne Direne Kazanacağız”, 
“Yaşasın Sınıf Dayanışması” sloganları 
atıldı. 11 Temmuz 2021

HKP İstanbul İl Örgütü

Bağımsız Maden-İş Sendika-
sı’nın Genel Başkanı Tahir Çetin ve 
öncü işçilerden Ali Faik İlter; Maden 
İşçilerinin sorunlarını çözmek için git-
tikleri Ankara’dan dönerken Soma ya-

kınlarında geçirdikleri trafik kazasında 
bedence aramızdan ayrıldılar.

Parababalarının yıldıramadığı, sus-
turamadığı kardeşlerimizi trafik cana-
varı susturdu.

Başta Aileleri ve Bağımsız Ma-
den-İş Sendikası camiası olmak üzere 
İşçi Sınıfımızın başı sağ olsun.

Anıları İşçi Sınıfının mücadelesin-
de yaşayacak.

9 Temmuz 2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Merkezi İşçi Örgütleri Komitesi

HKP’den;

Nakliyat-İş önderliğinde direnen
Yiğit Uzel İşçilerini Direniş Çadırı’nda

bir kez daha ziyaret ettik

HKP’den;
İşçi Sınıfımızın başı sağ olsun

Dünya Sendikalar Federasyonu 
(DSF), ABD Emperyalistlerinin Kü-
ba’daki provokasyonlarını ve emperya-
list planlarını lanetlemek, Küba Halkı 
ve İşçi Sınıfıyla dayanışma sergilemek 
için 22 Temmuz tarihinde çevrimiçi bir 
konferans gerçekleştirdi. Toplamda 43 
ülkeden 120’den fazla sendika liderinin 
katıldığı konferansa, Dünya Sendikalar 
Federasyonu Başkanlık Kurulu Üyesi, 
DSF’ye bağlı Taşımacılık Enternasyo-
nali (TUI Transport) Genel Sekreteri ve 
Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Kü-
çükosmanoğlu ve Nakliyat-İş Uluslara-
rası İlişkiler Sorumlusu İlhami Erdem 
de katıldı. 

Konferansa DSF Genel Sekreteri Ge-
orge Mavrikos, Genel Başkanı Mzwan-
dile Makwayiba da katılırken, ABD 
Emperyalistlerinin Zoom platformunu 
Küba’da bloke etmesi yüzünden canlı 
katılım sağlayamayan Küba Merkezi İşçi 
Sendikası (CTC) Genel Sekreteri Ulises 
Guilarte , önceden hazırlanmış bir vide-
oyla katılımcılara hitap ederek Küba’da-
ki son durumla ilgili bilgiler verdi. 

Konferansta Genel Başkan’ımız Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu da bir konuşma 
gerçekleştirdi. Küçükosmanoğlu, dünya-
nın başhaydut devleti ABD’nin 60 yıldan 
uzun bir süredir Küba Halkına uyguladı-
ğı ambargoyla Küba Halkını yıldırmaya 
çalıştığını, türlü türlü provokasyonlar 
gerçekleştirdiğini, Fidel Yoldaş’a yüzler-
ce kez suikast girişiminde bulunduğunu 
ancak bunların hiçbirinde başarılı ola-
madığını dile getirdi. Küçükosmanoğlu, 
ABD Emperyalistlerinin bugünlerde uy-
gulamaya koymaya çalıştığı planların da 
Küba Halkı ve İşçi Sınıfı tarafından boşa 
çıkarılacağını söyledi.  

Küba’nın Latin Amerika’dan Af-
rika’ya kadar birçok ülkenin kurtuluş 

mücadelesine destek verdiğini ifade 
eden Küçükosmanoğlu, şimdi destek 
verme sırasının dünyanın diğer ülkele-
rinde olduğunu vurguladı. Nakliyat-İş 
Sendikası’nun Küba’yla dayanışma 
adına geçmişte birçok eylem-etkinlik 
düzenlediğini, gelecekte de bu dayanış-
ma eylemlerinin devam edeceğini ifade 
eden Küçükosmanoğlu, sözlerini “Yaşa-
sın Küba Halkı ve İşçi Sınıfı, Yaşasın 
Küba Devrimi, Yaşasın DSF, Yaşasın 
Proletarya Enternasyonalizmi” diye-
rek sonlandırdı. 

Konferansın Sonuç Bildirgesi aşağı-
dadır:

***
22 Temmuz 2021 tarihinde 5 kı-

tadaki 43 ülkeden 120’nin üzerinde 
sendika liderinin katılımıyla çevrimiçi 
olarak DSF tarafından gerçekleştiri-
len Küba’yla Uluslararası Dayanışma 
Konferansı’nda aşağıdaki sonuç bil-
dirgesi kabul edilmiştir:

5 kıtada bulunan 133 ülkedeki 105 
milyon işçiyi temsil eden Dünya Sen-
dikalar Federasyonu, DSF üyesi ya da 
dostu olan militan sendikalar, dünyanın 
dört bir yanındaki sendikalar ve işçiler; 
ABD’nin Küba’ya yönelik yeni emper-
yalist planına karşı Küba Halkıyla daya-
nışmasını bir kez daha vurgulamaktadır.

ABD’nin ve bu tür planları destekle-
meleri için bizzat ABD tarafından Küba 
içinden kerte kerte devşirilen kimi güç-
lerin, internet ve diğer medya organları 
üzerinden yürütülen devasa manipülas-
yon kampanyasının hazırlık aşamasın-
da ve finanse edilmesinde doğrudan yer 
almasını lanetliyoruz. Onlar, pandemi 
koşullarında Küba’da yaşanan zorlukları 
ve eksiklikleri istismar etmeye yeltene-
rek devrimin kazanımlarını baltalamayı 
hedeflemişlerdir; oysa bu zorlukların asli 

faili ABD tarafından 60 yıldır uygulanan 
ekonomik ve siyasi ablukadır.   

Miami’de kendilerine sözde Kübalı 
sendikacı süsü veren küçük grupları des-
tekleyen ve teşvik eden sarı sendikaların 
liderleri de bu Küba karşıtı saldırılarda 
kirli bir rol oynamaktadır. Bunlar, sosya-
lizme, Küba Devrimi’nin şanlı tarihine 
ve Devrimin şanlı liderlerine çamur atan 
mafyalardır.  

Küba’nın kazanımlarını korumak 
adına emperyalist planı protesto eden, 
istikrarsızlaştırma planlarını boşa düşü-
ren on binlerce Kübalı işçiyi hep birlikte 
selamlıyoruz. 

Küba, ablukanın yarattığı zorlukla-
ra rağmen pandemi sırasında bozulan 
moralleri evrensel, kamusal ve ücretsiz 
sağlık sistemi sayesinde düzeltmeyi ba-
şarmıştır. ABD gibi kapitalist devletlerin 
tekellerinin kâr rekabetine tutuştuğu, ko-
ruma tedbirlerinin eksikliğinden dolayı 
bu ülke halklarından binlerce insanın ha-
yatını kaybettiği bir dönemde Küba, dü-
zinelerce ülkeye doktor ve sağlık emek-
çisi tugayları göndermiş, bu doktorlar ve 
sağlık emekçileri gece gündüz demeden 
enternasyonalist dayanışmalarını pra-
tikte sergilemişlerdir. Küba beş adet aşı 
üretmiş, bu aşılardan biri pandemiye 
karşı çok yüksek bir koruma düzeyine 
erişmiştir.   

Dünya sınıf temelli sendikal hareke-
ti, sıkı ve tereddütsüz bir şekilde Küba 
Halkını ve yiğit Küba Merkezi İşçi Sen-
dikası’nı (CTC) desteklemektedir. Kü-
ba’ya yönelik ablukanın ve ekonomik 
yaptırımların kaldırılmasını talep ediyo-
ruz. Aynı zamanda ABD’nin, sadece Kü-
balıların değil dünyadaki bütün halkların 
siyasi tercihlerine ve bağımsızlığına say-
gı göstermesini talep ediyoruz. Küba’ya 
karşı uygulanan ablukanın ve yaptırımla-
rın ortadan kaldırılması için Uluslararası 
Örgütleri harekete geçmeye çağırıyoruz.  

Emperyalist Müdahaleye SON!
Küba Yalnız Değildir!

Konferans Katılımcıları

AKP’giller’in Reisinden İlçe Baş-
kanına Mustafa Kemal’e düşman-

lıkları bitmiyor. Bitmez de... 
CIA-Pentagon İslamcıları AKP’gil-

ler’in, Ortaçağ’ın Ümmet Konağına 
gitme hayallerini dumura uğratan Mus-
tafa Kemal’e de, Silah Arkadaşlarına 
da, Emperyalist Yedi Düvele karşı ilk 
kez olmak kaydıyla zaferle taçlandı-
rılan Antiemperyalist Kurtuluş Sava-
şı’mıza da, o Şanlı Zaferin sonunda 
kurulan Laik Cumhuriyet’e de düş-
manlıkları, kinleri, nefretleri hiç bitme-
yecek. AKP’giller; vatan haini ataları 
Vahdettin’lerin, Damat Ferit’lerin, Ali 
Kemal’lerin, Nemrut Mustafa Paşa’la-
rın Ulusal Değerlere, Onura olan düş-
manlık genini aynen alıp devam ettiri-
yorlar.

AKP’giller’in bu değerlerimize 
karşı beslediği kinin, nefretin bir kez 
daha kanıtlandığı olay, Aydın’ın İlçesi 
İncirliova’da geçiyor. Kaymakamlık; 
Partimizin, “Ortaçağcı İki Gerici 
Gücün (FETÖ ve Tayyipgiller) Laik 
Cumhuriyet’in Ganimetlerini Pay-
laşım Savaşı” olarak değerlendirdiği 
15 Temmuz törenleri düzenliyor. Ve 
tören sırasında Mehter Takımı İzmir 
Marşı’nı çalıyor. Ve Mustafa Kemal’i 
bütün saldırılara rağmen gönlünden 
çıkartmayan Halkımızın neredeyse her 
platformda söylemeyi alışkanlık ha-
line getirdiği İzmir Marşı’nın çalınıp 
söylenmeye başlaması, AKP’giller’in 
İncirliova İlçe Başkanını çıldırtıyor. 
Hiçbir yetkisi yok, ilçe yönetiminde 
sıfatı yok, sorumluluğu yok; nasıl bir 
kinse, nasıl bir düşmanlıksa “Ben si-
yasi bu marşı çaldırtmam” diyor. Bu 
kesmiyor. İlçenin en tepesindeki Mülki 
Amir pozisyonunda olan Kaymakama 
“Marşın çalınmasını engelle” komu-
tunu veriyor. Amacına ulaşıyor Musta-
fa Kemal, Laik Cumhuriyet düşmanı; 
marşı yarıda kestiriyor, etkinliği de 
sonlandırıyor.

Kaymakam sessiz, bu aşağılamayı 
yiyor.

İlçe Jandarma Komutanı sessiz, bu 
aşağılamayı yiyor.

İlçe Emniyet Müdürü sessiz, bu 
aşağılamayı yiyor.

Ama biz kahroluyoruz bu değerleri-
mize saldırıldıkça... 

Biz HKP’liler onuru yaşamdan 
değerli kılmışız, Vatan Aşkını söyle-
mekten ve gereğini yapmaktan korkar 
hale gelmektense ölmeyi yeğlemişiz. 
Biz sessiz kalmadık, kalamazdık. Ta-
rihe not düşmek babında bu saldırıyı 
da yargıya taşıdık. Bu aşağılık saldırıyı 
yapanlar ve bu saldırıya karşı gereğini 
yapmayanlar hakkında suç duyurusun-
da bulunduk.

Suç duyurusu sonrası Partimiz 
MYK Üyesi Adnan Okur’un yaptığı 
açıklama aşağıdadır:

***
AKP’giller’in en tepesinden en 

aşağısına kadar tek belirgin özellik-
leri, kanunsuzlukları ve Mustafa Ke-
mal düşmanlıkları. En tepesindekiler, 
Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Mü-
cadelemiz’in Önderlerinden Mustafa 
Kemal’e, İsmet İnönü’ye “İki ayyaş’, 
“Ölmüş inek” diyor. En aşağısındakiler 
de, Halkımızın bu Önderlere, Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’mıza, Mücadelemize 
saygısını dile getirdiği, severek söyle-
diği, okuduğu İzmir Marşı’na hakaret 
ediyor. İzmir Marşı’na dayanamayıp 
yarıda kestiriyor.

Olay Aydın’ın İncirliova ilçesinde 
geçiyor. Ortaçağcı Gerici İki Gücün, 
İki Kanunsuz Gücün Laik Cumhuri-
yet Ganimetini Paylaşım Savaşı’nın 
yıldönümünde Mehter Takımı İzmir 
Marşı’mızı çalıyor. Ama dayanamıyor 
İncirliova AKP İlçe Başkanı Hüseyin 
Celbek ve yanına almış olduğu İncir-
liova MHP’li Belediye Meclis Üyesi 
Mustafa Karayiğit, tepki gösteriyorlar. 
Kendilerini Devletin yerine koyuyor-
lar. “Ben çaldırmam bu siyasi marşı” 
diyorlar. Ve Kaymakama, ilçenin en 
büyük mülki amirine emir veriyorlar, 
“Engelle bu marşın çalınmasını” 
diye. Onlar sessiz kalıyor, Halkın Kur-
tuluş Partisi olarak biz sessiz kalamaz-
dık, bunlar hakkında suç duyurusunda 
bulunduk.

5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İş-
lenen Suçlar Hakkında Kanuna Ay-
kırılık”, “Görevi Kötüye Kullanma”, 
“Nefret ve Ayırımcılık” ve “2911 Sa-
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununun 29-30’uncu Maddeleri-
ne Aykırılık” suçlarından suç duyu-
rusunda bulunduk. Tarihe bir kez daha 
not düştük.

Bu suçlar hakkında aslında savcıla-
rımızın re’sen soruşturmayı başlatma-
ları gerekirdi. Başlatmadılar, umarız 
bizim bu suç duyurumuzu ihbar kabul 
ederler, başlatırlar, göreceğiz.

Bu devran böyle dönmeyecek. 
Eninde sonunda AKP’giller işlemiş 
oldukları suçların hesabını verecekler, 
cezasını çekecekler. Şu anda var olan 
yasa maddeleri uyarınca hesaba çekile-
cekler. O günler gelecek. Buna inancı-
mız tamdır.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
19 Temmuz 2021 

HKP Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten: 

ABD Emperyalistlerinin Küba’daki
emperyalist planlarına ve komplolarına karşı

DSF tarafından düzenlenen Küba Halkı ve İşçi Sınıfıyla 
Dayanışma Konferansına katıldık

HKP’den:

AKP’giller’in Reisi de olsa,
en ücra köşedeki ilçe başkanı da olsa

Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi
Mustafa Kemal’e düşmanlığı affetmeyiz!



19

Burada konu ile ilgili bir Basın Açıkla-
ması gerçekleştirdik.

Basın açıklamamıza; sendika üye-
lerimiz, örgütlü olduğumuz işyerlerin-
den temsilci arkadaşlarımız, sendika 
yöneticilerimiz ve Birleşik Metal- İş 
Sendikasının şube yöneticileri ve tem-
silcileri de katıldı.

“Pegasus’ta İşten Atmalara Son, 
Direne Direne Kazanacağız!” pan-
kartımızın arkasında kortej oluştura-
rak, bayrak, flama ve dövizlerimizi ta-
şıyarak başlattığımız yürüyüş, Pegasus 
Genel Müdürlüğü önüne kadar slogan-
larla devam etti.

Pegasus Genel Müdürlüğü önünde 
Genel Başkan’ımız Ali Rıza Küçükos-
manoğlu’nu bir Basın Açıklaması ger-
çekleştirdi.

Küçükosmanoğlu; burada bulunma 
amacımızın Pegasus İş-
verenin, işçi ve sendika 
düşmanlığını protesto 
etmek olduğunu belirtti.

İşverenin 4857 sayılı 
yasanın gereğini bile ye-
rine getirmeden işçilerin 
iş akitlerini fes ettiğini 
belirten Küçükosmanoğ-
lu kanunsuzluğun daha 
buradan en baştan baş-
ladığını ifade etti. Çünkü 
4857 sayılı yasaya göre 
“Eğer bir işçinin iş akdi fes edilecek-
se bunun yazılı olarak işçilere bildi-
rilmesi gerektiğini” ancak Pegasus iş-
verenin sistematik bir mobbing haline 
dönüştürmüş olduğu davranışları so-
nucu işçilere iş akitlerinin fes edildiği 
bir telefon ile bildirilmiştir dedi.

Küçükosmanoğlu, aslında Pegasus 
İşvereninin sendikamızın örgütlenme 
çalışması başlatmadan öncesinden bu 
yana toplu bir işçi çıkarma girişimi 
olduğunu belirtti. Küçükosmanoğ-
lu, “Pandemi koşullarının da bahane 
gösterilmesiyle birlikte bazı işçiler 
ücretsiz izine çıkarılmış, bazıları kısa 
çalışma ödeneğine mahkum edilmiş, 
yapılması gereken ücret zamları yapıl-
mamıştır dedi.

Devam eden bu sıkıntılı süreçle-
rin sonunda sendikamıza üye olmaya 
başlayan işçiler üzerine istifa baskıları 
yapılmaya başlanmıştır.

Küçükosmanoğlu, 2 Temmuz itiba-
riyle de işten çıkartılmalar başlamıştır 
ve işten çıkartılan işçi sayısı 40 bul-
muştur dedi. Bu arkadaşlarımız için-
de sendikamız üyesi olan, olmayan, 
yabancı ve Türk Pilotların ve Kabin 
Amirlerinin de olduğunu belirtti.

Anayasal haklara saygılı olduğunu 
belirten Pegasus Yönetimine seslenen 
Küçükosmanoğlu; yasalara dayanarak 
demokratik koşullarda bir sandık ku-
rularak işçilerin kendi sendikalaşma 
haklarına kendilerinin belirlemesini 
istedi. Sandık sonucu çıkan her sonucu 
sendikamızın kabul edeceğini belirtti.

Küçükosmanoğlu konuşmasını 
sonlandırırken, Sendikamızın bu hak-
sız hukuksuz işten çıkartılmalara ve 

örgütlenmemize engel olma çalışmala-
rına karşı gereken her türlü mücadele-
yi vereceğimizi vurguladı.

Pegasus Çalışanları artık sen-
dikalı, örgütlü, Nakliyat-İş’li ve 
DİSK’li olacaktır!

Genel Başkanımızın konuşmasın-
dan sonra sendikamıza üye olduğu için 
işten çıkartılan Pegasus Çalışanı Ser-
kan Babacan bir konuşma yaptı.

Babacan konuşmasında; Anayasal 
haklarına kullanarak Sendikaya üye 
olduklarını ve işten atıldıklarını be-
lirtti. Bundan sonra anayasal hakları-
na sahip çıkarak mücadeleye devam 
edeceklerini ve haklarını alana kadar 
Pegasus Genel Müdürlüğü önünde hep 

olacaklarını belirtti.
Serkan Babacanın konuşmasın-

dan sonra Sendikamızın da üyesi ol-
duğu Dünya Sendikalar Federasyonu 
DSF’nin Dayanışma mesajı okuundu. 
DSF’nin Dayanışma mesajını Pega-
sus’ta atılan üyemiz Gökçe Elif Ka-
raltı okudu.

DSF dayanışma mesajı okunduk-
tan sonra geçtiğimiz günlerde Video 
çekerek Pegasus Çalışanlarını Nakli-
yat-İş Sendikasına üye olmaya çağıran 
Kabin Amiri Çağrı Kürü bir konuşma 
gerçekleştirdiği.

Kürü konuşmasında bir kez daha 
Pegasus Çalışanlarını sendikaya üye 
olmaya çağırdı. Verdikleri mücadele-

nin “ben değil biz mücadelesi” 
olduğunun vurgusunu yaptı.

Pegasus çalışanı arka-
daşlarımızın konuşmasından 
sonra birçok alanda sendika 
kardeşliği yaptığımız kardeş 
sendikamız Birleşik Metal-İş 
Sendikası adına İstanbul 1 
Nolu Şube Mali Sekreteri 
Can Emrah Ülgü mücadele-
mize verdikleri dayanışmayı 
vurguladığı bir konuşma ger-
çekleştirdi.

Eylemimiz, Pegasus Genel Müdür-
lüğünden talep etmiş olduğumuz gö-
rüşme talebi sonuçlanana kadar Pega-
sus Genel Müdürlüğü önünde devam 
edecektir.

Yaşasın Pegasus Örgütlenmemiz!
Direne Direne Kazanacağız!
Pegasus’a Sendika Girecek Başka 

Yolu Yok!
Pegasus’ta Atılmalara Son!
Pegasus’tan Atılanlar İşe Geri 

Alınsın!
Sendika Haktır Engellenemez!

07.07.2021

Nakliyat-İş Sendikası 
Genel Merkezi

Tüvtürk Muğla Taşıt Muayene 
İstasyonları Yöneticilerine, Üyemiz 
İşçilere Silah Göstererek Tehdit Et-
mesi Nedeniyle, “Sendikal Hakların 
Kullanılmasının Engelleme” Suçun-
dan 1 Yıl 3’er Ay Hapis Cezaları ve-
rildi.

Sendikamız, Muğla Taşıt Muayene 
İstasyonları İşletim AŞ’de örgütlen-
miş ve yasal çoğunluk sağlanmıştır. 
Bu süre içerisinde işveren sendikamı-
za üye olan işçilerden 18 işçiyi 
işten atmıştır. İşten atılan üye-
lerimiz Muğla Araç Muayene 
İstasyonunda işe geri dönüş 
mücadelesi ve sendikal hakları 
için 1000 günün üzerinde dire-
nişe devam etmiştir.

Sendikamız ve üyemiz iş-
çilerin örgütlenme aşamasında, 
işverenin işçilere yönelik silah 
gösterme ve tehditlerle ilgili 
olarak da Türk Ceza Kanunu 118/1 
maddesine göre Muğla Cumhuriyet 
Başsavcılığına “Sendikal hakların kul-
lanılmasının engellenmesi” nedeniyle 
suç duyurusunda bulunmuştu.

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkeme-
sinde Sendikamız Avukatı Tacettin 
Çolak’ın takip ettiği duruşmaların so-
nunda mahkemece 08 Temmuz 2021 
günü verilen kararla Muğla Tüvtürk 
Araç Muayene İstasyonlarının 5 yö-
neticisine 1 yıl 3’er ay hapis cezaları 
verildi.

Davadan önce sendikamız ve üye-
lerimiz tarafından yapılan Suç Duyu-
rusu hakkında ilkin Muğla Cumhu-

riyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer 
olmadığına dair (takipsizlik) karar ver-
mişti. Ancak Sendikamız avukatları 
karara itiraz etmişti. İtirazımız üzerine 
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Sen-
dikamız üyelerinin ifadeleri yeniden 
incelemiş ve;

“Bulundukları iş yerinden bir kıs-
mının 2009 ve 2008 yıllarından itiba-
ren aynı yerde çalıştıkları görülmekle 
birlikte 02-06-14-17/08/2018 tarih-

lerinde ve işten ayrılış gerekçelerine 
de bakıldığında benzer gerekçelerle 
( 01, 04 numaralı kodlar ) işveren ta-
rafından çıkarıldıklarına dair hayatın 
olağan akışına aykırı işlemleri göste-
ren ve müştekilerce iddia edilen tehdit 
konusunu (işten çıkarılma) doğrula-
yan kayıtlar doğrultusunda, şüphe-
lilerin kendilerine isnat olunan her 
müştekiyle farklı zamanlarda irtibata 
geçerek tehdit suretiyle sendikal hak-
ların kullanılmasını engelleme (Üye 
olmamaya yönelik) suçunu işledikleri 
hususunda kuvvetli şüphenin oluştuğu 
anlaşılmakla; Şüphelilerin mahkeme-

nizde yargılamalarının yapılarak yu-
karıda yazılı sevk maddeleri uyarınca 
CEZALANDIRILMALARINA karar 
verilmesi kamu adına iddia ve talep 
olunur.”,  denilerek dava açılmış ve 
dava sonucunda 5 yönetici hapis ceza-
sı almıştır.

Tüvtürk Muğla Taşıt Muayene İs-
tasyonlarındaki mücadelemiz gerek 
istasyon önündeki direniş ile gerek 
hukuki alanda önemli kazanımlarla 
sürmüştür. İşten çıkartılan tüm üyele-
rimizin işe iade davaları kazanılmış, 
Sendikamızın yetkisine yapılan itiraz 
Yerel Mahkemede ve İstinaf Mahke-

mesinde Sendikamızın lehine 
sonuçlanmıştır. Örgütlenmemiz 
ve Direnişimiz, işverenin hak-
sız, hukuksuz baskı ve tehdit-
lerine karşı kararlı bir biçimde 
1000 günün üzerinde sürmüştür.  
Muğla Tüvtürk Taşıt Muayene 
İstasyonlarında İşçiler sendikalı, 
toplu iş sözleşmeli çalışma düze-
nine kavuşana kadar mücadele-
miz sürecek.

Tüvtürk Muğla Taşıt Muaye-
ne İstasyonunda Atılan İşçiler Geri 
Alınsın!

Baskılar Bizi Yıldıramaz!
Tüvtürk Muğla Taşıt Muayene 

İstasyonlarına Sendika Girecek Baş-
ka Yolu Yok!

Sendikaya Üye Olmak Anayasal 
Haktır Engellenemez!

Yaşasın Muğla Tüvtürk Direnişi-
miz, Mücadelemiz!

14.07.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Sözleşme, İşveren adına Çalışma 
İlişkileri Danışmanı Ece Uygur, FedEx 
Express/TNT Türkiye ve Güneydoğu 
Avrupa İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk 
Müşaviri Mehmet Can Açıkalın, Hu-
kuk Danışmanı Av. Sezai Sur ile Sen-
dikamız adına Genel Başkanımız Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu, Genel Sekre-
terimiz Erdal Kopal’ın ve işyeri tem-
silcilerinin katılımıyla imzalandı. 

TNT/FedEx çalışanı üyelerimizin 

sürecine dahil olduğu toplu iş sözleş-
mesiyle birinci yıl ortalama artış %40 
geçti.

Üyelerimizin katılımıyla hazırla-
mış olduğumuz toplu iş sözleşmesi-
nin içerisinde yer alan ücret artışla-
rımız ve kazanımlarımız;

1) Toplu İş Sözleşmesi imza ta-
rihinden itibaren sendikamız üyesi 
işçilere bir defaya mahsus olarak 30 
günlük ücret tutarında ek ödeme yapı-
lacaktır.

2) Sözleşmenin 1. Yılında ücret 
zammı %22, İkinci yıl ücret zammı, 
31.12.2021 tarihinde geçerli olan üc-
retlere, Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası verilerine göre 2021 yılı Ara-
lık ayı için ilan edilen TÜFE yıllık de-
ğişim oranında artış uygulanır.

3) Sözleşmenin 1. Yılında 45 gün-
lük, 2. Yılında 60 gün tutarında ikra-
miye ödenir.

4) 1 yıl ücret artışı; ücret, ikramiye 
ve sosyal haklarla birlikte %40 geç-
miştir.

5) Sözleşmenin 1. Yılında 400 TL, 

2. Yılında 500 TL yakacak yardımı tek 
seferde ödenecektir.

6) Günlük yemek ücreti; 22 gün 
çalışanlar için 22x35=770 TL, 26 gün 
çalışanlar için 26x35=910 net olarak 
kabul edildi,

7) Dini bayramlarda 1. Yıl 
320x2=640 TL net 2. Yıl 380x2=760 
net Bayram yardımı.

8) Eğitim-Öğretim yardımı; Sendi-
ka üyesi işçilerin eğitim gören her bir 
çocukları için; 1. Yıl için; Anaokulu ve 
İlkokulu öğrencisi için 250 TL, Ortao-
kul ve Lise öğrencisi için 300TL, Üni-
versite öğrencisi için 400 TL olarak 
kabul edilmiştir.

2. yıl için: Anaokulu ve İlkoku-
lu öğrencisi için 300 TL, Ortaokul ve 
Lise öğrencisi için 350 TL, Üniversi-
te öğrencisi için 450 TL olarak kabul 
edilmiştir.

9) Yıllık ücretli izin süreleri 4 iş 
gün arttırılmıştır.

10) Evlenme yardımı olarak üye 
işçinin yemek kartına sözleşmenin 1. 
Yılı için net 1.200,00 TL tutarında, 
2. Yılı için net 1.400,00 TL tutarında 
yükleme yapılır.

11) Doğum Yardımı olarak 1 Çey-
rek altın tutarı olarak ödenir.

12) Ölüm Yardımı; üye işçinin eşi-
nin, çocuğunun, anne veya babasının 
ölümü halinde sözleşmenin 1.yılında 
500 TL 2. yılında 600 TL yardım öde-
nir.

Ayrıca;
13) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 

Gününde sendikamız etkinliğine katı-
lan tüm kadın üyelerimiz ücretli izinli 
sayılacaktır.

Başta TNT/FedEx’te çalışan üyele-
rimiz olmak üzere, tüm üyelerimize ve 
İşçi Sınıfımıza hayırlı olsun.

09.07.2021

Nakliyat-İş Sendikası 
Genel Merkezi

Bildiğimiz gibi Uzel İşçileri, Dire-
niş Çadırı’nda 302. Gündür nöbetteler. 
14 yıldır haklarını arıyorlar ve 32 aydır 
sendikamız öncülüğünde eylem yapı-
yorlar. 

04.07.2021 Pazar günü Sendika-
mız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükos-
manoğlu, Sendika Yöneticilerimiz ve 
Direnişçi işçiler Uzel Makine Direniş 
Çadırı’ndaydı. Burada bir eylem ger-
çekleştirdik.

Sloganlarla başladığımız eylemi-
mizde Direnişçi İşçiler adına Suat 
Bektaş bir konuşma yaptı.

Suat Bektaş konuşmasında, 14 yıl-
dır yasal hakları için mücadele ettik-
lerini söyledi. Verdikleri mücadelenin 
hem Uzel Patronuna hem sarı sendika-
cılık yapan Türk Metal Sendikası’na 
karşı olduğunun altını çizdi ve bu mü-
cadelenin zaferle sonuçlanacağını söy-
ledi. Bektaş konuşmasında mücadele-
nin birlik beraberlik, inanç ve kararlı-
lıkla kazanılacağının vurgusunu yaptı.

Direnişçi arkadaşımız Suat Bek-
taş’ın arkasından Genel Başkan’ımız 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir konuş-
ma gerçekleştirdi.

Küçükosmanoğlu konuşmasına, 
kararlıca mücadelelerini sürdüren 
Uzel Makine Direnişçilerini selamla-
yarak başladı.

Küçükosmanoğlu konuşmasında; 
bazı kesimler, sendikalar tarafından 
eleştirildiğimizi dile getirerek bu ke-
simlerin, “işkolunmuzda olmadıkları 
halde Uzel Makine Direnişçilerini sa-

hiplenmemizi anlayamadıklarını dile 
getirdiklerini” belirtti. “Bu gerekçeyle 
işlerimizle ilgili yasal düzenlemeleri 
bile zaman zaman aksatıyorlar”, diyen 
Küçükosmanoğlu sözlerine şu ifade-
lerle devam etti:

“Biz diyoruz ki bizim açımızdan 
İşçi Sınıfı mücadelesi esastır. İşçi Sı-
nıfının çıkarları ne ise biz onu yapa-
rız. Biz bu yolda hiç kimseyi tanıma-
yız, üyemiz olsun olmasın biz İşçi Sı-
nıfı çıkarları ne ise onun yapıyoruz 
ve yapacağız bizim açımızdan gerisi 
teferruattır. Bizler gerçek anlamda 
sınıf sendikacılığı yapıyoruz ve bu-
nun bedellerini ödüyoruz, ödemeye 
de razıyız. Hiç kimse bizi gerçek Sı-
nıf Sendikacılığı yapmaktan alıko-
yamadı koyamayacak!”

Küçükosmanoğlu, Uzel Makine 
Direnişçilerinin geldikleri noktanın 
çözüme yakın olduğunu ama biraz 
daha sabır ve karalılıkla mücadeleye 
devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Genel Başkanımız konuşmasında, 
Vera Varlık (Boğaziçi Varlık) ile gö-
rüşmelerin devam ettiğini, Bilirkişi 
raporunun da hazır olduğunu ve tüm 
bunların burada verilen mücadelenin 
sonucu olduğunu belirtti.

Önümüzdeki günlerde bir kez daha 
Boğaziçi Varlığın önüne gidilebile-
ceğini, verilen sözlerin ve atılan her 
adımın takipçisi olmaya devam edece-
ğimizi belirten Küçükosmanoğlu, Di-
renişçi İşçilerin mücadelelerine sahip 
çıkmaya devam etmeleri gerektiğinin, 
inançla, sabırla ve kararlılıkla bu yolda 
yürümeleri gerektiğinin altını bir kez 
daha çizdi.

Küçükosmanoğlu, “Kazanan Uzel 
Makine İşçileri olacaktır!” diyerek 
sözlerini bitirdi. Eylemimiz sloganlar-
la son buldu. 04.07.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi
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Sendikamızın örgütlendiği 900 iş-
çinin çalıştığı dünyanın en büyük 

havayolu kargo tekeli ABD’li TNT/
FedEx’te, Toplu İş Sözleşmesi gö-
rüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış, 
arabulucu aşamasında da anlaşma 
sağlanamamıştır. Sendikamız Genel 
Yönetim Kurulu, 14.07.2021 tarihinde 
başlamak üzere Grev Kararı ve Uygu-
lanması kararı almıştır.

Sonrasında devam eden görüşme-
lerde TNT/FedEx işverenliği ve sendi-
kamız arasında anlaşma sağlanmıştır.

Sendika üyelerinin %85’nin 
kabul ettiği anlaşma 09.07.2021 
tarihinde TNT/FedEx Genel Merke-
zinde imzalandı.

Sendikamız kısa bir süre önce Pe-
gasus Hava Yollarında sendikal örgüt-
lenme çalışması başlatmış ve önemli 
sayıda işçi sendikamıza üye olmuştur. 
Ancak Pegasus işvereni örgütlenmenin 
önünü kesmek ve işçileri sendikadan 
vazgeçirmek için hava yollarında de-
ğişik kıdemde ve farklı pozisyonlarda 
çalışan, aralarında istifa baskısı altında 
çalışan yabancı uyruklu Kaptan Pilot-
ların da olduğu çoğunluğu üyemiz olan 
40’a yakın çalışanı hiçbir gerekçe gös-
termeden işten atmıştır.

Bugün İşverenin bu haksız ve hu-
kuksuz, keyfi işten çıkartmalarını, 
sendikal örgütlenmeyi engelleme giri-
şimlerini protesto etmek için Pegasus 
Genel Müdürlüğü önünde bir araya 
geldik.

Uzel Makina İşçilerinin Mücadele-
si sendikamız öncülüğünde, Pa-

rababalarının İşçi Düşmanlığına, Sarı 
Sendikacılığa karşı devam ediyor. 

Uzel Makine Direnişçileri müca-
delelerine kararlılıkla sahip çıkmaya 
devam ediyor. Uzel Makine Direniş-
çilerinin Sendikamız öncülüğündeki 
mücadelesi, pandemi sürecinde ve tam 
kapanma döneminde de kesintiye uğ-
ramadı. Çadırlarında çayları kaynadı, 
ışıkları yandı Uzel Makina Direnişçi-
lerinin, nöbet tutmaya devam ettiler. 
Bu mücadele bundan sonra da devam 
edecek ve kazanan Uzel Makine İşçi-
leri olacak.

İtalyan Ordu’su cephe savaşındadır.
Siperde İtalyan yüzbaşı (capi-

tano), karşı siperdeki düşmana karşı 
askerlerini hücuma geçirmek için bir 
nutuk atar:

- Düşmanı karşı siperden atıp 
kovalamalıyız. Büyük Roma Mede-
niyeti’ni yeniden canlandıracağız, 
şan ve şeref sizindir. İtalyan Ulu-
su sizin bu kahramanlığınızı yere 
göğe koyamayacaktır. Haydi as-
kerlerim! Haydi kahramanlarım! 
Haydi aslanlarım! Süngü tak!. Ben 

siperden fırlayınca hep birlikte sal-
dırıyoruz! Hücum!

Yüzbaşı, dediği gibi yapar. Elinde 
tabancası siperden fırlar ve düşman 
siperlerine doğru koşmaya başlar. Ve 
hemen alnına kurşunu yer.

İtalyan askerlerinin hiçbiri yerin-
den kıpırdamamıştır. Ama İtalyan si-
perlerinden alkışlarla birlikte hep bir 
ağızdan şu nida yükselir:

- Bravo capitano!
Durum çok benzer değil belki 

ama on yıldan beri süregelen mülte-

ci akını konusunda nedense bu fıkra 
çağrışım yaptı.

Sonuçta, siperde kalıp “Bravo 
capitano” diye ünleyen askerlerin 
yerine emperyalistleri, vurulup düşen 
yüzbaşının yerine de Türkiye’yi ko-
yarsak, bir benzerlik oluyor.

Evet, emperyalistler “Haydi Tür-
kiye, aslansın Türkiye!” diyor bir ba-
kıma, “mültecileri siz alın”.  Örneğin 
Almanya Başbakanı Merkel’in söyle-
diklerine bakalım. Haber şöyle:

“Almanya Başbakanı Angela 
Merkel Türki-
ye’yi Avrupa 
Birliği ile yaptığı 
anlaşmanın bir 
parçası olarak 
çok sayıda Su-
riyeli mülteciye 
ev sahipliği yap-
tığı için övdü ve 
Ankara ile yakın 
ilişkiler kurmak 
istediğini ancak 
Türkiye’nin AB 

üyeliğini beklemediğini söyledi.
“Merkel ayrıca Türkiye’nin, 

Suriyeli mültecilere bakmakta ola-
ğanüstü bir iş çıkardığını ifade ede-
rek şunları söyledi:

“Türkiye ile bu anlaşmanın 
(göçmenler ve mülteciler üzeri-
ne) devam etmesini istiyorum, 
bu insanlar için en iyisi.” (https://
odatv4.com/merkelden-multeci-acik-
lamasi-turkiyede-kalmalari-en-iyi-
si--22072138.html)

Günümüzde Mülteci Sorununun Kaynağı
Emperyalist Kapitalizmdir

Hüseyin Ali
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İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği olarak
İzmir’de işsizliği ve zamları protesto ettik

İşsizliğe Pahalılığa Zama Zulme Son!

Nakliyat-İş’ten: 

ABD Emperyalistlerinin Küba’daki
emperyalist planlarına ve komplolarına karşı

DSF tarafından düzenlenen Küba Halkı ve
İşçi Sınıfıyla Dayanışma Konferansına katıldık

HKP’den: 

Bedence aramızdan ayrılışının 12’nci yıldönümünde
Köroğlu Yoldaş’ı mezarı başında andık


