HKP’den:

Partimiz; yolsuzun, hırsızın, sahtekârın peşini bırakmıyor!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin suç makinesi
danışmanları hakkında Suç Duyurusu’nda bulunduk

A

KP’giller’in genlerine, bütün
hücrelerine işlemiş, yüz kızartıcı
suçları işlemek. Kamu Malı aşırmadan,
yolsuzluk yapmadan, ihaleye fesat karıştırmadan, evrakta sahtekârlık yapmadan, Vatan Topraklarını satmadan
duramıyorlar. Haram kabul ediyorlar,
alınteri dökerek kazanmayı. Din kisvesi altında dünya menfaati sağlamayı tek
ibadet olarak kabul ediyorlar.
2’de

HKP’den:

A

Partimiz; “Kabataş Gelini Yalanı”nın Yandaş Yeni Akit
tarafından doğrulanması üzerine,bu yalanı ortaya atan
AKP’giller’in Reisi ve yandaş gazeteciler hakkında
suç duyurusunda bulundu!

KP’giller ve Reisi örnek aldıkları,
üstat bildikleri Nazileri ve onların
propaganda Bakanı Goebbels’i hiç mi hiç
aratmıyorlar. Hatta onları fersah fersah geçiyorlar.
Goebbels bile; “Yanlışlığı bir süre
sonra açık ve kesin biçimde ortaya çıkacak propaganda yalanlarından kaçınma2’de
lıyız”, derken,
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Yaşasın 30 Ağustos
Zaferi’miz!

HKP’den:
30 Ağustos Dumlupınar Zaferi’ni Mustafa Kemal’in
huzurunda, kutlayalım dedik, yine yasak koydular!
Ankara
Bir resimden, bir sözden bu kadar mı
korkulur? Ama korkuyorlar.
Çünkü Kalpaklı Mustafa Kemal;

Emperyalist Yedi Düvele karşı verilen
ve dünyada ilk olarak zaferle taçlanan
Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızla
simgeleşmiş.

12-14’te

2.5 TL

Çünkü “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” sözü; Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın ve Önderinin arkasında
itici ve motive edici güç olmuş.
Tekrarı olur, atalarımız Vahdettin’in,
Damat Ferit’in, Nemrut Mustafa Paşa’nın, Ali Kemal’in başına gelen bizimde başımıza gelir diye korkuyorlar.

Ortaçağcı
Tayyiban devletinden
hesap soracağız!
HKP’den:

Partimiz, Ortaçağcı Taliban’la ilgili sözleri nedeniyle
Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu

H
16’da
HKP’den:

Sel Felaketi Bilimi,
Bilim İnsanlarını değil kârı,
rantı, vurgunu, soygunu
referans alan
AKP’giller’in eseridir!

4’te
HKP’den:

Partimiz, AKP’giller’in
TÜRKŞEKER vurgununu da
yargıya taşıdı!

2’de
Yeşil Kuşak Projesi’nin
zehirli meyveleri

5’te

Mustafa Şahbaz

Türk Ordusu’nun
düşürüldüğü haller…

7’de

M. Gürdal Çıngı

Sarı sendikacılıkta
sınır tanımayanlar…

9’da

Av. Tacettin Çolak

alkçı Hukukçularımız; AKP’giller’in Kaçak Saraylı Reisi hakkında, Ortaçağcı, Kadın düşmanı, Halk
düşmanı; aydın, demokrat insanları
katletmekten, kendilerinden olmayanın kanını dökmekten zevk alan Taliban’a övgüler düzdüğü için, Terörle

Mücadele Kanununun 7/2’nci maddesinde belirtilen “Terör Örgütünün
Propagandasını Yapmak” suçunu işlediğini belirterek Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Kaçak Saraylı’nın bu övgüleri
6’da
Taliban’a bir mesajdır.

Başyazı
Kuvayimilliye düşmanı Yunancı Tayyiban,
erken bayram etmeyin! Yine yenileceksiniz!
Ve bu, sonunuz olacak!

Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş buyurmuştu;
“30 Ağustos toplumun genelini ilgilendiren bir bayram değil.
Bu sebeple de o gün şehir içi toplu
ulaşımın bedava olması gerekmez...
“O zaman
Ormancılar
Gününde
de
ulaşımı parasız
yapalım…”
CHP’li Belediye Meclisi
üyeleri ulaşımın
o gün parasız olması yönünde bir
teklifte bulunmuşlardı…
Gördünüz mü anlayışı…
Ve neyle neyi kıyaslamayı…
Bizce de çok önemli bir gerçeği
dile getiriyor Hafız…
30 Ağustos tabiî ki onun ve ben-

AKP’giller, şimdi de
üniversitelere yabancı
uyruklu öğrenci alımı...

10’da Prof. Dr. Özler Çakır

zerlerinin bayramı değil…
“Keşke Yunan Galip Gelseydi”,
diye hayıflanan Yunancıların da
bayramı değil…
26 Ağustos’ta Mustafa Kemal’in
resmini
“bilmeden
yapmış ayağına
yatarak Kamu
binalarına tersbaş aşağı asanların da bayramı
değil…
Mustafa Kemal ve İnönü’ye,
kürsülerden,
ekranlardan “İki Ayyaş”, “Ölmüş
İnek” diye saldıranların da bayramı
değil…
Ayasofya’larda ve başka yerlerde
Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarına “Hain”, “Zalim” diye saldıranların da bayramı değil…
12’de

Sarı Sendikacılığın
Dibi…
15’te

Prof. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu

Tayyiban neden
Taliban ile düşüp
kalkmak istiyor?

24’te

Hüseyin Ali
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HKP’den:

HKP’den:

Partimiz; yolsuzun, hırsızın, sahtekârın peşini bırakmıyor!
Partimiz; “Kabataş Gelini Yalanı”nın
Tarım
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin suç makinesi
Yandaş Yeni Akit tarafından doğrulanması üzerine,
danışmanları hakkında Suç Duyurusu’nda bulunduk
bu yalanı ortaya atan AKP’giller’in Reisi ve
lunmak durumda kaldık, Halkın KurtuBaştarafı sayfa 1’de
yandaş gazeteciler hakkında
luş Partisi olarak. Bugünkü suç duyuruİşte Tarım ve Orman Bakanı Bekir muzun konusu Tarım ve Orman Bakanı
suç duyurusunda bulundu!
AKP’giller ve Reisi ve yandaş ve yalaka tayfası, yalan olduğu yüzde yüz
bir şekilde kanıtlanan, gün gibi ortaya
çıkan yalanları arka arkaya sıralamaktan, tekrar etmekten kaçınmıyorlar, çekinmiyorlar.
Şanlı Gezi İsyanı’mıza kara çalmak
için, bu Halk İsyanının masumiyetini ortadan kaldırmak için AKP’giller
ve Reisi “Kabataş Gelini” Yalanını
ortaya atmışlardı, 7 Haziran 2013 tarihinde. Yandaş Gazeteciler durur mu,
hazır duruşa geçip hemen takip ettiler
varlıklarını borçlu oldukları AKP’giller’in Reisini. Daha doğrusu görevlerinin gereğini yerine getirdiler. “Gazeteci” Elif Çakır röportaj yaptı yalanın
öznesi Ortaçağcı Kadınla, “Gazeteci”
İsmet Berkan, “Ben izledim, videoyu
inandım”, dedi. Ama “Aradan uzun
bir zaman geçtikten sonra, olayın
görüntülü süreci ortaya çıkmış ve
Tayyipgiller’in bütünüyle yalancı oldukları, kesinkes kanıtlanmıştır.
“Kabataş Gelini” diye adlandırılan, dönemin İstanbul Bahçelievler
Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini, önündeki çocuk arabasını sürerek, normal bir şekilde
sahil yönünden karşı tarafa geçmekte, hiç kimse de ona herhangi bir
müdahalede bulunmamaktadır.
Hatta dönüp bakmamaktadır
bile…
O anda orada bulunan yüzlerce
kişiden biri gibi, o da yoluna gitmektedir…”
(https://www.hkp.org.tr/halki-kandirmada-ayni-propaganda-ilkelerini-kullaniyorlar/)
Namus sahibi her insan bu yüzde
yüz gerçeklik karşısında özür diler,
yanıldım der, alışkanlık haline getirdikleri sözcükle “kandırıldık”, der
ama bunlar bütün takım taklavatıyla
birlikte çok pişkinler. Bütün bunları
demedikleri gibi bu yalanı da devam
ettirirler yüzleri kızarmadan. Her şey
ortadadır, kamera kayıtlarında böylesine iğrenç bir yalanın gerçek olmadığı
ayan beyan açıktır ama AKP’giller Reisi “Benim başörtülü bacımı yerlerde
sürüklediler” diye bağırmaya devam
eder, gazeteci kılıklı yağdanlıklar sessiz kalarak onaylamaya devam ederler.
Ve aradan geçen 8 yıldan sonra
bu yalanın en fazla savunanlarından
biri olan Yeni Akit, sadece başından
türbanını çıkartan, Kabataş Yalanının
devam ettiricilerinden Elif Çakır’a
kızgınlığından dolayı, Kabataş Gelini
Yalanını itiraf eder, yani bu aşağılık
yalanın bir provokasyon olduğunu bir
kez daha kanıtlar.
İşte Yeni Akit’in bu itirafı üzerine,
Halkın Kurtuluş Partisi olarak başta
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere
yalana konu mankenliği yapan Zehra
Develioğlu ve Kabataş Yalanını savunan bütün çakma gazeteciler ve gazete
yöneticileri hakkında suç duyurusunda
bulunduk.
Suç duyurumuz sonrası Partimizin
MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın
yaptığı açıklama aşağıdadır:

***
Değerli Halkımız;
Bugünkü suç duyurumuzun konusu; Kabataş Gelini Yalanının Yeni Akit
tarafından itiraf edilmesi ve uydurma
olduğunun kabul edilmesidir.
Bu itirafın nedeni, Yeni Akit’in,
o dönem bu yalanda buluştukları Elif
Çakır ile kapışmasıdır.
Bilindiği üzere Şanlı Gezi İsyanı’mızı karalamak, haklılığına ve meşruluğuna gölge düşürmek için dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan; “Çok
önemli bir yakınımın gelinini yerlerde
sürüklediler” açıklamasını yaparak yalanın fitilini ateşlemiş, yandaş gazeteciler de gereğini yaparak yalanı devam
ettirmişlerdi.
Peki niye böyle bir yalana başvurdu AKP’giller’in Reisi?
Çünkü Gezi İsyanı’mızla birlikte
iktidarının sallanmaya başladığının
farkına vardı. Halkımızın dini hassasiyetleri yüksek olan bir kesimini, Laik
Kesime karşı saldırtmak istedi. Halkımızın sağduyusu, yapılmak istenen
bu provokasyona üstün geldi. Sadece
bir palalı, bir kendini bilmezin dışında sağduyusu yüksek Halkımız oyuna
gelmedi, bu kin ve düşmanlığa itibar
etmedi.
AKP’giller Şanlı Gezi İsyanı’mıza FETÖ ile birlikte saldırdılar. FETÖ
ile birlikte örgütlediler Kabataş Gelini
Yalanını. Birlikte Gezi’nin masumiyetini karalamaya çalıştılar. Ama 17-25
Aralık’ta ortaklıkları bozulup birbirlerine girince, Kabataş Gelini Yalanı da
FETÖ tarafından mobese kayıtlarıyla
ortaya çıkarıldı.
Yeni Akit’in; Elif Çakır’ın türbanını kafasından çıkarması üzerine,
“Kabataş yalanından sonra türbanı
da yalan oldu” söylemi, 15 Temmuz
Ortaçağcı İki Gerici Gücün Ganimet
Paylaşım Savaşı’nın devam ettiğini
gösteriyor.
Yeni Akit’in bu kabulü ve itirafı
üzerine HKP olarak suç duyurusunda
bulunduk. Başta dönemin Başbakanı
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere
Zehra Develioğlu, Elif Çakır ve yandaş gazeteciler hakkında; Halkı kin ve
düşmanlığa tahrik veya aşağılama, bu
suçun ağırlaştırılmış hali basın yolu ile
işlenmesi, adil yargılamayı etkilemeye
teşebbüs ve yalan tanıklık suçlarından
yargılanıp cezalandırılmaları için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunduk.
HKP olarak Halkımıza olan sorumluluğumuzun gereğini yerine getirdik.
Tarihe not düştük. Umuyoruz ki Cumhuriyet Savcıları da görevlerinin gereğini yerine getirirler. Özellikle halkı
birbirine düşürmeye yönelik bu büyük
suçun peşine düşerler. Cumhuriyet
Savcılarının halka ve Laik Cumhuriyet’e karşı sorumlulukları bunu gerektirir.
O zaman Ey Savcılar haydi görev
başına!
9 Ağustos 2021

Pakdemirli’nin danışmanları, AKP’giller’den olma kriterlerinin tamamını
eksiksiz yerlerine getirdikleri için Bakan Danışmanı olmuşlar. Hak ediyorlar
AKP’giller’den olmayı.
AKP’giller için olmazsa olmaz kriterler bütün bu olumsuzluklar ama tüyü
bitmemiş yetimin bir kuruşunun hesabını
sormaya ant içmiş HKP için bunlar yüz
kızartıcı suçlardan. Halklarımız tarafından onursuz, alçakça diye nitelenen suç
türlerinden.
Partimiz bu suç makinesi danışmanlar ve onları bu kriterlere sahip olduğu
için danışman yapan Bakan hakkında da
suç duyurusunda bulundu. Bugün olmazsa da devranın döneceği yarınlarda hesabı sorulacak.
Suç duyurumuz sonrası Partimiz Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av.
Ayça Okur Yoldaş’ın yaptığı açıklama
aşağıdadır:
***
Değerli Halkımız,
Bugün bir suç duyurusunda daha buHKP’den:

Pakdemirli’nin danışmanları. Suç makinesi danışmanları...
Aslında haber eski, Temmuz ayı
sonu, Ağustos ayı başında gündeme geldi. Fakat o dönemde orman yangıları
vardı. Bir de halkımızın o acılarının üzerine onu eklemek istemedik. Ama vazgeçmek, yok saymak da açıkçası içimize
sinemezdi, sinmedi de.
Bugünkü konumuz, dediğimiz gibi,
Tarım ve Orman Bakanı danışmanlarının
birer suç makinesi oluşu. Onlarca danışmanları var. Hepsine kamu malını peşkeş çekiyorlar. Ama öyle iki tanesi var
ki, bunların toplam suç kaydı 111 tane.
Tümü de yüz kızartıcı ve kasten işlenen
suçlar. Ve yaptıkları danışmanlık ile kendilerine şahsi menfaat sağladıkları da su
götürmez bir sonuç olarak karşımızda
duruyor.
Nedir bu suçlar?
İhaleye fesat karıştırma, tehdit, hırsızlık, kasten adam öldürmeye teşebbüs,
resmi belgede sahtecilik, özel hayatın

çekmek.
Halkın Kurtuluş Partisi, bu yolsuzluklara, vurgunlara, hukuksuzlara karşı
mücadeleye devam ediyor. Biz diyoruz
ki, Ülkemizde tarım sorununun çözümü
bu şekilde olmaz. Ancak Halkın Kurtuluş
Partisi önderliğinde kurulacak Gerçek
Demokratik Halk İktidarında tarım sorunu çözülebilir. Kısaca söylemek gerekirse, bugün, tarım ürünlerinin fiyatları
yerinde sayarken mazot, gübre, zirai ilaç,
tohumluk fiyatları sürekli artmaktadır. O
yüzden köylümüz üretemez duruma düşürülmüştür. Ekip ürettiği zaman bir şey
kazanamadığı gibi, eline geçen para girdi
maliyetlerini karşılayamadığı için borçlu
duruma düşmektedir.
Halkımız bu sorunlarla uğraşırken,
AKP’giller’in yandaşları başta TÜRKŞEKER Tarım Yönetim Kurulu Başkanı
Mücahit Alkan, Genel Müdür Vekilleri
Ercan Yeşilyurt, Şahin Arat, Cengiz Sezer, Ayhan Tanrıverdi, Cumhur Yıldırım
olmak üzere bu yolsuzluğa taraf olanlar,
“Görevin Sağladığı Güveni Kötüye
Kullanmak Suretiyle İrtikâp” suçunu
ve “Edimin İfasına Fesat Karıştırma”
suçunu işlemişlerdir. Bu çerçevede Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduk.
Umarız, savcılar bir kez olsun Cumhuriyet Savcıları olduklarını hatırlar ve
bu ilgili kişiler hakkında gerekli soruşturmayı başlatarak cezalandırılmaları için
kamu davası açarlar.
22 Ağustos 2021

Ey AKP’giller; bütün vurgunlarınızı
Tarihin sayfalarına kaydetmeye, enselerinizde devrimci nefesimizi hissettirmeye,
Halkımıza karşı yaptığınız bütün yolsuzluklarınızı, vurgunlarınızı, ihanetlerinizi
deşifre etmeye devam edeceğiz. Vurgununuz milyar dolarları da bulsa, bir kuruş
da olsa hiç fark etmez. Gasp ettiğiniz her
bir kuruş halkımızın alınteridir, peşinden
gider, hesabını sorarız.
Ülkemizdeki tarımsal faaliyetleri
desteklemek, enflasyon sepeti içerisinde
ağırlıklı olarak yer alan temel gıda ürünlerinin fiyatını regüle etmek, tüketiciye
sağlıklı, doğal ve ekonomik ürün sağlamak amacıyla kurulmuş bir anonim şirket
olan TÜRKŞEKER Tarım, AKP’giller’in
yandaşlarına yeyim ettirildi.
AKP’giller; Halk için, Halka hizmet
için kurulmuş, Halka yararlı ne kadar kurum varsa hepsinin üzerine çöktüler. Halkın temel ihtiyaçları olan bütün gıdaları
ithal edilir duruma getirdiler. Ülkemizi
tarımsal ürünlerde de Emperyalist Tekellerin kucağına ittiler.
İşte TÜRKŞEKER Tarım da AKP’giller’in bu vicdansızlıklarına, Halk düşmanlıklarına, Kamu Malı peşkeşlerine
son örneklerden biri.
HKP olarak bu peşkeşin sorumluları
hakkında suç duyurusunda bulunduk. İleride gücünü hukuktan ve vicdanlarından

alan namuslu savcıların ve hâkimlerin
elinde; bu suç duyuruları hazır birer iddianame olacak. Onlar bir de iddianame
hazırlamakla, delil toplamakla uğraşmayacaklar.
Suç duyurumuz sonrası Partimizin
Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:
Değerli Halkımız,
AKP’giller iktidarının toplumsal,
ekonomik alanda el attıkları bütün yerlerde vurgun, talan, yolsuzluk batağının pis
kokuları gelmekte. En son örnek; sözde
ülkemizdeki tarımsal faaliyetleri desteklemek, enflasyon sepeti içerisinde ağırlıklı olarak yer alan temel gıda ürünleri
fiyatını regüle etmek, tüketiciye sağlıklı,
doğal, ekonomik ürün sağlamak amacıyla kurulduğu ileri sürülen TÜRKŞEKER
AŞ’de yaşanan yolsuzluklar.
Basına yansıdığına göre, 40 bin ton
ekmeklik buğday, piyasa fiyatının çok altına Gaziantep’te özel bir makarna şirketine, 900 ton birinci kalite nohut yandaş
bir şirkete peşkeş çekilmiş.
Bütün bu yolsuzlukların amacı kendi
yandaşlarını zenginleştirmek, Halkımızın
alınterinden biriktirilen olanaklarla yaşama geçirilen kurumların olanaklarını,
kamusal olanakları yandaşlara peşkeş
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Selam Olsun Bizden Önce Geçene!
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Mahmut Çal

İbrahim Uzun

Sadi Okçuoğlu

Engin Yüzbaşıoğlu
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HKP’den:

Tacim Özay Amca’mızı
kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz

ülten
Arabulan
Yoldaş’ımızın babası, Halil Arabulan Yoldaş’ımızın
kayınpederi,
Fatma Berfin Arabulan
Yoldaş’ımızın sevgili dedesi Tacim Özay amcamız
ne yazık ki bugün hayatını
kaybetti.
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Partimiz, AKP’giller’in TÜRKŞEKER
vurgununu da yargıya taşıdı!

Sevda Ceylan

G

gizliliğini ihlal...
Daha ne olsun...
Tümü de yüz kızartıcı ve kasten işlenen suçlar.
Bu gerçeğin açığa çıkmasıyla yaptıkları savunma ise içler acısı. İnkâr değil:
“Yaptık ama adli sicil kaydımız yok.”
Şu aymazlığa, rahatlığa bakar mısınız?
Onların bu rahatlığının nereden geldiğini biz çok iyi biliyoruz.
Bu danışmanları atayan Bakan da,
Bakanı atayan da aynı yolun yolcusu
çünkü. Balık baştan kokar. Onların Reisleri de kriminal varlık. AKP İktidarını
oluşturanların tümü kriminal çete örgütünün üyeleri. Tümünün yargılandığı
aynı nitelikte yüz kızartıcı suçtan sicilleri
var. Hangi birini sayalım?
“Diploma nerede?”, desek başlangıç için yeter herhalde...
25 Ağustos 2021

HKP’den:

Halkın Kurtuluş Partisi olarak Özay ailesine,
Tacim Amca’mızın tüm
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi
iletiyoruz.
5 Ağustos 2021

Hasan Semerci

Ayhan Kaya

Serdar Bakdur ölümsüzdür!

P

artimizin Bilecik Osmaneli
Kurucusu ve Yöneticisi, İzmir
Büyükşehir Belediyesi park-bahçeler
işçisi Serdar Bakdur, yakalandığı kanser illeti sonucu bedence aramızdan
ayrıldı. Ailesine, sevenlerine başsağ-

lığı ve sabır diliyoruz. Anısı Halkların
Kurtuluş Mücadelesinde yaşayacak!
5 Ağustos 2021
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Türkiye’nin Meseleleri (II)
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
III- Ekonomi Politikası
1- DP ve CHP Zıddiyeti ve Ayniyeti
Memleketimizin ekonomi düzeni
(küplerin üst üste dizilişi), Cumhuriyet devrinde başlıca iki türlü oldu. DP
düzenindeki mantık şu: Önce tarım
nüfusu çoğunluğumuz “nispi bir refaha kavuşturulacak”, sonra bu refahla
“iştira [satın alma] gücü artan” kitle,
tüccarlara ve sanayiye müşteri olacak.
Burada “büyük kitle” ile “nüfusumuzun en büyük kısmı” derken, önce
“köylü”müzü, Ortaçağ’da derebeyilere karşı tek kitle teşkil eden köylüler
gibi yekpare saymış olmamalıyız; o
kadar da geri değiliz. Türkiye köylerinde 30 küsur yılda az çok bir şeyler
değişti. Ondan sonra “büyük kitle” ile
“nispi refah” sözleri arasında bir mübayenet [karşıtlık] bulunduğunu açıkladığımızı unutmamalıyız.
Yani, köyde DP programı bir “nispi [göreceli] refah” yapacak derken,
bu nispilik [görecelilik] yalnız nicelikçe değil nitelikçe de nispidir. Nicelikçe köye tam ve büyük bir refah verilmeyeceği peşin söyleniyor. Nitelikçe:
bu ufak ve kısmi refahın, köyde ancak
bir azınlığa nasip olacağı üstü kapalı
anlatılmış olmuyor mu?
Fakat, sırayı bozmayalım. DP’nin
hangi ekonomik yeniliği getirdiği belli oluyor. CHP, şimdiye kadar, lafta
“Memleketin efendisi köylü” demesine rağmen, köyü hemen hemen kendi
alınyazısı ile baş başa bırakmış, hep
şehir’lerde kalmış ve ancak vakit ve
fayda bulursa şehirden köye inmeye
yeltenmiştir. DP, tam tersine köyden
şehre çıkmak niyetindedir. Usul ve
üslup bakımından iki parti arasındaki
zıddiyet budur.
Lakin her iki partinin de birleştikleri hedef; “Sermayenin terakümü
[birikişi]”dir. Aralarındaki bütün kavga şu: “Sermayenin birikişi”ni köyden
mi, yoksa şehirden mi başlarsak çabuklaştıracağız.
2- DP’nin “Haklı” Görünüşü
DP köyden başladı. Bunun sebebini şöyle açıkladı:
“Bu sahanın tamamı ile bakir olması sebebi ile, verimlerin en yüksek
seviyelerde elde edilmesini mümkün
kılacak ve şüphe yoktur ki zirai envestismanlar [tarımsal yatırımlar] neticelerini diğer mevzulara nazaran
[konulara göre] çok kısa zamanda
verecektir.”
Yani, hiç işlenmemiş bir toprağa
ekin ekilirse, yıllarca işlenmiş topraktakinden daha çok ürün alınır, gibi
kuvvetli bir mantık. Şimdi bu mantığın
altında gizlenen olayları ekonomi biliminin ışığında gözden geçirelim. Çünkü bir insan toplumu bir tarla değildir.
Ekonomik bir önerme var: Sermayenin organik bileşimi ne kadar
düşük ise, kâr rayici o kadar büyüktür. Organik bileşim değişir sermaye
(işgücüne yatırılan para) ile değişmez
sermaye (aletler, hammaddeler vs.ye
yatırılan, ücretin dışındaki bütün paralar) arasındaki orandır. Değişir sermaye (ücretler) 100 iken değişmez sermaye (makina vs. masraflar) 100 ise organik birleşim 100/100’dür. Değişmez
sermaye 1000 olursa, organik bileşim
100/1000 olur, yani on defa küçülür. O
zaman kâr rayici de 10 defa düşer.
Neden?
Çünkü üretim yapılırken sermayenin değişmez kısmı (makina vs. içindeki değerler) olduğu gibi ürüne geçer.
Ne azalır, ne çoğalır. Hâlbuki değişir
sermaye ile alınan işgücü, üretime
girdi mi, çıkardığı işin kıymeti, işgü-

cünün kendi değerinden üstündür. Bu
sebeple, sermayenin asıl değer yaratan
kısmı değişir sermaye’dir. Değişir
sermayenin oranı ne kadar büyük olursa, binnetice [sonuçta] kâr oranı o kadar büyük olur.
Bu gerçeği köye uygulayalım:
Köyümüzde her şey insan gücüne dayanır. Yani şehre nazaran sermayenin
organik bileşimi dehşetli düşüktür. Şu
hâlde köyümüzde kâr rayici, Menderes’in tabiriyle; “verimlerin en yükseği”, elde edilir. Menderes bunu mu
söylemek istiyor? Bilmiyoruz. Yalnız
lakırdısı böyle bilimsel ve derin bir
gerçeğe dayanıyor gözüküyor. DP’nin
köyden başlama politikası yerden
göğe kadar bilimsel olarak haklı değil
midir?
3- DP’nin Bilimsel Yanlışı
Eğer, Türkiye’mizde köyden başka
hiçbir ekonomi alanı olmasaydı yahut
köylerimizle şehirlerimiz birbirinden
su sızdırmaz cam kaplarla ayrı bulunsa idiler, ondan sonra da köy toprakları üzerinde hiç kimse mülkiyet
iddiasında bulunmasaydı ve köy halkı
üzerinde ne iktisadi, ne siyasi, ne idari,
ne mali, ne gayet geniş manevi tesirlerden hiçbiri bulunmasaydı, o zaman,
köy ekonomisine yatırılacak sermaye,
Menderes’in tabiri ile “Zirai envestismanlar” sahiden, tıpkı Menderes’in
Programında buyurduğu gibi; “verimlerin en yükseği”, sayesinde “sermayenin birikişi” “çok kısa zamanda neticelerini verecek” idi.
Evvela köy topraklarımızın bütün
ekilir kısmı mülk halindedir. Nitekim
DP Hükümeti; “Muhtaç çiftçiye toprak tevzii işini birkaç misli hızlandırmak”, “Toprak komisyonlarının
adedini kısa zamanda birkaç misline
çıkarmak”, derken, köylüye para ile
toprak satılacağını anlatır. Yani tarıma
sermaye yatırımı dendi mi, önce paranın önemli kısmını toprağa yatırmak
gelir. Topraksız tarım olmaz. Sanayi
sermayesi de az çok bir fabrika arsasına para yatırır. Ama tarımda en büyük
yatırım toprağa gider. O yüzden, en
ileri Batı memleketlerinde bile sermaye, toprak beylerine haraç vermemek
için, tarımdan çok sanayiye yatırılmış,
dolayısı ile de tarım daima sanayiden
geri kalmıştır. Çünkü sanayide değişmez sermayeye ne kadar çok para yatırılırsa, üretimin maliyeti o kadar çok
düşer, sermayenin aldığı izafi artan
değer o kadar çoğalır. Hâlbuki toprağa
yatırılan sermaye, sadece hazır yiyici
toprak ağalarına haraç verilmiş ve maliyet fiyatını yükseltmiş olur.
Demek, tek taraflı gerçek DP’yi
haklı gibi göstermesine rağmen, önümüzdeki modern toplumumuzun yaşayan gerçek ilişkilerini her yönden
oldukları gibi göz önüne getirdik mi,
DP’nin umduğunun tam tersi olan neticelerle karşılaşmış oluruz. Bilimin
bir şanı da bir gerçeğe saplanmamak,
bütün gerçekleri canlılığı ile kavramaktır.
Bir kelime ile “Sermayenin birikişi”, köyden ziyade şehirde “çok
kısa zamanda” olur. DP’nin programı
bilimce, ırmağı tersine akıtmak gibi
büyük bir yanlışa dayanır. Onun için
köyde toprak davası hal olmadıkça,
en iyi niyetler bile en kötü neticelere
mahkûmdur.
Bu bilimsel gerçeğe bir de memleketimizde Osmanlı artığı Tefeci-Bezirgân Sermayenin galip olduğu, toprak
ve köy ilişkilerimize en berbat derebeylik artıklarının hâkim bulunduğu,
dünya ölçüsünde sermaye ilişkilerinin
akla hayale sığmaz etkilerle ecnebi
nüfuzunu salgın hastalık gibi yaydığı

göz önüne getirilsin. Toprak Reformu
yapmamış, köylü kitleleri darmadağın
örgütsüz bırakılmış köyde “zirai envestismanlar neticelerinin” nerelere
varacağı daha kolay anlaşılır.
4- “Nispi Refah” Kime?
Bu neticeleri önceden görmek için
kehanet sahibi olmaya hacet yoktu.
Vatan Partisi Programı’ndaki (sayfa
37, 38, 39, 40) rakamlar hep DP iktidara gelmeden önce resmen açıklanmıştı. Ziraat [Tarım] Bakanlığı köyde
8 milyon topraksız köylü saymıştı. 2
milyon 600 bin köylü ailesinin elindeki toprak 418 toprak beyi ile 4700 toprak ağası elindeki toprağın yarısından
çok daha azdı.
Gelin, bu toprak düzenine dayanan
köyümüze, DP’nin yaptığı gibi “Zirai
envestisman” yapalım, yani milyarlar
yatıralım. Netice ne olacak? Besbelli.
Para, ancak büyük arazisi olana verilecek: Çünkü banka toprağı ipotek etmedikçe kredi açmaz. Demek, bir kalemde 8 milyon topraksız köylü şöyle
dursun; 2,6 milyon aile, yani 13 milyon küçük ve orta köylü de saf dışıdır.
Bütün yüz milyonlar, 418 beyle 4700
ağanın eline düşmeye mecburdur. Ve
nitekim öyle oldu.
İşte birkaç rakam: 1953 yılına
kadar Türkiye’ye 35 bin 670 traktör
girdi. Bunların 22 bin 151 tanesi 10
vilayetimizde kaldı. Yani vilayetlerin

aramaya gitmek zorunda bırakacaktı.
O halde DP, Türk milleti içinde kimin “PARTİSİ”dir?
Her parti, en başta kime hizmet
ederse onun partisidir. DP’nin kimlere
yaradığını düşünmek öğretici olmaz
mı?
IV- Politikanın Kaynağı
Bari şu DP’nin ekonomi politikasının ana prensipleri % 100 yerli malı
mıdır?
Kimse bu noktaya dair soru ve cevap açmadı. Yalnız DP’nin İstanbul
ve dolayısıyla da belki Türkiye ölçüsünde etkili kurucusu Profesör merhum Kenan Öner, ölümünden pek
az evvel Vatan Gazetesi yazarına, DP
Programı’nın hazırlanışında, yazarın patronu ile birtakım Amerikalının
oynadığı rolü tespit ile akümülatör
doldurduğunu söylemiş, sonra deşarj
yapmaya vakit bulamadan dünyaya
gözünü yummuştu.
Bu zat acaba haklı mıydı?
Biz, bu konuda bir fikir edinmek
için, Menderes Kabinelerinin “değişmez” programı ile Amerikalı Thornburg’un “Türkiye nasıl yükselir?”
adlı (A. Emin Yalman’ın “Mühim bir
iktisadi talih” başlığı altında 1947
Kasım başından itibaren yayınladığı)
yazısından bazı pasajları alt alta getirip karşılaştıralım.
Hususi Teşebbüs [Özel Girişim]]
Thornburg: “Dost bir ecnebi
memlekete yapacağımız yardımın
manasız yere israfa uğramayacağına nasıl emin olabiliriz? Biz Amerikalılar, serbest teşebbüse inanıyoruz. Siyasi hürriyetlerin devamına
imkân verebilen sistem bizce budur.
Başka memleketlerle paylaşmaya
hazırlandığımız servet kaynaklarımızı da, serbest teşebbüs ve rekabet
yolu ile bizzat vücuda getirdik. Yardım etmek istediğimiz memleketin,
bu feyizli sistemi hiç olmazsa imtihandan ve tecrübeden geçirmeye
razı olacağına nasıl inanabiliriz?

yazlar yaratılmıştır. Kırtasiyeciliğin
zaruri gelişme yolu belki budur.”
Amerikalının tehdit dolu uzun lafının kısası şudur:
1- Devletçilik ve plan Komünizme
gider; ayağınızı denk alın!
2- Bizden para beklerseniz işlerinizi Hususi Teşebbüse, (ağır olmamak
şartı ile sanayiye) ecnebi sermayeye
bırakın!
Menderes: (Kısaca) “Hususi teşebbüsü, devletin zararlı müdahalelerinden ve her çeşit bürokratik
engellerden kurtarmak.”
Tarım Temeli
1- Tarım HEP
Thornburg: “Salim bir şekilde
inkişaf edecek bir zirai sistem” için
“birtakım hafif sanayi” gerektir.
(“Yoldan, sudan, sağlık gereklerinden
ve okuldan mahrum olan binlerce Türk
köyünü bu nimetlere kavuşturmak,
Türk milleti için en esaslı bir milli
gaye haline gelmelidir.”)
Menderes: (Kısaca) “Ziraat milli ekonomimizin temelidir.” “Zirai
kalkınmamızı tahakkuk ettirebilmek için süratle, her şeyden önce
tedbirler almalıdır.” Köylünün “yaşayış seviyesini yükseltecek ve onları
nispi bir refaha kavuşturmak sureti
ile memleketimizde içtimai [toplumsal] adaleti tahakkuk ettirecek.”
2- Teknik Tarım
Thornburg: “Türk çiftçisi, tâ
Hititler zamanlarından miras aldığı
tahta sabandan kurtularak bir çelik
sabana kavuşmalıdır. Mahsulünü
vücuda getirmek ve taşımak için
diğer birtakım sade, fakat modern
aletlere de ihtiyacı vardır.”
Yani Amerikalı dehri bize ziraatı,
ama ziraatın da ancak basit aletlerini,
mesela: Eti’lerin tahta sabanı yerine
çelik sabanı layık görüyor.
Menderes: (Kısaca) “Teknik ziraatı, mümkün olan süratle vatan
sathına yaymak.” (Alet, makine, sulama, gübreleme, hastalık ve haşeratla
mücadele).
Her Şey O İki Prensibe Bağımlı

% 15’i (6’da birinden azı) traktörlerin
% 62’sine (6’da 4’üne) sahip. 5 misli arazimiz, 1 vilayetin 3’te 1’i kadar
ancak makinelendi. Yani, bir kısım
yerler ötekilerden 15 misli yükseldi.
Seyhan’da 4212 traktör varken, Giresun’da 3, Çoruh’ta 1 tek traktör bulunduğu gibi olaylar da düşünülürse, farkların dehşeti daha iyi göze çarpar. Bu
farkların köylüler arasında, vilayetler
arasındakinden daha derin uçurumlar
açtığını ilaveye hacet var mı?
O kadar büyük propagandası yapılan “Tarımsal Kalkınmamız”ın özel
ve ayrıntılı rakamlarını aşağıda özetleyeceğiz. Burada yalnız bu farklılaşma
oranına dikkat edelim. DP’nin bütün
memleketi cennete çevirmek, bütün milleti refaha kavuşturmak isteğiyle ortaya
atıldığına inanıyoruz. Vatanın bir köşesi
ile öbür beş köşesi arasında veya köylü
vatandaşların 5 bin ailesi ile 3 milyon
ailesi arasında, eskisinden onlarca misli
daha derin uçurumları bile bile açmak
için iktidara gelmediğini DP’liler iddia
ederlerse, buna da kanarız.
Fakat mevcut toplumsal ilişkilerimiz içinde DP Programının uygulanması, başka sonuca varamazdı. Ve bu
tarımsal politika ister istemez, hadiselerin zoru ile ancak 400 beyle 4000
ağanın ve belki bir o kadar da tefeci ile
bezirgânın, modern tarım vasıtalarına
sahip büyük arazi sahibi haline gelmelerine yol açacaktı. Gene aynı politika,
8 milyon topraksızın, 2 milyon 600 bin
ortadan küçük köylü ailesi fertlerinin
bir kısmını belki traktörlü çiftliklerde tarım işçisi haline getirecek, fakat
çoğunu büyük şehirlerde iş ve ekmek

(Türkiye’de İnönü’nün vaat ettiği) “Çifte parti sistemi sayesinde
belki sathi [yüzeysel] tarzda bir siyasi hürriyete varılır. Fakat devlet,
iktisadi rolünü geliştirmeye devam
ederse, hürriyetin asıl ruhu ortadan
kalkar. Bugün Türkiye’de zahiren
[görünürde] pek mahdut [az sayıda]
komünist faaliyetine tesadüf edilir.
Fakat bu faaliyetin mevcut olmadığına hükmetmek basiretsizlik olur.
Türkiye’de Komünizme zemin hazırlamanın en kestirme yolu, devletin bizzat iktisadi roller oynamasının, terakkinin bir icabı [gelişmenin
bir gereği] olduğuna halkı inandırmak ve bu rolleri gitgide geliştirmeye uğraşmaktır.”
“Bazı memleketlerde beş yıllık
plan gibi adlarla birtakım devlet
teşebbüslerine girişiliyor. Amerika’nın her gün göze çarpan refah ve
inkişafı [gelişimi] ancak hususi teşebbüs yoluyla temin edilmiştir. Birçok Amerikalılar kendi kendilerine
şu suali soruyorlar; yabancı devletler tarafından bu istikamette yapılan hatalı girişlere biz niye destek
olalım? Sonra, şurası da aşikârdır
ki, bizzat Türk hususi teşebbüsüne
yer vermeyen bir iktisadi inkişaf
programı içinde Amerikan hususi
teşebbüsü hiçbir rol oynayamaz.”
“Hafif sanayinin verimli bir şekilde gelişmesi matlup ise [isteniyorsa], bu saha yerli ve ecnebi hususi
teşebbüse bırakılmalıdır.”
“Devlet iktisadi teşekküllerinin
lehine türlü türlü istisnalar ve imti-

1- Bayındırlık İşleri
Thornburg: “Türkiye’nin bugünkü ihtiyacı gösterişli gelişmeler
değildir.
“Memleket daha çok yola, daha
verimli sulama projelerine, diğer zirai faaliyetlere ve en ziyade ziraata
destek olacak hafif sanayiye muhtaçtır.”
Menderes: “Zirai kalkınmamızla
dolayısıyla fakat sıkı sıkıya alakalı mevzular”: “Kara yollarımızı en
kısa zamanda tekemmül ettirmeliyiz. Silolar, limanlar ve iskeleler inşası vesaire bayındırlık işleri.”
2- Maliye İşleri
Thornburg: “Türk vergi usulleri
salim ve düzgün bir usul sayılamaz.
Devlet tarafından yapılan fiyat ve
tevzii kontrolleri, kambiyo tahditleri, ihracat ve ithalat lisansı usulleri
tamamı ile keyfi bir tarzda tatbik
edilmiştir.”
Menderes: “Müstekar [dengeli] ve elverişli bir fiyat politikası ile
tarımsal üretimimizi teşvik.” (Vergi
bahsi?)
3- Kredi
Thornburg: Sanayi kuracak hususi Türk müteşebbislerinin muhtaç
olacakları dolarları temin edecek
resmi kredi kaynaklarımız vardır.”
(Amerikalı “sanayi” için dolar verecek.)
Menderes: Yalnız zirai krediyi
“birkaç misline çıkarmak” ister.
4-İthalat
Thornburg “Türkiye’deki istihsalleri çoğaltmak için icap eden istihsal vasıtalarını Türkiye’ye ihraç
edebileceğiz.”
(Amerikalı Türkiye’nin ihracatını
ağıza almamakla beraber, alelûmum
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“istihsalleri çoğaltmak için” mal
satacak).
Menderes: Yalnız “ithalat” ve
“ziraat” der: “Ziraatın ihtiyacı olan
maddeler ithalatı tercihli tutulmalı.”
Amerikalının söyledikleri ile DP
hükümetinin yaptıkları arasında yalnız benzerliklerden bahsettik. Şimdi
biraz da, Amerikalıyı anlayışta DP’nin
yanıldığı noktalardan birkaçı üzerinde
duralım.
Asyalı Devletçiliği:
Zümre Saltanatı
Amerikalı gayet açık şekilde,
devletçiliğin halk yığınlarını hiçe sayan totaliter, yani Asyalı derebeyi artığı şekillerine çatar. Ve hiç olmazsa
“şahsi teşebbüs” kelimesi ile adlanan
sermayedar sınıfının bütün zümreleri
tarafından ele alınacak ve yürütülecek
bir iktisadi kalkınmayı bütün olarak
tavsiye eder.
a) Totaliter gösteriş: “Türk milletinin para, kabiliyet şeklinde sahip olduğu imkânlardan haddi çok
aşkın bir kısmı, iktisadi bakımdan
en ileri garp memleketlerinin müesseselerine şeklen benzeyen gösterişli
teşebbüslere hasredilmiştir.”
b) İnsanı unutmak: “Türkiye’de
birbiri arkasından iki beş yıllık plan
yapılmıştır. Bunlardan hiçbiri Türkiye’de yaşayan 19 milyon insanın
kendi yurtlarının iktisadi inkişafına
[ekonomik gelişmesine] ait meselelerde hareketsizlik rolünde kalmaları
caiz [uygun] olmadığına, bizzat bir
teşebbüs ve faaliyet unsuru teşkil
etmeleri icap eylediğine [gerektiğine]
dair bir tek kelime ihtiva etmiyor
[içermiyor].”

DP: Söz olarak belki buna benzer
şeyler konuştu. Lakin:
a) Yalnız bayındırlık ölçüsünde,
daha ziyade gösterişli teşebbüslere
milyarlar harcadı. Ağır sanayinin temeline ise ikinci derece ehemmiyet
bile vermedi.
b) Yalnız “ziraatçı” veya “çiftçi”
denilen zümreyi vergiden muaf tuttu.
Bu hal zaten mevcut tefecilik ve iratçılık eğilimlerini, dolayısıyla da milletin
içinde, sermayedar diyebileceğimiz sınıfın bütününü ve asıl Modern sanayici müteşebbislerini ikinci derecede
bırakıp, öteki Ortaçağ artığı zümrelerin kayıtsız şartsız gelişmelerine fırsat
verdi.
Sanayiden Önce Tarım
Amerikalı: Gayet açık şekilde,
devletçiliğin ekonomik kalkınmamızı
ve ekonomi kanunlarını hiçe sayan tek
yanlı, müsrif mirasyediliğine çatar. Ve
tarımsal kalmamızı arzulamasına rağmen, hiç olmazsa “çiftlik” kelimesi ile
adlanan tarımda kapitalist gelişimini
bütün olarak ele alırken, memleket
ekonomisinde bütünü ile ahenkli bir
gidiş tutulmasını tavsiye eder.
a) Pahalı devleti eleştirme: “Türkiye’nin bugünkü ihtiyacı gösterişli
gelişmeler değildir” vb…
b) Tarımı sanayi ile birleştirmek:
Thornburg, tam Büyük Sanayici bir
sermaye şahikasının, geri memleketleri kendisine ezeli haraçgüzar [haraç
öder] haline sokması için gereken şartları savunurken bile, tarımı tek başına
ele almanın değil memlekete, bizzat tarımı geliştirmeye dahi yeter olmadığını
belirtmekten kendini alamaz.
“Türk çiftçisi… diğer birtakım
sade fakat modern aletlere de muhtaçtır. Bu basit aletlerden çoğu Tür-

kiye’de yapılabilir. Geri kalanların
da parça halinde gelmesi ve tertip ve
montajın Türkiye’de tamamlanması
mümkündür. Zirai mahsulleri işlemeye mahsus sanayi, ham malzemeden ve gıda fazlalıklarından azami
şekilde istifade edilmesini mümkün
kılar. Bu itibarla zirai inkişafı adım
adım takip etmesi mutlaka elzemdir.”

DP: Söz olarak belki buna benzer
şeyler konuştu. Lakin:
a) Pahalı devletçiliği kaldıracağına, şehirden köylere yaydı. Mesela Menderes Kabinesi programının
(b) maddesinde: “İstihsal hayatını
devletin ZARARLI MÜDAHELESİNDEN KURTARMAK” vaadinde
bulunur. (a) maddesinde: “DEVLET
BÜTÇESİNDEN ENVESTİSMANLARA ayrılacak tahsisatı” plana
bağlar. (c) maddesinde: “SERMAYE
TERAKÜMÜNÜ bütün gayretimizle teşvik” eder. (ç) maddesinde: “Devlet bütçelerini İKTİSADİ BÜNYEMİZİN TAKATİ ile mütenasip ve
muvazeneli [uyumlu ve dengeli]”
bütün bu maddeler çelişkileri bir araya
getirir. Fakat sentez: bütçe açığı olur.
b) Önce Ziraat sonra sanayi der.
“Her şeyden önce süratle zirai kalkınma”. “Birkaç misli kredi”, “Elverişli fiyat”, “Tercihli ithalat”, teknik,

HKP’den:

Sel Felaketi Bilimi, Bilim İnsanlarını değil
kârı, rantı, vurgunu, soygunu referans alan AKP’giller’in eseridir!

Yanan ormanlarımızdan sonra Batı
Karadeniz’de yaşanan sel felaketi yüreklerimizi dağlıyor.
Karadeniz’de an itibarıyla devam
eden sel felaketinde can kaybımız 38’e
yükselmiş durumda. Bildirilen kayıp
sayısı 329. Felaketin en çok tahrip ettiği, yıktığı Kastamonu ve Sinop Halkı,
can kayıplarının çok çok fazla olduğunu söylüyor.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak Halkımızın acılarını paylaşıyoruz. Hayatlarını kaybeden insanlarımızın yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Temennimiz, vefat sayısının daha
da fazla artmaması. Umuyoruz ki kayıp olarak bildirilen insanlarımıza sağ
salim ulaşırız.
İzledikçe felaket bölgesinden gelen
görüntüleri, felaketin ne kadar büyük
olduğunu görüyor, gözlerimizin yaşlarını tutamıyoruz ve diğer taraftan isyan
ediyoruz; “Ey Halkım layık mıydın
sen bunlara?”, diye.
Yüreğimiz dayanmıyor çocuklarını kaybeden anne babaların çığlıklarını duyduğumuzda. “Bütün Malım

HKP’den:

gitseydi oğlum gitmeseydi”, diyen
babanın gözyaşları nasıl düğümlemez
boğazımızı? Nasıl dizmez lokmaları boğazımıza? İnsan olan insan nasıl
dayanır yakınlarını kaybeden insanla-

rımızın gözyaşlarına, feryatlarına? Eşi
gözünün önünde sele kapılıp yok olan
kadının çığlığı yıllarca yankılanacak
beynimizde.
İnsan olanlar yaşıyor ve yaşayacak
bu duyguları. Ama bu geleceği belli
felaketin sorumlusu AKP’giller’de,
Dördüncü Tür Yaratıklarda, sureta insanlarda bu duyguların zerresi yok.
Olamaz da. Onlar pişkinliğe devam
ediyorlar. Onlar Allah’la aldatmaya
devam ediyorlar. Onlar vurgunun, soy-

gunun, peşkeşin, halkı Allah’la aldatıp
daha uzun iktidarda kalmanın, efendilerine daha uzun hizmet etmenin hesaplarını yapıyorlar.
İşte böylesine bir açıklamayı sadece AKP’giller’in Tarım ve Orman Bakanı yapar:
“Genelde HES’ler selin sebebi
yerine bana göre mağduru oluyor.
HES’ler negatif olarak etkileniyor.”
Rant için son 19 yılda gördükleri her dere yatağına, bilim dışı, sadece ranta dayalı bir anlayışla HES’leri
konduran AKP’giller, elbette canları
giden, evleri barkları yok olan insanları mağdur olarak görmeyecek.
Bu felakette de AKP’giller din
simsarlığına başvurmaktan hiç çekinmiyorlar. AKP’giller’in Diyanet İşleri
Başkanı;
“Bize düşen Cenabı Hakkın takdirine rıza göstermek”, diyor.
Bu felaket bilim insanlarının bütün
uyarılarına kulak tıkayan,
Bu felaket şehirlerimizin altyapılarını yandaş şirketlere havale eden,
Bu felaket 400 metrelik dere yatağını 40 metreye düşürerek, yandaş mü-

Partimiz, Sel Felaketi’ni-Katliamı’nı yargıya taşıdı

Partimiz, insan canını hiçe sayan,
doğadaki diğer bütün canlılara karşı hiçbir sevgi ve saygısı olmayan,
Bilimin değil Para Tanrısının sesine
kulak veren AKP’giller hakkında Suç
Duyurusu’nda bulundu. Onlar işledikçe Halkımıza ve doğaya karşı suçları; karşılarına HKP dimdik dikiliyor,
korkmadan, bıkmadan, yılmadan
“Hesabını soracağız!”, diyor.
Bu kez Suç Duyurumuzun konusu
hepimizin yüreklerini dağlayan, gözlerimizi yaşartan Batı Karadeniz’de
yaşanan sel felaketi. Daha doğrusu
katliamı. Ama katliamın faili sel değildir katliamın faili AKP’giller’dir.
Bilim insanlarının, namuslu yöneticilerin, konunun uzmanlarının ve Halkımızın uyarılarına kulak asmayan
AKP’giller davetiye çıkartmıştır katliama.
Bu katliamın failleri olan AKP’gil-

ler hakkında İnebolu ve Sinop Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk.
Suç duyurumuz sonrası Partimiz
MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın
yaptığı açıklama aşağıdadır:
***
Değerli Halkımız;
Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketi; alınmayan önlemler, büyük ihmaller ve bilim insanlarının, namuslu
yerel yöneticilerin uyarılarına kulak
asmama sonucu an itibarıyla 77 insanımızın hayatına mal oldu. Bu, doğal
bir olay sonucunda meydana gelmiş
bir felaket değildir. Bu bir katliamdır
artık. Doğal bir olaya, rant uğruna öncesinden gerekli ve zorunlu önlemleri
almamak getirmiştir katliamı.
Sessiz kalamazdık HKP olarak bu
göz göre göre gelen katliama. İçimiz
yandı giden canlarımıza, insanlarımızın evlerini kaybetmelerine, birikim-

lerinin sel suları altında sürüklenip
gitmesine kahrolduk. Bunların sorumluları hesabını vermeliler. Cefakâr
Halkımız görmeli bu katliamın sorumlularını, gelecek kuşaklar tanımalılar
insanların canına, malına kast edenleri. Tanımalılar, görmeliler insanlarımız, doğayla kâr uğruna oynayanları,
doğanın işleyişine müdahale edenleri.
İşte bu saiklerle yapıyoruz bu suç
duyurumuzu.
Keşke yapmak durumunda kalmasaydık, 77 insanımız aramızda olsaydı, filmlerdeki felaket sahnelerini
aratmayan görüntülere tanık olmasaydık. Suç duyurumuzla Cumhuriyet
Savcılarını görevlerini yapmaya davet
etmek durumunda kalmasaydık...
Ama 19 yıllık AKP İktidarında
bunlar temenniden öteye geçmiyor.
Çünkü AKP’giller dönemi; alınmayan
önlemler sonucunda gelen katliamlar

yol, yapı, liman, vb... Her şey ziraat
için. “Ziraatımızın muhtelif problemleri en kısa zamanda, en kat’i hal
şekillerine bağlanmalıdır.”
Fizyokratlar hiç olmazsa liberaldiler. Kene: “Bırak yapsın, bırak
geçsin” parolasını koyandır. Bizim
Kene’lerin pir aşkına Devletçi-Fizyokratlığı nereye vardı?
İleride ziraatımızın rakamlarını verince bunu
daha iyi göreceğiz. Menderes’e
gelince o, 4’üncü
Kabinesine
dek
aynı programı sunarken şöyle buyurdu:
“İşte birinci
hükümet programımızın esasını
teşkil etmiş olan bu görüş ve fikirleri bugün dahi bütün ehemmiyeti
ve vüs’ati [genişliği-gücü] ile benimsemekteyiz.” “Bu esasların 6 seneye
yaklaşan tatbikatında ne muazzam
neticeler verdiğini” “memleketin
her köşesinde sayısız eserler” gösterir ve “İktidarımıza vicdan huzuru
içinde olmak hakkını verir.”
Lakin arada bir işaretçik yapıverir. Meğer henüz birinci Menderes
Kabinesi Programı ile “Yapılmış envestismanların fevkalade ehemmiyetli olanlarının tamamı ile idraki
pek kısa bir zaman meselesi haline
gelmiştir”miş. O zaman elimizde olmayarak Menderes’in 1’inci Kabine
programındaki başka bir “pek kısa”
sözünü hatırlıyoruz.
6 yıl önce Menderes, “şüphe” bile
kabul etmeyerek, şu tahmini yapmıştı:
“Şüphe yoktur ki, zirai envestismanlar neticelerini diğer mevzulara na-

zaran çok kısa zamanda verecektir.”
Anlaşılan iktidar yılları insana
“pek kısa” geliyor. Ama Millet için
şüphesiz upuzun süren 6 yılda, üretimlerini 3 misli arttıran memleketler görüyoruz. “Pek kısa zaman” hükümetler için 6 ay, nihayet 1 yıldır. Menderes
6 yıl sonraki programında ise açıkça
itiraf ediyor:
“Ancak, programlarımızı tamamen tahakkuk ettirmiş olduğumuzu
ve Birinci Plandaki hedeflerimize
ulaştığımızı iddia edemeyiz.”
Bu itirafın ışığı altında yukarıdaki işaretçiği düşünelim: “Fevkalade
ehemmiyetli” işlerin tamamlanması,
gene “pek kısa bir zaman meselesi”
haline sokulunca iş değişiyor. Çünkü
B. Menderes için 6 yıl bile “pek kısa”dan daha kısa kalıyor. O halde millet
daha kaç 6 yıl beklemeli ki, “pek kısa
bir zaman meselesi” hallolsun.
Bize kalırsa, zaman geçmiştir. İşleri Allah’a bırakır gibi zamana bırakan
DP, Yirminci Asır ortasında, sesten süratli vasıtalar çağında, sanayileşmeyi
ikinci plana bırakmış soyut bir tarımsal gelişim programının, ütopi olduğunu az çok anlamış olmuyor mu?
Fakat, ona rağmen “vicdan huzuru içinde olmak” ne demektir?
Bugün, hükümetler, “birinci plandaki hedefler” dedi mi, onları adları
ile sanları ile ortaya kor, birer birer tarif eder. Sonra, her birinin hangi sene,
hangi ay ve günde tamamlanacağını
rakamla belirtir. Kısa mı? Uzun mu? O
zaman başkaları hüküm verir.
DP’de bu yok.
Neden?
Toplumsal Determinizm.

teahhitlerine daha fazla kâr elde etsinler diye dayanaksız binaları kondurtan,
bu binalara ruhsat veren AKP’giller’in
takdiridir.
Ve insanlarımızın aklıyla dalga
geçiyorlar. AKP’giller’in Reisi, gelen yardımları bekletmek pahasına
konvoyla, şaşaayla geliyor, Bozkurt
İlçesine. Köprüler yıkılmış, canlar
gitmiş, bir ilçe haritadan silinmiş, 5-6
katlı binaları sel suları yıkmış geçmiş;
AKP’giller’in Reisi cami önünden sesleniyor:
“Bu ülkeye 19 yılda her alanda
kazandırdığımız sağlam altyapının
üzerine büyük ve güçlü Türkiye’nin
inşası için her zamankinden fazla
çalışıyor mücadele ediyoruz.”
Bu artık insanlarımızı aptal yerine koymaktır. Hangi sağlam alt yapı?
Yaptığınız her şey çöküyor, yıkılıyor.
Sağlam bir işiniz yok. Tek sağlam yaptığınız, 9 şiddetinde bir depreme dayanıklı olarak yaptığınız Kaçak Saraylarınız. Köprüleriniz çöktü, binalarınız
çöktü, alt geçitler, üst geçitler sular altında kaldı, hızlandırılmış trenlerinizde
katlettiniz insanlarımızı, döşediğiniz
rayları sular aldı götürdü, sinyalizasyon koymadığınız için trenler çarpıştı
bu ülkede.
Ama arkasından ölen insanlarımız

için hemen bir Fatiha okutturuyorlar.
Hep yaptıkları gibi yine Halkımızı Allah’la aldatıyorlar.
AB-D Emperyalistleri tarafından iktidara taşındıkları 2002 yılından bugüne acıdan başka bir duygu
yaşatmadılar Halkımıza AKP’giller.
AB-D Emperyalistleri ve Yerli Satılmışların yarattığı Kanser Düzeninin
en kötü huylu, en tahrip edici, en acı
çektirici türü olduklarını, arka arkaya
yaşadığımız orman yangınları ve sel
felaketinde de bir kez daha gösterdiler
AKP’giller. Gözleri paradan, ranttan,
vurgundan, soygundan başka bir şey
görmüyor.
Kurtulmadığımız sürece AKP’giller’den, bu felaketleri yaşayacağız.
Halkın örgütlü gücü sel olup bunları
silip süpürmediği sürece acılar Emekçi
Halkımızı bulacak.
Kurtulacağız AB-D Emperyalistlerinden, Ortaçağcı AKP’giller’den, Yerli Satılmışlardan, Kanser Düzenlerini
yıkıp Halkın İktidarını kuracağız. İşte
o zaman bizlere yaşattıkları acıların,
felaketlerin hesabını soracağız.
Ant olsun!
13 Ağustos 2021

dönemidir. AKP’giller dönemi, bütün sorumlu oldukları felaketleri,
“kaza, kader, bu işin fıtratında var,
Allah’tan geldi” diyerek halkımızı
Muaviye-Yezid İslamı’yla kandırma
dönemidir. AKP’giller dönemi rant
uğruna, yandaşları zengin etme uğruna doğanın tahrip edildiği, Bilimin kurallarının hiçe sayıldığı bir dönemdir.
İşte bilimi hiçe sayanları, Halkımızın feryatlarını görmezden gelenleri,
göz göre göre gelen felakete davetiye
çıkartanları, gelen felaketi sessizce
seyredenleri teşhir etmeliydik Halkımızın gözünde ve Tarih önünde.
Bu nedenle; 2002-2021 tarihleri
arasında görev yapan Cumhurbaşkanı, Başbakanlar, İçişleri Bakanları,
Tarım ve Orman Bakanları, Çevre ve
Şehircilik Bakanları, Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı, Kastamonu Valileri, Bozkurt Kaymakamları, Bozkurt
Belediye Başkanları, Sinop Valileri,
Ayancık Kaymakamları, Ayancık Belediye Başkanları hakkında, TCK’de
tanımlanan; “Kasten Öldürmenin

		

(Devam edecek)

HKP Genel Merkezi

İhmali Davranışla İşlenmesi, Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla
İşlenmesi, Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması, Görevi
Kötüye Kullanma, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” suçlarını
işlediklerini öne sürerek, İnebolu ve
Sinop Cumhuriyet Başsavcılıklarına,
suç duyurusunda bulunduk.
77 insanımızın canına mal olan bu
felaketin hesabının sorulması gerekir.
Cumhuriyet Savcısının temel görevi,
suç işlendiği izlenimini veren bir hâli
görüp öğrendiğinde, gerçeği araştırarak işe girişmektir. Cumhuriyet Savcılarına temel görevlerini hatırlatıyor,
giden canlarımızın hesabını sormak
üzere işe girişmeye davet ediyoruz.
Bu suç duyurumuzu ihbar kabul
edip, soruşturma açmazlarsa Savcılar,
gelecekte yaşanacak bu tür felaketlerin de sorumlusu olacaklardır.
17 Ağustos 2021
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Mustafa Şahbaz
Taliban görüşümüzü karartmasın!
Taliban yalnız Afganistan’a ait bir olgudur; bizi ilgilendirmez körlüğüne
düşmemeliyiz. Taliban zihniyeti yalnız Afganistan’da vardır, ona özgüdür
sanırsak fena halde yanılırız.
ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi”nin kapsamına girmiş bütün ülkelerde
bu projenin tüm meyveleri (gerici sınıflar, örgütler, kişiler ve devlet yöneticileri), aynen Taliban zihniyetiyle donatılmış, başta ABD olmak üzere tüm
emperyalistlere hizmet etmek üzere
oluşturulmuş hainler topluluğudur. Ülkelerinin doğal kaynaklarını emperyalistlere peşkeş çekmekle ve insanlarını
sömürtmekle görevli satılmışlardır.
En ABD karşıtı görünen İran İslam
Cumhuriyeti’ni göz önüne alalım:
İran, petrol zengini, geniş bir coğrafyaya ve genç bir nüfusa sahip ülkedir bilindiği gibi. 1979’da Mollaların
iktidarı ele geçirmelerinden bu yana
tüm antiemperyalist söylemlerine rağmen emperyalist sistemin bir parçası
olmaktan kurtulamadı. Özellikle ABD
Emperyalistlerinin ikide bir ambargo
uyguladıkları; bu yüzden ekonomisi
yerlerde sürünen bir ülke olmaktan
çıkamadı, çıkamaz. Halka en ufak bir
refah getirememiştir Mollalar rejimi.
Oysa; Müslümanlar kardeştir, der Hz.
Muhammed. Kardeşler eşit olmalıdır.
Oysa Mollalar rejiminde sadece Mollalar kardeştir. Bugün İran, Ortaçağcı
mollalar elinde, Ortaçağ’ın karanlıklarında bocalayıp duruyor.
Mollalar gericiliği, bir başka
Amerikancı gericiden (Rıza Şah Pehlevi’den) iktidarı alalı az değil 42 yıl
olmuş.
Bir paralellik kurarak bakalım:
Büyük Ekim Devrimi 1917 yılında gerçekleşti. Devrimin 42’nci yılı
1959’a denk düşer. Ekim Devrimi
olduğunda Çarlık Rusya’sından devralınan ülke nüfusunun yüzde 80’i
köylüydü. Sanayisi, gelişmiş kapitalist
ülkelerle kıyaslanamayacak derecede
geriydi. Doğal olarak sanayi proletaryası da sayıca çok azdı. Fakat 1959’a
kadar geçen 42 yılda Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği, emperyalistlerin bütün olanaklarıyla destekledikleri gerici ayaklanmalara karşı verilen
ve beş yıl süren iç savaştan; daha da
beteri 1941-1945 yılları arasında emperyalistlerin Sosyalizmi yeryüzünden
silmek üzere örgütledikleri ve Sovyetler’e saldırttıkları Alman Faşizmi (Nazizm) ile zorlu bir savaş vermesine ve
bu savaşta 30 milyona yakın insanını
kaybetmesine rağmen, Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın deyişiyle; “uzayda
ve düzeyde emperyalistlerle başa baş”
bir ekonomik mücadele yürütmüş hatta pek çok alanda, başta ABD olmak
üzere, emperyalist ülkeleri sollamıştı.
Bir diğer ülkeye bakalım:
Çin Halk Cumhuriyeti 1949’da
kurulmuştur. 42’nci yılı 1991’e denk
gelir. “1990’larda Jiang Zemin, Li
Peng ve Zhu Rongji ülkeye önderlik
etti. Onların yönetimi altında Çin’in
ekonomik performansı, tahminen
150 milyon köylünün yoksulluktan
çıkarılmasını ve % 11,2 oranında
yıllık ortalama gayri safi yurt içi
hâsıla artışının sürdürülmesini sağladı.” (Vikipedi) Ve Çin’in bu gidişi,
bugün ABD’den sonra dünyanın en
büyük ekonomisini yaratmıştır. Çin
Halk Cumhuriyeti, ABD’nin dünya
hegemonyasına en büyük rakip olarak
ortaya çıkmıştır.
Bu iki örneğin gösterdiği gibi Sosyalizme geçen halklar, hızla gelişerek,
emperyalist ülkelere rakip olmaktaydı
ve halklarına getirdikleri eşitlik ve kardeşlik nedeniyle hem kapitalist metropollerde yaşayan halklara hem de geri
kalmış ülke halklarına kurtuluşun yolunu gösteriyorlardı.
(Sovyetler’in yıkılışına, Çin’in
Sosyalist prensiplerden bir hayli uzaklaşmasına sebep olan siyasi ve ekono-

Yeşil Kuşak Projesi’nin
zehirli meyveleri

mik meseleleri tartışmak şu anda konumuz değil.)
Demek istediğimiz, ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi” bir taşla birkaç kuş
vuran bir projedir:
Birincisi: En büyük amaç gerçekleşmiştir; Sovyetler Birliği çökmüştür.
Alman Faşist savaş aygıtıyla yenemedikleri Sosyalizmi, başka etkenlerin
yanı sıra, Afganistan’da “Mücahit”
adını taktıkları “Yeşil Kuşak”ın gerici
katil sürüleri sayesinde yıprattılar; çöküşün önemli bir sebebini yarattılar.
İkincisi: 1978 yılında Afganistan’da Ordu’nun gerçekleştirdiği bir
devrimle Afganistan Halk Cumhuriyeti kuruldu. “Mücahit” denilen güruha
her türlü desteği vererek bu devrim
yok edildi. Sovyetlerin çökmesi Afgan
Devrimi’nin yenilgisini de belirledi.
Emperyalizm, hem Afganistan Halk
Cumhuriyeti’nden (küçük tehlike)
hem de Sovyetler Birliği’nden (büyük
tehlike) kurtulmuş oldu.
Üçüncüsü: Afganistan’ı Ortaçağcıların eline teslim ederek, 1000 yıl
geriye itti. Yani kendi hegemonyalarına hiçbir halel getirmeyecek, hiçbir
zaman rakip olamayacak bir sömürge
ya da yarısömürge konumuna itti Afganistan’ı.
Dördüncüsü: Orta Asya ve Ortadoğu Halklarının başına yıllarca uğraşmak zorunda kalacakları bir belayı
sardılar. Bu bela Taliban’ın kendisi
olabileceği gibi, dinci gericiliğin diğer
elemanları El Kaide, IŞİD ve benzeri
örgütler de olabilir. Yetmedi yenileri
yaratılır. Sözü geçen halkların ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi, hele
de sosyalizme kayması bu yolla engellenmiş olur.
Beşincisi: Rusya Federasyonu’nun
ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin başına
her zaman bela olabilecek Ortaçağcılardan derleşik bir gücü ya da güçleri
elinin altında tutma imkanına kavuşmuştur ABD. Vb. vb…

Taliban ve Türkiye
Ülkemize gelmeden önce Afganistan olaylarının ve Taliban’ın kısaca da
olsa geçmişine bir göz atmakta yarar
var:
“1978 yılında Afganistan’da Ordu’nun gerçekleştirdiği bir devrimle
Afganistan Halk Cumhuriyeti kuruldu”, demiştik. İşte bu devrimci-sosyalist iktidarı yıkmak için ABD, yıllardan beri örgütlediği Ortaçağcı güçleri,
adlarına “Mücahit” yaftası takarak harekete geçirdi. Buna karşı Afgan Devrimcileri Sovyetler Birliği’ni yardıma
çağırdı. Sovyetler, enternasyonalist
dayanışma gereği bu çağrıya uyarak
Afgan devrimcilerinin yardımına koştu. Fakat o zamanın Sovyet yöneticilerinin, yetersizliklerinden, öngörüsüzlüklerinden dolayı, gerekli önlemleri
alamamaları, bu gerici güruhu kısa
sürede etkisiz hale getirememeleri
yüzünden bu gerici güç, başta ABD
olmak üzere tüm emperyalistler tarafından en modern araç gereçlerle donatıldı. Örneğin bir NATO ülkesi olan
Türkiye’ye verilmeyen, bir kişinin
omzunda taşınabilen ve yerden havaya
ateşlenebilen çok etkili Stinger Füzelerini bu gericilere cömertçe verdi ABD.
Cömertçe verdi deyince, yalnızca silahı vermekte cömert davrandı. Verdiği
silahların parasını ise Suudi Arabistan,
Birleşik Arap Emirlikleri gibi gerici
yönetimlere ödetti. Yani Müslümanı
Müslümana kırdırırken cebinden neredeyse bir kuruş bile harcamadı ABD.
Bu “Mücahit” adı takılan gericilerin, o zaman Erbakan önderliğinde
toplanmış bulunan bizim Ortaçağcılarımızla göbek bağı, ideolojik bakımdan aynılığı, kader ve efendi (ABD)
birliği vardır. Bunun en bilinen örneği, Tayyip’in bu gerici liderlerden Afganistan’ın eski Başbakanı ve Hizb-i
İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar’la1985 yılındaki görüşmeleri
ve bu görüşmelerin fotoğraflarıdır.
Bu “Mücahit” adı takılan gerici gü-

ruhlar, Ortaçağcı sınıfın (Tefeci-Bezirgân Sermayenin) temsilcileriydiler. İktidarı ele geçirir geçirmez, tıpkı bizim
Tayyipgiller’le FETÖ’cülerin ganimet
savaşına girişmesi gibi, ganimet savaşına giriştiler. Afganistan’ı cehenneme
çevirdiler. İşte o zaman ABD bir silahını daha sahaya sürdü: Taliban’ı.
Taliban nedir?
Taliban, Arapça bir kelime olan
Talib’in Farsça “an” çoğul ekini almış
halidir. Ve kelime anlamı “Talebeler”
demektir. Yani “Talebe”nin çoğuludur.
Talebe ise talep eden, isteyen demektir.
Daha kestirmeden söylersek bilgi talep
eden yani öğrenci demektir.
Pekiyi bu öğrenciler nerenin öğrencileridir?
ABD, Pakistan’da 1969-1971 yılları arasında iktidara taşıdığı Pakistan
Cumhurbaşkanı Yahya Han ile “Yeşil
Kuşak Projesi”nin provası denilecek
gerici örgütlenmeleri hayata geçirmeye çalıştı.
1970’te yapılan seçimleri kazanan
Zülfikar Ali Butto1971’de iktidar
oldu. Z. A. Butto, bizim Bülent Ecevit benzeri bir sosyal demokrattı. Emperyalizm nasıl 1970’lerin Ecevit’ini
kabullenememiş iktidardan alaşağı
etmek için bütün imkânlarını kullanmışsa tıpkı öyle Butto’ya da tahammül
edemedi. Pakistan Halk Partisi’nin kurucusu olan Butto, 1971-1973 yılları
arasında Pakistan Cumhurbaşkanı ve
1973-1977 yılları arasında da başbakan olarak görev yaptı. 1977 yılında
ABD uşağı General Ziya ül Hak tarafından gerçekleştirilen Amerikancı
gerici askeri darbeyle iktidardan indirildi ve tutuklandı. 1979 yılında yine
ABD’nin direktifiyle idam edildi.
General Ziya ül Hak 1978’de cumhurbaşkanlığını ilan etti ve 1988’e
kadar ülkeyi askeri rejimle yönetti.17
Ağustos 1988’de içinde ABD büyükelçisi Arnold Raphel, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile 27 kişinin daha
bulunduğu uçağının sabotaj sonucu
düşürülmesiyle öldü.
İşte bu Amerikancı, faşist, halk
düşmanı Ziya ül Hak zamanında “Yeşil Kuşak Projesi” en azgın biçimde
uygulandı. Pakistan’ın Peşaver Eyaletinde Ortaçağ eğitimi veren, Komünizm düşmanlığını dini bir zorunluluk
olarak empoze eden binlerce medrese,
meşhur adıyla Peşaver Medreseleri kuruldu ya da bu medreseler sayıca zirveye tırmandırıldı.
Afganistan’da Sosyalist Muhammed Necibullah rejimini yıkan Ortaçağcı gruplar (Mücahitler) mezhepsel
ve etnik farklılıklardan dolayı (ki, Ortaçağcı güçler için bu kaçınılmazdır)
birbirine düşünce, yukarıda da değindiğimiz gibi, Afganistan büyük bir
kaosa sürüklendi, cehenneme döndü.
Amerika’nın Peşaver Medreselerinde
Ortaçağcı ideolojiyle doktrine ettiği
ve örgütlediği Taliban (Öğrenciler) silahlandırılarak Afganistan’a sürüldü,
ABD tarafından. Taliban, etkili olduğu
her bölgede bu çok başlılığa son vererek sonunda tüm Afganistan’a egemen
oldu. Ganimet savaşlarından bizar olan
Afganistan Halkı, Taliban’ı bir kurtarıcı ya da ehveni şer olarak karşıladı.

Böylece Amerika, Afganistan’daki
hedeflerini gerçekleştirmiş oldu.
Fakat 11 Eylül 2001’de yine Amerika’nın Sovyetlere ve Afganistan
Halk Cumhuriyeti’ne karşı savaşmak

üzere Afganistan’da yarattığı bir “Mücahit” örgüt olan El Kaide, Amerika’daki İkiz Kuleler’e saldırdı. Bu
saldırıda binlerce Amerikalı öldü. Ve
ABD hamamın namusunu kurtarmak
için Afganistan’ı işgal etti. Tabiî NATO’yu da bu işgale ortak etti. Ve yine
tabiî ki Türkiye de NATO gücünde yer
aldı. Gerçi muharip bir görev üstlenmedi Türkiye. Ama lojistik görevler
üstlendi. 20 yıl süren bu işgalden sonra
ABD ve NATO Afganistan’da yenildi.
Tabiî bunun bir parçası olarak Tayyipgiller de yenildiler.
Fakat daha önce değindiğimiz gibi
Amerika Afganistan’da kaybederken
bile kazandı. Bizim Tayyipgiller ise
gerçek anlamda yenildiler.
Türkiye’deki“Yeşil Kuşak Projesi”nin
örgütlenişine kısa bir bakış
Menderes Hükümeti 1952’de NATO’ya girmekle iki belayı Türkiye’nin
başına sardı:
Birincisi: SÜPER NATO denilen, kanunlar ve anayasa üstü gizli bir
örgütün ABD tarafından kurulmasını
ve finanse edilmesini kabul etti. Türkiye’de bunun adı Kontrgerilla’dır.
Askerin ve polisin içinde örgütlenen
bu kanun dışı cinayet örgütünün siyası
ayağı ise MHP’dir. CIA yöntemleriyle
cinayetler işleyen Kontrgerilla, Türkiye’de 1960 Politik Devrimi’nden sonra hızla gelişen Sosyalist Hareketi ve
Sosyalist Kültürü ortadan kaldırmak
için bir araç olarak kullanıldı. Tek tek
aydınların öldürülmesi (Doğan Öz,
Bedreddin Cömert, Abdi İpekçi vb.
vb…), devrimci öğrencilerin tek tek
ya da topluca katli (16 Mart Katliamı
vb.), Balgat, Maraş Katliamı, Çorum,
Malatya Katliamları gibi toplu kıyımlar hep bu CIA örgütlenmesinin eseridir.
İkincisi: Mustafa Kemal’in “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler,
müritler, mensuplar memleketi olamaz.”, diyerek kapattığı tekkeleri, zaviyeleri yasal olarak açamasa da fiilen
çalışmalarına göz yumdu DP iktidarı.
Hatta bu gerici yuvaları, bizzat hükümet tarafından kimi zaman açıktan, çoğunlukla gizli olarak desteklendi. Örneğin Tayyipgiller’in idolü Ortaçağcı
Necip Fazıl Kısakürek, Menderes’in
örtülü ödeneğinden beslendi. 1950’li
yıllarda kurulan Komünizmle Mücadele Derneği, İlim Yayma Cemiyeti
vb. örgütlenmelerle ABD’ye hizmete
hazır, Ortaçağcı güçler devşirildi. Bu
örgütler ve gizli çalışan tarikatlar ve
sayıları hızla arttırılan İmam Hatip Liseleri, Türkiye’de belki Pakistan’dan
önce Kurulmuş “Peşaver Medreseleri”dir. Menderes kendini bu gerici havaya o kadar kaptırdı ki, Meclis’te DP
Milletvekillerine hitabında; “Siz ister-

seniz hilafeti bile getirirsiniz”, deme
cüretini bulabildi kendinde.
1960’lı yıllarda Yeniden Milli
Mücadele ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) vb. Ortaçağcı örgütler,
bugünkü ABD hizmetkârı AKP’gil-

ler’in örgütlediği diğer “Peşaver Medreseleri”dir. Öyle ki, 16 Şubat 1969’da
ABD 6’ncı Filo Askerlerini denize
döken devrimci öğrencilere karşı ABD
6’ncı Filo’sunu savunan bunlardır.
Hem de ruhunu ABD’ye satmış bu güruh, önce 6‘ncı Filo’yu Kâbe tutarak
namaz kılmış, sonra da devrimcilere
ucu çivili sopalarla, bıçaklarla saldırmıştır. Bu saldırıda Duran Erdoğan
ve Ali Turgut Aytaç katledilmiş ve
yüze yakın devrimci yaralanmıştır. Ve
o gün Türkiye Tarihine Kanlı Pazar
olarak geçmiştir.
İşin özeti: ABD, “Yeşil Kuşak Projesi” adını Jimmy Carter döneminde,
1977 yılından itibaren dillendirmiş
olabilir fakat olaylarca bakıldığında
“Yeşil Kuşak Projesi” süreci, Türkiye’de 1952’de NATO’ya girmemizle
başlamıştır.
27 Mayıs Politik Devrimi’nin
önemi
Akla şöyle bir soru gelebilir:
Pekiyi ama Türkiye’de niçin Afganistan’daki gibi Ortaçağcı güçler iktidara gelmedi.
Bu sorunun cevabı yukarıdan beri
verilmektedir. Türkiye’deki AKP iktidarının ideolojik olarak Afganistan’daki Taliban’dan bir farkı yoktur. Sadece
Medreselerinin isimleri ve mekânları
farklıdır. Nitelikleri aynıdır. Aynı Ortaçağcı eğitimden geçirilmiş, aynı dünya
görüşüne sahiptirler.
Zaten bizzat Tayyip kendi söylüyor. Taliban Afganistan’ı ele geçirirken ABD Başkanı Biden’ın emirleri
doğrultusunda Kabil Hava Alanı’na
Mehmetçik’i ABD çıkarları için nöbetçi yapmak isterken (tabiî cümlelerin belagatinden anlaşılacağı üzere
prompter olmaksızın) aynen şöyle konuşuyor:
“Çünkü Türkiye, onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Ters
bir yanı olmadığı için de onlarla bu
konuları daha iyi görüşeceğimize,
anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum.”
Elhak Tayyip’in bu sözü (belagati
ayrı tutulursa) son harfine varıncaya
kadar doğrudur.
Pekiyi bizde niye Taliban gibi Ortaçağcılığı hem görünümünden hem de
yaptıklarından belli olan bir yapılanma
yok? Niçin bizimkiler modern görünümlü, kravatlı, takım elbiseli? Dış
görünüşleri farklı olduğuna göre acaba
içleri de farklı olamaz mı?
Kestirmeden gidelim: Olamaz…
Bizdeki fark tarihimizin iki parlak,
aydınlık olgusundan gelir:
Birincisi: Kuvayimilliye’dir. Birinci Kurtuluş Savaşı’mız yalnızca
yedi düvele karşı verilmemiştir. Hatta
dış düşmandan önce iç düşmana (gericiliğin temsilcisi Sultan’a ve onun destekçisi Tefeci-Bezirgân ağalara) karşı
verilmiştir. Ve bu savaşta en büyük
destek Sovyetler Birliği’nden ve onun
önderi Lenin’den gelmiştir. Cumhuriyet sonrası yatırımlar da Sovyetler’in
büyük maddi, manevi teknik destekleriyle olmuştur. Böyle bir ülkede antikomünizm yapmak ve başarılı olabilmek
zaman almıştır. Fakat 1950’den sonra
ülkemiz, yerli Antika-Modern Parababalarının marifetiyle kayıtsız şartsız
Amerika’nın güdümüne girince, hızla
Sovyet düşmanlığı yayılmıştır. Sovyetler’e düşmanlığı tam oturtabilmek
için bilim düşmanlığı da gerekmiştir.
O yüzden bilim düşmanı Ortaçağcı
düşünceleri yayan, halkımızı antikomünizmle doktrine eden örgütlenmeler
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en ücra köye uzanıncaya kadar yaygınlaştırılmıştır. Zaten emperyalizm
denen soygun düzeni, girdiği ülkedeki
en gerici sınıflarla ittifak yapılarak ve
halklar o sınıfların ideolojileriyle zehirlenerek yürütülebilir. Türkiye’de de

öyle olmuştur.
İkincisi: 27 Mayıs Politik Devrimi’dir. Kuvayimilliye Gelenekli Ordu
Gençliği, Türkiye’yi Ortaçağ karanlığına sürüklemek isteyen Antika Tefeci-Bezirgân ve Modern Finans-Kapital

gericiliğine ancak 10 yıl tahammül
edebilmiştir. Genç subaylar, 27 Mayıs
günü yıkılmaz gibi görünen DP iktidarını alaşağı etmiş, Kuvayimilliye
Geleneğini bir rönesansa uğratmıştır.
Bu girişim sayesinde gericilik, bir kez
daha geri çekilmek zorunda kalmıştır.
Fakat altta güreşmenin uzmanı Tefeci-Bezirgânlık, alttan alta örgütlenmesine devam etmiştir. ABD’nin sınırsız
desteğiyle, gerici-faşist 12 Mart, 12
Eylül darbeleriyle gerici örgütlenmelerin önü iyice açılmış; 2002 yılında ise
Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilcisi
AKP kadroları iktidara getirilmiştir. Ve
Türkiye adım adım Ortaçağ karanlığına doğru çekilmeye başlanmıştır. Önce
FETÖ ile birlikte, sonra FETÖ’süz
fakat FETÖ yöntemleriyle (daha doğrusu CIA yöntemleriyle) Türkiye Orta-

HKP’den:

Partimiz, Ortaçağcı Taliban’la ilgili sözleri nedeniyle
Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu

Baştarafı sayfa 1’de
Birbirimizden bir farkımız yok,
hizmet ettiğimiz yer aynı, hepimiz
CIA İslamcısıyız mesajlarıdır verilen.
O yüzden HKP olarak bir kez daha
Kaçak Saraylı’nın Tarihe kayıtlı amel
defterine bir suç kaydını daha işlemiş
olduk. Gün gelip devran dönünce,
sorguya çekilme vakti gelince bu
kayıtlar birer birer okunacak yüzüne,
gücünü hukuktan ve vicdanlarından
alan hukukçular tarafından.
Suç
duyurumuz
sonrası
Partimiz MYK Üyesi Av. Doğan
Erkan Yoldaş’ın yaptığı açıklama
aşağıdadır:
Değerli Halkımız,
AKP gericiliği artık sözünü,
eylemini sakınmadan kendisini ortaya
koyuyor.
Bütün
dünyanın
nefretle
andığı ve hiçbir ulusal egemenlik

değeri, hiçbir kültürel insani değer
taşımayan
Ortaçağcı
Taliban
örgütü, Afganistan’da iktidarı gasp
ederek, katlederek, işgal ederek ele
geçirdiklerinden sonra Tayyip Erdoğan
ne dedi?
Bizim
Taliban
yöneticilerini

memnuniyetle karşılıyoruz. Onların
ılımlı açıklamalarını memnuniyetle
karşılıyoruz.
Onları
kabul
edebileceğimizi ifade etmiştik. Ve her
türlü işbirliğine hazırız, dedi.

HKP’den:

Emperyalist yıkım-göç politikalarına karşı
suç duyurusunda bulunduk

A

fganistan, 15 Ağustos 2021 günü
Ortaçağcı Taliban güçlerinin eline geçti. Taliban, Kabil’e tek kurşun
atmadan girdi. Ancak bu giriş ABD
Emperyalizmi ile varılan anlaşma gereğince oldu. Çünkü 20 yıldır Afganistan’ı işgal altında tutan, kendine bağlı
kukla iktidarlarla yöneten ABD’nin ve
NATO’nun bir anda çekilmesi kendiliğinden ya da Taliban’dan korktuklarından olmamıştır.
Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinden günler öncesinden İran üzerinden ülkemize binlerce Afgan sokulmuştur. Bu kişiler yurdun dört bir yanına dağıtılmış, İstanbul’da üniformalı
gösteri bile yapmaya başlamışlardır.
2011 yılından bu yana Suriye’den getirtilenler ve Afganistan’dan yurda sokulanlarla birlikte ülkemizdeki “mülteci” sayısı 6 milyonu bulmuştur.
Bu, sıradan bir “ülkesinde saldırıya maruz kalmış mazlumlara kapı
açma olayı” değildir. Zira bu Afganlar,
Taliban’ın zaferinden günler öncesinden ülkemize sokuldu. Bunun bir plan
dahilinde, Batılı Emperyalist devletlerle varılan anlaşma uyarınca uygulamaya konulduğu çok açıktır. Almanya ve Avusturya Başbakanlarının
yaptıkları açıklamalar bunun kanıtıdır.
Aynı zamanda bu kişiler herhangi
bir Kovid-19 önlemi alınmadan yurda sokulmuşlar ve Halkımızın içinde
virüs yaymaktadırlar.
AKP iktidarı ise ülkemizi göçmenler
için son durak ya da tampon bölge yaparak Batılılardan rüşvet koparma peşindedir. Tayyip Erdoğan’ın ikide bir “Kapıları açarız ha!” diyerek şantaj yaparak
Batılılardan elde edeceği üç-beş kuruşun
hesabını yapması bundandır.
Tayyip; “sınırlarımızda düzensiz
bir göç akını söz konusu değil” dedikten üç gün sonra “Türkiye olarak İran
üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıy-

la karşı karşıyayız”, diyerek kendisini
tekzip etse de hiçbir şekilde sınır güvenliğine dair önlem almamaktadır.
Afganların 3 bin kilometrelik
İran ülkesini aşarak kontrolsüz bir
şekilde ülkemize getirilmesi, ülkemizin bağımsızlığını ve kırıntı babında
da olsa laik, demokratik, hukuk devleti olma özelliğini tamamen ortadan
kaldırmayı hedefleyen “emperyalist
bir göç stratejisi”dir. Bu durum Anayasal düzenin ortadan kaldırılması
tehlikesini de barındırmaktadır.
İşte bu nedenle Halkçı Hukukçularımız tarafından hazırlanan suç duyurusu dilekçesi Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderilmiştir.
Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar ve
Mehmet Muş’un şüpheli olarak gösterildiği dilekçeyle; devletin tüm yönetim
ve karar organlarını işgal eden şüpheliler bakımından, TCK m. 302’de tanımlanan Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma ve TCK m. 309’da
tanımlanan Anayasayı İhlal suçu oluştuğundan ve ülkemizde Kovid-19 vakalarının hızla artmakta olduğu günlerde
Afganların aşışız ve denetimsiz olarak
yurda sokulmasının da şüpheliler bakımından 5237 sayılı TCK’de düzenlenen
“Kamu Sağlığına Karşı Suçlar” bölümü madde 195’te düzenlenen “Bulaşıcı
hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı
davranma” suçunu oluşturduğundan,
şüpheliler hakkında Kamu Davası açılması istenmiştir.
Suç duyurusu sonrası Partimiz
Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl
Başkanı Av. Tacettin Çolak Yoldaş’ın
yaptığı açıklama aşağıdadır:
***
Bildiğimiz gibi, günlerdir ülkemizin İran sınırı, Afgan mültecilerle doludur. Kaldı ki sadece İran sınırında
kalmayıp doğrudan ülkemizin iç kesimlerine de aktarılmaktadır bu kişiler.

İşte biz diyoruz ki, bu açıklamanın
kendisi Terörle Mücadele Kanununun
7/2 fıkrasındaki Terör Örgütü
Propagandasına girer.
Neden girer?
Şundan girer: Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi, Taliban’ı bir
terör örgütü olarak ilan etti. Bütün
dünyadaki mal varlıklarını dondurma
kararı aldı.
Hangi karardı bu?
15 Ekim 1999 tarih ve 1267 sayılı
karardı. Daha sonra bu karara atıflar
yapan başka kararlar da aldı. Fakat bu
1267 sayılı karar şundan da önemli;
buna dayanan bir de komite kurdu,
Birleşmiş Milletler. Bu komitenin
adına da “Taliban İzleme Komitesi”
dedi. Taliban’la ilişki içinde, işbirliği
içindeki bütün dünyadaki kişileri ve
toplulukları takip etti. Ve bu denetime
uyup, uymadığını başka ülkelere de
denetleyen bir komiteydi.
Bunlar 3 bin kilometrelik İran topraklarını aşarak ülkemize elini kolunu sallayarak giriş yapmaktadırlar. Üstelik de
Kovid-19 Pandemisi varken en küçük
bir önlem dahi alınmadan ülkeye giriş
yapmaktadırlar. Vatandaşlarımız HES
kodu olmadan bir mağazaya ya da kapalı bir mekâna ya da bir resmi daireye
giremezken, bu Afganlar ülke içerisinde ellerini kollarını sallayarak gezmekteler, üniformalı gösteriler yapabilmekteler, Zeytinburnu’nda olduğu gibi…
AKP iktidarı bu girişi, aslında
Batılı Emperyalistlerle varmış olduğu anlaşma uyarınca teşvik ve telkin
etmektedir, engellememektedir. Dün
akşam çıkan haberlere göre Tayyip
Erdoğan’ın “İran sınırına duvar çeke-

ceğiz” sözü de komediden ibarettir,
Halkı kandırmaya yöneliktir. Çünkü
İran sınırına böyle bir duvar çekmek
ne mümkündür ne de böyle bir çalışma
vardır. Bu, halka yalan söylemektir.
Bu nedenle, aynı zamanda ülkemize giren ve şu anda sayısı Suriyelilerle
birlikte 6 milyonu bulan mülteci, sığınmacı, göçmen -adına ne dersek diyelim- bu kişiler; ülkedeki demografik
yapıyı değiştiren, aynı zamanda İşsizlik ve Pahalılık cehenneminde yanan
vatandaşlarımızın önüne ciddi anlamda ucuz işgücü olarak çıkan ve Parababalaları tarafından değerlendirilen bir
kitle haline gelmiştir.
Bütün bunlar halka karşı yapılan
bir ihanettir. Bunların Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanan karşılıkları da vardır.
Örneğin “Devletin Birliğini Ve Ülkenin Bütünlüğünü Bozma” suçu kapsamına girer, bu fiillere izin veren yöneticilerinin yaptığı davranışlar, Türk
Ceza Kanunu 302’inci maddedir. “Ana-

çağa doğru sürüklenmektedir. Son bir
örnekle gidişatı göze batırmış olalım:
Adli Yıl Açılış Töreni ve buna
denk getirilen Yargıtay Binasının açılış
töreni bile artık başrole Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş çıkarılmadan, eller
havaya açılarak dualar okunmadan,
yani Ali Erbaş tarafından kutsanmadan
yapılamıyor. Subay ve Astsubayların
mezuniyet töreninde de aynı ayin yürürlüğe sokuluyor. Ve son bomba: Diyanet İşleri Başkanlığının Devlet Protokolündeki yeri 52’nci sıradan, tam
40 basamak atlayarak, 12’nci sıraya
çıkıyor. Genelkurmay Başkanını bile
solluyor.
Artık köyde kentte toplum önderleri öğretmenler, aydın insanlar değil,
imamlardır. Bu iktidara kalsa hayatımızın tamamını; İran’da Mollaların,

Afganistan’da Taliban’ın belirlediği
gibi, imamlar, şeyhler düzenleyecek.
Ama işte buraya kadar!.. Burası
Türkiye… Burada Taliban gericiliğini
oturtmak öyle kolay değil...
Burada Kuvayimilliye gelenekli
yurtsever halklar var…
Kuvayimilliye’nin “Ya istiklal! Ya
ölüm!” şiarını benimseyen Sosyalist
Gelenekli Gençlik var…
Ne kadar engellenmiş, örgütsüz bırakılmış olursa olsun belli bir sınıf bilinci oluşturmuş İşçi Sınıfı var…
Ve bu ülkede;“Vatan aşkını söylemekten korkmaktansa ölmek
yeğdir” diyen Hikmet Kıvılcımlı’nın
öğrencileri, Halkın Kurtuluş Partisi
militanları var…
Halkın Kurtuluş Partisi var…q

Bizim ülkemiz açısından önemi
ise, bizde terör örgütü finansmanının
önlenmesi kanununun çıkartılma
gerekçelerinden biridir.
1267 sayılı BM kararına atıf
yaparak çıkarılan kanun gerekçesinde
peki Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan, o
koltuğu işgal eden Tayyip Erdoğan bu
kararı bilmez mi?
Bilir… Bileceği gibi 1267 sayılı
kanuna dayanan karar çıkarttı. Ekli
listede bulunan kişilerin Taliban’la
ilişkisi olduğu düşünülen kişilerin mal
varlıklarını dondurma kararı alanlardan
bir tanesi Tayyip Erdoğan’dır. 2015
yılında Resmi Gazetede yayınlanan
Bakanlar Kurulu kararı bu. O zaman
kendisi Cumhurbaşkanı ve Ahmet
Davutoğlu da başbakan sıfatlarını
taşırken, Tayyip Erdoğan bunu
bilmiyor olamaz.
Bu ülkede hâlâ Deniz Gezmiş’i,
Mahir Çayan’ı saygıyla yad eden
birçok yurtsever insana, sosyalist
insana Terör Örgütü Propagandasından
dava açılabiliyor. İşte terör örgütünün
daniskası buradadır. Taliban’dır.
Kadınlar Taliban’dan kaçmak için

çatılardan atlayıp intihar ediyorlar. Öyle
bir vahşet var, bildiğiniz gibi. Taliban’a
övgü düzmek açıkça TMK 7/2 suçu
oluşturur. Biz bu nedenle suç duyurusu
yaptık.
Suçun
soruşturulmasını
istiyoruz. Bu bir görev suçu değildir.
Dolayısıyla hiçbir dokunulmazlık
zırhından faydalanamaz. Doğrudan
genel usullere göre iddianame tanzim
edilmelidir.
Türkiye’de artık AKP gericiliğine
yeter diyoruz. Türkiye’de Taliban’ı
övmek, hiçbir zaman Türkiye’deki
demokratik siyasal hayatın bir parçası
olamayacak. Türkiye’deki demokratik
siyasal güçler her zaman Taliban’ı
nefretle anacaklar. Anayasamız da
böyle diyor. Mustafa Kemal Atatürk
de bildiğimiz gibi böyle söylüyor. Biz
de zaten suç duyurusu dilekçemizi
onunla bitirdik. Türkiye Cumhuriyeti
şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar
memleketi olamayacaktır. Tayyip
Erdoğan bu sözlerinden dolayı
yargılanmalıdır.
20 Ağustos 2021

yasayı İhlal” suçu kapsamına girer. Ve
özellikle de sıradan vatandaşlarımıza
yoğun bir şekilde, pandemi önlemlerine uymadıkları gerekçeleri ile kesilen
para cezalarını düşündüğümüzde, binlerce insanın kontrolsüz bir şekilde ülkeye girişini engellemeyen yöneticiler
bakımından da Türk Ceza Kanununun
195’inci maddesinde düzenlenen “Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere
Aykırı Davranma” suçunu oluşturur.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak bugün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
kanalıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bütün bu suçlardan dolayı;
Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu,
Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar ve
Mehmet Muş hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
Bu suç duyurumuz vatanımıza olan,
halkımıza olan bir sorumluluk gereği yapılmıştır. Kimse bize hümanizm
gösterisi yapmasın. Kimse bize ırkçı
yaftası takmaya kalkmasın. Çünkü bu
göç dalgası emperyalist bir plan çerçevesinde gerçekleştirilen, Batılı devletlerle varılan anlaşmalar çerçevesinde,
onlardan alınacak para karşılığı kontrollü bir şekilde yapılan bir harekettir.
Dolayısıyla bu göçmen yaşantıları ya
da göçmen uygulamaları, klasik anlamda uluslararası hukukta tanımlanan
mültecilik statüsünü de taşımayan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin
14’üncü maddesinde tanımlandığı
şekilde ortaya çıkan bir olgu değildir.
Tamamen emperyalist bir politikadır.
Ülkemizi Ortaçağ’ın karanlığına götürmeye dönük bilinçli bir projedir. Aynı
zamanda Afganistan’dan gelen bu gencecik insanların ellerinde bir çanta dahi
olmaması, eşinin, çocuğunun, ailesinin
bulunmaması da dikkat çekmektedir.
Bunlar aynı zamanda Amerikan güçleri olarak Afganistan’da savaştırılan,
bundan sonraki süreçte de dünyanın çeşitli ülkelerinde emperyalist savaşlarda
paralı asker olarak kullandırılacak olan
piyonlardır. Gerçekten bunlar ailesini,
canını, onurunu düşünen insanlar olmuş
olsalardı daha Afganistan düşmezden
günler öncesinde Türkiye’ye akın akın

giriş yapmazlardı. Ailelerini, çoluk çocuklarını, eşlerini korurlardı.
Nitekim dün itibariyle gördüğümüz gibi Afganistan’a giren Ortaçağcı Taliban güçleri tek kurşun atmadan
Kabil’e girerek Afganistan’da iktidar
teslim almışlardır.
Aslında Taliban’ın Afganistan’a
girişi de emperyalist bir projedir. 20
yıldır Afganistan’ı işgal altında tutan
ABD ve NATO güçleri bilinçli bir geri
çekilmeyle Afganistan’da Taliban’a ön
açmışlardır. Dolayısıyla “Emperyalizm
işgal ettiği geri ülkelerde en gerici sınıflarla müttefiklik yapar, ittifak kurar
işbirliğine girer” Sosyalist tezi burada
da bir kez daha doğrulanmıştır. Zaten
bu Ortaçağcılar, Sosyalist Necibullah
iktidarına karşı yıllar öncesinden beslenen, büyütülen, örgütlenen gericilerdir. Onlar uluslararası emperyalizmin
piyonu olarak Afganistan’da yönetimi
devralmışlardır.
İşte Türkiye’ye gelen bu insanların
kendi ailelerini korumaları gerekirdi. Onları Taliban’ın kucağına atarak
buralara göç etmeleri de bu projenin
varlığını göstermektedir. Zira dün akşam birçok videoda da görüldüğü gib
Afganistan’da Taliban’ın yaptığı ilk iş;
genç kızları ve kadınları köleleştirmek
cariyeleştirmek üzere evlere saldırı düzenlemektir.
Dolayısıyla değerli arkadaşlar;
Halkın Kurtuluş Partisi her olayda olduğu gibi bu göç olayında da mültec
sorununda da ulusal değerlerimize, vatandaşlarımızın temel insan haklarına
ve insanca yaşama-insanca çalışabilme
haklarına saygıdan dolayı bu konuyla
ilgili ilgililerin yapmış olduğu suç fiilleri hakkında suç duyurusunda bulunmayı bir görev bilmiştir. Bir kez daha
bu görevimizi yerine getirmekten onur
duymaktayız.
Ancak burada her zaman belirttiğimiz gibi görevini layıkıyla yapan
savcıların davranışa geçmesini bekliyoruz. Saygılar sunuyorum.
16 Ağustos 2021
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M. Gürdal Çıngı
Bir ülkenin ordusu ne için vardır?
Vatan topraklarını korumak, ülkenin güvenliğini sağlamak için.
Peki bir ordu işletme midir ya da
işletmeci midir?
Hayır, değildir tabiî ki.
Türk Dil Kurumuna göre işletme:
Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş
alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye
yatırılarak kurulan kurum. Bir kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç
sağlama yöntemi, demektir.
Yani işletmede hareket ettirici,
motivasyon sağlayıcı dürtü; paradır,
kârdır.
Peki ordu nedir?
Bir devletin silahlı kuvvetlerinin
tümüdür, yine TDK’ye göre.
Yani ordu, bir işletme değildir. Tümüyle bambaşka bir yapıdır. Orduda
esas olan, hiçbir karşılık beklemeksizin, ölümü göze alarak vatana hizmettir. Vatanın bütünlüğü ve esenliğidir esas olan. Orduda görev alanlar
yiğitlik yarışına girmiş insanlardır.
Bu yanıyla parayla da hiçbir ilişkisi
yoktur. Olmamalıdır da.
Peki Tayyipgiller Orduyu ne olarak
görüyor?
İşletme!
Bildiğimiz gibi, hem Tayyip hem
de onun Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu sözcüğü kullanıyorlar
Türk Ordusu için. Ve diyorlar ki; Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın
işletmesini Türk Ordusu üstlensin. Onlardan okuyalım bunu:
20 Temmuz’da şöyle diyor Tayyip:
“Kuzey Kıbrıs’ta bayram namazı sonrası konuşan Erdoğan, havalimanının güvenliğini almaya olumlu
baktıklarını söyledi ve şartlarını
şöyle özetledi:
“Amerika birinci olarak diplomatik ilişkilerde bizim yanımızda
yer alacak. İkinci olarak lojistik
imkânlarını seferber edecek. Hangi
gücü varsa lojistik anlamda, bunları Türkiye’ye devredecek ve mali

M. Gürdal Çıngı
Dünyanın her yerinde budur!
Bundan sonra da bu olacaktır!
Olan ne?
“Afganistan’ı terk etmek isteyenlerin Kabil Uluslararası Havalimanı’na akın etmesi kameralara
yansıdı
“17.08.2021
“Taliban’ın dün Afganistan’ın
başkenti Kabil’e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının
kontrolünü ele geçirmesinin ardından halk arasında panik havası
yaşanıyor. Afganistan’ı terk etmek
isteyen binlerce kişi Kabil Uluslararası Havalimanı’na akın ederken
yollarda yoğun trafik oluştu.
“Havalimanında toplanan Afganlar, hareket halindeki ABD uçağına binmeye çalıştı. Daha sonra
kalkan uçağın uçuş takımlarına tutunan insanların metrelerce yükseklikten düştüğü belirtildi. Apache helikopteri, ABD uçağına binmeye çalışan Afganları engellemeye çalıştı.
“Bölgeden Afganların ABD’ye
ait uçaklara binmeye çalıştığı görüntüler gelmeye devam ederken,
ABD ordusuna bağlı köpeklerin
tahliyesinin uçaklar aracılığıyla
‘güvenli bir şekilde’ gerçekleştirildiği görüldü.” (https://tr.sputniknews.
com/20210816/afganistani-terk-etmek-isteyenlerin-kabil-uluslararasi-havalimanina-akin-etmesi-kameralara-yansidi-1048080296.html)
Niye böyle oldu? Kim neden oldu
bu duruma?
Başta ABD ve sonra AB Emperya-

Türk Ordusu’nun düşürüldüğü haller…
olarak da Türkiye’ye destek verecek. Eğer bunlar sağlanabilirse,
biz Kabil Havalimanı’nın işletmesini almayı düşünüyoruz.” (https://
www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57898378)
Yine Tayyip 27 Ağustos’ta: “Taliban’ın Kabil Havalimanı’nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize.
Bu konuda şu anda henüz verilmiş
bir kararımız yok.”, diyor. (https://
tr.euronews.com/2021/08/27/erdogan-taliban-n-kabil-havaliman-n-n-isletilmesi-noktas-nda-bize-teklifleri-var)
Tayyip böyle konuşur da “Bakanı”
farklı mı konuşur?
O da 8 Ağustos’ta yaptığı açıklamada şunları söylüyor:

“Bakan Hulusi Akar’dan ‘Afganistan’ açıklaması: Kabil Havaalanı’nı işletmeye talibiz
“Akar, Türkiye’nin, şartlar uygun olursa Afganlara destek için
Kabil Havalimanı’nı işletmeye talip
olduğunu belirterek, bu konudaki
temasların sürdüğünü söyledi…”
(https://www.milliyet.com.tr/siyaset/
bakan-hulusi-akardan-afganistan-aciklamasi-kabil-havaalanini-isletmeye-talibiz-6569406)
Özetçe ifadeleri bunlar, Tayyipgiller’in.
Yani; amacı vatanı savunmak olan
Türk Ordusu, “İşletme”ci olup bir başka ülkede bir havaalanının işletmesini
üstlenecekmiş!
Güler misiniz, ağlar mısınız Allah
aşkına… Bir ordu böyle bir duruma

nasıl düşer? Nasıl düşürülür?..
Bunları okuyunca, aklımıza hemen
bir zamanlar Soros’un söyledikleri
geldi. Ne demişti ünlü ABD’li spekülatör (vurguncu) Soros, 4 Mart 2002
tarihinde?
“Türkiye’nin en iyi ihracat ürünü ordudur
“George Soros önceki gün Sabancı Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, ‘Türkiye’nin stratejik konumu nedeniyle en iyi ihracat ürünü
ordusudur’ dedi
“(…)
“Bilindiği gibi Türkiye 11 Eylül
saldırılarından sonra ABD cephesinde yeralmış ve Afganistan’a bir
grup askerini yollamıştı. ABD’nin
yapacağı olası bir Irak operasyonunda Türkiye’nin de
askeri anlamda destek
olacağı
senaryoları
da dile getirilmişti.”
(https://www.milliyet.
com.tr/ekonomi/turkiye-nin-en-iyi-ihracat-urunu-ordudur-5223347)
Yani, o yıllardan
itibaren yoğun bir biçimde Tayyipgiller Soros’un söylediklerini,
öngördüğünü, önerdiğini yerine getirmişler…
Afganistan’a, Somali’ye, Bosna’ya, Kosova’ya, Lübnan’a, Suriye’ye bunun için gitmişler-gönderilmişler. Türk Ordusu’nu ihraç etmişler…
Esasen bu süreç Demokrat Parti (DP) İktidarıyla birlikte başlatıldı.
Türk Ordusu, 1950’de Kore’de ABD
Emperyalistlerinin safında, Kore Halkına karşı savaştı. Ve orada yok yere,
emperyalistlerin çıkarları için 884
Mehmetçiği şehit verdik. Yüzlerce yaralı verdik. Ve o savaştan sonra Kore,
ikiye bölünmüş oldu. Ve o savaşın sonucu olarak, Türkiye NATO’ya alındı.
Böylece de tümüyle Batılı Emperyalistlerin safına geçti.
Bildiğimiz gibi, Türk Ordusu,

Batılı Emperyalistlerin
işbirlikçilerinin sonu budur:
Onların köpekleri kadar değerleri yoktur!

listleri!
Çünkü; “(…) ABD’ye inanan bu
millet uçakların kanatlarına, tekerlerine tutunmaya çalışırken düştü ve
öldü. ABD’nin kurbanı oldu.”
Kim diyor bunu?
Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek
Konseyi 1. Başkan Yardımcısı Dr.
Enayatullah Babür Farahmand. (https://odatv4.com/guncel/-k707nin-kozmik-yolculari-film-gibi-hikaye-ortaya-cikti-208089)
Ve yine bakın ABD’yi nasıl suçluyor şimdi:
“Peki Afganistan Ordusu neden
hiç direnmemiş, kentler teker teker
Taliban’ın eline geçmişti? Bu soruya Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek
Konseyi 1. Başkan Yardımcısı Dr.
Enayatullah Babür Farahmand’ın
yanıtı şu oluyor: “ABD, kurumlara
değil şahıslara yatırım yaptı. Şahıslar güç kazanırken, kurumların içi
boşaldı. Bu kurumlardan biri de askeriyemizdi. Kolordumuzda 15 bin
askerimiz olduğunu biliyorduk. Ancak öğrendik ki gerçekte 3 bin kişi
varmış. Hayali bir ordumuz varmış.
Dışarıdan güçlü olduğunu söyleseler
de, hem silah hem de eğitim konusunda niteliksiz bırakıldı. Bunları
görüyorduk, eleştiriyorduk ama sonuç alamıyorduk. (…)”
Evet, katil belli:
Bugün için başta ABD, tarihsel
olarak da AB Emperyalistleri dahil
tüm emperyalistler aynı sonuçlara yol
açmışlardır dünyanın dörtbir yanında.
Tarihte, Toplumda Sınıfların ortaya
çıkmasıyla birlikte, ezen-ezilen, sö-

müren-sömürülen ayrımları da ortaya
çıkmıştır. Sömürücüler kendi vatandaşlarını sömürmekle yetinmemişler,
başka ülkelerin yeraltı-yerüstü servetlerine de göz dikmişlerdir. Ve oraları
esas olarak zor yoluyla-savaşlarla ele
geçirmişlerdir.
Bazen de o toplumların egemen
sınıflarını çeşitli yollarla satın alarak
yapmışlardır bu işi.
Yani yerel işbirlikçiler kullanmışlardır Sınıflı Toplumun başlangıcından
günümüze kadar.
İşbirlikçileri kullanma yöntemi,
sömürgeciliğin son bulmasıyla birlikte
daha da artmıştır. Artık ülkeler çoğunlukla fiili işgallere uğratılmamakta, o
ülkedeki yerli işbirlikçiler kullanılarak
yapılmaktadır sömürü işi.
İşte Afganistan’da da böyleydi.
Görünürde Cumhurbaşkanı vardı, Hükümet vardı, Parlamento vardı… Ordu
vardı, Yargı vardı. Tabiî Cezaevleri de
vardı. Yani Devlet kurumları vardı ve
işliyor görünüyordu.
Ama buralarda görev yapanların
çok büyük çoğunluğu işbirlikçiydi.
ABD’nin planlarını yerine getirmek
için görev yapıyorlardı.
Ne zamana kadar?
ABD ve NATO üyesi diğer Batılı
ülkeler askerlerini çekmeye başladıkları ana kadar…
Bu süreç başlar başlamaz, bir hafta
içinde (zaten ülkenin büyük çoğunluğunu ele geçirmiş bulunan) Taliban
başkent Kabil’e ve diğer birçok şehre
tek kurşun atmadan girdi.
Ve gafil avlanan Batılılar ve işbirlikçiler yukarıda anlattığımız olaylarla

Kuvayimilliyeci Ordu, Büyük Ekim
Devrimi’nin, Sovyetler’in ve onun lideri Lenin’in olağanüstü yardımları
sonucu, “Amerika da içlerinde olmak
üzere” Batılı Büyük Devletleri; İngilizleri, Fransızları, İtalyanları ve maşaları Yunan ve Ermeni Ordularını büyük bir yenilgiye, hezimete uğrattı ve
Birinci Kurtuluş Savaşı’mızı zaferle
sonuçlandırdı. Siyasi bağımsızlığımızı
kazandık.
Dünyada Zaferle sonuçlanan ilk
Ulusal Kurtuluş Savaşı olan Bağımsızlık Savaşımız, Kuvayimilliyeci
Ordumuz, tüm mazlum halklara umut
ışığı oldu. Onların mücadelesine ilham
verdi.
İşte Batılı Emperyalistler bu yenilgiyi ve mazlum halklara umut ışığı
olmamızı bir türlü kabullenemediler.
İçlerine sindiremediler. Ve bu durumu
tersine çevirmek, Kurtuluş Savaşı’mızın öcünü almak için her türlü yolu
denediler ve yerli Antika+Modern
Parababalarını da yedeklerine alarak,
işbirlikçi iktidarlar aracılığıyla da bu
alçak emellerine ne yazık ki ulaştılar.
Hani Tayyip 2012’de de şöyle diyordu:
“Afganistan’da ne işimiz var?’”
şeklinde eleştiri getirenlere cevaben, ‘Afganistan’da ne işimiz var
diyenler, Somali’de, Bosna’da, Kosova’da, Lübnan’da Türk askerinin
ne işi var diyenler; ufukları, hep
söyledim ya Sivas’ın ötesine, ufukları İstanbul’un ötesine geçemeyenlerdir. Ufku olan, vizyonu olan,
bu ülkenin tarihini az çok okumuş
olan herkes bizim yurtdışındaki
askeri varlığımızdan gurur duyar
ve duymalıdır. Büyük iddialarınız
olursa büyük ülke olursunuz. Küçük iddialarla büyük ülke olunmaz.
Ama bunlar maalesef butik devlet
olmaktan öte geçemiyorlar’ dedi.”
(https://www.haber7.com/partiler/haber/859255-erdogan-askerin-afganistanda-ne-isi-mi-var)
“İtibardan tasarruf olmaz”, diyerek bin bilmem kaç odalı Kaçak
Saray/Saraylar yaptırmak nasıl itibar
getirmezse, Türk Ordusu’nu ABD ve
diğer Batılı emperyalist devletler safında ve onların taşeronu olarak o ülkeden o ülkeye ihraç etmek de devleti

büyük yapmaz. ABD’li Conilerin yerine, Mehmetçiklerin ölmesi anlamına
gelir bu sadece… Ve adı üstünde “Taşeron” yapar!
Hani yine bir zamanlar, Tayyipgiller’den Hüseyin Çelik, Türk Ordusu’nu
“site bekçisi” konumuna düşürmek istediklerini söylemişti. Bunu amaçladıklarını söylemişti. Bu anlamda sözler
sarf etmişti. İşte bugün Türk Ordusu bu
duruma getirilmiş-düşürülmüştür.
Amerikancı Tayyipgiller, Fethullahçılar ve bilumum tarikatlar elbirliğiyle bu amaçlarına ulaşmışlardır.
Daha doğrusu başta ABD olmak
üzere AB Emperyalistleri hainane
amaçlarına ulaşmışlar işbirlikçileri, taşeronları sayesinde.
Yine
hatırlayacağımız
gibi,
1952’den yani NATO’ya girişimizden-alınışımızdan sonra Türkiye’nin
ve Türk Ordusu’nun ana görevi Sovyetler’in olası bir saldırısını karşılayacak, Batılı Emperyalistlere zaman
kazandıracak bir piyon olmasıydı,
satranç tahtasında olduğu gibi. ABD
Emperyalistleri Sovyetler Birliği’ni alt
karnından kuşatmak için oluşturdular
“Yeşil Kuşak Projesi”ni ve bu projenin zararlı ürünleri şu anda Türkiye’de
ve Afganistan’da somutça görülüyor,
diğer başka ülkelerde görüldüğü gibi.
Pakistan, Ortaçağcı militan yetiştiren
Peşaver Medreselerinin üssü yapıldı.
Afganistan’daki devrimci, sosyalist
Necibullah iktidarı yıkıldı Ortaçağcı
çeteler tarafından, ABD’nin ve AB’nin
destekleriyle. Taliban o yüzden iktidara gelebildi. El Kaide o yüzden ortaya
çıkarıldı ABD tarafından…
Kısacası Mustafa Kemal gelenekli,
bağımsızlıkçı, komşularının yardımına
koşan ordunun yerinde yeller esiyor
artık…
Ve işte geldiğimiz nokta artık; Türk
Ordusu’nun işletmeci olmasıdır!
Vermekte olduğumuz ve kazanacağımız İkinci Kurtuluş Savaşı sonucu kazandığımız zaferden sonra Türk
Ordusu’nu Halk Ordusu haline getireceğiz. Ve ordumuz, dünyanın dört bir
yanına, sadece emperyalistlerin saldırılarına karşı mazlum halkları korumak için gidecek. İnsanlık Davasının
zaferle sonuçlanması için gidecek…
Göreceğiz o günleri!q

karşılaştılar.
Ancak Sputnik’in
haberinde de okuduğumuz gibi, onlar kendi
misyonlarındaki (Büyükelçiliklerindeki,
Konsolosluklarındaki,
Ordudaki vb. yerlerdeki) insanlarını ve orduda görev yapan asker
köpeklerini
bile“güvenli” bir şekilde ülkelerine götürüp gittiler.
İşbirlikçileri
ise
ortada kalıverdiler bir
anda. Ve hainliklerinin bir sonucu olarak hedef haline geldiler Taliban için.
Yüksek düzeydeki işbirlikçilerin
bir kısmını, efendileri kurtardı başta
Cumhurbaşkanı Eşref Gani olmak üzere. Cumhurbaşkanı Eşref Gani Umman’a gitti, şimdilik canını kurtardı.
Artık onu nasıl bir hayat bekliyor, yaşayarak göreceğiz. Diğerleri de diğer
NATO ya da AB üyesi ülkelere götürüldüler; Almanya, İngiltere, İtalya,
Fransa, Kanada gibi.
Bir kısmı da Türkiye’ye getirildi:
“THY’nin TK707 sefer sayılı
uçağının içinde Türkiye’ye gelmeyi bekleyen 324 yolcu arasında çok
önemli Afgan devlet adamları da
vardı. Onlar Cumhurbaşkanı İkinci
Yardımcısı Muhammet Sarver Danış, Afgan Dışişleri Bakanı Muhammet Hanif Atmar, Afganistan Milli
İstihbarat Başkanı Ahmet Zia Saraj,
Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Abdul Matin Bek, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi 1. Başkan
Yardımcısı Dr. Enayatullah Babür
Farahmand, üç eski bakan ve üç milletvekiliydi.” (https://odatv4.com/guncel/-k707nin-kozmik-yolculari-film-gibi-hikaye-ortaya-cikti-208089)

Ancak bunlar küçük bir azınlık
tabiî ki… Yerel düzeyde binlerce işbirlikçi ortada kaldı. İşte Kabil Havaalanı’nda ABD uçağına binmeye çalışanların çok büyük bir kısmı da onlardı
zaten. Bir kısmı da Taliban iktidarında
yaşamak istemeyen kesimdi.
Bu yaşananlar yeni bir durum mu?
İlk kez mi oluyor böyle bir şey?
Hayır. Tarih bunun örnekleriyle
dolu. İşbirlikçilerin, efendileri tarafından satılmalarıyla ilgili çok örnek gördük, biliyoruz, okuduk.
Efendi bu; kendi vatanını satanı, o
niye satmasın?..
Onun açısından çok doğal bir durum bu. Çünkü Vatanını satan, yarın
başka bir efendi bulursa onu da satar.
Bu, eşyanın doğası gereği böyledir.
Ya vatanı satanlar için durum ne?
Tarih onlar için ne diyecek?
Vatan haini! İşbirlikçi!
Bakın bunu kendileri de nasıl itiraf
ediyorlar:
***
TÜRKİYE’YE ÇAĞRI
Biz Türk Silahlı Kuvvetleri için
2001 yılından beri Afganistan’da görev yapan yerel tercümanlarız. Sayımız yaklaşık 150 kişidir.
Türk Silahlı Kuvvetleri Afganis-
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tan’a geldiği günden bu yana, hep yanlarında olan ve gerektiğinde gözleri,
kulakları ve dilleri olarak TSK ve koalisyon güçlerinin Afganistan’da üstlendiği misyonun başarısına başarı katan,
gerektiğinde her türlü çaba ve fedakârlığı esirgemeyen bizler 20 yıldan beri
Afganistan’da Mehmetçikle birlikte
omuz omuza görev yapmaktayız.
Bilindiği üzere, ABD ve NATO
güçleri ülkeyi terk etme kararını aldıktan sonra, her geçen gün ülkede
hakimiyet alanını genişleten Taliban,
Türkiye dahil hiçbir yabancı askerini
ülkede istemediğini açıkça ilan etti. Bu
durum Türk askeri ile birlikte görev
yapan biz Tercümanların ve ailelerimizin can güvenliğini tehlikeye sokmuştur. Şu anda Taliban, başkent Kabil’i
de ele geçirerek Afganistan’da tam hâkimiyet ilan etmiştir. Hâlihazırda Türk
Silahlı Kuvvetleri ve koalisyon güçleri
ile birlikte görev yaptığımız için Taliban tarafından casus ve hain olarak algılanmaktayız. Bizim ve ailelerimizin
can güvenliği ciddi manada tehlikeye
girmiştir.
Kimliklerimizin Taliban tarafından
tespit edilmesi ve sırf Türk kardeşlerimize hizmet ettiğimiz için öldürülmemiz an meselesidir.
Afganistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte canı pahasına görev
yapmakta olan tüm tercümanlar olarak
Büyük Türk Devletinden talebimiz
şudur. Diğer NATO üyesi ülkelerin
yaptığı gibi acilen bizi ve ailelerimizi
Türkiye’ye intikal ettirin ve hayatımızı
garanti altına alın.

M. Gürdal Çıngı
Sabah saat 9.30 gibi, telefonumdan haberlere bakıyordum. Bir haber
başlığı (Türkiye’nin ilk yataklı lüks
tren turu ‘Kapadokya Ekspresi’ 5
yıldızlı otel gibi olacak) dikkatimi
çekti ve haberi okudum. Ve içimden,
“nihayet yıllardır çabaladıkları Devlet
Demir Yollarının yolcu taşımacılığını
da özelleştirme işini başardılar”, dedim. Daha önce de bu yönde girişimler
olduğunu okumuştum zaten.
Ancak kısa bir süre sonra, saat
10.50’de, bu kez de bir görevden alma
haberinin başlığı (Erdoğan kritik
atama ve görevden alma) dikkatimi
çekti ve haberi okumaya başladım.
Okudukça gözlerim fal taşı gibi açıldı.
Ve öfkeyle oturup bu yazıyı yazmaya
başladım.
Yahu, her şeyin anhası var minhası

var. Her şeyin bir oluru var. Her şeyin
ahlâken ve vicdanen kabul edilebilirliği var. Ama Tayyip’in yaptıkları artık
şirazeden çıkmış durumda. Bunların
hiçbirisini gözetmiyor. Gözünü karartmış, bütün ahlâki ve vicdani değerleri
sıfırlamış durumda.
Şu olaya bakar mısınız yahu:
Devlet Demir Yolları Genel Müdürünü (nihayet) görevden alıyor ama
yerine kimi atıyor?
“Erdoğan’dan kritik atama ve
görevden alma
“(…)
“19 Şubat 2019 tarihinde TCDD
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
Başkanı olarak atanan Ali İhsan Uygun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla 4 Eylül 2021 tarihi
itibariyle görevden alındı.
“Ali İhsan Uygun’un yerine ise
Sun Group Yönetim Kurulu Başka-

Mazlumların koruyucusu ve kollayıcısı Türk Devletinin yardım ve
koruma konusunda ABD ve Avrupa ülkelerinden katbekat üstün olduğu tüm
dünyanın malumudur.
Biz de şu anda himayenize sığınıyoruz. Sahip olduğumuz eğitim ve
yeteneklerle Yüce Türk Devletine hizmetimizi Türkiye’de devam ettirmek
istiyoruz.
Saygılarımızla;
Afganistan Türk Görev Kuvveti
Komutanlığı Emrinde Görevli Tercümanlar
((https://www.cumhuriyet.com.
tr/haber/turk-misyonunda-calisan-afgan-tercumanlardan-turkiyeye-cagri-taliban-tehdit-ediyor-bizi-kurtarin-1861776)
***
Gördüğümüz gibi, kendilerinin ne
olduğunu (casus ve hain) ve nasıl bir
son beklediğini adları gibi biliyorlar.
Ve yardım dileniyorlar. Bizi satmayın,
diyorlar Tayyipgiller’e. “Diğer NATO
üyesi ülkelerin yaptığı gibi” bizi kaçırın, diyorlar. Biz de “Sahip olduğumuz
eğitim ve yeteneklerle Yüce Türk Devletine hizmetimizi Türkiye’de devam
ettirmek istiyoruz.”, diyorlar.
Ne acı bir durum…
Bir de ne yaparlar bunlar işleri bitince?
Birbirlerini satarlar? Birbirlerini
eleştirirler. Kendilerini aklamaya çalışırlar. Aynen Dr. Enayatullah Babür
Farahmand’ın yaptığı gibi:
“Dr. Enayatullah Babür Farahmand, Afgan Cumhurbaşkanı Eşref

Gani’yi de “Kimseye haber vermeden yanındaki en güvendiği iki adamı ile birlikte kaçmış. Önce Tacikistan’a sonra da Umman’a gitmiş.
Afganistan’ın bu durumları yaşamasının en büyük sorumlularından
biri kendisidir” diye eleştirdi.” (agy)
Peki başka nerede karşılaştık bu
gibi durumlarla?
İran’da karşılaştık: İran Şahı Rıza
Pehlevi’yi sattı ABD.
Kürdistan’da karşılaştık: Baba Barzani’yi ve Kürt Halkını sattı ABD.
Vietnam’da sattı işbirlikçilerini…
Nikaragua’da sattı…
Evet, görünürde canlarını kurtarıyor efendiler; işbirlikçilerin, uşakların. Biraz daha yaşamalarını sağlıyor.
Belki ileride işime yine yararlar diye,
yedekte tutuyor bunları.
Ne yazık ki bizim çok uzak olmayan Tarihimizde de bunun örnekleri
var…
Kim? Kimler?
En bilinenleri, İttihat ve Terakki
Önderleri Talat-Enver-Cemal Paşalar
ve Vahdettin ve şürekâsı…
1918 yılında, bir gece yarısı, bir
Alman Denizaltısına binip gittiler canlarını kurtarmak için.
Sonra, Vahdettin gitti Damat Ferit’iyle birlikte, takım taklavatıyla
birlikte, şürekâsıyla birlikte 17 Kasım
1922’de. Onlar da bir İngiliz gemisiyle
kaçtılar vatandan. Korkakça, gizlice…
Ve en güvendikleri İngiltere bile kabul
etmedi onları, Malta’ya sığınmak zorunda kaldılar.
Ali Kemal gibi işbirlikçiler de bir

gemiye binip canlarını kurtaramadılar.
İşbirlikçiliklerinin, vatan hainliklerinin
bedelini Halkımızın öfkesiyle ödediler.
Yine aynı Afganistan’da olduğu
gibi (4 Kasım 1922’de İstanbul Hükümeti istifa etmiş, TBMM adına görevi
Refet Paşa devralmıştı, Ali Kemal’in
5 Kasım’da linç edilmesinden sonra)
İstanbul’da İngiliz Yüksek Komiserliğine sığınan yüzlerce işbirlikçi vapurlarla Mısır, Romanya ve Yunanistan’a
kaçtılar.
Hepsi de aşağılandılar gittikleri
ülkelerde. Şan, şöhret, saltanat, şaşaa
bitti onlar için. Acınacak bir şekilde
öldüler. Cesetleri vatanlarına bile gelemedi bir kısmının…
Keşke olmasaydı. Keşke Batılı
Emperyalistlerin işbirlikçileri olmasalardı. Keşke vatansever olsalardı. Ama
olamadılar. Taht için, Saltanat için,
Makam için, Koltuk için, Para için,

Dünya Malı için vatanlarını sattılar.
Halklarını sattılar. İşbirlikçi oldular.
Vatan haini oldular.
İşte geldik bugünlere… Bakalım
şimdiki işbirlikçiler, vatan hainleri
Tayyipgiller ne yapacaklar.
Bundan 100 yıl önce olduğu gibi
bir gemiyle mi, yoksa bugün Afganistan’da olduğu gibi bir uçakla mı kaçmaya çalışacaklar?..
Bunu zaman gösterecek. Ama şimdiden bildiğimiz ve kesin olan bir şey
var:
Vatan ve Halk düşmanlarının, İşbirlikçilerin, Vatan Hainlerinin sonu
her yerde, her zaman aynı oluyor, aynı
olacak!
Bu, tarihsel bir gerçeklik.
Tarihin hükmünün önüne kim geçebilmiş ki şimdiye kadar, bundan sonrakiler geçebilsinler…q

da ilk Özel Demiryolu Tren İşletmecisi Yetki Belgesini alarak bu alanda
faaliyetlerimize başladık. Japon HIS
Global şirketi ile birlikte Kapadokya
Ekspresi adı ile 40 milyon Euro tutarındaki yatırımla turizm amaçlı yataklı
tren işletmeciliği için çalışmalarımızı
başlatmış bulunuyoruz. Bu Kapadokya
Ekspresi ile başlayacağımız bu serüvende kullanacağımız araçlarımız birer 5 yıldızlı otel şeklinde olacak, hepsi
yataklı vagonlardan oluşacak. Her bir
kompartımanda 5 yıldızlı otel standartları olacak. İlk etaptaki yatırımla
200-250 kişilik istihdam sağlanacak.
Sistem devreye girdikçe yatırım miktarı ve istihdam sayısı artacak. Proje
ülkemizde ilk olacak ve güzel bir ürün
geliştirdik.” (https://www.haberturk.
com/kapadokya-ekspresi-icin-imzalar-atildi-3026406-ekonomi)
***

Hayır.
Sağlık Bakanı da Özel Hastane sahibi değil mi?
Kültür Bakanı da, Turizm sektöründeki büyük işverenlerden birisi değil mi?
Daha yeni görevden alınan Milli
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Özel Okul
Sahibi değil mi?
Ticaret bakanı Ruhsar Pekcan, eşinin sahibi olduğu şirketten kendi bakanlığına dezenfektan alımı yapmamış
mıydı? Yani kendi bakanlığına satış
yapmamış mıydı?
Örnekleri çoğaltabiliriz. Ama gerekmiyor.
Yapmayın yahu! Etmeyin yahu!
Bu kadar da insanlıktan çıkmayın.
Bu mazlum halka bu kadar da yüklenmeyin yahu!
Bir değil birkaç üniversite mezunu binlerce, on binlerce, yüz binlerce
genç, işsizlikten bunalmış durumda.
Ruhsal sorunlarla boğuşuyor durumda bu pahalılık cehenneminde. Ve siz
Tayyipgiller, ar damarınız çatladığı
için bir görevliye on ayrı yerden maaş
veriyorsunuz-verdiriyorsunuz, zaten iş
güç sahibi olan, geliri olan, patron olan
insanları Kamuda görevlere atıyorsunuz. Ayıptır!
Bir atasözümüz, “Alma mazlumun
ahını çıkar aheste aheste”, der.
Mazlumun ahını alıyorsunuz. Kuvayimilliye ve Laik Cumhuriyet düşmanlığınız sonucu özelleştirmedik Kamu
Malı bırakmıyorsunuz. Hepsini yerli
yabancı Parababalarına peşkeş çekiyorsunuz. Türk Ordusu’nu bile Afganistan’da işletmeci konumuna düşürmeye
çalışıyorsunuz. Yani siz, bu vatana ve
halka ihanette sınır tanımıyorsunuz.
Ama hep söylediğimiz gibi: Nereye kadar?..q
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Kuzuyu kurda emanet…
nı Abdülkerim Murat Atik atandı.
1993 yılından bu yana ticari faaliyet gösteren Sun Group, 28 Aralık
2020’de Ulaştırma Bakanlığı’ndan
demiryolları için Türkiye’nin ilk
özel yolcu taşıma lisansını alan şirket olmuştu.
“Japon HIS Global şirketi ile birlikte Kapadokya Ekspresi adı ile 40
milyon euro tutarındaki yatırımla
turizm amaçlı yataklı tren işletmeciliği için çalışmalarını yürüten şirketin başındaki ismin devlet kuruluşu
olan TCDD’nin başına getirilmesi
dikkat çekti.” (https://odatv4.com/siyaset/erdogan-kritik-atama-ve-gorevden-alma-209366)
Yahu bu iş nasıl olur?
Daha 8-9 ay önce “Ulaştırma Bakanlığından demiryolları için Türkiye’nin ilk özel yolcu taşıma lisansını
alan şirket”in Yönetim Kurulu Başka-

nı, TCDD Genel Müdürü olarak nasıl
atanır?
Bakın adam (yeni TCDD Genel
Müdürü Abdülkerim Murat Atik) ve
şirketinin ortağı HIS Türkiye Genel
Müdürü H. Emre Özkur daha 2 gün
önce ne diyorlar Kapadokya Ekspresi’nin imza töreninde:
***
Kapadokya Ekspresi için imzalar
atıldı
02.04.2021
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
aracılığıyla, Global merkez ofisi Japonya’da bulunan HIS Türkiye ile Sun
Group arasında gerçekleştirilen ve Kapadokya Ekspresi ile başlayacak Türkiye’nin ilk “Yataklı Lüks Tren Turu”
projesinin imzaları bugün İstanbul’da
atıldı. Kapadokya-İstanbul arası seyahat edecek Kapadokya Ekspresi’nde
araçlar birer 5 yıldızlı otel şeklinde

olacak, hepsi yataklı vagonlardan oluşacak
Türkiye’nin ilk yataklı lüks treni
yola çıkıyor: Kapadokya Ekspresi...
Protokol törenine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak
Dağlıoğlu, Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik ve
HIS Türkiye Genel Müdürü H. Emre
Özkur katıldı.
İş birliğine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı
Ahmet Burak Dağlıoğlu, HIS ile Japonya-Türkiye arasındaki iş birliği
için uzun süredir çalıştıklarını dile getirerek, çalıştıkları konulardan birinin
de Türkiye’deki turistlerin trenle taşınması konusu olduğunu söyledi.
Dağlıoğlu, bu konuyu hayata geçirmek adına Yatırım Ofisi olarak, HIS
Türkiye ile Sun Group’u bir araya getirdiklerini belirterek, demir yolları ile
turistik hizmet verme işini 2 şirketin
bir araya gelerek hayata geçireceğini
aktardı.
HEDEF 1 MİLYAR EURO’LUK
KATKI
HIS Türkiye Genel Müdürü H.
Emre Özkur, projenin kendileri için
rüya proje olduğunu dile getirerek, Yatırım Ofisi’nin burada çok kilit bir rol
üstlendiğini söyledi.
HIS Global’in merkez ofisi Japonya’da bulunan ve 70’ten fazla ülkede
500’den fazla ofisi bulunan dünyanın
en iyi 10 seyahat operatöründen biri olduğuna işaret eden Özkur, Türkiye’de
16 yıldır hizmet veren HIS Travel markasıyla şu an iş seyahati sektörünün en
büyük ilk 5 firması arasında yer aldıklarını anlattı.
(…)
‘İLK ÖZEL YOLCU TAŞIMA LİSANSINI ALDIK’
Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik, Group olarak 1993 yılında ticari faaliyete başladıklarını, bugüne kadar Türkiye’nin
çeşitli demir yolu, hızlı tren ve şehir içi
raylı sistem projelerinde başarılı faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktardı.
Türkiye’de 25 yıldır demir yolu
sektöründe çalıştıklarına dikkati çeken
Atik, şu bilgileri verdi:
“28 Aralık 2020’de Ulaştırma Bakanlığı’ndan Türkiye’nin ilk özel yolcu taşıma lisansını demiryolları için
almış olduk. Yolcu taşımacılığı alanın-

Şimdi bu yeni Genel Müdür, kimin
için çalışır Allah aşkına?
Yönetim Kurulu Başkanı olduğu
Şirket adına mı, yoksa Kamu adına
mı?..
Yapmayın, insanları, eski Yargıtay
Başkanı Mehmet Uygun’un söylediği
gibi, “vicdanı ile cüzdanı arasına sıkıştı”rmayın.
Ha, bu insanlar zaten cüzdanı seçen
insanlar ki bu görevlere atanıyorlar.
Yani tesadüfî, bilmemeden kaynaklanan bir yanlışlık yok atamada. Yoksa,
böyle bir görevi kabul eder mi hiç?
Etmez. Affını ister. Görevi kabul
etmez. Ve o zaman insan sıfatı taşır.
Ama hem bu Abdülkerim Murat
Atik hem de bunun gibi görevlere atananlar, artık insanlıktan çıkmış, başka
tür bir yaratık olmuş insanlar.
Üstelik Tayyip bunu yeni mi yapıyor?
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Av. Tacettin Çolak
Sarı sendikacılık en bilinen tanımıyla; temsil ettiği üyelerinin hak ve
çıkarlarını işverenler karşısında savunmayıp, imzaladığı satış sözleşmeleriyle ve bu sözleşmelerin uygulanması
sürecinde patronlara hizmet eden sendikacı tipidir.
Meslek edindikleri sendikacılıktan
haksız kazançlar elde ederler.
Şimdilerde, AKP’li bürokratların
sekiz on yerden maaş almaları konuşuluyor. Oysa bu olgu yıllardır sarı
sendikacı camiasında yaşanan rezilliklerin başında gelirdi.
Üyeleri asgari ücret düzeyinde ya
da bir tık üzerinde maaş alan sarı sendikacılar, kendileri sendikadan aldıkları uçuk düzeydeki maaşların yanında, işlevsiz vakıf, kooperatif, vb. başka
organlardan da maaş alırlar. Yaptıkları
her toplantı karşılğında“huzur hakkı”
vb. yollarla vurgun vururlar.
Evinin kirasını, elektrik, su, telefon
faturalarını da sendikaya yıkarlar.
Altlarındaki makam arabalarının
her türlü aile işinde kullanıldığı ise
“vakayı adiye”dendir.
Kimse sormaz sorgulamaz. Soran
işçinin ise hemen sesi kesilir, işten attırılır. Hasbelkader yönetime gelenlerden birisi sorarsa da en hafifinden bir
sonraki genel kurulda liste dışı bırakılır. Israrcı olursa anında bir kulp takılır
yönetimden düşürülür ve sendikadan
ihraç edilir.
Vurguna, talana karşı çıkan ve haksızlığa uğrayan kişi mahkemelere gitse bile oralarda da “haklı”(!) çıkar bu
sarılar.
İşçilere emeklilikte ya da iş sözleşmelerinin feshinde ödenen Kıdem Tazminatında tavan vardır. Yani bir yıllık
kıdem tazminatı en yüksek devlet memurunun alacağı emeklilik ikramiyesini geçemez. Ama sendikacıların görevi
bıraktıklarında “hizmet ödeneği” adı
altında aldıkları tazminatta bir sınırlama yoktur. Bunun ne miktarda olacağına genel kurullarda karar verilir.
Devlet de bu vurguna çanak tutar.
Sarı sendikacılığın önünü açar.
Sarı sendikacıların alçak “marifet”lerinin hangi birini yazalım... Bunları anlatmaya sayfalar yetmez.
Hikmet Kıvılcımlı, yarım yüzyıl
öncesinde yaptığı veciz tespitlerle sarı
sendikacılığı bakın nasıl teşhir eder.
“Türkiye’de bugün bir sendikalar meselesi yok, bir sendikalar
faciası vardır. Sağlı, sollu Devletçilerimizin o başarılarını kimse
inkâr edemez; Sendikaları da devletçiliğimizin tıpatıp kopyası yaptılar. Sendika, Devlet içinde özel bir
Devletçilik oldu. Bir yol Sendikaya
yazılan işçi, ömür boyunca sendikanın “tebaa”sı durumuna giriyor,
uygunsuzluk görüp çıktığı zaman
bile sendikaya “dayanışma aidatı”
adıyla vergi ödemek zorunda kalıyor. Sendika aidatını işçinin kendi
eliyle vermesine müsaade edilmiyor.
Devlet baba, Sendika yavrusunu
kendisine benzetmekle kalmamış,
kendisinden daha nazlı tutmuş-

Sarı Sendikacılıkta Sınır Tanımayanlar
tur. Devlet yılda iki öğün vergi alır.
Sendika her aybaşı alacağını (tahsil
masrafına ve zahmetine bile katlanmaksızın) hazırca kesilmiş, biçilmiş
olarak cebinde bulur. Toplanan aidat, ya süslü salonlarda gösterişli
bir iki nutuk atılarak ele geçirilir;
yahut iki yılda beş on kişi ile “Genel
Kurul!” denilen bir alicengiz oyunu
tertiplenir, danışıklı döğüş zabıtlar
tutulur; tamamıyla hazır yiyici, tamamıyla işçi sınıfına kazık atmakla
görevlendirilmiş, sendikacı adlı yeni
bir zümre vurgunculara yem olur.
“İşyerinde geceli gündüzlü çalışırken 200 lira aylık ücreti güç bulan
kişi “Sendika Organlarında görevli”
oldu muydu: aylığını 2000 liradan
aşağıya düşürtmemek için girmedik
kalıp bırakmaz. İşverenle cakalı ve
kapalı oturumlarda işçi haklarını
kırışır; Devleti de atlatmak yoluyla
açıktan ve havadan büyük sus payları kopartır. Bütün o işçiyi satarak
vurulan gayrimeşru kazançlar, alınan “Yönetici” maaşlarını gölgede
bırakır. Dün işçi iken nefesi açlıktan
kokarak, beş on kilometrelik çamurlu yolları yarım yırtık pabuçla
tabana kuvvet yürüyen kimse, şimdi “Sendika lideri” kesilir kesilmez,
altında özel otomobil görmezse,
haksızlığa uğramışça gocunur. Bir
iki yılda, kendisinin veya
eşinin üstüne bir apartman daireciği yaptırmayan sendikacı görülmedik namus ve insaf sahibi
sayılır. Kooperatif adı
altındaki çapul girişkenliklerini başta Devlet gelmek üzere, bütün mali kurumlar ve İşçi Sigortaları
destekler: normalin iki
misli pahalıya çıkartılan
inşaat, işçileri yirmi yıl
borç ödeme işkencesinden
başlarını kaşıyamaz hale
getirir. Bu marifetlerini
azımsayıp, canı sıkılan sendikacı
ağa, dilerse “Avrupa tetkik gezisine”
çıkar, dilerse kendisini Amerika’ya
“Davet” ettirip, hak ettiği Kadillak
arabasıyla geri döner.
“Her gün, herkesin gözleri önünde akıp giden sendika faciasının
her yanını anlatmak ciltlere sığmaz.” (Hikmet Kıvılcımlı, Uyarmak
İçin Uyanmalı Uyanmak İçin Uyarmalı, Derleniş Yayınları, 2014, Dördüncü
Baskı, s. 90-91)
Kıvılcımlı bu satırları kaleme alındığı yıllarda Kamu Çalışanları sendikalı değildi. 90’lı yılların başında,
Uluslararası Sözleşmelerle kamu çalışanlarına tanınan sendikal örgütlenme
hakkının Anayasanın 90’ıncı maddesi
çerçevesinde ülkemizde de uygulanması gerektiğinden hareketle; kamu
çalışanlarının sendikalaşma mücadelesi başladı. Başlangıçta mesleki dernek
örgütlenmeleri şeklinde yürütülen çalışmalar kısa sürede sendika örgütlenmesine sıçradı.
Verilen zorlu, kahırlı ve kahramanca mücadelelerle Anayasal değişiklik-

lerin yapılmasının sağlanması ile birlikte Kamu Çalışanlarının sendikal ve
toplu sözleme düzeninin kabul edildiği
4688 sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu”
ile özel bir yasaya kavuştular.
Her ne kadar bu yasada grev hakkını da içeren özgür toplu pazarlık
düzeni getirilmemişse ve son tahlilde
hükümetin dayatmalarını kabul etmek
zorunluluğu bulunmaktaysa da geçmişe göre bir kazanım olduğunu açıktır.
Konumuz bakımından ise 4688
sayılı yasa da İş Mevzuatında yer
alan 6536 sayılı Sendikalar ve Toplu
Sözleşme Yasası da sarı sendikacılığı
besleyen, önünü açan kanallar barındırmaktadır.
Bu kanalların en önemlisi Kıvılcımlı’nın yukarıda belirttiği “Sendika
aidatını işçinin kendi eliyle vermesine müsaade edil”memesidir. Yani
sendika aidatlarının işveren tarafından
doğrudan işçinin kazancından kesilerek sendika hesabına aktarılması olan
“chek-off” sistemidir. Yine üye istifa
etse de “dayanışma aidatı” haksız kazancıyla sendikayı beslemeye devam
ediyorlar.
Hal böyle olunca da hem işçi sendikaları hem de Kamu Çalışanları sendikaları içindeki sarı sendikacılar ihanette sınır tanımıyorlar.

Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıl
Kamu İşçilerin TİS görüşmelerinde
günlerdir peşrev çeken Türk-İş Başkanı anında işçileri satışa getirdi ve
tören sırasında açık kalan mikrofon sayesinde ihanetini itiraf ettiğini görmüş
olduk.
Bu yıl da Kamu Çalışanları içinde
AKP eliyle büyütülen Memur Sen ve
Kamu Sen’ci sarı sendikacıların ihanetini gördük. Onlar da son güne kadar
peşrev çektiler. Hatta son gün Ankara’da yaptıkları mitingde “hükümet
müzakere edebileceğimiz rakamlara
gelmeden görüşme yapılmaz” türünden laflarla hükümete “meydan” bile
okudular.
Ama aynı gece Kamu Çalışanlarını
utanmazca satışa getirdiler. Sözleşme
görüşmelerine başlarken; 2022 yılı için
% 21 maaş artışı, artı yüzde 3 refah
payı, artı 600 lira seyyanen zam, 2023
yılı için yüzde 17 maaş artışı, artı yüzde 3 refah payı istedikleri halde; yüzde
5 + yüzde 7 ile yüzde 8 + yüzde 6’ya
imza atıp geçtiler.
Oysa ülkede gerek enflasyon oranı

HKP’den:

Partimiz,
AKP’giller’in Ravza Kavakçı’ya para aktarmasını yargıya taşıdı!

AKP’giller’in bitmiyor yolsuzlukları, peşkeşleri, vurgunları…
Her gün bir yenisi ortaya çıkıyor.
Yıllardır boşuna demiyoruz; AKP’giller, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin bütün hükümetlerinin toplamından çok
daha fazla kamu malını hırsızladılar,
Emekçi Halkımızın ürettikleri değerlerin üzerine çok daha fazla çöktüler,
diye. Yapılan vurgunların, soygunların
haddi hesabı yok.
Bir kez daha ortaya çıktı, İstanbul
Büyükşehir Belediyesini neden çok istedikleri. Çok ağlamışlardı kaybettiklerinde, çok direnmişlerdi vermemek
için. Nedeni belliymiş: İBB’yi tarikatlara, yandaşlara, derneklere, vakıflara
kaynak aktarma, peşkeş çekme merkezi olarak kullanmışlar yıllarca.
Ravza Kavakçı Kan da kendisine
İBB tarafından kaynak aktarılan bir
CIA İslamcısı, bir AKP’giller elemanı.
Hem de aile boyu. Hak etmediği şe-

kilde İBB’de işe alınan, hak etmediği
şekilde ABD’ye “eğitim” görsün diye
gönderilen, hak etmediği şekilde bütün
masrafları karşılanan bir Ortaçağcı,
Ravza Kavakçı Kan.
İşte HKP olarak; İBB’nin Ravza
Kavakçı Kan’a da yıllarca hak etmediği paralar göndermesini yargıya taşıdık. Toplamda 155 bin dolar ve 59
bin lira…
Milyon, milyar dolarların yanında
okunur mu esamesi?
Evet okunur... Halkın parasıysa
okunur. Peşkeşse okunur. Değil binler,
milyonlar, milyarlar, bir kuruş bile olsa
hesabı sorulur. Hesabını sorarız.
Suç duyurumuz sonrası Partimizin
MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın
yaptığı açıklama aşağıdadır:
***
Evet, Değerli Halkımız;
Bir suç duyurusu daha yapıyoruz.
Bir peşkeşi yine yargıya taşıyor, Tari-

hin hafızasına kaydediyoruz. Tarihe bir
kez daha not düşüyoruz. Bir kez daha
Savcılarımızı göreve davet ediyoruz.
Ve bir kez daha umuyoruz ki, bu kadar aleni bir peşkeş için yaptığımız suç
duyurusunu savcılar ihbar kabul eder,
gereğini yaparlar. Peşkeş çekilen İstanbul Halkının parasının İstanbul Halkına iade ederler.
İstanbul Halkının parasının peşkeş
çekildiği isim Ravza Kavakçı Kan.
AKP Milletvekili. Müfettiş Raporunu
haberleştiren Barış Pehlivan’dan anlatalım hikâyeyi, daha doğrusu peşkeşi.
Amacı Halkın ulaşım ihtiyacını
karşılamak olan İBB’nin iştiraki İstanbul Ulaşım AŞ, ulaşım faaliyetleriyle
ilgili İBB şirket personelinin yurtdışında eğitim görebilmesi için 4 Ağustos
2008’de bir karar alır. Ravza Kavakçı
Kan, ABD’deki Harvard Üniversitesi’nin doktora bölümüne 24 Kasım
2008’de kabul edilir. Kabul mektubu,

yüzde 40 civarlarındadır.
Bu ihanetin karşılığı olarak da sadece işkolunda yüzde bir üye sayısına
ulaşan sendikaların üyelerinin yararlandığı ve üç ayda bir verilen toplu
sözleşme ikramiyesini 135 liradan
400 liraya çıkarmakla övünmekteler.
Bu “övünme” bile aslında sarı sendikacılığın ele verilmesidir.
Yukarıda belirttiğimiz gibi nasıl istifa eden işçiyi “dayanışma aidatı” ile
kendine bağlı tutuyorlarsa burada da
kamu çalışanını yüzde bir barajını aşan
sendikaya üye olmaya zorlamaktalar.
Hani Anayasada, uluslararası sözleşmelerde ve hatta sendika yasalarında “sendika seçme özgürlüğü” vardı?
Hani hiç kimse bir sendikaya üye olmaya, olmamaya ya da bir sendikada
üye kalmaya zorlanamazdı? Bu ekonomik rüşvet Allah’ına kadar baskı ve
zor aracı değil mi? Anayasanın eşitlik
ilkesi bunun neresinde?
Bir de Tayyip kalkmış, “memuru
merdiven altı sendikaların elinden
kurtaracak”mış! Yahu asıl senin bu
satış sözleşmelerini imzaladığın sarı
sendikalar merdivenaltı olarak kuruldular. AKP iktidarına kadar kimse
yüzlerine bakmıyordu. Yöneticilerine
bile baksan, her biri üst düzey idari
kadrolardan. Bu sendikalara üye olan
gariban memur da “çalışırken kolay
iş verirler, tayinimi yaparlar, nöbetlerimi ayarlarlar” gibi sudan gerekçelere sığınmakta maalesef. Tabiî bu
onurlu bir duruş değildir. Kişisel
menfaatler peşinde koşarak, sadaka
siyasetini kabullenmenin
savunulacak hiçbir yönü
ve hiçbir haklı mazereti
olamaz.
Memur sendikaları böyle de işçi sendikaları çok mu
iyi?
Tabiî ki değil…
Türk-İş 1952’den bu
yana aynı sarıların hakimiyetinde. Hatta tek başına sarı
sendikacı demek bile yeterli
olmuyor, bir de gangsterlikleri var bunların. Doğru
tanımlama “sarı-gangster
sendikacı” olmalı.
Bunlar, kendilerinin ihanetini görüp istifa eden işçiyi işten attırmaktan,
dövmekten, yaralamaktan ve hatta
öldürmekten bile çekinmezler. Bunların bazıları kendilerine “milliyetçi,
devrimci-sosyalist” yaftası takarlar.
Ambleminde kurt resmi olan Türkİş’e bağlı Türk Metal Sendikası’nda
ve TÜMTİS Sendikası’nda bu örneğe
uyan sarı-gangster sendikacılar yönetimdedir.
TÜMTİS 2002’de İstanbul Ambarlar’da Nakliyat-İş’e geçtiği için üç
işçiyi katletti. Şimdilerde ise yine sarı-gangster sendikacılığın örneklerini
sergilemeye başladılar.
Devlet ve işveren destekli olarak
Nakliyat-İş’in yürüttüğü örgütlenmeleri baltalamaya giriştiler. En belirgin
ihanetleri Yemeksepeti’nde gösteriyorlar.
Nakliyat-İş 2021’in Ocak ayında
toplamda 6200 kişinin çalıştığı Yemeksepeti işyerinde 2200 işçiyi üye
yapmıştır. Nakliyat-İş’in Yemeksepeti
örgütlenmesinde gerekli olan yüzde 40
işletme çoğunluğu olan 2480 sayısına
ulaşmasına ramak kala sözde solcu

geçinen patron, Çalışma Bakanlığı ile
anlaşarak bilgisayar üzerinde yaptıkları hile ile işyerinde çalışan işçilerin
işkolunu değiştirerek Nakliyat-İş’in
üyeliklerini bir anda geçersiz kıldılar.
Bununla ilgili Nakliyat-İş tarafından
bakanlık önü dahil çeşitli protesto
eylemleri yapılmış, bakanlığa itirazlar edilmiş, davalar açılmıştır. Açılan
davalar halen görülmekte olup Türkiye’deki kaplumbağa hızı ile ilerleyen
yargı sürecinin sonuçlanması beklenilmektedir.
Bu süreçte; çeşitli sendikalar ve
meslek örgütleri Nakliyat-İş’in Yemeksepeti Örgütlenmesi ve mücadelesiyle ilgili dayanışma bildirileri yayımladılar. Fransa ve Yunanistan’da
Yemeksepeti işçileri ile dayanışma
eylemleri yapıldı.
Yukarıda belirtilen muvazaa ile
yapılan işkolu değişikliği sonucunda
“Ticaret- Eğitim Büro iş kollarına” geçirilen işyerlerinde fırsatçılık yaparak
Hak-İş’e bağlı Öz Büro-İş, üye yapmaya yönelik faaliyetlerde bulunmuş,
ancak Yemeksepeti İşçilerinin tepkisi
ile karşılaşmıştır.
Bu arada başka fırsatçı, Türk-İş’e
bağlı TÜMTİS ortaya çıkmış, Yemeksepeti işverenin taşımacılık işkolunda
bıraktığı Manisa, Düzce ve Yalova
civarındaki 71 çalışandan 34’ünü üye
yaparak Bakanlığa yetki tespiti başvurunda bulunmuş, Bakanlık da hemen
çoğunluk tespiti vermiştir.
Oysa 6356 Sayılı Yasanın 43’üncü
maddesinin son fıkrasına öngörülen
“İtiraz, karar kesinleşinceye kadar
yetki işlemlerini durdurur.” hükmüne göre Nakliyat-İş’in açtığı dava
sonuçlanmadan Bakanlık tarafından
Tümtis’in başvurusu hakkında işlem
yapılması mümkün değildir.
Ama yasayı takan kim?
Bakanlık ve patronun yaptıkları
neyse de Hak-İş’e bağlı Öz- Büro İş
Sendikası ve Türk-İş’e bağlı TÜMTİS’in yaptığı Sarı Sendikacılık değil de nedir? Hatta “sarı” sıfatı yetmez, gangster sendikacılıktır bunların yaptığı.
6200 işçinin çalıştığı yerde 34 kişi
ile yetki almak bir zafer midir?
Utanmadan bir de sağda solda Yemeksepeti örgütlenmemiz diye millete
yutturuyorlar. Bazı zavallılar da bunu
yiyor. Demiyorlar ki, “bu işyerinde
daha önce Nakliyat-İş’in örgütlenmesi vardı, eylemler yaptı, onlara
ne oldu da siz devreye girdiniz?” Ya
da “6200 işçinin çalıştığı bir işyerinde 34 kişi ile nasıl yetki alınıyor, bir
açıklar mısınız?” da demiyorlar. Velhasıl, sarı-gangster sendikacılıkta sınır
tanımayanlara prim veriyorlar.
Valla bu sarı-gangster sendikacıları hangi yönleriyle anlatsak anlatalım
yine de birçok yönden eksik kalır. O
nedenle zaten bir hayli uzayan yazıyı
boşuna uzatmış oluruz.
Kıvılcımlı Usta’nın dediği gibi;
“Her gün, herkesin gözleri önünde
akıp giden sendika faciasının her yanını anlatmak ciltlere sığmaz.”
Bu sarı-gangster sendikacılığın
panzehiri Devrimci Sendikacılıktır.
Nakliyat-İş; karşısına çıkartılan
her türlü engele rağmen bu yolda emin
adımlarla yürümekte ve yol almaktadır.
Çoğaltmalıyız. q

baba Yusuf Ziya Kavakçı’nın Teksas’taki evine gönderilir. Bu kabulden
hemen sonra, yani 1 Aralık 2008’de
Ravza Kavakçı Kan, İstanbul Ulaşım
AŞ’ye iş başvurusunda bulunur, 16
Aralık 2008’de de şirketin çalışanı
olur. Yani ABD’ye gideceği kesinleşen
Ravza Kavakçı İBB şirketinde işe başlatılır.
23 Aralık 2008 tarihinde İstanbul
Ulaşım AŞ Genel Müdürü Ömer Yıldız, Harvard Üniversitesi’ne sponsorluk mektubu yazar. Mektupta Ravza
Kavakçı Kan’ın eğitim masraflarının,
sağlık sigortası bedelinin, ABD’de kaldığı süre içerisindeki geçim harcamalarının ve daha birçok giderinin İBB
tarafından karşılanacağı taahhüt edilir.
4 Ağustos 2008’de alınan karar
ulaşım faaliyetleriyle ilgilidir, Ravza
Kavakçı Siyaset Bilimi okumaya gönderilir.
Öğrenci Yurdu yapmayı lüks gören, üniversite öğrencisine burs için
olmadık zorluklar çıkartan, ödediği
krediyi almak için senetler imzalatan
AKP’giller, kendi yandaşlarına karşılıksız veriyor krediyi. Nasılsa cebinden

4 bin dolar, her ay da 2 bin dolar. Yol
masrafları da İBB’den yani İstanbul
Halkından. Toplamda 155 bin Dolar ve
59 bin Lira.
Bu peşkeş için; Ravza Kavakçı
Kan, 2008 tarihinde görevli İBB Genel
Sekreter ve Yardımcıları, Ömer Yıldız
(İstanbul Ulaşım AŞ Eski Genel Müdürü), 2008 tarihinde görevli İstanbul
Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Suç Duyurusuna konu
olan işleme imza atan İBB Çalışanları
hakkında; “Nüfuz Ticareti”, “İrtikap”,
“Görevi Kötüye Kullanma”, “Kamu
Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.
Biz bu peşkeşlere sessiz kalamayız.
Milyonların hakkı var bunda. Bu suç
duyurularını yapmak, bizim için bir
görev. İnanıyoruz ki yapmış olduğumuz bu suç duyuruları, gün gelip devran dönünce, güçlerini Hukuktan ve
vicdanlarından alan Hâkimlerin, Savcıların elinde birer iddianame olacak.
Buna inancımız tam!
14 Ağustos 2021
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Prof. Dr. Özler Çakır
AKP’giller, şimdi de üniversitelere yabancı uyruklu öğrenci
alımı ayağından
Ortaçağcı Taliban militanlarını
üniversitelere, ülkemize yerleştirmeyi hedefliyorlar
Prof. Dr. Özler Çakır
23 Ağustos 2021 tarihinde, Habertürk televizyon kanalında canlı yayın
yapılmakta. Programa, Taliban’ın iktidarı ele geçirmesinin ardından Afganistan’daki gelişmeleri takip etmek
üzere Kabil’de bulunan sunucu Mehmet Akif Ersoy bağlanıyor.
Diyor ki: “Biz yayın yaparken
bir Taliban mensubu yanımıza geldi. Türkçe biliyordu. Konuştu. Kendisini göstermemizi istemedi. Yayın
bittikten sonra bana kimliğini gösterdi. Sonra bir yazı gösterdi. Malatya’da İnönü Üniversitesi’nden
kabul almış. Türkiye’ye gitmek istediğini söyledi. ‘Ben Türkiye’de üniversiteden kabul aldım. Türkiye’de
okuyacağım’ dedi. Ben de baktım
evraklarına. Dedim ki ‘ben gazeteciyim, böyle bir kontağım yok.’ Bunu
niye anlattım? Yani böyle bir durumla da karşılaştık.”
Sunucu Hülya Hökenek durumu idare etmeye çalışarak: “Ama
Taliban üyesi biri üniversiteden
kabul almış değil, değil mi? Yani
orada normal yaşayan biri, herhangi biri?” diye araya giriyor. Bunun
üzerine Ersoy, çok açık biçimde
“Hayır, hayır. Burada bayağı silahlı
bir Taliban mensubu” dedikten sonra “ Evraklarını da bana gösterdi”
diye ekliyor.” (https://tr.sputniknews.
com/20210823/haberturk-tv-sunucusu-ersoy-bir-taliban-uyesi-bana-inonu-universitesinden-kabul-aldim-dedi--1048259756.html)
CIA-Pentagon diniyle afyonlanarak kelle-boğaz kesen birer canavara
dönüştürülmüş, bu insanlıktan çıkmış
Ortaçağcı Cihatçıların artık ülkemiz
üniversitelerinde ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşacağının haberi 83
milyonun gözü önünde yapılmış oluyor.
Haber üzerine, AKP’giller’in Reisinin atadığı biatçı İnönü Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayı ikrar ediyor: “Afganistan
uyruklu öğrencilerin kayıtları Devletimizin ilgili güvenlik birimleri
ile değerlendirildikten sonra yapılacaktır. İnönü Üniversitesi olarak
konuyu yakından takip etmekteyiz”
diyor.
Ardından, konuyla ilgili yazılı
açıklama yapıyor Kızılay: “Bir ulusal
TV haber kanalının Afganistan’da
yaptığı canlı yayın sırasında üniversitemizin adının geçtiği bir haber
yayınlandı. Haberin yanlış algılara sebebiyet vermemesi için konu
hakkında aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gereği duyulmuştur.
İnönü Üniversitesi Yabancı Uyruklu
Öğrenci Sınavı (İNÜ-YÖS), her yıl
dünya genelinde yaklaşık 20 ülkede
ve ortalama 50 merkezde yapılmaktadır. 2021 yılındaki sınavımıza katılan yabancı uyruklu öğrenci sayısı
4 bin 486’dır. Bu sınavlar, Türkiye
Maarif Vakfı ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt dışı eğitim kurumlarında gerçekleştirilmektedir. 20212022 Eğitim - Öğretim Yılı İNÜYÖS, Afganistan’da Maarif Vakfı
Türk Okullarında, 4 ayrı merkezde
19 Haziran 2021 tarihinde yapıldı.
Bu sınav merkezleri Kabil, Mezar-ı
Şerif, Kandahar ve Herat şehirleridir. Bu sınava giren öğrencilerin
büyük bir kısmı Türk okullarının
kendi öğrencilerinden oluşmaktadır.
Sınava giren Afganistan uyruklu
öğrenci sayısı 384 olup sınav sonucuna göre yerleşmeye hak kazanan
öğrenci sayısı 105’tir. Üniversitemize şu ana kadar ön kayıt yaptıran
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AKP’giller, şimdi de üniversitelere yabancı uyruklu öğrenci alımı ayağından
Ortaçağcı Taliban militanlarını üniversitelere,
ülkemize yerleştirmeyi hedefliyorlar
öğrenci sayısı ise 64’tür.” (https://
tr.sputniknews.com/20210823/haberturk-tv-sunucusu-ersoy-bir-taliban-uyesi-bana-inonu-universitesinden-kabul-aldim-dedi--1048259756.html,
https://www.gazeteduvar.com.tr/inonu-universitesinden-talibanci-ogrenci-aciklamasi-afgan-ogrencilerin-kayitlarini-guvenlik-birimleri-degerlendiriyor-haber-1532713)
Yahu ne yanlış algısı, daha neyin
değerlendirmesini yapacaksınız? Gözlerini kırpmadan insan boğazlayan,
kelle kesen, hamile kadınların karınlarını deşen, ellerinden kan damlayan,
kadın düşmanı, eli silahlı Taliban cellâtlarına üniversiteye kabul belgelerini vermişsiniz. Haber sunucusu bunu
kararlılıkla teyit ediyor.
Zaten siz de açıklıyorsunuz, sicili
belli Türkiye Maarif Vakfı okullarında
bu işi kotardığınızı.
Hazır yeri gelmişken, Türkiye Ma-

“Mütevelli heyeti, gerektiğinde
Türkiye Maarif Vakfı resmi senedinde değişiklik yapabilecek.
“Türkiye Maarif Vakfı’nın organlarında görev alanlar, Pasaport
Kanunu’nun ilgili madde kapsamındaki Türkiye Cumhuriyeti dış
temsilcilikler nezdindeki müşavirlere tanınan haklardan yararlanacak.
“Vakıf, yurt içi ve yurt dışında
iktisadi işletme veya sermaye şirketi
kurabilecek, devralabilecek ve ortak olabilecek.
“Vakfın gelirleri, ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan hibeler
de dahil olmak üzere her türlü şartlı,
şartsız bağışlar, yardımlar, yurt içi
ve yurt dışı her türlü ürün, hizmet,
menkul, gayrimenkul, irat ve vasiyet bağışları, ayni ve nakdi yardımlar, vakıf faaliyetlerinden elde edilen
muhtelif gelirler, iktisadi işletmeler,
iştirakler ve ortaklıklardan sağla-

arif Vakfı kimlerden derleşik, ne menem bir vakıf, bir kez daha göze batıralım:
Türkiye Maarif Vakfı’nın kurulması, Ortaçağcı İki Amerikancı Gücün
-FETÖ ve AKP’giller’in- 15 Temmuz
Ganimet Paylaşım Savaşı’nın hemen
öncesine denk geliyor. Mecliste 17
Haziran 2016 tarihinde 6721 sayılı yasanın kabul edilmesiyle kuruluşu gerçekleşiyor. Kanuna göre, vakfa; “yurt
dışında insanlığın ortak birikim ve
değerlerini esas alarak, örgün, yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden, üniversite eğitimine kadar
tüm eğitim süreçlerinde burs verecek, okul, eğitim kurumu ve yurt
gibi tesisler açma” yetkisi veriliyor.
(https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6721.pdf)
Türkiye Maarif Vakfı’nın yönetim
organlarını, Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oluşturuyor.
Vakıf:
“Bütün bu faaliyetleri yürütebilmek, faaliyetleri organize edebilmek
için yurt içi ve yurt dışından nakdi,
ayni yardım kabul edebilecek olan
vakıf, yurt içi ve yurt dışında gelir
sağlayıcı işletmeler kurabilecek, ortak olabilecek.
“Faaliyetleri tek başına, tüzel
veya gerçek kişilerle ortaklıkla yapabilecek olan vakıf, gerektiğinde
sadece tanıtım amaçlı faaliyetlerde
de bulunabilecek.
“İhtiyaç halinde faaliyetlerini,
özel hukuk tüzel kişiliğine haiz şirketler kurarak veya devralarak gerçekleştirebilecek.
“Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt dışında örgün ve yaygın
eğitim kurumları açılan şehirlerde,
diğer kamu kurum ve kuruluşları
aynı amaçla başka birimler oluşturamayacak.
“Mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşacak
vakıfta, 12 üyeli mütevelli heyeti karar organı olacak.
“Mütevelli heyeti üyelerinin 4’ü
Cumhurbaşkanı ve 3’ü Bakanlar
Kurulu tarafından atanan 7 daimi
üye ile 2’si Milli Eğitim Bakanlığı
temsilcisi olmak üzere, Dışişleri ve
Maliye bakanlıkları ile YÖK temsilcilerinden oluşacak.

nan gelirler, vakıf taşınır ve taşınmaz varlıkları ile diğer haklarının
değerlendirilmesiyle sağlanan gelirler, Bakanlar Kurulu kararıyla genel bütçeden ve ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarından aktarılacak tutarlardan oluşacak.
“Yürürlük tarihinden itibaren 1
ay içerisinde Türkiye Maarif Vakfı’nın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra vakfa devredilmek
üzere, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyon lira aktarılacak.
“Vakfın kuruluş merkezi olarak
kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca uygun görülen taşınmaz, bedelsiz olarak verilecek.
“Türkiye Maarif Vakfı’nın kurulmasından ve teşkilatlanmasının
tamamlanmasından sonra, Milli
Eğitim Bakanlığının uygun gördüğü, yurt dışında kamuya ait varlıklar Bakanlar Kurulu kararıyla
bedelsiz olarak vakfa devredilecek”
(https://www.ntv.com.tr/turkiye/turkiye-maarif-vakfi-kuruluyor,73NgZu6Xg0-d6aL68cFiZQ)
Vakfa tanınan yetkilere bakar mısınız?!
Yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı’na
tanınmış olan Türkiye Cumhuriyeti
adına başka ülkelerde doğrudan eğitim
kurumu açma imtiyazı bu vakfa da verilmiş oluyor.
Vakıf, 15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı’nın ardından, FETÖ’nün
yurtdışındaki okullarını devralmaya
başlıyor. Kaçak Saraylı’nın yardımcısı
Fuat Oktay, 2020 yılında yurtdışındaki
FETÖ okullarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Maarif Vakfı ile ilgili
olarak şunları söylemekteydi:
“Kuruluşundan bu yana daha
3 buçuk 4 yıl geçmiş olmasına rağmen 104 kadar ülkeyle resmi temas
kurulması; 51 ülkede bilfiil temsilcilik açmak üzere 66 ülkede faaliyet
gösteriliyor olması takdire şayandır.
Ayrıca 19 ülkede hain terör örgütü FETÖ iltisaklı 213 okul Maarif
Vakfımız tarafından devralınmış 40
ülke ile de bu okulların devri konusunda protokol imzalanmıştır.”
(https://www.cumhuriyet.com.
tr/haber/saraydan-yurtdisindaki-feto-okullariyla-ilgili-yeni-aciklama-1721383)
(Bu yazının yazıldığı süreçte,

25.08.2021tarihinde Talim Terbiye
Kurulu üyeliğine atanan Prof. Dr.
Mustafa Gündüz’ün FETÖ bağlantılı
olduğu da basında yer almaktaydı : https://odatv4.com/makale/erdoganin-atadigi-isim-zaman-gazetesinden-cikti)
Vakfın WEB sitesinde, güncel durum bilgisi ile ilgili olarak bazı veriler:
Eğitim Faaliyeti Yürütülen Ülke
Sayısı: 44
Faaliyette Bulunulan Ülke Sayısı:
67
Eğitim Kurumu Sayısı: 359
Öğrenci Sayısı: 41.795
Yurt Sayısı: 41
Vakfa ait en fazla okulun bulunduğu ülke 83 okul ile Pakistan. Bunu
49 okul ile Afganistan izliyor. Bu iki
ülkenin ardından faaliyet yürütülen
44 ülke içinde üçüncü sırayı 21 ülke
ile Mali alıyor. Yurt sayıları ise: Pakistan 11, Afganistan 12, Mali 1. Faaliyet gösterilen ülke yoğunluklarına
bile baktığımızda ele aldığımız konu
ile ilgili önemli bağlantılar oluşmaktadır. Vakıf tarafından açıklanan tüm
verileri, merak eden okurlarımız bağlantısını verdiğimiz sayfadan edinebilirler. (https://www.turkiyemaarif.org/
page/42-DUNYADA-MAARIF-16,
erişim tarihi 26.08.2021)
Vakfa para akışı ise Sayıştay tarafından 2019 yılında yapılan incelemelerde sorgulanmış. Konuyu Sözcü
gazetesi şu başlıkla gündem yapmış:
“Sayıştay: Türkiye Maarif Vakfı’na
1.1 milyar TL aktaran Milli Eğitim
ve Hazine, Denetim Kurulu’nda
niye yok?”
Ardından haberde şu ayrıntılara
yer verilmiş:
“Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar
Kurulu onayıyla, 3 yılda MEB ve
Hazine’den 1 milyar 120 milyon TL
aktarıldığı ortaya çıktı.”
“MEB’den, ciddi ödenek transferi gerçekleşmiş” “2016’da, kuruluşunda 1 milyon TL aktarılmış.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 1 milyon TL’ye ek olarak 63 milyon 500
bin TL daha eklenmiş. 2017’de 163
milyon 700 bin TL, 2018’de 270 milyon TL yani 3 yılda 498 milyon 200
bin TL kaynak aktarılmış”.
“Maarif Vakfı’na 2019’da 541
milyon TL daha kaynak aktarılmış.
Bütçeden aldığı para, toplam 1 milyar 120 milyon TL’ye çıkmış”
“Sayıştay raporunda, “Yönetilen bütçe ve genel bütçeden aktarılan tutarlar çok büyük. Vakfın,
mali durumunun profesyonelerce
denetlenmesi, yasal zorunluluk.
Denetim Kurulu, kaynaklarının verimli kullanımı için güvence altına
alınmalı” diyor.” (https://www.sozcu.com.tr/2019/egitim/maarife-parayi-ver-ne-oldugunu-sorma-5396505/)
Vakfın yönetim kurullarında, kurulduğu günden bu yana AKP’giller’in
milletvekilleri, eski bakanları ve bağlantılı TÜGVA, ÖNDER, ENSAR
gibi Ortaçağcı tarikat-cemaat örgütlenmelerinin has adamları yer alıyor.
AKP’giller’in Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturtuluncaya kadar, Prof. Dr.
Mahmut Özer de vakfın mütevelli heyeti kadrosunda ve tüm diğer mütevelli heyet üyeleri gibi, asli kurumundan
maaş alırken, vakıftan da 7 bin 500 lira
‘huzur hakkı’ ücreti almakta (https://
www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/maarif-vakfinin-yoneticileri-de-cifte-maasa-kavustu-6523614/).
Kuruluş kanununa göre Denetim
Kurulu’ndaki 5 asil üyenin birinin
MEB’den, birinin de Hazine’den olması yasal zorunluluk iken, Denetim
Kurulu’nda MEB’den hiç kimsenin
olmamasına Sayıştay, raporunda dikkat çekiyor:
“Sayıştay’ın, ‘Denetimde MEB
niye yok?’ sorusuna, Bakanlık ilginç
bir cevap vererek; “Denetim Kurulu üyeleri, mütevelli heyet, ilgili kurum ve makamlarla yürütülen istişareler sonucu görevlendirildi. Vakfı

denetleyebilecek evsaftalar (nitelikte)” diye savundu.”
“Sayıştay, bu savunmaya itiraz
ederek; “Bakanlıklar, kendini temsil edecek kişiyi, kendisi belirlesin.
Her hangi bir, kurum-kuruluş mensupları veya serbest çalışanların,
bakanlıklarla ilişkilendirilmesi düşünülemez. Denetimi, yasaya uygun
kurun” dedi.” (https://www.sozcu.
com.tr/2019/egitim/maarife-parayi-ver-ne-oldugunu-sorma-5396505/)
Sayıştay’ın söz konusu raporuna
karşın, Türkiye Maarif Vakfı’na devlet
bütçesinden ayrılan yüklü ödenek devam ediyor.
“MEB bütçesinin görüşüldüğü
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Maarif’e 2021 yılında 486 milyon TL ödenek aktarımı
planlandığını” söylüyor. Meclis görüşmelerinde Maarif Vakfı’na ayrılan bütçenin MEB bütçesinden daha
fazla arttığı söylendiğinde de verdiği
yanıt “Vakfın okul sayısı arttığı için
ödenek artıyor” oluyor. (https://tele1.
com.tr/ogretmen-maaslarini-yuk-goren-meb-maarif-vakfina-486-milyon-tl-aktaracak-265680/).
Türkiye Maarif Vakfı, 11 kişiden
oluşan Mütevelli Heyeti, 7 kişiden
oluşan Yönetim Kurulu ve 5 kişiden
oluşan Denetim Kurulu tarafından yönetiliyor. Günümüzdeki tüm yöneticilerinin isimleri ve özgeçmişleri, Vakfın WEB sitesinde yer alıyor.
Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesinden mezun olduktan sonra,
1994-2000 yılları arasında MEB adına
resmi burslu öğrenci olarak ABD’de
Case Western Reserve University’de
yüksek lisans ve doktora yaptıktan
sonra ülkeye dönüyor. 2000-2011 yılları arasında Selçuk Üniversitesi’nde,
2011-2014 yılları arasında Necmettin
Erbakan Üniversitesi’nde, halen de
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.
Yönetim Kurulu diğer üyeleri:
Prof. Dr. Cihad Demirli: ÖNDER
İmam Hatipliler Derneği’nin yönetim kurulu üyeliğini de yapmış olan
Demirli, 25 Ağustos 2021 tarihinde
AKP’giller tarafından Talim Terbiye
Kurulu Başkanlığına da atanıyor.
Mustafa Çaltılı: Bursa-Yıldırım
Belediyesi AKP meclis üyesi-FETÖ
okullarına el konulduğunda kayyum
atanan kişi.
Nedim Kaya: Aslen hukukçu
olan ama eğitim sektörüne el atmış,
AKP’giller’e yakınlığıyla tanınan Parababası.
Yunus Torpil: Milli Türk Talebe
Birliği kökenli, MÜSİAD ve birçok
İmam Hatip derneğinin kurucusu Ortaçağcı. 28 Şubat’ta Eyüp İmam Hatip
Lisesi Okul Aile Birliği yöneticisi olarak İmam Hatip Liseleri Aile Birlikleri
Platformunun kurucuları arasında yer
alır. (http://www.iuder.org/yunus-torpil-100002).
Mahmut Mustafa Özdil: Kartal
İmam Hatip Lisesi kökenli. Hukukçu.
Ahmet Türkben: ENSAR- ENSAR Yayıncılık bağlantılı Ortaçağcı.
ENSAR Yayıncılık tarafından basılan
İmanın Güneş Yüzlü Çocukları/İmanın Güneş Yüzlü Öncüleri kitaplarının
yazarı.
Denetim Kurulu üyelerinden bir
kaçını belirtelim:
Başkan Muttalip Ünal: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
(BDDK) eski Başkanı.
Samir Altunkaynak: AKP Genel
Merkez Seçim İşlerinden Sorumlu
Başkan Yardımcısı.
Fatma Özcan Taş: ÖNDER İmam
Hatipliler Derneği’nde yönetici, TÜRGEV eski müdür yardımcısı.
Liste uzun. O nedenle Mütevelli
Heyet üyelerinin de yalnızca bazılarını
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şecereleriyle verelim:
Prof. Dr. Aşkın Asan: 1989 yılında
Riyad Eğitim Fakültesi İslami İlimler
Bölümü’nden mezun olduktan sonra
1990 yılında Türk-Amerikan Birliği
bursu ile ABD’ye gittikten sonra 1992
yılında ABD Texas Tech Üniversitesi
Eğitim Fakültesi’nde Eğitim Teknolojileri alanında yüksek lisans yapar.
Türkiye’ye dönüşünden sonra çeşitli üniversitelerde çalışır. 2002-2004
yılları arasında Ajman University of
Science and Technology’de, 20052007 yılları arasında da Sultan Qaboos
Üniversitesi’nde çalışır.
2007 yılı Genel Seçimi’nde
AKP’giller’den milletvekili olur. Bu
süreçte, İslam Konferansı Örgütü Parlamenter Asamblesi Üyesi ve Milli
Eğitim Komisyonu Üyesi olarak görev
yapar. 2011-2014 yılları arasında Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan
Yardımcısı olarak görev yapar.
Doç. Dr. Cahit Bağcı: Çorum İmam
Hatip Lisesinden mezun. 1988’de Orta
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Sosyoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra
YÖK burslusu olarak Manchester Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora yapar.
Ülkeye dönüşünde, AB Emperyalizmine hizmet sunabilecek becerilere sahip olabilmek için Ulusal Ajans,
Kalkınma Ajansları gibi “Sivil Örümcek” kuruluşların sivil örümcek ağlarını oluşturacak ‘hibe, fonlar, projelendirme’ vb sertifika ve çalışma programlarına katılır. 2003-2007 yılları
arasında Hazine Müsteşarlığı Merkezi
Finans ve İhale Birimi (MFİB)’nde
Bölgesel Kalkınma Programları ve AB
Hibe Programları hizmet alımı ihaleleri değerlendirme komisyon başkanı ve
üyesi olarak görev yapar. 2007-2015
yılları arasında, AKP’giller’in Çorum
Milletvekili olur. TBMM’de Plan ve
Bütçe Komisyon üyesi, AB Uyum
Komisyonu Başkan Vekili ve NATOPA Türk Grubu üyesi olarak çalışır.
AKP’giller’in has hizmetkârı olarak
2016-2018 arasında Başbakan Başmüşaviri görevini yürütür.
Selim Cerrah’ın TÜGVA’nın WEB
sayfasında yer alan özgeçmişinden kesitler ise şöyle: İlkokul mezuniyetinin

ardından, hafızlık eğitimini tamamlar.
Rize İmam Hatip Lisesi ve Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
1996 mezunu. Üniversiteyi bitirir bitirmez, 1996-1998 yılları arasında Mecliste Şevki Yılmaz’ın danışmanı olur.
2000 yılından başlayarak AKP’giller’in adamı olur. Milli Gençlik Vakfı,
İlim Yayma Cemiyeti, Cihannüma İşbirliği ve Dayanışma Derneği gibi pek
çok Ortaçağcı Gerici örgütte yönetici/
kurucu olarak çalışmaktadır.
Prof. Dr. Ayşen Gürcan: TÜRGEV
ile olan bağlantısı ile de bilinen ve
2006-2011 yılları arasında Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü yapan Gürcan, 2015
yılında 63. Seçim Hükümeti içinde
AKP’giller’in ilk türbanlı kadın bakanı-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
olur. Daha sonra AKP’giller onu Cum-

hurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak
görevlendirir.
Tuğba Işık Ercan: Kadıköy İmam
Hatip Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Kimya bölümü 1999
mezunu. Sonrasında o da eğitimine devam etmek üzere ABD’ye gider. 2001
yılında Rochester Community College, MN-Bilgisayar Bilimleri ve 2003
yılında Cuyahoga Community College, OH-Bilişim Teknolojileri önlisans
programlarını tamamlar. Bir yandan da
her iki üniversitenin Muslim Students
Association (Müslüman Öğrenci Birliği)’nde görev alarak kız öğrenci başkanlığını yapar. 2003-2006 yılları arasında Faith Islamic Academy, Akron,
OH’da fen bilgisi öğretmenliği ve teknoloji koordinatörlüğü yaparken, University of Akron’da Eğitim Teknolojileri üzerine yüksek lisansını tamamlar. 2006 yılında Türkiye’ye döner ve
2009 yılında kendi eğitim danışmanlık

şirketini kurar. AKP’giller’in İstanbul
örgütlerinde de yöneticilik görevi yapan Ercan, KADEM, İnsani Gelişim
ve Toplumsal Eğitim Vakfı (İGETEV),
Kadıköy İmam Hatipliler Vakfı gibi örgütlerde aktif çalışma yürütmekte.
Türkiye Maarif Vakfı’nın yönetici kadrolarının tamamının isimlerine
okurlarımız, vakfın yukarıda verdiğimiz bağlantısından ulaşabilirler.
Değerli okurlarımız;
Kısacası, AKP’giller’i oluşturan
tüm kadrolar gibi, Türkiye Maarif Vakfı’nın kadroları da ABD-AB Emperyalistleri ve CIA tarafından devşirilmiş,
Muaviye-Yezid, CIA-Pentagon İslamcısı kadrolardan oluşmakta.
AKP’giller, iktidara geldikleri günden bu yana emperyalist efendilerinin
ülkemiz için Yeni SEVR demek olan
BOP’una hizmet etmek için canhıraş
çalışmaktalar. Laik Cumhuriyet’in tüm
kazanımlarını yok ederek, özledikleri
Faşist Din Devletini kurabilmek için
ellerinden geleni yapmaktalar.
Bu anlamda, eğitim alanında okulöncesinden başlayarak üniversitelere
kadar Laik ve Bilimsel Eğitim adına ne
varsa yerle yeksan ettiler. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı okulları da kurumları da, Üniversitelerimizi de Ortaçağcı
tarikat-cemaat yuvalanmaları haline
getirdiler. Üniversitelerimizde Reis’e
biat etmeyen tek bir rektör, tek bir yönetici kalmadı, tüm önemli kadrolara
emperyalizmin tezgâhından geçmiş
Ortaçağcı cemaat ve tarikatların adamları atandı.
Kısacası bu halk düşmanı AKP’giller; YÖK, MEB, Ortaçağcı vakıflar
ve dernekler eliyle oluşturdukları düzeneklerle halkımızı, kadınlarımızı,
çocuklarımızı Ortaçağ’ın dipsiz karanlıklarına sürükleyecek, onları sonsuz acılara gark edecek adımlar attılar.
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı
Nurullah Ankut’un ifadesiyle Peşaver
Medreseleri’ne çevirdiler bütün eğitim
kurumlarımızı. (Bu konudaki ayrıntılar
için okurlarımızın HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un 2017 yılında
yayımlanan, bağlantısını verdiğimiz
yazısını okumalarını öneririz: https://www.hkp.org.tr/milli-egitim-di-

HKP’den:

Ferhan Şensoy; satmadığı sanatçı onuruyla, Sosyalist kimliğiyle,
Ortaçağ Karanlığına karşı duruşuyla yaşamaya devam edecek

Ferhan
Şensoy
sanatından,
sanatçılığına yön veren muhalif
kimliğinden,
sanatçıyı
geleceğe
taşıyacak onurundan, Sosyalizme olan
inancından hiçbir zaman taviz vermedi.
Tiyatrosunu
yaktılar,
dönmedi

yolundan. Tiyatrosunda gerici güruhun
saldırısına uğradı, korkmadan yoluna
devam etti. ODTÜ gibi Devrimci
Geleneği olan okulda kitaplarını
imzalamasına izin vermediler, Ferhan
Şensoy vazgeçmedi Aydın Gençliğe
ulaşmaktan.
Ferhan Şensoy Sosyalist kimliği ile
de bilinen nadir sanatçılardandı. Geri
adım atmadı bu duruşundan. “Ben
Komünistim” demekten korkmadı.
İşte onu tiyatro sanatının zirvesine
taşıyan da bu kimliğinden, dolayısıyla
onurundan taviz vermemesiydi.
Sosyalizm mücadelesi için kendini
feda edenlere saygısını dile getirmekten
hiç çekinmedi. Evinin bahçesinde 3
badem ağacına, üç fidanın adını koydu:
“Deniz, Hüseyin, Yusuf”.
Sosyalist Küba’nın ve Önderi
Fidel’in sanata, sanatçıya, emekçiye,
insana bakışını ne kadar güzel
anlatmıştı:
***

“‘Şans Kapıyı Kırınca’ filminin
çekimleri için Küba’ya gitmiştik.
“Bir gün Fidel Castro tarafından
gönderildiklerini söyleyen birkaç kişi
ellerinde birkaç zarfla sete geldiler.
“Zarflarda farklı meblağlarda

tanımlıyoruz.
“Mesela Küba fakir ama orada
doktor, sağlık hizmetleri bedava. Bizde
paralı.
“Küba fakir ama orada hiç kimse
aç kalmıyor. Burada kalıyor…”

paralar vardı.
“Yönetmen için 20 dolar, oyuncular
için 10, diğer personel için 5’er dolar.
“Kabul etmedim tabii, adamlara
teşekkür edip geri yolladım.
“Ertesi gün ellerinde zarflarıyla
tekrar geldi adamlar.
“Ama bu defa bir zarf fazlaydı.
O zarfta bizzat Fidel’in yazdığı bir
mektup vardı.
“Şöyle diyordu Fidel;
“Biz çok zengin bir ülke
değiliz, ama benim ülkemde emeğe
değer verilir. Ve hiç bir emek
karşılıksız bırakılmaz. Ülkemizde
bulunmanızdan dolayı teşekkürler.”
“Parayı kabul ettik.
“İlerleyen günlerde zarflar gelmeye
devam etti. Taa ki çekimler bitene
kadar.
“Sonra da paranın hepsini
toplayıp Küba’daki bir tiyatroya
bağışlamıştık…
“Zenginlikle
fakirliği
yanlış

***
Yandaş olanlara, sanatına ihanet
edenlereher zaman tepki duydu Ferhan
Şensoy. Ortaçağcı AKP’giller’in bu
ülkeye verdiği zararları her ortamda
dile getirmeye devam etti.
“Geçmişte de tiyatro ve genel
anlamda sanat birçok baskıyla,
sansürle karşılaştı. Benim tiyatrom
yakıldı, gece bekçisi hayatını
kaybetti. O an orada bulunmaktan
başka kabahati yoktu. Korkunç bir
şeydi. Yine de işlerin hiçbir dönem
bu kadar pespayeleştiğini görmedim.
Metin Akpınar’ı gözaltına almak
nedir? Müjdat Gezen’i sorgulamak
nedir? Bu çaresizliktir, korkudur!
Ayıptan da öte ayıptır!”
“Sanatçı muhalif
olur. Bunu daha önce
de söylemiştim; benim
dünya
görüşümde
yandaş sanatçı diye
bir kavram olamaz.
Ferhangi
Şeyler’de
sataşmadığım
lider
yok.
Oto-sansür
sevmem,
sahnede
dilimin
kemiği
yoktur. (...) İnsanın
gelişmişlik
düzeyini
gösteren önemli unsurlardan biri de
kendisiyle ilgili şakalara, eleştirilere
karşı tavrıdır. Biz, bugün aşağılık
kompleksiyle boğuşan siyasilerle
uğraşıyoruz.
Muhalefetin
her
türlüsünden korkuyorlar, muhalif
izleyicimiz de buna dahil.”
“Türkiye’nin
koronavirüs

ye-bir-sey-birakmadiniz-bre-ortacagci-amerikan-isbirlikcileri-tum-okullari-taliban-yuvasi-pesaver-medreselerine-dondurdunuz/ . )
Bu yerli satılmışlar güruhu, kendi
soygun düzenlerini rahatça sürdürebilmek için Ortaçağcı bir din devletine
dönüştürmek, bir Afganistan yapmak
istiyorlar ülkemizi.
Nitekim AKP’giller’in Reisi, Taliban’ın Afganistan’da iktidarı yeniden
ele geçirmesinin ardından “Taliban
yöneticilerinin yaptığı itidalli ve
ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz” diyerek, kendileri gibi ABD yapımı Muaviye-Yezid
İslamcısı Ortaçağcı Taliban’la ruh ikizi
olduklarını açıkça ifade etti.
Şimdi de üniversitelere yabancı
uyruklu öğrenci alımı ayağından Ortaçağcı Taliban militanlarını üniversitelere, ülkemize yerleştirmeyi hedefliyorlar. Kendi Ortaçağcı Faşist Din
Devleti kurma emelleri için saldırdıkları Laik Cumhuriyet ve yok ettikleri
kazanımları AKP’giller’i kesmiyor.
Öyle organize bağlantılar kuruyorlar
ve öyle organize suçlar işliyorlar ki!
Adı Türkiye Maarif Vakfı olan, devlet
bütçesinden önemli miktarda paralar
aktarılan, en çok okulunun Pakistan ve
Afganistan’da olduğu bu Vakıf aracılığıyla bu Ortaçağcı gidişi hızlandıracak ilişkiler kuruluyor anlaşılan. Kim
bilir hangi üniversitelere, kaç tane bu
canavarlaşmış yaratıklardan geldi... Bu
yolla, Ortaçağcı Taliban örgütü mensuplarını legalize etmiş oluyorlar aynı
zamanda.
Türkiye’yi hain Büyük Ortadoğu
Projeleri doğrultusunda bir Irak, bir
Suriye, bir Libya haline getirmek isteyen, yırtıp attığımız Sevr paçavrasını Yeni Sevr olarak önümüze koymak
isteyen Emperyalist çakallara da yetmiyor bu halkımızı Allah ile aldatan
yerli işbirlikçilerinin, Çıkar Amaçlı
Organize Suç Örgütü AKP’giller’in
yaptıkları. O nedenle, “mülteci” adı
altında Taliban dahil, Ortaçağcı örgüt
militanlarının ülkemize sokulmasını
destekliyor, yolunu açıyorlar.
Zaten Taliban da 1950 sonrasında
CIA tarafından yaratılmamış mıydı?
HKP Genel Başkanı Nurullah An-

kut’tan okuyalım:
“Bildiğimiz gibi, IŞİD’in de, El
Nusra’nın da, ÖSO’nun da kökeni El Kaide’dir. Onun da aslı Taliban’dır.
“1979 Afgan Devrimi’yle birlikte
CIA harekete geçti. İslam Dünyasında gerçekleşen bu biricik insancıl
düzeni yok etmek için, bunun bir
örnek oluşturup başka İslam ülkelerinde benzerlerinin ortaya çıkmasını engellemek için… Yani Sosyalizmin İslam Dünyasında yayılmasının
bıçakla keser gibi önünün kesilmesi
ve bu nüvenin ortadan kaldırılması için…” (https://www.hkp.org.tr/
milli-egitim-diye-bir-sey-birakmadiniz-bre-ortacagci-amerikan-isbirlikcileri-tum-okullari-taliban-yuvasi-pesaver-medreselerine-dondurdunuz/).
İşte CIA tarafından 1950 sonrası bu
amaçla başlatılan “Yeşil Kuşak Projesi” çerçevesinde, İslam ülkelerinden
derlenip toparlanan ve Gerçek İslam
ile zerre kadar ilgisi olmayan, Muaviye-Yezid Dincisi meczuplar, Pakistan’ın Afganistan sınırındaki Peşaver
şehrine götürüldü. Ve orada, Ortaçağcı
Mollaların yönetiminde Medreseler
açıldı ve bu meczuplar, CIA-Pentagon
Diniyle afyonlayarak birer canavara
dönüştürüldüler.
Şimdi kanlı zalim ABD’nin
AKP’giller eliyle ülkemizi talan politikaları devam ederken, BOP’un Türkiye ayağı gerçekleştirilmeye çalışılırken, 1950’lerden bu yana Yeşil Kuşak
Projesi yoluyla besleyip büyüttüğü
Taliban canileri bu ortamda ülkemize
akıyor. Gerektiğinde yine ABD Emperyalistleri tarafından kullanılmak
üzere...
Bu gün 30 Ağustos Zaferimizin
99’uncu yıldönümünde, tüm bu olagelenler, gerçek vatanseverleri, gerçek devrimcileri, Mustafa Kemal’in
gerçek devamcılarını asla yollarından
alıkoyamaz. “Ya İstiklal Ya Ölüm!”
diyenlerin, “Vatan Aşkını Söylemekten Korkar Hale Gelmektense Ölmek Yeğdir!” diyenlerin mücadelesi;
Tam Bağımsız, Laik, Demokratik
Halk İktidarını kuruncaya dek devam
edecektir. q
27.08.2021

dışında en büyük derdi nedir?”
sorusuna da şöyle yanıt veriyor Ferhan
Şensoy:
“Ayıptır
söylemesi,
ülkeyi
yönetenler!”
(https://www.
cumhuriyet.com.tr/haber/ferhansensoy-ulkenin-en-buyuk-derdiulkeyi-yonetenler-1822781)
Ferhan
Şensoy
Mustafa
Kemalciydi, Sosyalistti, Ortaçağcı
Gericiliğin bütün saldırılarına karşı
kişiliğinden, İlericiliğinden, sanatından
taviz vermedi. Unutulmayacak.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak
ailesine ve aydın, ilerici, yandaş
olmayan ve olmayacak gerçek
sanatçılara başsağlığı dileklerimizi
iletiyoruz.
Ve Ferhan Şensoy kaygısını ve
aydınlık gelecek günlere ulaşabilmenin
yolunu da şöyle dile getiriyordu:
“Bizim
de
azalmamamız
lazım. Parçalanmamamız lazım.
Onlar gibi olmayanlar bir araya
gelemiyorlar, böyle bir sorunumuz
var. Bu düşünceye karşı olup kendi
aralarında bir türlü toparlanamayan
bir kalabalık var. Bir şemsiye altında
toplanılması gerekiyor.
“Her gün daha kötüye gittiğimizi

sensoy-diyanet-fetvasini-kim-verdiyseorada-sizoid-bir-durum-var,324487)

görüyorum, ama bu bizi umutsuzluğa
sürüklememeli. Evet bu gidişe karşı
olanlar bir şemsiye altında toplanıp
direnmeliler... Akıl almaz şeyler
oluyor, bunları doğal karşılayamayız,
kanıksayamayız.
Kanıksayanlar
çoğalmaya başladı. Bu endişe
verici.”(https://t24.com.tr/haber/ferhan-

Ferhan
Şensoy’u
son
yolculuğunda yalnız bırakmadık

Ferhan Şensoy’un naaşı, 3 Eylül
günü İstiklal Caddesi’ndeki Ses
Tiyatrosu’nda düzenlenen törenin
ardından
Teşvikiye
Camii’nden
kaldırıldı
ve
Zincirlikuyu
Mezarlığı’na
defnedildi.
Son yolculuğunda Ferhan Şensoy’un
yanında yer aldık. Teşvikiye Camii
avlusunda
“Satmadığı
sanatçı
onuruyla,
Sosyalist
kimliğiyle
ve Ortaçağ karanlığına
karşı
duruşuyla
yaşamaya
devam
edecek...” sözlerini yüksek sesle
haykırdık, cenaze töreninde Şensoy’u
yalnız bırakmayanlar bu sözlerimizi
alkışlarla karşıladı.
Sosyalist kimliğinden asla taviz
vermeyerek son nefesine kadar
koruduğu onurlu duruşunu, halkımızı
Şeriat bataklığına doğru sürükleyen
Ortaçağcı Gericliğe karşı sanatı
aracılığıyla yürüttüğü mücadelesini
bu ülkenin gerçek devrimcileri olarak
zafere ulaştıracağımızı bir kez daha
haykırdık.
Doğruluklar,
dürüstlükler,
yiğitlikler hareketi olarak,
Umutsuzluğa en ağır faşizm
koşullarında bile kapılmamış bu
ülkenin Eneski İdeoloji partisi olarak,
Halkımıza ve Vatanımıza karşı
yapılan hiçbir ihaneti, vurgunu,
düzenbazlığı kanıksamadığı gibi en
militan karşı duruşları sergilemiş
İkinci Kurtuluş Savaşçıları olarak,
Başta İşçi Sınıfımız olmak
üzere Emekçi Halkımızı Devrimci
Şemsiyemiz altında toplayıp, Ferhan
Şensoy’un
özlemini
duyduğu
Demokratik
Halkın
İktidarını
kuracağız.
31 Ağustos 2021
Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
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Başyazı
Nurullah Ankut
Baştarafı sayfa 1’de
İzmir Marş’ını, tahammül edemedikleri için, daha açığı Yunancı oldukları için müzik ekibine hiç yetkisi
olmadığı halde emir vererek yarıda
kestirenlerin de bayramı değil…
“Zulüm 1923’te başladı” diyenlerin de bayramı değil…
“Doksan yıllık devre arası sona
erdi” diyenlerin de bayramı değil…
Ensar’larda 45 çocuğumuza tecavüz eden sapıklar, insan sefaletleri
karşısında; “Bir kerecikten bir şey
olmaz”, diyenlerin de bayramı değil.
Trilyonlarca dolarlık Kamu Malına
çöküp, bu hayâsızca hırsızlığın üstünü

Nurullah Ankut

Ş

u kahredici gerçek netçe kavranmadan, Türkiye’nin bugünkü
hiçbir ekonomik, sosyal, siyasi gerçekliği anlaşılamaz!
Tayyipgiller İktidarı 19 yıldan
beri asla ve kat’a Türkiye’ye çalışmıyor. Devşiricisi, yapımcısı ve
efendisi ABD’ye çalışıyor, AB’ye çalışıyor, Siyonist İsrail’e çalışıyor…
Onlara hizmet ediyor, onların çıkarlarını koruyor, kolluyor. Onların
emirlerini Tanrı buyruğu kutsallığında belleyip anında yerine getiriyor…
Türkiye’nin neyi var neyi yok hepsini kelepir fiyatına satıp nakde çeviriyor ve başta Katar olmak üzere ülke
dışında kendince güvenli bulduğu yerlere istifliyor.
On milyonlarca Suriyeli, Afgan,
Pakistanlı, Bangladeşli ve bilmem nereli ne kadar sığınmacı toplayabilirse
toplayıp Türkiye’nin etnik yapısını değiştirmek istiyor.
Türkleri, olmadı Laik Türkleri,
azınlığa düşürüp bir Ortaçağcı Din
Devleti kurmak istiyor. Suudi Arabistan, Arap krallıkları, emirlikleri,
sultanlıkları gibi bir sultanlık kurmak-Saltanat kurmak istiyor.
Bunu başaramazsa da, başta tüm
sülalesi ve üst düzey avanesi olmak
üzere, elleri altında bulunan lüks uçaklara atlayıp çekip gitmek istiyorlar…
Sonra şuna da çok güveniyorlar:
Sadakatte kusur etmediğimiz sürece

F

Nurullah Ankut
elaketin Büyüğü Geride...
Onun yanında bu cehennemcil yangınlar bile basit bir yol kazası
gibi kalır...
Ne midir o?
Sorgulayan akla sahip bütün bilim insanlarının üzerinde hemfikir
olduğu; büyüklüğü 7,2 ila 7,4 olarak
hesaplanan, otuz yıl içinde mutlak
gelecek olan İstanbul Merkezli Marmara Depremi...
Bu depremde yüz ile yüz elli bin
arasında binanın ağır hasar göreceği
ve her binada da en az üç ya da dört
kişinin hayatını kaybedeceği öngörülmektedir...
Bu öngörüye göre ortalama beş
yüz bin insanımız hayatını kaybedecek, yüz binlercesi de sakat kalacaktır...
Elektrik kontağından ve doğalgaz
borularının patlamasından dolayı yangınlar çıkacaktır...
Yıkıntılar yolları kapattığından, bulunabilirse eğer kurtarma araçları bile
giremeyecektir cadde ve sokaklara...
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Kuvayimilliye düşmanı Yunancı Tayyiban,
erken bayram etmeyin!
Yine yenileceksiniz!
Ve bu, sonunuz olacak!

“Din Şalıyla” örterek temize çıkmaya
çalışanların da bayramı değil…
Hayatlarının baharlarında gencecik
evlatlarımıza önce tecavüz edip sonra
katleden ve bu canavarlıklarına “intihar” süsü verip yargılanmaktan kurtulanların da bayramı değil…
Ege’de Yirmi Adamızı Yunanistan’a kendi elleriyle teslim ederek Vatan Satanların da bayramı değil…
Bunları ilgilendirmez tabiî ki 30
Ağustos, hatta bunları tersten ilgilendirir…
Bunlar için Kara Gündür 30 Ağustos…
Malum ya bunlar Yunancıdır…
Bunlar hep söyleyegeldiğimiz gibi

kökü geçmiş çağlarda-altı bin yıl öncesinde olan, insanlık düşmanı, asalak,
vatan millet, hak adalet tanımaz Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının
temsilcisidirler…
Bunlar konuşmaya başlar başlamaz, adlarıyla birlikte Mustafa Kemal,
Kuvayimilliye ve Laik Cumhuriyet
düşmanlığı öğretilir… Bunların Hilafet ve Saltanat düşkünlükleri aslında
bu asalak sömürgen sınıfın kayıtsız
şartsız egemen olduğu Ortaçağ’ın o
karanlık günlerine duyduğu özlemden
kaynaklanır…
Bunların dedeleri 1919-1922 arasında Ege ve Anadolu’da kan dökerek,
ırza geçerek işgaller yapan Batılı Em-

Türkiye’ye değil, Amerika’ya çalışıyorlar!
Bunu netçe görmezsek,
hiçbir şeyi tam olarak görmüş sayılmayız…

sahibimiz, Amerika bizi korur, iktidardan düşmememiz için bütün imkânlarını kullanır. Bu da önemli bir güvencemiz sayılır, diyorlar. Ayrıca da yüz
yedi bin “kayıp” silahı yandaşlarımıza
dağıttık. Bu silahlarla yirmi tugaylık
bir ordu kurulur. Gerektiğinde onları
da meydanlara süreriz, diye düşünüyorlar. İşte hainane hesapları budur.
Düşünün bir: Türk Ordusu’nun Askeri Okulları, Hastaneleri, Mahkemeleri, neden, hangi sebepten kapatılır?..
Türk Ordusu 15 Temmuz sonrasında neden kurt dalamış keçi sürüsüne
döndürülür?
Tank Palet Fabrikası, yirmi milyar
dolar değerinde olmasına rağmen sadece elli milyon dolara neden Katar’a
satılır?
Ege’de birkaç tanesi İstanbul Büyükada’nın birkaç misli büyüklüğünde
ve çoğu kıyılarımıza yüzme mesafesinde olan Yirmi Adamız Yunanistan’a
neden peşkeş çekilir?
Doğu ve Batı Akdeniz ve Ege’deki
Mavi Vatan’ımızdan neden vazgeçilir?
Buralar neden ABD ve AB Emperyalistleriyle Yunanistan, Güney Kıbrıs,
İsrail ve Mısır’a teslim edilir?
Hıfzıssıhha Enstitüsü neden kapatılır? Binaları ve araştırma laboratuvarları, teknik araç gereçleri çürümeye
terk edilir?
Türk Hava Kurumu neden imha
edilir? Uçakları çürümeye, mal varlığı
yağmaya, pilotları ve teknik personeli
işlerinden kovulmaya uğratılır?

Bakın, THK’nin eski başkanlarından Erdoğan Karakuş (Mustafa
Hoş da paylaşmıştı bu bilgiyi) diyor
ki; “2002 yılında elimizde 19 aktif
uçağımız vardı, bunlarla 176 yangın
söndürdük…”
“Bugün şu anda bile bir emirle
dakikasında uçabilecek beş uçağımız var. Fakat bunların uçmasına
izin verilmiyor”, diyor THK pilotları.
Neden? Düşünün bir…
“Birkaç milyon dolarlık bakımla
bunların tamamı yeniden aktif hale
getirilebilir”, diyor yine aynı pilotlar
ve eski THK başkanları…

Tayyipgiller ne diyor?
“Orman yanarsa yansın, THK
uçakları uçmayacak. Biz THK’nin tüm
mal varlığını yiyeceğiz…”
Tarım çökertildi, köyler boşaltıldı… Samandan ekmeklik una, nohut-

Bu kez de yarım milyon insanımızın
ölümüne sebep olacaklar…
Enkaz kaldırma işlemleri aylarca
sürecektir. Bu durumda da büyük bedensel ve ruhsal acılar içinde kıvranarak ölmüş insanlarımızın cesetleri aylarca kalacaktır, üzerlerine çökmüş olan
onlarca ton beton ve tuğla yığınlarının
altında... İstanbul başta olmak üzere
bölge şehirlerimizin üzerini ağır bir çürüyen ceset kokusu kaplayacaktır...

Okullar, hastaneler bile ayakta kalamayıp yıkılacaktır. Kurtarılan yaralıların bakımı yapılamayacaktır...
Sağ kalanlar açlık ve susuzlukla
boğuşacaktır...
Ve böyle bir Mahşer ortamında bile
Tayyipgiller, zerre miktarda olsun rahatsızlık duymayacaklar, mahcubiyet

duymayacaklar, suçluluk hissine kapılmayacaklardır...
Çünkü bunlarda vicdan ve merhamet teşekkül etmemiştir. Dolayısıyla da
asla empati yapmazlar, yapamazlar...
En tepelerinde kriminal psikopat
Kaçak Saraylı Diploma Sahtekârı bulunmaktadır bunların... Önde gelen
mensupların tamamı da aynı psikozlu
yaratıklardır...
Bu tipler, kurbanlarının ve insanların
acılarına dair hiçbir
şey hissetmezler...
Ne diyordu Tayyip, yangınların en
azgın
günlerinde
çıktığı bir TV programında,
binlerce
yaban hayvanının da
yanarak can verdiğinin anımsatılması
üzerine?
En ufak bir duygulanımda bulunmadan:
“Yangın yanar da orada canlılar
yanmaz mı?”
O çığlıkları, yürek parçalayan hayvanların o ölüm çığlıkları zerre mik-

peryalistlerin-AB ve ABD’nin maşası
Yunan Ordusu’nu; “Bu gelen düşman
ordusu değil Halifenin ordusudur,
sakın karşı çıkmayın”, diye kutsayanlardır.

Bu çağ dışı sömürücü sosyal sınıf, Batılı efendileri karşısında kulca
uşaklaşmakta hiçbir sakınca görmez…
Fakat halkın karşısında zalim bir ejderha kesilir… Vicdan, merhamet bilmediğinden zalimlikte, acımasızlıkta
ve Kamu Malı Hırsızlığında hiç sınır
tanımaz. Gözü asla doymaz ve de dur
durak bilmez…
Sözü uzatmayalım; bunların sosyal

sınıf olarak ekonomik hayatlarına son
vermediğimiz sürece bu böyle sürüp
gider.
Hem bunların hem de modern Finans-Kapitalistler zümresinin ekonomideki varlığına son verecektir, Demokratik Halk Devrimi ve onun zaferi
üzerine kurulacak olan Demokratik
Halk İktidarı…
Tabiî bu işbirlikçilerle birlikte ABD
ve AB Emperyalist Haydutlarının Türkiye’deki sömürü ve tahakkümleri de
son bulacaktır… Türkiye Gerçek Demokratik ve Tam Bağımsız olacaktır o
zaman. Yani ülkemizde gerçek anlamda Halkın İktidarı kurulacaktır…
Dolayısıyla da Arkadaşlar;
30 Ağustos “Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense
ölmek yeğdir” diyenlerin, “Onur yaşamdan önemlidir” diyenlerin bayramıdır…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
30 Ağustos 2021

tan mercimek ve fasulyeye kadar dışarıya muhtaç hale getirildi ülke…
Hayvancılık çökertildi aynı şekilde…
Eğitim çökertildi… İlkokuldan
üniversitesine kadar Peşaver Medreselerine dönüştürüldü eğitim kurumları…
Yargı çökertildi. Hukuk, Hak, Adalet ve Ahlâk kalmadı…
Şuraya bakın ya!..
Çocuğa taciz ve tecavüzde delil
aranacakmış artık… Bu “somut delil”
denen şey nasıl oluşturulacak ya!..
Buna imkân var mı?
Nedir bunun anlamı?
Aynen şu:
Şeyh, molla vb. yandaşlar, artık
tekkelerinizdeki, dergâhlarınızdaki çocukları istediğiniz gibi “Badeleyebilirsiniz”, size ceza meza yok…
İnsan bunlarla hasbelkader yüz
yüze gelse midesi bulanır, kusar be!..
Bunlar insan değil, hayvan değil,
bitki de değil… Dördüncü Tür bir acayip yaratık bunlar…
Afganistan’da “Taliban” adlı kafa
kesen, recm uygulayan cellatlar örgütünün önüne, Coniler ölmesin diye
Mehmetçiği atıyorlar.
Bu nasıl bir insafsızlıktır, nasıl bir
halk düşmanlığı hayınlıktır ya!
Ve Arkadaşlar: Bunlar asla hata,
yanlış, eksik gedik bir şey yapmıyorlar.
ABD Emperyalist Haydudunun
kendilerine verdiği; “Türkiye Cumhuriyeti’ni bütün kurumlarıyla çökertme ve ülkeyi Yeni Sevr’e hazırlama
görevini mükemmel bir şekilde yapıyorlar… Zaten ipleri CIA’nın, Pentagon’un, Washington’un elindedir

bunların. Yani bu kuklanın oynatıcısı o
emperyalist çakallardır…
Demek ki Tayyipgiller İktidarı,
gayrimeşru, kriminal bir yapıdır…
AKP’giller, kanunlarla işleyen normal
bir sermaye partisi mensupları değil…
Suç örgütü üyeleridir.
Tayyip’se diplomasızdır. Diploma
sahtekârıdır. Bir tek diploması vardır,
o da Fatih’teki İstanbul İmam Hatip
Lisesi diplomasıdır. Normal lise diploması bile yoktur…
Dolayısıyla da “Resmi Evrakta
Sahtecilik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçları işlemiştir.
Cumhurbaşkanlığı da sahtedir,
meşru değildir… 84 milyonu eşek yerine koymaktadır…

tarda olsun bir duygulanıma sebep olmamıştır Tayyip’te. Pakdemirli’de ve
avanesinden geri kalanlarda da... Seri
katilliğe soyunan kriminal psikopat
Ümitcan Uygun’un gözlerine, cinayetleriyle ilgili pervasız konuşmalarına
dikkat edin...
Duygudan eser var mı?
İnanın devam etmeyi planlıyor bu
canavar, cinayetlerine...
Yine Tayyip’in, gencecik yavrucakları tecavüz edip öldüren vekillerine ve
bakanlarına bakın; vicdanın ve merhametin eserini görebilir misiniz onlarda?
Bakın, ormanlar cayır cayır yanarken, bunlar uçmaya hazır beş THK
yangın söndürme uçağının uçmasına ve
hayati öneme sahip görevler yapmasına
izin vermediler...
Ne dedi Tayyip?
“THK’nin uçağı filan yok.”
Bakanı Pakdemirli ne dedi?
“O uçaklar 1960’lardan kalma,
antika olmuş uçaklardır, yangın filan
söndüremez.”
Oysa İspanya’dan gelen yardım
uçakları, THK uçaklarıyla tam da aynı
modeldi. İsrail uçağıysa bizimkilerden
daha eskiydi.
Kaldı ki bizim uçaklar 1960 değil,
1970 ve 1980 modeldi...
Sözü uzatmayalım... Yaklaşık

83.810 hektar ormanımızın, içindeki
on binlerce evcil ve yaban hayvanı ve
milyonlarca diğer canlısı ve ekosistemiyle birlikte yok olması, hem de göz
göre göre yok edilmesi, Tayyipgiller
avanesinde zerre kadar olsun üzüntüye,
duygulanmaya neden olmadı...
Hatta ellerini ovuşturarak içten içe
sevindirdi bile bunları... Oh ne âlâ,
işte bize yeni rant alanları hazır edildi,
diye... Bunlar böyledir işte...
Ne yaptılar bu süreçte?
Her zaman yaptıklarını...
Galiz küfürlerle, hakaretlerle muhalefeti suçladılar.
Bunlardan vicdan ve dürüstlük bekleyen boşuna bekler. Çünkü bunlar, hep
söyleyegeldiğimiz gibi, Dördüncü Tür
Yaratıklardır...
Bunlar duraksamadan Vatanı satarlar, Mavi Vatan’ı satarlar, tüm Kamu
Mallarını satarlar, limanlarımızı, dağlarımızı, ovalarımızı satarlar, Mehmetçiği satarlar (Suriye ve Afganistan’a göndererek). Eğitimi çökerterek çocuklarımızın yarınlarını ve ülkemizin geleceğini satarlar... Özetçe; bunların iktidar
için, koltuk, ün, poz ve küp doldurmak
için satmayacakları hiçbir maddi ve
manevi değer yoktur... Satarlar bunlar
her şeyi “Babalar gibi”.

Saygıdeğer Halkımız!
Öyleyse en öncelikli görevimiz bu
Mafyatik Yapıyı başımızdan atmak ve
onların tamamını adaletin karşısına çıkarmak olmalıdır. Emri kanunlardan
ve vicdanından alan bağımsız ve tarafsız hukukçulardan oluşan mahkemeler
önüne çıkarmak olmalıdır…
Biz bunları şu anki TCK kapsamında yargılayacağız…
Bu hayati görevi başaramadığımız
sürece memleket bunların elinde felaketten felakete sürüklenir… Daha binbir acılar çekilir.
Bunlarsa korkunç acımasızlık ve
soğukkanlılıkla bir yandan vatan satıcılığına, bir yandan ABD hizmetkârlığına ve bir yandan da “saçlarını taramaya” devam ederler…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
4 Ağustos 2021
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Beklenen Marmara Depremi konusunda, dikkat edersek, bunların aldığı
hiçbir önlem yoktur...
Tam tersine; “Deprem Toplanma
Alanları”nı ne yapmış bunlar?
Taşa, betona dönüştürüp rant elde
etmişler. 476 toplanma alanından 44
tane kalmış geriye. Gerisi yutulmuş.
Toplumun deprem paralarını da yiyip
yutmuşlar...
Oysa Türkiye’de şu an yapılması
gereken en öncelikli işlerden biri, gelecek olan bu depreme yönelik hazırlık
olmalıdır. Kentsel Dönüşümle konutların yenilenerek depreme dayanıklı hale
getirilmesi olmalıdır.
Bu acil ve hayati görev bunların
umurunda mı?

Nurullah Ankut

N

e Oldu Hafız?
Mehmetçiği; İnsan Soyunun
yüzkarası, Ortaçağ’dan fırlamış gelmiş, kelle kesmekten, kan içmekten
şehvani bir haz duyan canavarlara
kırdırma hevesin kursağında mı
kaldı?
Mehmetçiği katlettirecektin o ifritlere, sonra da diyecektin ki efendin Joe Biden Hayduduna;
“Bak, senin Conilerin ölmesin,
sarışın kumral kızlarınızla el ele
tutuşup gençliklerinin tadını çıkarsınlar diye, sürdüm ben Mehmetçiği
Taliban’ın önüne, bizimkiler ölüyor
gördüğün gibi. Biz deriz onların ana
baba ve yakınlarına; ‘Oğlunuz kahramanca savaşarak ülkemizi temsil
etti dünyada, insanlık adına oradaydı, şehit düştü. Peygamber Efendimiz’e komşu oldu Cennet’te. Ne
mutlu onlara falan’, diye. Onlar da
yerler bunu. Mecburen yerler… Ye-

Nurullah Ankut

Y

ıllar önce söylemiştik; “Tayyipgiller Yargısı, FETÖ Yargısı’ndan asla daha adil olmayacaktır”,
diye. Çünkü bunların her ikisi de
yargı filan değil aslında, yargı kılıfı
giydirilmiş birer operasyon silahıdır. Organize çıkar amaçlı birer suç
örgütü olan, Anayasa ve Kanunlar
dışına düşmüş Ortaçağcı Din Derebeyliklerinin bir uzantısıdır. Dolayısıyla da “Yargı” adı altındaki bu kurumlar birer terör örgütüdür. Bağlı
oldukları kanunsuz suç örgütlerinin
bir uzantısıdır. Bir manivelasıdır,
bir aksamıdır…
Bunları Anayasa ve Kanunlarla
çalışan, tarafsız ve bağımsız birer
yargı organı saymak, düşülecek yanılgıların en büyüklerindendir. Tam
bir körlüktür, cahilliktir, gafilliktir.
Bunlar emri, Anayasanın emredici
ilkelerinden ve kanunlarından ve
de vicdanlarından almazlar; onlar
emri, bağlı oldukları, birer aparatı oldukları suç örgütünün tepeden
tırnağa binbir suça batmış başta
Pensilvanya ve Kaçak Saray’da oturan şefleri olmak üzere yöneticilerinden alırlar.
İşte bu örgütlerden biri olan Tayyipgiller Yargısı, tıpkı geçmişteki benzeri FETÖ Yargısı gibi, emekli askerlerimize ikinci bir Kumpas kurdu. Bu
Kumpasın oluşturduğu sözde “Dava”da, ki buna “28 Şubat Davası” adını
vermişlerdi, Emekli 14 Komutanımızı
“Ömür Boyu Hapis-Ağırlaştırılmış
Müebbet” cezasına çarptırdılar… 84
yaşındaki, iki kişinin kollarında zorlukla yürüyebilen 1’inci Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan’a
varıncaya dek zindana attılar…
Bununla da yetinmeyip rütbelerini
sökerek Er statüsüne indirdiler Komutanlarımızı…
Bu Muaviye-Yezid Dincilerinde,

Kesinlikle hayır...
Bunlar Kaçak Saraylı Hafız’ın deyişiyle “Kupon Arsalar”ın rantının
peşindedir.
Ekonomi Profesörü Abdüllatif Şener’in bir TV programında dile getirdiğine göre “Sadece İstanbul’un imar
rantı ‘Üç Trilyon Dolar’”mış... Dikkat
edelim; üç milyon ya da üç milyar dolar değil, üç trilyon dolar...
İşte Tayyipgiller adlı siyasi parti
ve iktidar görünümündeki Suç Örgütü-Mafyatik Yapı, böylesine büyük
rantların yağma edilerek paylaşılması
derdindedir... Başkaca da hiçbir şey
umurlarında değildir...
Beklenen-öngörülen korkunç, ürkütücü boyuttaki Marmara Depremi

geldiğinde, emin olun ki bunlar zerre
miktarda olsun suç üstlenmeyeceklerdir...
“Depremler dünyanın her yerinde
oluyor. Ölümler bu işin fıtratında var.
Bu, Allah’tan geldi... Biz imtihandayız. Sabrederek imtihanı kazanmamız
gerekir. Allah bizi sabır gösterenlerden
eylesin”, deyip çıkacaklardır işin içinden... Suçu “Cehapeli Belediyeler”e
filan da atmaya çalışacaklardır...
Tabiî kendilerine, dokuz büyüklüğündeki bir depreme bile dayanacak
şekilde inşa ettirdikleri saraylarında,
villalarında, köşklerinde bulundukları
için hiçbir şey olmayacaktır.
İnanın arkadaşlar; Tayyipgiller
öyle bir facia sonrasında bile; “biz iş-

Taliban da, Tayyiban da alınlarında
“Made in USA” damgası taşır!
meyeni çıkarsa da tek tük, jandarma kovalar zaten öylelerini. Biz de;
‘Bazı şehit yakınlarının karakteri
bozuk’, deriz geçeriz. Sorun olmaz
bizim için yani böyle işler…
“Fakat bak, görüyorsun sana, size
ne kadar sadakatle bağlıyım ve hizmet
ediyorum… Ben yıllar önce de söyledim size, ‘Beni deliğe süpürmeyin,
kullanın’, diye. Bende ‘Hizmette sınır
yoktur’ siz efendilerim söz konusu olduğunda.
“Eee, bunun karşılığında siz de
benim Kaçak Saray’ımı koruyun. Ben
ölünceye kadar orada oturabileyim…”
Aynen bu hesap içindeydin, değil
mi kriminal psikopat hain, Vatan Millet düşmanı?
Şimdi bütün hesapların boş düştü
değil mi? Taliban sekiz on saat içinde
Kabil’i kuşatıp ele geçiriverdi…
Senin de Taliban’la Mehmetçiği
kapıştırma planın suya düştü…
Demişindir ya da diyeceksindir
artık Efendin Emperyalist Çakal Bi-

den’a;
“Ne yapayım? Ben hizmet edecektim senin istediğin şekilde, Kabil
Havalimanı’nı koruyacaktım. Senin
ve ortakların Avrupalıların diplomatik
temsilciliklerinin güvenliğine katkı
sağlayacaktım ama olmadı. Bu, benden kaynaklanan bir durum değil.
“Fakat tek hizmet alanı orası değil.
Sen göster başka yerler; ben oraya da
gönderirim askerimi… Yani sen ne istersen ben varım. Yeter ki üstüme çizik
atma…”
Şimdi de Taliban Liderliğine şirinlik yapıyorsun, öyle mi?
“Bak sizinle de inanç yönünden
ters bir yanımız yok bizim. Anlaşalım
sizle… Askerimi sizin emrinize vereyim. Kabil Havalimanı’ında sizin adınıza, sizin komutanız altında güvenliği
sağlıyor olsunlar.
“Bana soracak olursanız Batının
diplomatik misyonları da varsın açık
olsun. Bunun size bir zararı olmaz ki,

ten ne kadar rant elde ederiz?”, hesabı
içinde olacaklardır...
Saygıdeğer Arkadaşlar!
Bu hainler haini, bu satılmışlar
satılmışı, bu hırsızlar hırsızı ve Amerikan uşaklığını kişiliğinin-varlığının en önemli unsuru haline getirmiş
olan Dördüncü Tür Yaratıkların oluşturduğu iktidardan kurtulmak, şu an
biz halksever ve vatansever güçlerin,
Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye gelenekli güçlerin en önemli-en öncelikli-en vazgeçilmez görevi olmalıdır...
ABD, İngiltere ve Siyonist İsrail
tarafından Türkiye’nin boğazına geçirilmiş olan bu lanet halkasını, bu ölüm
ilmiğini çıkarıp atmak olmalıdır. Çok
hatta faydası olur. Böylece de sizi dünya kamuoyuna yedirmiş oluruz… Tam
meşruiyet kazanırsınız… Bunları beraber yaparsak ben de bundan yarar görürüm. ‘Bakın, Taliban’la aranızı ben
buluverdim’ diye hava yaparım”, diye
hesaplar içindesin, değil mi?

Yine yanlış hesap yaptın…
Seni arabulucu olarak kim ciddiye
alır ki? Ülen sizin dünyada bir güvenilirliğiniz, bir saygınlığınız mı var
ki? Kaldı mı ki öyle bir şey? Sizinle
Suudi Medyası bile dalga geçiyor be…
“Kuru gürültü” diye niteliyor sizi…
Size yaklaşanlar sadece kullanmak
için yaklaşıyor. “Bunlar her türden

İşte Taliban, işte Tayyiban, işte FETÖ, işte IŞİD…
Aynı kan, ateş ve ölüm cehenneminden fırlayıp gelmiş İfritler…
bu CIA-Pentagon-Washington Dincilerinde vicdanın, merhametin, ahlâkın,
insani değerlerin zerresini aramayacaksın…
Şam’daki sarayında oturan Yezid
ve onun Kerbelâ Valisi, “Azadlı Fahişe” bir kadından olma Ziyad ve onun
askerleri ne yapmışsa İmam Hüseyin,
Hz. Muhammed soyundan 22 kişi ve
bunların yol arkadaşlarından oluşan
toplam 73 masum insana; eğer bunlar
da ellerine fırsat geçsin, güçleri yetsin, kendilerinden olmayan elli milyon
Türkiye insanına aynısını yapar…
Böylesine yere göğe sığmaz bu
canavarlıkları yaparlar da asla bundan dolayı bir acıma duygusu oluşmaz
bunlarda.
Hatta şehvani bir zevk bile duyarlar…
15 Temmuz gecesi ortalama 400
masum insan ölmüş her iki taraftan…
Ne demişti aynı anlarda Tayyip bu
ölümler üzerine?
“Bu bize Allah’ın bir lütfudur.”
Hem de mütebessim bir ifadeyle…
Aynı anda yanı başında olan Damat
Berat’sa sırıtıyordu, değil mi?
Bunlar böyledir… Boşuna dememişiz biz; bu Tayyipgiller’in yönetici
kadrolarının tamamı Kriminal Psikopat, diye… Bunlar kesinlikle empati
yapmazlar… Bir tek şeye odaklanırlar: Güç ve çıkarlarına… Efendilerine, güç onlarda olduğu için sadakatle
bağlı olurlar. Onlardan aldıkları güçle
de içeride düşman belledikleri kişi ve
kurumları duraksamaksızın ezerler,
tahrip ederler, ortadan kaldırırlar…
İşte burka giymediği için başına
ateş ederek kadın katleden, kendilerine
karşıt olan-düşman bildikleri bir genci
tıpkı koyun keser gibi el ve ayaklarını bağlayıp yere yatırarak kesen Taliban’la; “Bizim inanç yönünden ters
bir yanımız yok, onlarla herkesten
daha iyi anlaşabiliriz”, diyen Kaçak

Saraylı Tayyip aslında çok da doğru ve
samimi bir itirafta bulunuyor… Çünkü
bunlar yani Tayyipgiller de 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul Boğaz Köprüsü’nde aynı vahşeti sergilemişlerdi.
20 yaşında Hava Harp Okulu öğrencisi
Murat Tekin’i ve Erlerimizi, boğazlarını keserek katletmişlerdi…
Kadersiz, zavallı Afgan kadınları,
Taliban denen bu Ortaçağ yaratığı canavarlaşmış hortlakların eline düşmemek için çatılardan atlayarak canlarına
kıymaktadırlar.
Orta ve daha ileri yaştaki arkadaşlarımız hatırlayacaktır: Pakistan ve
Afganistan’daki Taliban’ın yetiştirildiği medreselerde yetiştirilip Cezayir’e
gönderilen Silahlı İslami Grup (GİA)
adlı canavarlaştırılmış cihatçılar, başları açık diye liseli kızları kaçırıp
aynen Taliban’ın yaptığı gibi, kendi
aralarında şakalaşarak boğazlarını keserek katletmiştir.

Malûm; IŞİD de Irak ve Suriye’de
aynı canavarlıkları yapmıştı. Bunların
ruhiyatları aynıdır… Tamamı bunların, Psikoloji ve Psikiyatri diliyle söylersek; “Kriminal Psikopat”tır. İnsani
His yoksunudur bunlar…
FETÖ, “Kumpas Davaları”nda
23 Komutanımızı -içlerinde Türkiye
Cumhuriyeti’nin 26’ncı Genelkurmay
Başkanı İlker Başbuğ da bulunmak
üzere- “Ağırlaştırılmış Müebbet” cezasına mahkûm etmişti. Yüzlercesini
de diğer türden ağır cezalara çarptır-

mıştı.
Tayyipgiller’le FETÖ’nün 2011
sonrasında “Ganimet Paylaşım Savaşı”na tutuşmaları sayesinde bu askerlerimiz o cezalardan yırtmışlardı (kurtulmuşlardı).
Bakın, bugün de Tayyigiller, 28
Şubat 1997’de yapılan MGK kararlarına imza atan emekli Komutanlarımızı
aynı cezaya çarptırdı…
Eğer Türkiye’de idam cezası olsa,
Tayyipgiller Yargısı da Askerlerimizi
duraksamadan ipe çekeceklerdir.
Geçmişteki benzerleri olan “Nemrut Mustafa Paşa Divanı” gibi, “Tatar
Hasan Divanı” gibi…
Bunların Taliban’ı da, El Kaide’si
de, IŞİD’i de, FETÖ’sü de, Tayyipgiller’i de aynı ruhiyata ve zihniyete ve
de Şeriat anlayışına sahiptir.
Neden?
Çünkü bunların dayandıkları, içinde doğup büyüdükleri, çıkarlarını savundukları Sosyal Sınıf aynıdır. Bu
insanlık düşmanı, sömürgen, asalak
sınıf, Tarihte Aşağı Mezopotamya’da
Sümerler’de M.Ö. 4000 yıllarında ortaya çıkan ilk Sömürgen ve Egemen
Sosyal Sınıftır. Antika Tefeci-Bezirgân
Sosyal Sınıfıdır…
Batıda 15’inci Yüzyıl sonraları görülen Burjuva Devrimleri bu Antika
sınıfın kökünü kazıdı. Zaten oralarda
oldukça zayıftı ve uzun tarihi köklere
sahip değildi. Zaten Burjuva Devrimleri bu sebepten oralarda başladı…
Fakat 57 İslam ülkesinin tamamında bu lanet sınıf bütün dişleri ve tırnaklarıyla capcanlı olarak durmaktadır…
Bu sınıf her zaman kayıtsız şartsız egemen olduğu Ortaçağ’ın Ümmetçilik
Konağı’nın özlemi içindedir. Din, bu
aşağılık, zalim sınıfın siyasi ideolojisidir. Dine sımsıkı sarılması bundandır.
Bu sınıf Ortaçağcı olduğu için ulus
ve ulusa ilişkin her türlü değere, kavrama karşıdır… Yani hiçbir ulusal değer

geç olmadan, iş işten geçmiş olmadan...
Biliyorsunuz, bu hainler iktidarının, efendileri tarafından kendisine verilen ve yapmakta olduğu bir görevi de
BOP çerçevesinde Türkiye’nin en az
üç parçaya bölünmesidir...
Tarih ve Halkımız bizden bunu
bekliyor... Bu mücrimler topluluğunu,
bu ABD yapımı suç örgütünü iktidardan alaşağı edip gerçek bir yargı önüne
çıkarmamızı bekliyor...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Ağustos 2021

kullanıma uygun-müsait varıp bir de
biz kullanalım şu işimizde”, diye…
Dünyada kendinizi düşürdüğünüz
içler acısı, utanç verici durumu hiç
görmüyorsunuz be!..
İşin en acı tarafı da sizin Türkiye
Cumhuriyeti’ni temsil ediyor görünmeniz. Bizi asıl bu kahrediyor.
Fakat sonunuz yakın…
Yıkılacaksınız…
Düşeceksiniz Milletimizin yakasından.
Tarihin lanetli sayfaları arasında
alacaksınız size uygun olan yeri…
Fakat önce hesaba çekileceksiniz…
İl, ilçe başkanlıklarınıza, belediye
meclis üyeliklerinize varıncaya kadar
tüm avaneniz; Çıkar Amaçlı Organize
bir Suç Örgütü olarak çıkarılacaksınız
gerçek, yani yasalarla çalışan, bağımsız ve tarafsız mahkemelerin önüne…
İşlediğiniz binbir suçun hesabını vereceksiniz… Tabiî “Diploma Sahtekârlığı”ndan başlamak üzere. Malûm ya;
Soru Bir: Diploma Nerede?
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
18 Ağustos 2021
taşımaz. Çünkü Ortaçağ, Ümmetler çağıdır; Uluslar çağı değil. Malûm; Ulus,
Kapitalizmin icadıdır. Fakat biz, Proletarya Enternasyonalizmi gerçekleşene kadar Ulusu ve Ulusal Değerleri
savunmak durumundayız-zorundayız.
Ne diyordu Lenin?
“Proletaryanın zaferi dünya
çapında gerçekleştikten sonra bile
uluslar varlıklarını uzun yıllar koruyacaklardır.”
Güncele, yani, Tayyipgiller’in
emekli, ölümün eşiğine gelmiş Generallerimize yaptığı insanlık dışı, hukuk
ve kanun dışı zulme dönersek;
Ne yapmıştır, ne kararlar almıştır
Komutanlarımız 28 Şubat 1997 MGK
Toplantısında?
Aynen şunları. Şu 18 maddelik kararları:
***
1- Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan rejim aleyhtarı faaliyetler karşısında ödün verilmemelidir.
Anayasa’nın 174. maddesinde koruma
altına alınan Devrim Kanunları’nın
ödün verilmeden uygulanması esastır.
Hükümet, icraatında Devrim Yasaları’na uygunluğu sağlamakla görevlidir.
2- Savcılar, Devrim Yasaları’nın
ihlalini oluşturan davranışlar karşısında harekete geçmelidirler. Yasaları ihlal eden dergahlar kapatılmalıdır.
3- Sarık ve cüppeli giyim şeklinin
özendirildiği görülmektedir. Kılık ve
kıyafetleri bu yasaya ters düşen kişilerin onurlandırılmamaları gerekir.
4- Anayasa’nın 163. maddesinin
kaldırılmasının yarattığı hukuki boşluklar, irticai akımların ve laikliğe
aykırı tutumların güçlenmesine yol
açmıştır. Bu boşlukları telafi edecek
yasal düzenlemeler getirilmelidir.
5- Eğitim politikalarında yeniden
Tevhidi Tedrisat Kanunu ruhuna uygun
bir çizgiye gelinmelidir.
6- Temel eğitim 8 yıla çıkarılmalıdır.
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7- İmam - hatip okulları toplumdaki bir ihtiyacı karşılamak üzere kurulmuşlardır. Bu ihtiyacın fazlası olan
imam hatip okulları, meslek okullarına
dönüştürülmelidir. Ayrıca kökten dinci grupların kontrolünde olan Kuran
kursları kapatılarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda düzenlenmelidir.
8- Devlet dairelerinde ve belediyelerde kökten dinci bir kadrolaşma hareketi sürdürülmektedir. Hükümet, bu
kadrolaşmanın önüne geçmelidir.
9- Cami yapımı gibi dini konuları siyasi amaçlar için istismar etmeye
dönük olan her türlü davranışlara son
verilmelidir.
10- Pompalı tüfekler kontrol altına
alınmalı ve gerekirse pompalı tüfek satışları yasaklanmalıdır.
11- İran’ın Türkiye’deki rejimi istikrarsızlığa itmeyi amaçlayan çabaları
yakın takibe alınmalıdır. İran’ın Türkiye’nin içişlerine karışmasını önleyici
politikalar uygulanmalıdır.
12- Yargı mekanizmasının daha
etkin çalışmasını sağlayacak ve yargı
bağımsızlığını güvence altına alacak,
hükümetin tasarruflarından koruyacak
düzenlemeler bir an önce getirilmelidir.
13- Son dönemde Türk Silahlı
Kuvvetleri mensuplarını hedef alan
tahriklerde büyük artış gözlenmektedir. Bu sataşmalar TSK içinde rahatsızlığa yol açmaktadır.
14- İrticai faaliyetlere karıştıkları
için TSK’daki görevlerine son verilen
subay ve astsubayların belediyelerde
istihdam edilmelerinin önüne geçilmelidir.
15- Partilerin belediye başkanları
ve il, ilçe yöneticilerinin konuşma ve
davranışları da Siyasi Partiler Yasası’nın sorumluluk alanına sokulmalıdır.
16- Tarikatların denetimindeki finans kuruluşları ve vakıflar aracılığıyla
ekonomik güç haline gelmeleri dikkatle izlenmelidir.

Ö

17- Laiklik aleyhtarı yayın çizgisi
olan TV kanalları ve özellikle radyo
kanallarının verdikleri mesajlar dikkatle izlenmeli ve bu yayınların Anayasa’ya uygunluğu sağlanmalıdır.
18- Milli Görüş Vakfı’nın bazı belediyelere yaptığı usulsüz para transferleri durdurulmalıdır.
***
Hatırlanacağı gibi MGK Kararları,
Emir değil, Tavsiye Kararlarıdır. Mevcut hükümete tavsiyelerde bulunulur o
kararlarla.
Onları uygulayıp uygulamamak
tamamen hükümetin takdirindedir.
Nitekim bu kararların hiçbiri uygulanmamıştır. Yani kararlar çöpe atılmıştır.
Sadece Molla Necmettin Erbakan istifa etmiştir Başbakanlıktan…
Özetçe; Ortaçağcı Faşist Din
Devleti’ne gidiş bir süreliğine de olsa
durdurulmuştur…
Kısa süre sonra ABD’nin verdiği
güçle Ortaçağcı Hareketler bütün
hızlarıyla çalışmaya ve yol almaya
devam etmişlerdir…
Bu hainane gidiş sonucunda
2002’de, bilindiği gibi ABD Emperyalist Haydutları, Türkiye’yi de Afganistanlaştırmak, Pakistanlaştırmak
için Tayyipgiller’i iktidara getirmiştir.
(Burada Merkez Parti Başkanı Abdürrahim Karslı ile Merdan Yanardağ’ın
Tele 1’de yaptıkları, videosu internet
ortamında bulunan “AKP Aslında Nasıl Kuruldu?” adlı programı izlemenizi önereceğiz. İşte linki: https://www.
youtube.com/watch?v=cidU-U6MRFQ&ab_channel=Tele1)
ABD de 19 yıldan beri Tayyipgiller’i iktidarda tutmuş, onları yönlendirerek Laik Cumhuriyet’in hemen tüm
kurumlarını yıktırmıştır. Orduyu, Yargıyı, Eğitimi ve akla gelebilecek, halk
yararına çalışan bütün kamu kurumlarını imha ettirmiştir. Vatan toprağını,
Lozan’da bize bırakılan Ege’deki 20
Adamızı sattırmıştır onlara… Ve taşeron olarak onları Irak’ta, Libya’da,

Taliban, Tayyiban ve
İnsan Sefaleti Soytarıları

nderimiz Hikmet Kıvılcımlı’nın,
“CIA Sosyalisti” damgasını alnına vurarak bir sokak fahişesiyle aynı
düzeyde olduğunu söylediği, İnsan
Sefaleti Bin Kalıplı Doğu Perinçek,
bildiğimiz gibi bizi yine şaşırtmadı.
Cibilliyetinin iktizasını ortaya koydu.
“Taliban” denen Amerikan-CIA
yetiştirmesi, insanlık düşmanı, 1400

yıl öncesinden fırlayıp gelmiş Cehennem Zebanilerini, Antiemperyalist
Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın
Önderi; çağdaşlığın, aklın, bilimin ve
aydınlanmanın temsilcisi Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarına benzetti.
Hatta onlarla eşitleme alçaklığında
bile bulunabildi.
Tıpkı Tayyiban gibi bu Bin Kalıp-

Afganistan’da Kadınlar
Yeniden Kafese Kapatılıyor
Sosyalist Necibullah iktidarının
ABD-AB Emperyalistlerinin desteği
ile devrilmesinden sonra kafese kapatılmış kadınların ülkesi haline gelen
Afganistan’da, Ortaçağcı caniler örgütü Taliban geçtiğimiz günlerde başkent
Kabil’i yeniden ele geçirdi.
Yaklaşık 20 yıldır Afganistan’ı işgal altında tutan ABD Emperyalistleri, geçtiğimiz günlerde ülkeden askeri
kuvvetlerini çekti. Hemen ardından,
ABD Haydudunun yarattığı, besleyip
büyüttüğü Taliban neredeyse tek kurşun atmadan Kabil’de kontrolü ele
aldı. Sözde Cumhurbaşkanı Eşref Gani
arkasındaki ABD desteği ortadan kalkınca ve şimdilik ABD’nin ona verdiği
görev sona erdiği için, halkını bıraktı
ve topuklayarak başkent Kabil’i anında terk etti.
Ve o günden bugüne Afganistan’da
başta kadınlar olmak üzere, sanatçılar,
sporcular ve halktan insanlar can güvenliklerinden endişe ediyor. Ülkeden
kaçmaya çalışıyor. Yüzlerce, binlerce
insanın havaalanlarına akın ettiği, can
havliyle, kalkmak üzere olan uçakların
iniş takımlarına tutunarak vücutlarının
parçalandığı haberlerini okuyoruz.
Kadınlar, bizi Taliban götürüp cariye yapmasın, bu ölüm daha şereflidir,
diye çatılardan atlayarak intihar

ediyor.
Üniversitelere artık kadın öğrenciler ve kadın akademisyenler alınmıyor, sadece erkeklerin girişine izin
veriliyor.
Çalışan kadınlar eşyalarını toplayıp
bir daha geri dönmemek üzere işlerinden ayrılmak zorunda kalıyor.
Afganistan’da kadınlar yeniden
kafese kapatılıyor. Her gün gözyaşları
içinde feryat ediyorlar.
Afganistan Eğitim Bakanı Rangina
Hamidi;
“Her annenin yaşadığı korkuyu
hissediyorum. Yarın sabaha hayatta olacak mıyız, kestirmek çok ama
çok güç. Bazı sonuçlarla yüzleşmek
zorunda kalabilirim ve sanırım dünyayı biraz daha iyi bir yere dönüştürmeye çalıştığımız için ödeyeceğimiz bedel bu”, diyor.
Taliban’ın daha önce üç kez öldürme girişiminde bulunduğu ve ülkenin
ilk kadın belediye başkanı olan Zarifa
Ghafari; “Burada oturmuş gelmelerini bekliyorum. Bana ve aileme
yardım edecek kimse yok. Benim
gibi insanlar için gelecekler ve beni
öldürecekler. Ailemi bırakamam.
Zaten nereye gideceğim ki?”, diyor.
Kısa süre önce bu dinci caniler örgütü bir doğumevi bastı. İkisi doğum
yapmak üzere olan, biri de kuvözdeki

Suriye’de kullanmıştır. Şimdi de Afganistan’da kullanmak istemektedir…
Türk Ordusu 25 Ağustos 2004’teki
bir MGK Toplantısında da 28 Şubat
kararlarına benzer kararlar aldırtmıştır.
Onlar da şunlardır:
***
1- Milli Güvelik Kurulu, 25 Ağustos 2004 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında olağan toplantısını yapmıştır.
2- Kurulun bu toplantısında; 24
Haziran 2004 tarihli MGK Toplantısı’nın gündem konularından biri olan
“Türkiye’deki Nurculuk Faaliyetleri
ve Fethullah Gülen” konusu gündeme
gelmiş, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine karşı bir eylem planı hazırlanması
uygun görülmüş ve bu konudaki tavsiye kararının hükümete bildirilmesine
karar verilmiştir.
***
Tabiî bu kararları da Tayyip çöpe
attırmıştır. Bir teki olsun uygulanmamıştır. Zaten Tayyipgiller de bu davranışlarını övünerek şöyle anlatmıştır:
“Başbakan Başdanışmanı Yalçın
Akdoğan ise konuyla ilgili olarak
Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu MGK kararının
hükümet tarafından yok hükmünde
sayıldığını ifade etti.
“Akdoğan
açıklamasında,
“2004’teki MGK kararı hükümet tarafından yok hükmünde kabul edilmiş, hiçbir Bakanlar Kurulu kararı
alınmamış, hiçbir işlem yapılmamıştır” dedi.” (https://www.cumhuriyet.
com.tr/haber/bavulu-actilar-14043)
2007 sonlarında da başlatılan, esasında bir CIA operasyonu olan “Ergenekon Davası” adlı “Kumpas” Davalarıyla Ordunun beli kırılmıştır. Ordudaki Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye
Gelenekli, Laik Cumhuriyet yanlısı
subayların en önde gelenleri; Silivri,
Sincan, Hasdal ve Sakarya zindanlarına atılarak tasfiye edilmiştir. Yetkisiz
ve etkisiz duruma düşürülmüştür. As-

ker ve Aydınlar, bu “Kumpas Davaları”nın hedefi olmuş, bu kanun ve akıl
dışı, mantık ve vicdan dışı saldırılarla
vatansever insanlarımız terörize edilmiş, korkutulup sindirilmiştir. O davaların hukukçu-savcı ve yargıç postuna
bürünmüş ABD uşağı, Vatan Millet
düşmanı hainlerini FETÖ militanları
oluşturuyordu…
Bugünküleriyse Tayyipgiller meczupları… Yandaşları…
Gerek 28 Şubat 1997 tarihli MGK
Kararları olsun, gerek 25 Ağustos 2004
tarihli MGK Kararları olsun; hepsi de
Laik Cumhuriyet’i, Anayasa ve ondan
kaynaklanan kanunlar çerçevesinde
korumaya yönelik, ona yapılan Ortaçağcı, Anayasa ve kanunlar dışı saldırıları bertaraf etmeye yönelik alınması
gereken önlemleri tavsiye etmektedir.
Bunların bir teki bile herhangi bir
kanunsuzluğu savunmamaktadır. Tam
tersine; Anayasa ve Kanunlara herkesin uymasını savunmaktadır…
Tümü de Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal Geleneklerini, insanlığın bin
yıllar boyu uğraşlar vererek oluşturduğu ortak değerleri, aklın, mantığın ve
bilimin ışığında savunmaktadır.
Türkiye, Laik Cumhuriyet Değerleri, Anayasa ve Yasalarla teminat altına alınmış olmasına rağmen, o hukuk
yok sayılarak, çiğnenerek ortadan kaldırılmaya ve “Türkiye, Ortaçağ’ın karanlık düzenine-konağına sürüklenmeye çalışılıyor gizlice, sinsice, kalleşçe
ve kanunsuzca; buna izin verilmemeli”, denmektedir… Başka da hiçbir şey
denmemektedir.
Bu kararlardan darbe çıkarmak
ancak Taliban, El Kaide, El Nusra ve
IŞİD’in zihniyetinde olan FETÖ ve
Tayyipgiller’in yapacağı bir iştir.
Tayyipgiller’le Taliban, El Kaide
ve IŞİD’in birebir aynı görüşte, aynı
kategoride, aynı zihniyette, aynı ruhiyatta ve aynı dünya görüşünde olduğunu şu video ve resimlere bakarak somutça görebilirsiniz… Tayyip de dedi
ya daha birkaç gün önce; “Taliban’la

lı iğrenç yaratık da 1969’dan bu yana
CIA’ya ve Amerika’ya çalışmaktadır.
12 Eylül öncesinde günlük çıkardığı
“Aydınlık Gazetesi” adlı paçavrasının yayın giderlerinin Amerika’nın
Ankara Büyükelçiliği tarafından karşılandığını Kemal Ilıcak, Muhsin
Yazıcıoğlu ve Sebahattin Önkibar
açıkça belirtmiştir, verdikleri röportajlarda ve yazdıkları kitaplarda.
Yine o yıllarda bu yaratığın
“PDA” adlı hareketinin İkinci Adamı Gün Zileli de, Maocu Çin’den o

dönemlerde para aldıklarını netçe dile
getirmiştir, anılarını anlattığı dört ciltten oluşan kitaplarında.
Bu yaratığın her söz ve hareketi
gibi Atatürkçülüğü de bir sahtekârlıktan ve düzenbazlıktan ibarettir...
Bunun belgesini, bu İnsan Sefaleti yaratığın ve hareketinin içyüzünü,
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe
Ankut; “Bin Kalıplılar - Doğu Perinçek ve PDA Avanesi’nin İhanete
Karmış Hazin Siyasi Serüvenine
Dair...” adlı, büyük boy-ders kitabı

yavrusunun üstüne kapanan kadın olmak üzere 25 kadın ve sağlıkçıyı katletti. Böylesine aşağılık, insanlıktan
çıkmış katiller örgütüdür Taliban…
Bu caniler örgütü bir ülkenin kontrolünü ele geçirecek kadar nasıl palazlandı? Kim yürü ya kulum dedi bun-

lerin silahlandırılıp askeri eğitimden
geçirilmesini de CIA, Pentagon ve
Washington yapmıştır...
(Nurullah Efe Ankut, HKP Genel
Başkanı, https://www.hkp.org.tr/yanlis-filan-yapmiyorlar-yapimcilari-abdden-aldiklari-emri-uyguluyorlar-yani-onun-adina-gorev-yapiyorlar/)
Sözde bu savaş ortamından kaçan
Afganlar akın akın ülkemize gelmektedir. Yanında çoluğu çocuğu olmayan
bu Ortaçağcılar tayfasının asıl geliş nedeni ise, ABD’nin, Türkiye’nin nüfus
yapısını değiştirmek ve böylece Yeni
Sevr için daha uygun bir ortam sağlamak istemesidir. Onun için AKP’giller’e İran üzerinden bu Afganların girişini itirazsız kabul etmesi için görev
vermiştir.
Bugün ülkemizdeki AKP’giller
İktidarı ve tüm takım taklavatları da
Taliban ile aynı Ortaçağcı anlayışa sahiptir, kadın düşmanıdır, Laiklik düşmanıdır, ulusal değerlere ve Mustafa
Kemal’e düşmandır.
Ayasofya Camii’nin eski baş imamı Ortaçağcı Mehmet Boynukalın,
Taliban’ın Afganistan’da yönetimi almasına ilişkin olarak, “Taliban işgale
karşı duran bir milli mücadele hareketidir”, diyerek bu canilerle aynı anlayışta olduğunu açıkça dillendirmekte, desteğini sunmaktadır.
Ülkemiz AKP’giller tarafından Ortaçağcı Din Devleti olmaya sürükleniyor. Bugün Afganistan’da olanlar bize

lara?
Katılıkta, zalimlikte, gaddarlıkta
IŞİD’in bağlı olduğu Selefi Vahhabi
Ortaçağcı ideolojiyle atbaşı yarışan
Hanefi Mezhep anlayışının en katı
dünya kavrayışıyla, Pakistan’daki
Medreselerde yetiştirmiştir bu katiller sürüsünü ABD Emperyalist Çakalı. Pakistan’da sayıları yirmi bini
bulan Medrese açtırmıştır 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,
başta Suudi Arabistan olmak üzere
Müslüman ülkeler sağlamıştır. Cani-

inanç yönünden ters bir yanımız yok”,
diye. İşte aynen öyledir. Bunların tamamı aynı toptan kesmedir. Kanıtlar:
***
Taliban infaz videosu, IŞİD’in
kelle kesme infaz videosu. Taliban’ın
burkasız diye iki kadını infaz videosu.
Murat Tekin Resim, köprüde asker katletme resmi… girecek!!!
***
Bu ruha sahip Ortaçağcılar için
Laik Cumhuriyet değerlerini, Vatan
ve Ulusu savunmak elbette ki “Darbe”
olarak nitelenecektir…
Tayyipgiller, hatırlanacağı gibi,
kısa süre önce 104 Emekli Amiralimizi de Lozan’ı, Montrö’yü ve Mavi
Vatan’ımızı savunan ortak bir bildiri yayınladıkları için “Darbeci” ilan
etmiştir. Şafak baskınlarıyla gözaltına almışlar ve emirlerindeki kukla
mahkemelerine davalar açtırmışlardı,
“Darbecilik”ten.
Ayak bileklerine elektronik kelepçeler taktırmışlar ve Orduevlerine girişlerini yasaklamışlardı o amirallerimizin de… İlaveten lojmanlarından da
palas pandıras çıkarılmışlardır.
Ve hep söyleyegeldiğimiz gibi Tayyipgiller de tıpkı FETÖ, Taliban, El
Kaide ve IŞİD gibi ABD yapımıdır.
Ve tam da bu sebepten Türkiye’ye
değil ABD’ye ve AB’ye, Siyonist İsrail’e çalışmaktadırlar.
İhanetlerinin, ABD hizmetkârlıklarının, vurgunlarının, soygunlarının,
vatan satıcılıklarının, Laik Cumhuriyet
yıkıcılıklarının ve işledikleri her türden binbir suçun hesabını vereceklerdir. Bundan kaçışları yok. TCK kapsamında hesap verecekler…
Ve tabiî hepsi Çelik Bilezikle ve
Kanunlarla karşılaşacaklar, tanışacaklardır…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!..
22 Ağustos 2021
ebadındaki 617 sayfalık kitabında en
açık ve herkesin anlayabileceği şekilde ortaya koymuştur.
Bunun sahte Atatürkçülüğü ve
Öcalan-PKK yandaşlığıyla ilgili belgelerden oluşan kitabın birinci bölümünü bir kez daha yayımlamakta yarar gördük.
Yayımlayalım ki, dedik, bunu hâlâ
insan ve sol sanan cahil ve gafiller ne
olduğunu görsünler...
Söz konusu yazının linki:
https://bit.ly/3mlXQg5
çok uzak değil. Çünkü onlarla aynı Ortaçağcı anlayışa sahip ve aynı canilikte
bir iktidar ülkemizin tüm kurumlarını
işgal etmiş bulunuyor.
Afgan kadınlar gibi bizim de feryatlarımız göklere ulaşmasın.
Kafese kapatılmış kuşlar gibi mi
olacağız? Salhaneye gönderilen koyunlar gibi bu gidiş karşısında boyun
mu bükeceğiz?
Hayır!
Kurtuluş Partili Kadınlar olarak,
Ortaçağcı gericilere karşı sonuna kadar
mücadelemizi sürdüreceğiz.
Ey kadın arkadaş, kız kardeş, abla,
teyze, sesimize kulak ver. Ülkemizin Ortaçağ karanlığına götürülmesine izin vermeyelim, gel hep birlikte
buna karşı mücadele edelim.
Kafese kapatılmayalım, ölmeden
dört duvar arasına gömülmeyi hak etmiyoruz.
Unutma, Laiklik yoksa, kadının
özgürlüğü de, yaşama hakkı da yoktur.
Laiklik kadının özgürlüğüdür.
Kurtuluş Savaşı gibi bir büyük
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı zafere kavuşturanların torunlarıyız biz. Onların yolundan gitmek, Demokratik Halk
Devrimi’ni yapmak ve bu Ortaçağcı
hainlerin, canilerin iktidarına son vermekten başka çaremiz yok. 23.08.2021
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Prof. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu
2022-2023 yılı için Kamu Çalışanları Toplusözleşmesi yine bir satış sözleşmesi olarak Tarihe geçti. Yalnızca
ülkemizde değil, dünya çapında bir sarı
sendikacılık örneği olan Memur-Sen
ile AKP iktidarı arasında yapılan sözde
toplusözleşme ile kamu emekçileri ile
emeklilerin maaşlarına yapılacak zam
oranı 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 5
+ enflasyon farkı, ikinci altı ay için de
yüzde 7 + enflasyon farkı olarak belirlendi. 2023’ün ilk altı ayı için yüzde 8
+ enflasyon oranı, ikinci altı ay için de
yüzde 6 + enflasyon farkı olarak uygulanacak.
Bu yıl uygulanacak olan, “toplusözleşme ikramiyesi” denilen uygulama ile, üye sayısı hizmet kolundaki
toplam çalışan sayısının % 1’inden az
olan sendikalara bu ödeme yapılmayacak, deniyor. Böylece 2001 yılında
kanunla tüm sendika üyelerine tanınan
bu hak, sınırlanmış oluyor. Anayasanın eşitlik ilkesi ve ilgili kanun dikkate
alınmadan yapılan bu anlaşma, yeni
bir sarı sendikacılık faciasıdır. Aslında olması gereken, emekçilerin kendi
sendikalarına elden aidat ödemeleridir.
Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunda, emekçiler sendikalara bu şekilde
aidat öderler. Bizde 2001 yılında çıkan
yasa ile Kamu Çalışanı Sendikalarına üye olan her emekçiye devlet top-

Sarı Sendikacılığın Dibi…
lusözleşme ikramiyesi adı altında üç
ayda bir ödeme yaparak sendika aidatını karşılamış oluyor. Bu ilk kez 2001
yılında üç ayda bir 45 TL olarak uygulanmıştı. Memur Sen ve AKP iktidarı
bu dönem el ele verip, kanuna aykırı
ve emekçileri ayırıcı bir uygulamaya
imza atmışlardır.
Enflasyon altında kalan
artışlar, Kamu Emekçileri
için sürpriz değil. Baştan
toplusözleşme görüşmelerinin bu şekilde sonuçlanacağı belli. Çünkü Memur
Sen ve bağlı sendikalar,
AKP iktidarının yan örgütü gibi çalışıyorlar. Çalıştığımız yerlerde sendika
yöneticileri aynı zamanda
o kamu işyerinde yönetici.
Hastane Müdürü Sendika
Şube Başkanı, Milli Eğitimde İlçe Müdür Yardımcıları Sendika Şube Başkanı ve Yöneticisi durumunda. Yani bir kamu işyerinde yandaş sendikalar ikinci bir kontrol
gücü durumunda ve çalışanların üzerinde ikinci bir baskı aracı durumundalar. Zaman zaman sendika yöneticileri,
istemedikleri Sağlık Müdürünü, Okul
Müdürünü değiştirebiliyor. AKP iktidarı ile iç içe geçen sendikacılıktan,
çalışanlar ve memleket yararına bir şey
çıkmaz.
Bu sendikaların yöneticileri kendi
sendikalarına üye olmaları için emek-

Orman yangınları ve yok olma tehdidiyle karşı
karşıya kalan arıcılık
28 Temmuz’da Antalya Manavgat’ta başlayan orman yangınları, Antalya, Muğla, Marmaris, Köyceğiz,
Adana Feke, Isparta, Denizli ve Aydın’ın da içinde olduğu 33 ile yayıldı.
180’den fazla bölgede çıkan yangınlar
AKP’giller’in söndürmek için hiçbir
çaba göstermemesi, günlerce yangınları seyretmesi yüzünden tam bir doğa
faciasına dönüştü.
10 gün sonra 220 saatte kontrol altına alınabilen Türkiye’nin en büyük
yangın felaketinde, 2’si orman işçisi
olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.
60 bin hektar ormanlık alan zarar
gördü. Ormanlar harici 59 mahalledeki yanan ev, ahır, depo, iş yeri, tarım
alanları ve ölen hayvanlarla ilgili ekonomik kaybın en az 1 milyar TL olduğu hesaplandı.
Yüzyıllardır yaşayan ağaçlar, ormanlar ve onları yuva edinen hayvanlar diri diri yandılar, artık yoklar.
Köylülerimizin evleri, ocakları,
ahırları ve can yoldaşı hayvancıkları
gözleri önünde, can çekişerek yandı.
O hayvancıkların acı acı bağırmaları,
halkımızın gözyaşları içinde dişiyle
tırnağıyla, bütün olanaksızlıklara rağmen yangını söndürme çabası ciğerimizi dağladı.
Bu bölgeler aynı zamanda kızılçam ormanlarının bulunduğu alanlar.
Yok olan ormanlar tabiatın dengesinin sağlanmasında büyük işlevi olan
ve tarımın olmazsa olmazı arı kolonilerine de ev sahipliği yapıyordu.
Muğla ve Aydın’da cayır cayır yanan
çam ormanları Türkiye’nin en önemli
çam balı üretim merkezi durumundaydı. Ancak yüz bine yakın kovan yandı
ve bu kovanlarda bulunan milyonlarca
arı kolonisi yangınlarda telef oldu.
Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği
(TAB), sadece Muğla’da 3.5 milyon
arı kolonisinin konakladığını, yangınlarla birlikte arıcılık sektörünün
ekmek teknesinin de yok olduğunu
söylüyor.
“2021 yılında Muğla özelinde
çam balı üretimi bitmiştir. 2021
yılında Muğla’daki gelecek ya da
mevcut Muğlalı arıcıların üretimini bırakınız, arıları ne olacak
bu sorgulanmalıdır. 2021 yılında
gerçekten çok kötü bir konjonktür
bekliyor. Bu arılardan sadece bal

almak için gelmiyorlardı. 9 ay bal
üretiliyordu burada. Arıcılarımız
bu alanlarda şeker vermeden arılarını ayakta tutabiliyorlardı, bunlar
da gitti.”, diyor.
Türkiye arıcılık ürünleri üretiminde dünyanın 2. büyük ülkesi. Çam
Balı üretiminde dünyada ilk sırada

geliyor. Dünyada üretilen çam balının yüzde 90-95’i Türkiye’de üretiliyordu. Bunun da yüzde 85’i Marmaris-Muğla bölgesinde üretiliyordu.
Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Tanuğur Samancı, çam balının üretilmesi için özel bir ekosistem gerektiğini söylüyor:
“Marmaris-Muğla bölgesi, çam
balı üretimi için en uygun bölge. Bu
ağaçların üzerinde yaşayan Marchalinahellenica, diğer adıyla Çam
Pamuklu Koşnili böceği, çam ağacının reçinesini emiyor, sindiremediği karbonhidratları ağacın üzerine
sıvı olarak bırakıyor. Arılar da bu
sıvıyı alıp bala dönüştürüyorlar. Bu
ekosistemi kaybettik.
“Dolayısıyla şu anda ağaçların
kaybıyla birlikte böcek de kaybedildi. Orada ballı ormanlarımızı, üzerinde yaşayan Marchalinahellenica
böceğiyle birlikte kaybettik. Oraya
ağaç diksek bile, ağaçların tekrar
gelişmesi ve söz konusu böceği besleyecek hale gelmesi çok uzun zaman alacaktır. Tahmin edilen süre
35 – 40 yıl kadardır. Bölgedeki diğer
nektar kaynakları da bittiğinden, o
bölgede arıcılığın yeniden başlaması zaman alacak.
“Türkiye’de bugüne kadar her
yıl 100 bin ton bal üretiliyordu, bu-

çilere baskı uyguluyorlar. Eğer üye
olmazlar ise mobbing (yıldırma) yöntemleri uyguluyorlar. Hastanelerde en
zor birimlere veriyorlar. En zor günlerde nöbet koyuyorlar. Öğretmenlere
en zor ve kalabalık sınıfları veriyorlar.
Sonuç olarak etmedikleri eziyeti bırakmıyorlar. Bunlardan yaralara merhem

olacak bir Toplusözleşme beklemek
hayal. Öte yandan, sendika yöneticileri çalışanların 5 katı ücret alabiliyorlar.
Ülkemizin en zengin sendikaları bunlar.
Uluslararası
Çalışma
Örgütü
(ILO)’nun, ülkemizin de imza attığı
151 sayılı sözleşme sendikaların iktidarlardan bağımsız olmaları gerektiğini çok açık ve net olarak ortaya koyuyor. Beşinci maddeye göre “Kamu
görevlileri örgütleri, kamu makamlarından tamamen bağımsız olacaknun %35’i çam balıydı. Çam balı
en çok ihracatı yapılan bal türü. Bu
kadar önemli bir kaynağı kaybettik.
Arıcılar, ‘ormanlar yerine keşke evlerimiz yansaydı’ diyor. Kaybedilen
ormanların bazıları 200 yıllıktı.”
Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından olan çam balı üreticiliği
bitme noktasına gelince, bal üreticileri
önümüzdeki birkaç on yıl ciddi ekonomik sorunlarla boğuşuyor olacaklar.
Bal rekoltesi düşecek.

Yangında ayrıca 300’ün üzerinde
büyükbaş, 3 bine yakın küçükbaş,
4 bine yakın kanatlı hayvan da can
verdi.
700 dekara yakın muz serası,
100 dekarın üzerinde sebze serası,
15 bin dekarın üzerinde zeytin, defne ve keçiboynuzu ile narenciye alanı da yangında zarar gördü.
Bu da demek oluyor ki, sadece
arıcılık ve arıcılar değil, üretmen köylülerimiz büyük bir kayba uğradılar.
Ve bunu telafi etmeleri uzun zaman
alacak.
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın köşesinde verdiği habere göre,
geçtiğimiz günlerde “İklim Değişikliği 2021 Raporu” yayınlandı. Rapora
göre iklim değişikliğinde geri dönülemez riskler var. Hükümetlerarası
İklim Değişikliği Paneli (The Intergovernmental Panel on ClimateChange-IPCC) altındaki Çalışma
Grubu I,   “İklim Değişikliği 2021:
Fiziksel Bilim Temeli” başlıklı raporunu yayınladı. Rapor, dünyanın iklim
sistemlerinin nasıl değiştiğine yönelik
çok önemli bilimsel bulgular içeriyor.
Raporda verilerden bilgilerden çıkarılan sonuç, ABD-AB Empeyalistlerinin acımasız kâr hırsının küresel
ısınmaya neden olduğu ve gezegenin
durumunu kalıcı olarak aşağıya çekti-

lardır. Kamu görevlileri örgütleri
kuruluş, işleyiş veya yönetimlerinde
kamu her türlü müdahalesine karşı
yeterli korumadan yararlanacaklardır. Bir kamu makamının tahakkümü altında kamu görevlileri örgütlerinin kuruluşunu geliştirmeye
veya kamu görevlileri örgütlerini bir
kamu makamının kontrolü altında
tutmak amacıyla mali veya diğer
biçimlerde desteklemeye yönelik
önlemler bu madde
bakımından müdahaleci faaliyetler olarak
kabul edilecektir.”
AKP iktidarı ILO
Sözleşmesi’nin maddelerini tamamen ihlal
ediyor. Sendikacılığı
tersine çeviriyor. İktidar olarak kontrol edemediği tüm alanlarda
ikinci bir kontrol gücü
oluşturuyor. Bu tam da
Sarı Sendikacılığın dibidir ve bundan ötesi
yoktur.
Memur-Sen ayrıca ülkemizde Laik
düzene karşı söylem ve eylemleriyle
de biliniyor. Osmanlı döneminde Damat Ferit hükümetinde Şeyhülislam
olarak görev yapan ve Kurtuluş Savaşı
yıllarında Mustafa Kemal Atatürk için
ölüm fetvası çıkartan Mustafa Sabri’ye
sahip çıkmıştır. Tokat’ta bir İmam
Hatip Lisesine Mustafa Sabri isminin
verilmesi sonrasında gelen tepkiler
üzerine bu ismin kaldırılması nedeniyle sosyal medyadan yaptığı açıkla-

mada Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın,
“Tokat’ta ‘Mustafa Sabri Anadolu
İmam Hatip Lisesi’ tabelasının indirilmesini şiddetle kınıyorum. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi sadece
Tokat’ın değil bu milletin, ümmetin
bir değeridir. Ondan rahatsız olanlar bilgilerini ve zihinlerini sorgulasınlar. Tabela iner ama yüreklerden
ve zihinlerden saygınlığı asla inmez”, demiştir.
Kamu emekçileri, bu konfederasyon ve bağlı sendikaların tehditleriyle
bu sarı sendikalara üye olmamalıdırlar.
Sendikacılık yerine kamu emekçilerini
kontrol etme görevini yapan, parası en
çok olan ve yönetici maaşları kamu
emekçilerinin maaşlarında kat kat fazla
olan bu sendikalar Sarı Sendikacılığın
dünya çapında en önemli örneklerinden biridirler. Bu sarı sendikacılık anlayışıyla her alanda mücadele etmemiz
gerekiyor. Kafamızı kumdan çıkarmanın zamanıdır. Gerçek Sendikal örgüt,
tüm sınıf kardeşlerini kucaklayan, aralarında cins, ırk, din, etnik köken ayrımı yapmayan, işverenden bağımsız,
işverene karşı emekçilerin haklarını
sonuna kadar savunan örgüttür. Sarı
Sendikacılıkla mücadeleyi kararlılıkla
yapmak zorundayız. Bu yolda cesaretle yürümeliyiz, emekçi kardeşlerimizle
gerçek sınıf sendikalarını meydana getirmeliyiz.q

ği yönünde. Geçtiğimiz aylarda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek
çok ülkede yangın, sel gibi yıkıcı hava
olaylarına şahit olunurken, raporda
bugünden sonra bazı iklim etkilerinin
geri döndürülemeyeceği riski konuşuluyor.
Gerçekleştirilen tüm senaryolarda, dünyamızın en az 1,5°C ısınacağı
öngörülüyor. Emisyon azaltımı kapsamında en iddialı adımların atıldığı
senaryoda dahi, 2030’lu yıllara gelindiğinde dünyamız 1,5°C ısınıyor.
Yine bu yıllarda 1,6°C’yi aşıyor, ancak yüzyılın sonunda sıcaklıklar yeniden 1,4°C’ye düşüyor. Bu değişiklik
yazların artık çok daha sıcak olmasına, kuraklıklar yaşanmasına, orman
toprağının kurumasına, ormanlarda
yangın tehlikesine, aşırı yağışların
oluşmasına, bazı hayvan türlerinin bu
şartlarda yaşama adapte olamaması
sonucu neslinin yok olmasına sebep
olabiliyor.
Ülkemizde içinde yaşadığımız bu
zor günlerde, en büyük talihsizlik, iktidarda AKP’giller gibi halk düşmanı,
vatan-millet düşmanı, Ortaçağcı bir
güruhun, bir organize suç örgütünün
olması. 1954 yılında çıkarılan 6831
sayılı Orman Kanunu 2020 yılı sonuna değin tam 42 kez değiştirilmiş,
bu değişikliklerin 27’si 2003-2020
döneminde, yani AKP’giller İktidarı
döneminde yapılmıştır. Devlet ormanı
sayılan yerlerin yapılaşmaya açılması,
gerçek ve tüzel kişilerin bu yerlerden
yararlanmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan düzenlemeler de orman
yangınlarını tetikleyici temel unsur
olmuştur.
“Devlet ormanı” sayılan yerlerde
binlerce madencilik, enerji, turizm ve
benzeri tesis için yer tahsis edilmiştir.
Diğer yandan, yangınlar daha sürerken TEMA tarafından ağaçlandırma kampanyası başlatılmıştır. Yanan
yerlere ağaç dikileceği söylenmiş ve
halkımızdan bunun için bağış toplanmaya başlanmıştır. Ancak bilim insanları, buralara kesinlikle yeni ağaç
dikmeyin, diyorlar. Çünkü kızılçam
kozalakları, eğer çok büyük zarar
görmediyse, patlayarak tohumlarını etrafa saçıyor ve ormanın yeniden
yeşermesini sağlıyor. Yeni ağaçlar
dikip yanan ormanlardaki habitatın
ekolojisini değiştirmemek gerekiyor.
Ayrıca yangınların asıl sebebi olan ve
geçmişte de gördüğümüz gibi, yanan
ormanlık alanlar AKP’giller tarafın-

dan Parababalarına peşkeş çekiliyor.
Bugün geçmişte yanan ormanlık alanların yerinde Palmiye oteller vb. var.
Yangın sonrası canlarını, evlerini,
hayvanlarını kaybeden insanlarımıza
acilen destek olunmalıdır. Arıcıların,
hayvancılıkla ve seracılıkla uğraşan
halkımızın yaraları sarılmalıdır. Yanan
ve önümüzdeki dönemde geçimini
sağlayacağını planladıkları hayvancıklarının, seralarının, malzemelerinin, depolarının yerlerine yenisi konmalıdır.
Orman yangını çıkararak ormanlarımızın yok edilmesine ve buraların
ranta açılmasına karşı acil önlemler
alınmalıdır. Orman yangınlarını bilerek ya da bilmeyerek çıkarana, sebep
olana, teşvik edene caydırıcı ağır para
ve hapis cezaları verilmelidir.
Ormanlarımızın her karış toprağını
adım adım dolaşarak kontrol ve denetim yapacak Orman Bekçileri görevlendirilmelidir.
Bunları yapacak olan elbette doğa
düşmanıAKP’giller değildir. Bu sorunlar Partimiz öncülüğünde halkımızla birlikte gerçekleştireceğimiz
Demokratik Halk Devrimi’yle çözüme kavuşacaktır.
Partimizin Programında, Orman Yönetimi başlığı altında ifade
edildiği gibi:
“28- Orman Yönetimi: Köylerimizin 4’te birine yakını orman
içinde ya da yakınında bulunduklarından, orman işletme ve koruma
görevlerine, bindirilmiş mahkemelerin kontolü altında, ormancılık
uzmanları ile bilfiil üretmen köylü
örgütlerinin katılımı sağlanacak.
Her yılın bir tatil günü, başta Cumhurbaşkanımız gelmek üzere, eli
çapa tutan her insanımız bir ağaç
dikerek AĞAÇ BAYRAMI’nı kutlayacak.
“ÇEVREYE ve TARİHE SAYGI:
“(…) Kurtuluş Paritis, insan hayatının sürmesinin, bitkiler ve hayvanlarla birlikte, doğal dengeyi hiç
bozmadan mümkün olabileceğini
çok iyi bilmektedir. Bunun için doğaya ve diğer canlılara saygılı, onlara zarar vermeyen bir üretimin
yapılmasından yanadır. Bunun için
ülke içinde gereken önlemleri almaktan çekinmeyecek, insanlık ve
doğa düşmanı emperyalist devletlerle mücadeleden de geri durmayacaktır.”q
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HKP’den:

Partimiz, İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın yılmaz neferleri,
30 Ağustos Dumlupınar Zaferi’mizi
99’uncu yıldönümünde coşkuyla kutladı!

Baştarafı sayfa 1’de
AKP’giller engelleyemeyecekleri
sonlarını görüyorlar, Kalpaklı Mustafa
Kemal’i görünce. Kulaklarını kapatsalar da, yasaklasalar da tüyleri ürperiyor, “Bağımsızlık Benim Karakterimdir”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler
Geldikleri Gibi Gidecekler” veciz sözlerini duyunca.
30 Ağustos Dumlupınar Zaferi’nin
99’uncu yılında ellerindeki iktidar gücünü kullanarak yine yasak koydular,
çok korktukları Kalpaklı Mustafa Kemal’e ve “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” sözüne. Yine önüne set çektiler, kendilerine 99 yıl önceki hezimeti
yaşatacak İkinci Kurtuluş Savaşçılarına. Vazgeçmeyeceğiz Kalpaklı Mustafa Kemal’den. Vazgeçmeyeceğiz “Bağımsızlık Benim Karakterimdir”
sözünü haykırmaktan. AKP’giller’i
korkutmaya, tüylerini diken diken etmeye devam edeceğiz.
Önümüze çekilen barikatın önünde
Partimizin Genel Sekreter Yardımcısı
Av. Sait Kıran Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:
***
Değerli Halkımız;
Bugün 99 yıl önce dünyada emperyalizme karşı zafere ulaşmış ilk Kurtuluş Savaşı’nın zaferinin perçinlendiği
gün. Halkımıza ve Tüm Dünya Halklarına kutlu olsun!
30 Ağustos Zaferi’yle; dünyanın en
büyük silahlarına, en güçlü ordularına
sahip ve o güne kadar yenilmez denilen emperyalistlerin yenilebileceğini,
halkların Ulusal Kurtuluş Mücadelelerini zafere ulaştırabileceklerini kanıtlamış olduk. Birinci Ulusal Kurtuluş
Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal
ve onun arkadaşları, Kuvayimilliye
savaşçıları önünde saygıyla eğiliyoruz.
Ne yazık ki 99 yıl önce emperyalizmi yenilgiye uğratmış ülkemizde
bugün emperyalistler ve işbirlikçileri,
ülkemizin bütün olanaklarını ele geçirmiş durumdalar. En başta devlet iktidarı olmak üzere “Keşke Yunan Galip
Gelseydi” diyenler ve onların yandaşları tarafından ele geçirilmiş durumda.
Bu nedenle yıllardır Mustafa Kemal’in Kuvayimilliyeci niteliğini gösteren fotoğrafını ve ona ait Antiemperyalist Ulusal Bağımsızlıkçı sözünü
en güzel nitelendiren “Bağımsızlık
Benim Karakterimdir” sözünü taşıyan flamalarla Ata’nın huzuruna gidip
saygımızı göstermemize rağmen son
3-4 yıldır bu, yasadışı ve keyfi biçimde engelleniyor. Çünkü bugün iktidarı

oluşturanlar Birinci Ulusal Kurtuluş
Savaşı’mızın kazanımlarını, Ulusal
Kurtuluş Savaşı’mızda elde ettiğimiz
bütün kazanımları bir bir ortadan kaldırmaya çaba gösteriyorlar.
Ve bu bayrak ve Mustafa Kemal’in
bu portresi onlara deyim yerindeyse
beyinlerine bir mıh gibi şunu çaktı: Erken zafer etmeyin. Bu Halk, Bu ülke
Emperyalist Yedi Düvele karşı elinde
hiçbir silah yokken, hiçbir ekonomik
olanağı yokken milyonlarca insanı
savaşlarda yok edilmişken dişinden
tırnağından yeniden ayağa kalktı ve
emperyalistleri yenilgiye uğrattı.
O nedenle bu flama ve Mustafa
Kemal’in bu sözü onların geleceğini
gösteriyor. Deyim yerindeyse ölümden korkarcasına Mustafa Kemal’den
ve onun bu sözünden korkuyorlar. Biz
Mustafa Kemal’in huzuruna parti bayraklarıyla çıkılmayacağını biliyoruz.
Dikkat edin, bu flamada en ufak Halkın Kurtuluş Partisi’ne ilişkin ne bir
logo vardır ne bir söz vardır. Tamamen
Mustafa Kemal’in öz portresi ve kendisine ait sözüdür.
O nedenle bu yasağı koyanlara şunu
bir kez daha hatırlatmak istiyoruz: Bu
yasak Mustafa Kemal’e, Birinci Ulusal
Kurtuluş Savaşı’mıza, Kuvayimilliye
Savaşçılarımızın Mücadelesine ihanettir. Her ihanetin olduğu gibi bununda
er geç hesabı sorulacak.
Mevcut yasalarımıza göre bile bu
yapılan suçtur. Bu suça iştirak eden
herkesi uyarıyoruz, kanunsuz emri
dinlemenin kendisi bile başlı başına
suçtur. Bu günler geçecek. Mevcut
mahkemelerimizde, mevcut yasalarımızla sadece emri gerçekten yasalardan ve vicdanından alan bağımsız
yargı önünde yargılanacaklar. Bu ihanetlerinin hesabını bir bir verecekler.
Bunu da akıllarına mıh gibi çaksınlar.
99 yıl sonra bir kez daha haykırıyoruz: Cumhuriyet’in yıkılacağı, 2023’te
Cumhuriyet’i tümüyle ortadan kaldırabilecekleri hayalini kuranlar,“Keşke
Yunan Galip Gelseydi” diyenler ve
bugün ABD Emperyalizmi ve Avrupa
Birliği Emperyalizmiyle birlikte Yeni
Sevr’i yaşama geçirmek için görev
alanlar, en tepeden en alttakine kadar
şunu bir kez daha aklınıza sokun. Mustafa Kemal’in İstanbul’a çıktığı gün
işgal gemilerine karşı söylediği gibi
bir kez daha Halkın Kurtuluş Partisi
olarak haykırıyoruz:“Emperyalistler,
İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler”.

Var git Ağustos,
Bana Gerçek Hürriyeti getir!!!
Ağustos Şiiri
İstesek cenneti kurtarabiliriz
Ben bir ışık için tepmişim rahatımı
Bu güleç yüzlülerin, bu acı türkülerini
Bu yoksul yerleri anlayarak seviyorum
Delicesine anlayarak güzelim
Yüreğim sızlıyor, bu roman iyi
bitmeyecek.
Hasan Hüseyin Korkmazgil
Ankara, Hiroşima, Beyrut, Havana,
Berlin, Tahran… Tüm dünyayı sayacak değiliz elbet. Hani boşluğa bakar
da dalıp gider gibi değil, anbean sana
bakıyorum Ağustos. Dünyayı sende
okuyorum. Ne çok şey yaşatmışsın,
ne çok yaş akıtmış, ne acılar yazmışsın Tarihe… Kahramanlar doğurmuş,
hainler büyütmüşsün. Ateşinle kavurmuş, yakıp kül etmişsin dört bir yanı.
Az şey değil, Türklere Anadolu’nun kapıları açılmış 1071 Ağustosu’nda. “Türkler bu zaferle Anadolu’ya mührünü vurdu”, diye yazmış
seni tarih kitaplarımız.

Ancak gel zaman git zaman, Osmanlı son demlerinde iken, 10 Ağustos
1920’de vatan satıcılar Sevr’i imzalamış, Anadolu karış karış işgale uğramış, kanla kazanılan topraklar, masa
başında satılmıştı. Bu antlaşmaya imza
atanlar vatan haini ilan edildi ama 2021
Ağustosu’nda hâlâ iş başındalardı.
5 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal’e TBMM Başkomutanlık rütbesi
verince, 1919’da başlayan Milli Mücadele, daha çetin bir hale büründü. 23
Ağustos Sakarya ve ardından gelen 30
Ağustos Zaferleri ile savaşlar cephede
bitiyordu ama asıl savaş şimdi başlıyordu. Dönemin koşulları içerisinde,
her biri devrim niteliğinde köklü değişiklikler yapılıyor; eğitim, ekonomi,
siyaset gibi alanlardaki değişikliklerle
toplumumuzun alt ve üstyapıları gelişiyordu.
9 Ağustos 1928’deki Harf İnkılâbı
bunlardan sadece bir tanesiydi mesela…
Türkiye’de bunlar olurken, 13
Ağustos 1926’da Güneş bir başka doğuyor, Küba Devrimi’nin öncüsü Fidel
Castro dünyaya geliyordu. Faşist lider
Adolf Hitler ise 1934 Ağustosu’nda

İstanbul

30 Ağustos
Dumlupınar Zaferi’mizin
99’uncu yıldönümünde
İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı da
zaferle taçlandıracağımızı
bir kez daha ilan ettik
Antiemperyalist Birinci Kurtuluş
Savaşı’mıza son noktanın konulduğu,
Emperyalist Yedi Düvele Kuvayimilliyecilerin öldürücü son tokadı attığı
30 Ağustos Dumlupınar Zaferi’mizin
99’uncu yılını kutluyoruz. Tüm Halkımıza kutlu olsun!
Bu zafer gününü unutturmak isteyenler, özünden saptıranlar, Mustafa
Kemal’e hakaret edenler, Cumhuriyet’i, Laikliği bitirmeye çalışanlar bilsinler ki Kurtuluş Partililer var ve buna
izin vermeyeceğiz.
Kurtuluş Partililer olarak her yıl olduğu gibi bu senede 30 Ağustos Zafer
Bayramı’mızı coşkuyla kutladık.

kez daha örnek ve umut olacağımızı
ifade etti.
Doğan Çıngı Yoldaş’ımız o kutlu savaşın zaferiyle gelecek o kutlu
günle birlikte, artık bir daha yeniden
bu topraklarda gericilerin, AB-D Emperyalizminin işbirlikçilerinin, vatan
hainlerinin filizlenme şansının bile olmayacağını, çünkü köklerinin kazınacağını ve o günleri 99 yıl önce olduğu
gibi halkımızla birlikte getireceğimizi
söyleyerek konuşmasını bitirdi.
Atılan sloganların ardından eylemimiz sona erdi. Basın açıklamamızı
Kadıköy sahilinde bulanan halkımız
ilgiyle izledi. Vatandaşlar kimi zaman
alkışlarıyla destek oldu, kimi zaman da
sloganlarımıza eşlik etti.
Yaşasın 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız!

İzmir

30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı
İzmir’de de coşkuyla kutladık

HKP İstanbul İl Örgütü olarak Kadıköy Mustafa Kemal Heykeli önünde
bir basın açıklaması yaptık. Bayraklarımız, pankartlarımız, dövizlerimiz ve
sloganlarımızla Zafer Bayramı’mızın
şanına yakışır bir eylem gerçekleştirdik. Eylemimizde İstanbul İl Yönetim
Kurulu üyesi Doğan Çıngı Yoldaş’ımız Parti Genel Merkezimiz tarafından 30 Ağustos için yazılan basın bildirisini okudu.
Doğan Çıngı Yoldaş’ımız yaptığı
açıklamada, Birinci Kurtuluş Savaşı’mız gibi İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın da zaferle sonuçlanacağını ve din
kisvesi altında dünya menfaati sağlayan insanların en alçaklarının, bir
daha elde edemeyecekleri, İnsanları
Allah’la aldatmanın ustaları CIA-Pentagon İslamcılarının egemenliklerine
son vereceğimizi belirtti. İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı zaferle taçlandırıp
nihai kurtuluşu gerçekleştirdiğimizde
mazlum halklara, AB-D Emperyalistlerinin zulmü altında inleyen, yeraltı
yerüstü kaynakları gasp edilen Ortadoğu’nun Mazlum Halklarına, İkinci
Kurtuluş Savaşı’mızın zaferiyle bir

HKP İzmir İl Örgütü olarak Şanlı
30 Ağustos Zaferi’mizi 99’uncu yıldönümünde coşkuyla kutladık.
15 Mayıs 1919’da Yunan maskeli İngiliz Emperyalizmine karşı İlk
Kurşun’un atıldığı İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için saat
17.00’de Karşıyaka İlçe Örgütümüzün
önünde toplandık. Burada Mustafa Kemal’in kalpaklı portresinin bulunduğu
“Bağımsızlık Benim Karakterimdir”, “Emperyalistler İşbirlikçiler,
Geldikleri Gibi Gidecekler” ile “Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal
ve En Büyük Müttefiki Lenin” pankartlarının yanı sıra, “ABD-AB Emperyalizmi ve Yerli İşbirlikçilerinin
BOP/Yeni Sevr Projesi’ni 30 Ağustos
Ruhuyla Püskürteceğiz” yazılı ozalitimizi açarak parti bayrak ve flamalarımızla yürüyüşe geçtik.
Polisin engelleme çabasına rağmen
sloganlarımızla ve İzmir Marşı ile Karşıyaka Çarşı girişine kadar yürüyüşümüzü yaptık. Yürüyüş sırasında “Yaşasın 30 Ağustos Zaferimiz”, “Mustafa
Kemal Ölümsüzdür”, “Emperyalistler
İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, sloganlarımız atıldı.
Eylem alanında Partimiz adına
Genel Sekreter Yardımcımız ve İzmir
İl Başkanımız Av. Tacettin Çolak bir
konuşma yaptı. Tacettin Çolak konuşmasında şunları söyledi:
***
Saygıdeğer İzmir Halkı;
99 yıl önce atalarımız her türlü
zorluğa rağmen silah, cephane ve hatta asker sayısının azlığına rağmen 26
Ağustos’ta başlattıkları Büyük Taarruz’u bugün yani 30 Ağustos’ta zafere
ulaştırdılar. Bu Büyük Taarruz’un ve
hatta Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Mustafa Kemal

Almanya’da tüm güçleri elinde toplayarak kahraman ilan ediliyor, İkinci
Dünya Savaşı için sular ısınmaya başlıyordu.
1940’lı yıllar Tarihe adını İkinci Dünya Savaşı ile kazımış, ülkemiz
açlık ve yoksulluk cenderesinde sıkışıp kalmıştı. 1945 yılı Ağustos ayında
utanç verici, yürek yakan bir olaya şahit oldu insanlık. Zalim ABD, üç gün
arayla Hiroşima ve Nagazaki’ye Atom
Bombası attı, saniyeler içinde yüz bine
yakın insan ölürken, yıllar içinde binlerce insan sakat doğdu, kanser oldu,
o bölgelerde toprak ana hiçbir tohuma
hayat vermedi, hiçbir fidan yeşermedi.
Bir ses yükseliyordu uzaklardan,
Hindistan’dan:
“Onurumuzu elimizden alamazlar, eğer biz onlara teslim etmezsek!”
Mahatma Gandhi insanlık için bir
açlık grevi daha başlatıyor, 15 Ağustos
1947’de 40 kilonun altına düşüyordu.
Bu haykırış güzel yurdumuzda da
yankılanıyordu:
onlar ümidin düşmanıdır sevgilim,
akar suyun,
meyve çağında ağacın,
serpilip gelişen hayatın düşmanı…
dizeleri ile Nazım Hikmet barışa
türkü yakıyor, işte tam da bu yüzden,

dünya çarkları savaşla döndüğü için,
15 Ağustos 1951’de Bakanlar Kurulu
kararıyla “Vatan Haini” ilan edilerek
vatandaşlıktan çıkartılıyordu.
Geriye gidiş hız kazanmış, Laikliğe
düşman şeriat yanlılarınca, 13 Ağustos
1956’da ortaokullarda da zorunlu din
dersi okutulmaya başlanmıştı.
25 Ağustos 1967’de TÖS, vatan
aşkını “Getir gözlerinden öpem Türkiye’m/Çakır gözlerinden öpem…”
diyerek dillendiren Fakir Baykurt’u
Genel Başkan olarak seçti.
Korkuyordu vatan düşmanları…
Okumaktan, okuyandan, soru sorandan
korkuyorlardı. 24 Ağustos 1992’de Talim Terbiye Kurulu okullara girmesi
sakıncalı kitapları açıkladı: Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Haldun Taner, Gorki, Balzac, Ernest Hemingway, John Steinbeck… Yasaklanmalıydılar. Soru soran, çok okuyan 60
Kuşağı çok “belalar” açmamış mıydı
başlarına? Oysa onlar, karanlığa inat,
hep yaşayacaklardı…
“Benim halim, memleketimin
hali.”
Böyle diyordu Can Yücel. Ne yazık ki onu da 12 Ağustos 1999’da kaybettik.
17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde on binlerce canımızı yitirdik.
Yaralar sarılacakken, 25 Ağustos

Atatürk’ün eğer bu savaşta doğru kurmay, doğru komutan, doğru merkez
ve doğru strateji ve taktikleri hayata
geçirilmemiş olsaydı bu savaşı kazanmak zaten mümkün değildi. Hele hele
bir de 15 Mayıs 1919’da bu toprakları
işgal eden Yunan maskeli emperyalist
güçlerin her türlü o zamanki teknolojik üstünlüklerini düşündüğümüzde
gerçekten bir hezimetle sonuçlanacağı
kaçınılmazdı.
İşte o nedenle bu savaşın, Birinci
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın, dolayısıyla Büyük Taarruz’un Başkumandanının ne kadar öne çıkartılması
gerekirse o kadar yeridir. Ama bugün
bakıyoruz ki mevcut siyasi iktidar 20
yıldır değişik taktikler izleyerek Ulusal Bayramlarımızı, Ulusal Kurtuluş
Savaşı’mızın zaferlerini kutlamamızı
içine sindiremiyor. Bu yıl da Mustafa
Kemal yasakçılığı yaptılar. Cumhurbaşkanlığı sitesinde Kocatepe’de harekât anındaki görseller paylaşılıyor
ama Mustafa Kemal sansürleniyor.
Bugün öğlen saatlerinde Mustafa
Kemal’in “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” veciz sözüyle birlikte
Anıtkabir’e yürüyen yoldaşlarımıza
da engel çıkarttılar. Yani Anıtkabir’e
Mustafa Kemal’in mekânına Mustafa
Kemal’in resimleri ve “Bağımsızlık
Benim Karakterimdir” sözünün girmesinden rahatsız oluyorlar. Dolayısıyla bunu şiddetle protesto ediyoruz.

Ama bir şeyi biliyoruz, çok da
sürpriz değil, çünkü bunlar “Keşke Yunan Galip Gelseydi” diyen ve o dönem
Yunanlılarla, emperyalistlerle işbirliği
yapan yerli işbirlikçi Ortaçağcıların torunlarıdır. O nedenle onların bu Zaferden sevinmeye hakları yok zaten. Onlar bu zaferden üzülürler. Sevinen bizleriz; halk çocuklarıdır, devrimcilerdir,
sosyalistlerdir, ilericilerdir, Mustafa
Kemalcilerdir, demokratlardır, emekçi
halktır sevinen.
***
Tacettin Çolak daha sonra İzmir
Halkının yoğun ilgisinin olduğu eylememizde Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan 30 Ağustos Zafer Bildirisini okudu. Halkımızdan yürüyüş ve
eylemimize katılanlar oldu.
30 Ağustos 2021

Kurtuluş Partililer
1999’da bizlere reva görülen ise, mezarda emeklilik…
14 Ağustos 2001’de alnımıza kara
lekemiz AKP kuruldu ve nice Ağustoslarda kendi eliyle beslediği teröristler
iş başına geçti, yüzlerce vatandaşımız
evinden, canından oldu. FETÖ Kumpas Davasında gerekçeli kararlar açıklandığında, aylardan Ağustostu.
Bu sene de bize gülmedin, uğur
getirmedin Ağustos… Ciğerlerimiz
yandı, bulutlara kavuşamadan kül oldu
kuşlar. Hem yandık hem boğulduk. Bir
ırmağa akacak yatak bırakmayan çevre
düşmanı, doğa katilleri yüzünden, fakirin yatacağı yatak, yine mezarı oldu.
Gök ağladı, analar, evlatlar ağladı…
Git Ağustos, yetti bu kadar… Var
git bize ışık getir, aş getir, iş getir, umut
getir!
Devrimci Halkçı Kamu Emekçileri
için, işçilerimiz için sesimize ses getir!
Dünyanın her yerine eşitlik, nerde bir
fakir varsa, ona bir tas sıcak çorba getir. En iyi sen bilirsin; kızgın güneşin
altında çalışan emekçiye, alnının teri
kurumadan hakkını getir!
Ne çok ağlattın bizi, yeniden gülen
gözleri getir!
“İşçi tulumuyla bu güzelim memlekete, gerçek hürriyeti getir!”q

Bir Yoldaş
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Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçilerinin
Eğitim-İş 6’ncı Olağan Genel Kurul Değerlendirmesi

S

endikamız Eğitim-İş’in 6’ncı
Olağan Genel Kurulu, 28-29
Ağustos 2021 tarihlerinde Ankara’da
yapıldı.
Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri olarak bir önceki yani 5’inci Olağan Genel Kurul üzerine, 2017 yılının Ağustos ayında kaleme aldığımız
değerlendirme yazısına “Eğitim İş 5.
Olağan Genel Kurulunun Ardından: Heyecansız, coşkusuz, sönük
bir Genel Kurul ve ölü doğan bir
MYK” başlığını uygun görmüştük.
Ne yazık ki aradan geçen dört yıl,
söz konusu değerlendirme yazısında
ifade ettiğimiz somut gerçeklikleri bir
kez daha kanıtlamıştır. Tıpkı 5’inci
Olağan Genel Kurul gibi, ölü doğan
MYK tarafından yönetilen sendikamız
bu dört yıl içerisinde heyecansız, coşkusuz, sönük ve kısır bir dönem geçirmiştir.
Sendikamızın
eylemsizliğe
mahkûm edildiği dört yıl
Son iki yılına Koronavirüs Pandemisinin damgasını vurduğu bu dört yıl
içerisinde sendikamız, kamu emekçilerini bir bütün halinde kucaklayacak
politikalar üretememiş, alanlara çıkmamış, tarihinde ilk kez üye kaybıyla
yüz yüze gelmiştir.
ABD-AB Emperyalistlerinin, İngiltere’nin ve Siyonist İsrail’in uşaklığını yaparak Türkiye’de iktidarı gasp
etmiş olan ve yine aynı güçler tarafından 19 yıldır iktidarda tutulan AKP İktidarının; milyonlarca işçi-emekçi fabrikalarda, tarlalarda, imalathanelerde,
ofislerde çalışmak için her gün yollara
düşmesine rağmen riyakârca yaptığı “Evde Kal” çağrılarına son iki yıl
içerisinde gönüllüce riayet edilmiştir
anlaşılan. Sendikamız “Evde Kalmış”,
alanlara çıkmamış, Eğitim ve Bilim
Emekçilerinin dağlar gibi sorunlarına çözüm üretecek bir mücadele hattı
izlememiştir. Kısacası 5’inci Dönem
MYK’sı, adını Eğitim-İş tarihine başarısız bir MYK olarak yazdırmıştır.
Fakat burası Türkiye, Şark Toplumu. Belli makam ve mevkilere erişmiş
olan insanlardan “Biz başarısız olduk, layıkıyla yönetemedik” ikrarını
beklemek ne yazık ki beyhudedir...
Bu acı gerçeği 6’ncı Olağan Genel
Kurul’da da net bir şekilde deneyimlemiş olduk.
Nasıl mı?
Bunu trajikomik bir olayla örneklendirmeye çalışalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinden önce Çıkar Amaçlı Suç Örgütü
AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki,
katıldığı bir radyo programında seçimlerden önceki 25 yıl boyunca İ. Melih
Gökçek tarafından yönetilen, daha
doğrusu yağmalanan Ankara ilimizle
ilgili “Son 25 yıldır Ankara’ya bir
çivi dahi çakılmamış” ifadelerini kullanmıştı. Güler misiniz, ağlar mısınız...
İşte aynı mantıkla kürsüye çıkan
5’inci Dönem MYK üyeleri – ki birkaçı 6’ncı Dönem için de aday oldu
– estiler, kükrediler, vaatlerde bulundular, kendilerini başarılıymış gibi
göstermeye kalktılar ama hiçbir surette
geçtiğimiz dört yıldaki başarısızlıklarına ilişkin dürüstçe özeleştiri vermeye
yanaşmadılar. Özhaseki’nin trajikomik
beyanını bir özeleştiri kabul edersek,
Özhaseki kadar bile özeleştiri veremediler. Zaten özeleştiri gibi bir kültüre
sahip olsalardı, 6’ncı Dönem için aday
olmayı akıllarından bile geçirmemeleri
gerekirdi. Geçelim...
Beş yıldızlı otelde devrimci
ahkâmlar
Genel Kurulumuz ne yazık ki bu
yıl da beş yıldızlı bir otelde, hem de
Türkiye’de sarı-gangster sendikacılığın bayraktarlığını yapan Türk Metal’le bağlantılı bir otelde gerçekleştirildi. Gerek kürsü konuşmalarında,
gerek kulislerde bu duruma Halkçı
Kamu Emekçileri dışında neredeyse
kimsenin değinmemiş olması bizim
açımızdan son derece üzücü olmuştur.
Hiç kimse bize “Eğitim-İş delegeleri
her şeyin en iyisine layıktır” gibi harcıâlem ifadeler kullanmasın. Elbette
ki Genel Kurul delegelerinin rahat etmesi, ihtiyaçlarının karşılanması Eğitim-İş MYK’sı için önemli bir görevdir. Sadece Eğitim-İş delegeleri değil
tüm Eğitim-İş üyeleri, tüm kamu çalışanları hatta işkolu veya hizmet kolu

gözetmeksizin tüm emekçiler her şeyin
en iyisine layıktır.
Ancak bu konuda Eğitim-İş
MYK’sının aşırı derecede bir savurganlık içerisine girdiği, üyelerin aidatlarından başka geliri olmayan sendikamızın kaynaklarını daha fazla lüks
uğruna pervasızca kullandığı da bir
gerçektir. Bu durum, Devrimci Sınıf
Sendikacılığının en önemli ilkelerinden biri olan “Sendikal Tutumluluk”
ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Bilindiği
gibi lüks ve şatafata boğulmuş kongreler, etkinlikler Türk-İş gibi sarı sendikaların-konfederasyonların geleneğinde vardır; Devrimci Sınıf Sendikacılığını rehber edinmiş sendikaların değil.
Buna yönelik eleştirilerimize Sabık Genel Başkan’ın kendince verdiği cevap da işin bir başka trajikomik
yönüdür. “Kongreyi depoda mı yapsaydık?” gibi akla ziyan bir savunma yapan Orhan Yıldırım, aslında bu
cümlesiyle dahi dünya görüşünü ve
düşünce metodunu ele vermektedir:
Yıldırım’a göre kongre ya depoda yapılır ya da beş yıldızlı otellerde yapılır,
Yıldırım’ın mantığı budur. Sanıyoruz
bu mantık karşısında Aristo bile mezarında ters dönmüştür.
Kolektif Aksiyon Gücünün öldürülüşü: Hizmet satın alımı ve
savurganlık
Kongrenin hazırlık aşamalarında
tamamıyla hizmet satın alımı yoluna
gidilmiştir. Kongre salonu profesyonel
bir şirket tarafından hazırlanmıştır. Bu,
sendika içerisindeki kolektif aksiyon
gücünün-geleneğinin yok olmasına sebep olabilecek, son derece tehlikeli bir
geleneğe kapı aralayabilecek bir durumdur. Her zaman ifade ettiğimiz gibi
“Hiçbir şey, insanları ortak iş yapmak
kadar bir araya getiremez.”
Ne yapılması gerekirdi?
Kongrenin hazırlık aşamalarında Eğitim-İş delegelerine-üyelerine
görevler verilmesi gerekirdi. Tutulan
mütevazı fakat ihtiyacı karşılayacak
bir salondaki tüm hazırlıkların bizzat
Eğitim-İş’liler tarafından yapılması
gerekirdi. Eğitim-İş, yöneticilerinin
veya üyelerinin-delegelerinin ellerini
sıcak sudan soğuk suya sokmadığı
aristokratik bir yapı değildir. Şüphesiz
ki salonu birlikte dekore eden, gerekli hazırlıklar için ter döken Eğitim-İş
üyelerinin sendikayla olan bağı çok
daha güçlenecektir. Bu hamallık değil,
mücadelenin bir parçasıdır. Hiçbir Eğitim-İş’li de bu tür görevlerden gocunmaz, gocunmamalıdır.
Kongreye gelenlerin anımsayacağı gibi Sabık Genel Başkan, bizim
sorumuz üzerine (ilginç bir şekilde
kürsüde, o anda hesap yaparak) kongre maliyetinin 600 bin TL olduğunu
dile getirmiştir. Daha sonraki duyumlarımızda bu maliyetin 700 ila 900
bin TL arasında olduğunu öğrendik.
Açıkçası toplam maliyetin tam olarak
ne kadar olduğunu hâlâ bilmemekteyiz. Ancak zikredilen bu rakamlar
dahi bize göre savurgan bir tutumun
göstergesidir. Üyelerle kolektif bir
şekilde rahatlıkla yapılacak işler için
kolaya kaçıp üyelerin aidatlarıyla
hizmet satın almak “kurumsallaşma”
ya da “profesyonelleşme” değildir. O
zaman örgütlenme için okullara gidip
Eğitim-İş’in propagandasını yapacak
“profesyonellere” bastıralım parayı,
olsun bitsin...
Denizler’i, Mahirler’i savunmak onları hem teoride hem pratikte savunmaktır
6’ncı Olağan Genel Kurulumuz
işte böylesine şartlar altında başladı.
Kongrenin başında izleyicilere seyrettirilen “Orhan Yıldırım Filmi”nin
ardından Sabık Genel Başkan kürsüye
çıkarak bir konuşma yaptı. Sendikamızın üye kaybına hiç değinmeksizin
anlattı da anlattı. Ve konuşmasını Deniz Gezmiş’in babasına yazdığı veda
mektubundan kimi pasajları gözyaşları
içinde okuyarak bitirdi. Kürsüdeki ilk
ve sonraki konuşmalarında da bolca
Deniz Gezmiş’ten, Mahir Çayan’dan
hatta ne hikmetse “Kahrolsun Kemalist Faşist Diktatörlük” diyen ve Denizler’in devrimci ortamdan tecrit ettiği İbrahim Kaypakkaya’dan söz etti.
Denizler, Mahirler elbette ki kimsenin tekelinde değildir. Onlar İstiklal-i Tam Türkiye için hiçbir tereddüt

göstermeden darağacına yürüyen,
CIA-Kontrgerilla tezgâhlarıyla alçakça katledilen ölümsüz devrimcilerdir.
Ne kadar anılsalar, ne kadar yüceltilseler azdır.
Ancak...
Orhan Yıldırım’a hatırlatmak isteriz ki Denizler, Mahirler Sosyalizm
Davasına gönül vermişlerdi. O dava
uğruna canlarını feda ettiler. Denizler’i anmak demek Sosyalizm Davasını hem teorice hem pratikte savunmak demektir. Denizler, Mahirler beş
yıldızlı otellerin duvarlarına resimleri
asılarak anılmaz, savunulmaz. Onları
savunmak için öncelikle ideolojilerini
savunmanız, o ideolojinin gereklerini
pratikte yerine getirmeniz gerekir.
NATO’cu Partiye davet, Gerçek Devrimci Partiye sansür
Mesela Denizler’i zikrediyorsanız,
Genel Kurula “İyi Parti” adlı Kontrgerilla partisini davet etmemeniz gerekir.
Denizler devrimci yaşamları boyunca
yerli işbirlikçilerin yanı sıra ABD-AB
Emperyalistlerine ve onların ekonomik, siyasi, askeri ve casus örgütlerine; CIA’ya, NATO’ya karşı mücadele
etmişlerdir. Bir taraftan Deniz’in veda
mektubunu gözyaşları içinde okuyacaksınız, bir taraftan parti programında NATO güzellemesi yapan (bakınız:
İyi Parti’nin güncel Programı, s. 37),
1990’ların faili meçhuller kraliçesi M.
Akşener’in partisini kongreye davet
edeceksiniz. İşte biz buna sessiz kalmayız, nitekim kongre sürecinde de
kalmadık.
Olayın en vahim yönlerinden biri
de kongreye davet edilen siyasi partilerin neye göre belirlendiğidir. Bilindiği
gibi 6’ncı Olağan Genel Kurula sadece CHP ve İyi Parti davet edilmiştir.
Kongrede de sorduk, demagoji dışında
net bir yanıt alamadık. O sebeple buradan tekrar soruyoruz:

Kongreye davet ettiğiniz siyasi
partileri hangi kritere göre belirlediniz?
Mecliste gruplarının bulunup bulunmamasına göre mi?
Böyle bir kriter olabilir mi? Kongreye mi davet ediyorsunuz, hazine yardımı mı yapıyorsunuz?
Eğer bu kritere göre davrandıysanız, AKP’yi, MHP’yi, HDP’yi vs. neden davet etmediniz?
Millet İttifakı bünyesinde olmak
mıydı kriter?
Eğer böyleyse Saadet Partisi’ni neden davet etmediniz? İyi Parti’den ne
farkı var?
Gerçekler acıdır; Eğitim-İş’in geleceği açısından, bir daha böyle bir hataya düşülmemesi açısından aslında bildiğimiz ama ama kabullenmekte zorlandığımız o kriteri biz açıklayalım:
Kongreye moda deyimle “konjonktürel olarak” sadece iki siyasi
partinin davet edilmesi siyasi ikbal
beklentisinden başka bir şey değildir.
Sendikamızda bugün “Eğitim-İş’in
KESK’leştirilmesi” paranoyasından
daha aktüel ve daha gerçek bir tehlike
söz konusudur: Eğitim-İş’in ideolojik
olarak sağa çekilmesi, düzene entegre
edilmesi.
Eğitim-İş içerisinde bizzat fiili olarak çalışma yürüten biz Halkçı Kamu
Emekçilerinin benimsemekten onur
duyduğumuz Halkın Kurtuluş Partisi iradi olarak davet edilmemiştir örneğin. Yanlış anlaşılmasın; HKP’nin
Eğitim-İş’in davetine filan ihtiyacı
yoktur. Ama bu tutum, en hafifinden
ayrımcılıktır.
Bu ayrımcılığın sebebini sorduğumuzda ise yine akla ziyan bir açıklama
geldi Sabık Genel Başkan’dan:
“Siz zaten o partiyi temsil ediyorsunuz, sizin zamanınızdan azalma olmasın diye çağırmadık” minvalinde bir cevap verdi.
Efendi, efendi; bırak demagoji
yapmayı. Siyasi parti temsiliyeti ayrı

bir şey, hangi partiyi benimserse benimsesin adayların konuşmaları ayrı
bir şey. Üstelik bunların birisi ilk
gün, diğeri ikinci gün yapılıyor. Bunca yıldır sendikadasın, bunu bilmiyor
musun? Kimi kandırdığını zannediyorsun? O halde CHP ve İyi Parti’den
konuşma yapanlar kimin zamanından
çalmış oluyor?
Sabık Genel Başkan bir de kürsüden bu konuya ilişkin “Kapımızı
çalanları davet ettik” diyor. Sizin için
önemli olan tek şey bürokratik ziyaretler midir? Eğitim-İş tarihindeki en militan eylemlerde, Laik Eğitim ve Emeğe Saygı Yürüyüşünde, İstanbul’da
polis saldırısıyla sonuçlanan 2015 1
Msayıs’ında ve daha nicelerinde Halkçı Kamu Emekçilerinin en ön saflarda
yer aldığını adınız gibi biliyorsunuz.
Kapınızı çalmaktan daha az şeyler midir bunlar? Açıkça deyin ki biz Millet
İttifakı’na göz kırptığımız, bize de bir
şey düşer mi acep, dediğimiz için sadece iki partiyi davet ettik, diğerlerini
etmedik. Bunu söyleyin ki en azından
tutarsızlığınızda tutarlı olduğunuzu anlayalım.
İlkesiz, Amorf İttifaklar
6’ncı Olağan Genel Kurul’a damgasını vuran şeylerden biri de, bilindiği gibi, grupların kendi aralarında
gerçekleştirdikleri; kombinasyonlara,
kâğıt kaleme, hesaba dayalı ittifaklar
oldu. Geçmişte de söyledik, kongre
sürecinde de söyledik, bir kez daha
söylüyoruz:
İttifaklar, en azından asgari düzeydeki ilkeler çerçevesinde bir araya gelerek yapılır. İttifakı oluşturan unsurlar
somut bir program üzerinde uzlaşarak
bir araya gelir.
Ancak ne yazık ki 6’ncı Olağan
Genel Kurulundaki ittifaklar oluşturulurken bu tür kriterler hesaba dahi
katılmamıştır. Daha düne kadar ken-

dilerini akla kara gibi farklı gösteren
“Hazirancılar”la “Yol Arkadaşları”,
“İlkeliler”le Sabık Genel Başkan’ın
grubu ittifaklar yaparak listeler çıkarmıştır. Burada seçim algoritmalarına,
hesaplarına gayya kuyusuna dalar gibi
dalmayacağız tabii. Bunun hiç kimseye bir faydası yoktur. Ancak şunu da
belirtmeliyiz ki şu anda MYK’da hangi kişinin sonuna kadar hangi tarafta
kalacağı bize göre kesin değildir. Örneğin kimilerine göre MYK oluşumu
2+2+2+1 şeklindeyken kimilerine göre
4+3 şeklindedir. Açıkçası bunun da
hiçbir önemi yoktur. Zira ilkelere dayanmayan her ittifak her an dağılabilir,
ittifak içi dengeler bozulabilir.
Hayatın Yarısı Kadınlarsa...
Sendikamızın haklı olarak övündüğümüz yönlerinden biri, hepimizin
bildiği gibi kadın üyelerimizin çokluğudur. Ancak ne yazık ki Genel Kurulu takip edenlerin de acı bir şekilde
şahit oldukları gibi bizim dışımızdaki
üç listede sadece bir kadın arkadaşımıza yer verilmiştir. Yeni MYK’da da
sadece bir kadın arkadaşımız (Emine
Çalık Öğretmenimiz) yer almaktadır. Yani patriyarkal listelerden doğan
yeni MYK doğal olarak patriyarkal bir
MYK olmuştur.
Oysa Halkçı Eğitim ve Bilim
Emekçilerinin listesindeki yedi MYK
adayından dördü kadın yoldaşlarımızdan oluşmuştur. MYK, Disiplin, Denetleme ve Üst Kurul Delegelikleri
için aday gösterdiğimiz kırk arkadaşımızın ezici çoğunluğu yine kadınlardan oluşmaktadır. Sendikamızdaki üst
düzey kurullar için kadın adaylara yer
vermeyen zihniyetin kongre öncesi ve
sonrası kadın güzellemeleri yapmalarını dürüst bir yaklaşım olarak görmüyoruz: Hayatın yarısı kadınlarsa, mücadelenin yarısı, dolayısıyla sendika
üst kurullarının en az yarısı da kadınlar
olmalıdır.

İhraçlar
6’ncı Olağan Genel Kurulumuzun
en olumlu kararlarından biri Talibancı,
halk düşmanı AKP’nin borozancısı,
1969 yılından bu yana bıkıp usanmadan CIA Sosyalizmi yapan Bin Kalıplılar Dergâhı’nın-PDA Avanesinin
uzantısı olan gruptan yedi kişinin ezici
delege çoğunluğu tarafından bir kez
daha ihraç edilmesi olmuştur. Buna
imza atan Genel Kurul Delegasyonunu
yürekten kutluyoruz.
Devrimci Eğitim Şurası
Eğitim-İş 5’inci Dönem MYK’sı,
karar alınmasına rağmen Devrimci
Eğitim Şurası’nı gerçekleştirmemiştir.
Gerçekleştirmek bir yana, “devrimci”
ifadesinin yarattığı antipatiden veya
korkudan olsa gerek, ismini bile değiştirmiştir: “Eğitimde Geleceğe Bakış.”
Bu konuda kendisine yöneltilen
eleştirilere kürsüden yanıt veren Sabık
Eğitim Sekreteri Suat Özkolay ne yazık ki bir MYK üyesine yakışmayacak
şekilde yalana başvurarak “onun adı
zaten öyle değildi ki” türünden bir
savunma yapmıştır. Biz hatırlatalım:
Sendikamızın Genel Merkezi,
şube ve temsilcilik başkanlıklarına
17.07.2019 tarihli bir yazı göndermiştir. Yazıda “Sendikamızca, “Türkiye
Öğretmenler Sendikası’nın (TÖS)
1968’de düzenlediği ‘Devrimci
Eğitim Şurası’ndan esinlenerek
2020 yılı Ocak ayı içinde ‘Eğitim-İş
Devrimci Eğitim Şurası’ düzenlenmesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullanılmıştır. Söz uçar, yazı kalır; bu yazı
sendikamızın arşivinde mevcuttur, istenirse kolayca bulunabilir.
Kısacası 5’inci Dönem MYK’sının başarısızlıklarından biri de hayati
öneme sahip olan Devrimci Eğitim
Şurası’nın düzenlenmemiş olmasıdır.
“Koskoca” MYK üyesinin alenen yalan söylemesi ise tam bir faciadır.
Sonuç
Eğitim-İş 6’ncı Olağan Genel Kurulu iyisiyle kötüsüyle sona ermiş,
5’inci Dönemin sendikayı pasifize
eden anlayışı kaybetmiş, fakat onların
yerine de amorf ittifaklardan biri olan
Hazirancılar ve Yol Arkadaşları görünüşe bakılırsa MYK’da çoğunluğu
sağlamıştır.
Öncelikle Halkçı Eğitim ve Bilim
Emekçileri olarak yeni MYK’ya
başarılar diliyoruz.
Yukarıdaki eleştirilerimizin tümünü elimizdeki somut verilerden yola
çıkarak yaptık. Bizim meselemiz kişilerle değil, kişilerin temsil ettikleri
zihniyetlerledir. Eleştirilerimize konu
olan kişileri burada zikretmemizin nedeni tamamıyla sendikal mücadeleye
bakış açıları ve bulundukları konumlardır. Onun ötesinde aynı çatı altında Eğitim-İş’i daha ileri bir noktaya
taşıma gayretiyle, birlikte mücadele
ettiğimiz hiçbir arkadaşımıza karşı en
ufak bir husumet veya düşmanlık beslemiyoruz.
Yeni MYK’mızın nasıl bir hat izleyeceğine dair ise elimizde şu an itibarıyla veri bulunmamaktadır. Bizim
işimiz gerçeklerledir, olaylarladır. Gerçekler, olaylar devrimcidir. Dolayısıyla yeni seçilen MYK’ya ilişkin peşinen
bir hükümde bulunmak her şeyden
önce bilimsel düşünceden uzaklaşmak
anlamına gelir. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki geçmişte ve 6’ncı Olağan
Genel Kurul özelinde dile getirdiğimiz eleştirilerimize sebep olan yaklaşımların devam etmesi, sendikamızın
geleceği açısından birçok tehlikeye
kapı açacaktır. Şimdiki ve gelecekteki eleştirilerimize, önerilerimize
kulak verilmesini canı gönülden arzu
ediyoruz.
Bugünün
koşullarında
devrimciliğin olmazsa olmaz üç temel
ilkesi olan Antiemperyalizm, Antifeodalizm ve Antişovenizm ilkleri çerçevesinde, Devrimci Sınıf Sendikacılığı temelinde her arkadaşımızla ortak
mücadele vereceğimizi, gördüğümüz
yanlışları dile getirmeye, doğru uygulamalar konusunda ise hak teslimi yapmaya devam edeceğimizi bir kez daha
dile getiriyoruz.
Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçilerinin mücadelesi aralıksız sürecektir.
Yaşasın Devrimci Sınıf Sendikacılığı!
Yaşasın Eğitim-İş!
Halkçı Eğitim ve
Bilim Emekçileri
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Partimiz,
Malatya İnönü Üniversitesinineli silahlı Taliban canisine
öğrenci kabul mektubu gönderilmesini yargıya taşıdı

G

ençlerimiz bir üniversite eğitimi
almak için yıllarca dirsek çürütür-

ken,
Aileler bütün olanaklarını zorlayarak evlatlarını dershanelere, özel derslere gönderirken,
Gençlerimizden sınava girerken
başındaki tokasına, parmağındaki yüzüğüne, kulağındaki küpesine sınav
bitimine kadar el konulurken,
Sınav kapısındaki polisin aramasından geçirilirken,
Sınavda başarı gösterip üniversiteye girmeye hak kazanan gençlerimizden adli sicil kaydına kadar olmadık
belgeler istenirken,
Afganistan’ın kimin elinde olduğu belli olmayan bir kentinde, kimin
denetiminde olduğu belli olmayan bir
okulunda, nasıl sınava girdiği belli olmayan eli silahlı bir Taliban Üyesine
Malatya İnönü Üniversitesi, Öğrenci
Kabul Mektubu gönderiyor.
Bu kabul edilemez. Bu hakkaniyete, dürüstlüğe, eşitliğe sığmaz.

Devletin olmadığı, bütün kamu
hizmetlerinin yok olduğu bir Afganistan’da, Ortaçağcı, kadın düşmanı,
insanlık düşmanı, aydınlık, bilim, Laiklik düşmanı, medrese kafasıyla yetişmiş, CIA-Pentagon İslamı’yla doktrine
edilmiş bir kafanın Türkiye’ye gelmesi, bir olasılık değildir, bir gerçekliktir.
Bunu bilim üretmesi görevi olan Üniversite Yönetiminin bilmiyor olması
kabul edilemez.
İşte bunu, Türkiye’yi Afganistanlaştırmak için gelen teröristleri kayıt
altına aldırdı Halkın Kurtuluş Partisi. Bu garabete neden olan Üniversite
Yönetimi hakkında, Terör Örgütünün
Propagandasını Yapmak suçundan Malatya Başsavcılığına Suç Duyurusu’nda bulundu.
Suç duyurumuz sonrası Partimiz
MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın
yaptığı açıklama aşağıdadır:
***
Değerli Halkımız;
Halklarımız Taliban terör örgütünün

Kamu İşçileri için TİS görüşmeleri sona erdi:
Alavere-Dalavere İşçi Memet Yoksulluğa

Y

aklaşık 700 bin Kamu İşçisini ilgilendiren, hükümet ile sarı sendikacılar (TÜRK-İŞ-HAK-İŞ) arasındaki Toplu İş Sözleşmesi sona erdi.
Her iki tarafın da “memnuniyetle”
imzaladığı TİS acaba işçileri de memnun eder mi?
Pek sanmıyoruz. Eskiden ücret
sendikacılığı yapıyor diye eleştirdiğimiz sarılar artık ücret sendikacılığı da
yapmıyorlar. Çünkü tüm varlıklarını
AKP’giller’e ve patronlara borçlular.
Onlara karşı geldikleri anda işçilerin
aidatları üzerinden sürdürdükleri saltanatlarının sona ereceğini bilirler.
Yüzbinlerce liraları bulan maaşları,
hesapsız harcamaları, lüks yaşantıları
sona eriverir. Onun içindir ki işçinin
geleceğinden çok kendi geleceklerini düşünürler ve ona göre davranırlar.
Arada bir biraz mızıldanırlar o kadar.
Dolayısıyla sarı sendikacıların asıl görevi Parababalarının sömürü ve soygun
düzeninin devamına hizmet etmektir.
Bu hizmetleri karşılığında sendikanın
sınırsız olanakları rüşvet babında önlerine serilir.
Geçtiğimiz gün imzalanan TİS de
diğerlerinden farklı olmadı. Zaten TİS
öncesi yaptığımız açıklamada da bunu
öngörmüştük.

Ne demişiz o zaman?
“Az biraz namus, az biraz tutarlılık,
az biraz vicdan be. En azından kendinizin açıkladığı yoksulluk sınırına yaklaştırın işçileri, görünüşte de olsa buna
yakın bir teklif sunun. Ama yok, kendiniz işçilerin aidatlarıyla bu dünyada
cenneti yaşıyorsunuz, anlamazsınız
açlık sınırında yaşayan, ay sonunu zor
getiren emekçinin halinden. Arpalıktır sizler için sendikalar, tek derdiniz
arpalığınız son bulmasın. O yüzden
emekçi düşmanı AKP’giller ile müthiş bir uyum içerisindesiniz. Onlar da
kendilerini iktidara taşıyan AB-D Emperyalistlerine iktidardan düşmemek,
lağım deliğine süpürülmemek için bütün değerlerimizi, vatan topraklarını
satarken, siz sarılar da geçim kapınızdan olmamak için emekçinin alınterini
iktidara taşınanlara gözünü kırpmadan
satarsınız.”
Sattılar da!
Yaptıkları açıklamaya göre en düşük ücret bürüt 4.566 TL olmuş. Oysa
TÜRK-İŞ’in kendi araştırmasına göre
Temmuz ayı için dört kişilik bir ailenin, gıda harcaması ile birlikte giyim,
konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım,
eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için
yapılması zorunlu diğer aylık harca-

Dağ fare doğurdu!
AKP’giller ve Yandaş-Sen
açlık, sefalet zammında anlaştı
2022 yılı yüzde 5+7 2023 yılı yüzde 8 +6

İşsizlik, pahalılık ve açlık sınırında
yaşamaya mahkum edilen Kamu
emekçileri, başta elektriğe ve doğal
gaza olmak üzere A’dan Z’ye tüm
ürünlere yapılan astronomik zamlar
altında her gün biraz daha ezilirken
bugün açıklanan sözde zamla bir kez
daha yoksulluğa terk edildi.
AKP’giller ve onun memuru konumundaki Memur-Sen ile her iki yılda
bir tekrarlanan Orta Oyunu bu sene de
imzalanan haliyle emekçileri bir kez
daha enflasyona kurban etti. Ağustos
ayının başından beri sözde pazarlık
yapıp, göstermelik açıklamalarda bulunduktan sonra açıklanan zam oranı
kamu emekçilerinin yüzünü yine güldürmedi.
Buna göre kamu emekçileri ile
emeklilerin maaşlarına yapılacak zam
oranı 2022’nin ilk altı ayı için yüzde
5 + enflasyon farkı, ikinci altı ay için
de yüzde 7 + enflasyon farkı olarak belirlendi.
2023’ün ilk altı ayı için yüzde 8 +
enflasyon oranı, ikinci altı ay için de

yüzde 6 + enflasyon farkı olarak uygulanacak.
Emekçiler için hiçbir olumlu adım
atılmayan 6. Dönem Toplu Görüşmeleri sonucunda 3600 ek gösterge yine
başka bahara kalırken, sözleşmeli çalışanlar için de 3+1 ilkesinin benimsendiği açıklandı.
AKP’giller’in Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha
önce yaptığı açıklamada Merkez Bankasının 2022 yılı için enflasyonu tek
haneli rakamlara indirme hedefi olduğunu müjdeleyerek, aslında bugün
açıklanan düşük zam oranlarına da
zemin hazırlamıştı. Oysa bu ülkenin
gerçek enflasyon oranı yüzde 50’lere
dayanmışken, bu ülkenin emekçi halkı
sizden ve iktidarınızdan bunların hesabını er geç soracak. Tüm kurumlarınızla, yandaş sendikalarınızla bir olup bu
ülkenin tüm kaynaklarını sömürmeye
doymadınız. Bugün saraydan beslenenlerin aldığı birden fazla yüksek
maaşlar, imzaladığınız toplu sözleşme
ile emekçilerin kursağından çalınmış

vahşetini, acımasızlığını, kadın düşmanlığını, sevinç naraları atarak insanların
kafalarını kestiğini ürpererek, kanının
çekildiğini hissederek ve aynı zamanda
da nefret duyarak izledi, izliyor.
ABD Emperyalizmi yaratığı bu Ortaçağcı Taliban Örgütünün eli silahlı
bir üyesine, Malatya İnönü Üniversitesi, Öğrenci Kabul Mektubu gönderdi.
Bugün bu konuda bir suç duyurusunda
Halkın Kurtuluş Partisi olarak bulunduk.
Habertürk Televizyonu’nun canlı
yayınında ortaya çıktı bu garabet. Taliban’ın eli silahlı üyesi geliyor, Öğrenci
Kabul Belgesini gösteriyor, bana yol
yöntem göster, Türkiye’ye gideyim
diyor.
Taliban’ın Ortaçağcı, kadın düşmanı, insanlık düşmanı, Laiklik, bilim,
sanat, aydınlık, demokrasi düşmanı
ideolojisiyle yetişmiş bir teröristi, Türkiye’deki bir üniversitede ne yapacak?
Bilim mi tahsil edecek? Yoksa o Ortaçağcı medrese kafasını ülkemizde yaymaya mı çalışacak?

Tabiî ki bu kafalar Türkiye’de benzerlerini bulacak, Türkiye’yi de Talibanlaştıracak. Ortaçağ karanlığının
dehlizlerine hapsedecek. 2 Temmuz’da
olduğu gibi Laik, aydın insanlarımızı
yakacak, 15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı’nda olduğu gibi Boğaziçi
Köprüsü’nün üzerinde masum askerlerimizin kafalarını kesecek.
İşte bunun için, Türkiye’nin Afganistanlaşmaması için, Tarihe kayıt
düşmek için; Malatya İnönü Üniversitesinin Rektör ve Yardımcıları, Senato
Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkanı
hakkında, Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak suçundan Malatya Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.

Savcılığın suç duyurumuzu ihbar
kabul edip, soruşturmayı başlatması
ülkemiz açısından çok önemlidir. Soruşturmanın açılıp derinleşmesi, bu
şekilde üniversitelere gelen Taliban
ve diğer Ortaçağcı Terör Örgütü mensuplarının ortaya çıkmasına da vesile
olacaktır.
Ve en önemlisi de Savcılık soruşturmayı açarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni “Şeyhler, dervişler, müritler,
mensuplar memleketi” yapmak isteyen Taliban gibi Ortaçağcı Örgütlere
de dur diyecek adımı atmış, tarihi bir
görev yapmış olacaktır.
27 Ağustos 2021

örgütleri olmayacak. İşçi Sınıfımızın
kültür ve bilincini yücelten bir HAYAT OKULU, Halk Kurtuluş Örgütü olacak. İşçi Sigortaları başta
gelmek üzere, iş ve işçi hayatımızı ilgilendiren bütün kurumları kontrol
edecek. Ücret kesintileri, tazminatları, süre uzatmaları ve işten çıkarmalar, sendikaların rızası dışında
yapılmayacak.
“Sendika yöneticilerinin ücretleri, işkollarındaki işçilerin ücret ortalamasının üstünde olamayacak.”
(https://www.hkp.org.tr/program/)

luğu dayatanları. Ama düşmanınızı
tanımak yetmez, dostunuzu, Gerçek
İnsanları, Gerçek Devrimcileri de tanıyın. Bu yerli satılmışlara karşı, yerli satılmışları besleyen, yaratan insan
soyunun en büyük düşmanları AB-D
Emperyalistlerine karşı, bıkmadan,
usanmadan, yılmadan, bilinçlice, kararlıca mücadele edenleri de tanıyın.

HKP’yi tanıyın.
Bakın HKP’nin önderliğinde verilecek İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın
zaferiyle kurulacak olan Halkın İktidarında neler olacak:
“Asgari ücret normal geçim endeksinden (şu andaki rakamla günlük net 311-TL’den) aşağı düşmeyecek. Günümüzde uygulanmakta
olan asgari ücretin böylece 4 mislinden fazla bir artış sağlanmış olacak. Normal geçim endeksi de üretimimizin verimindeki artışa paralel
olarak yükseltilecek. Kişi emeğinin,
sağlığının ve ulusal verimliliğin zararına 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, çocuk, din, ırk, farklarına bakmaksızın: AYNI İŞİ görene AYNI ÜCRET
verilecek.”
“GELİR POLİTİKASI: Memleketin her bölgesi için özel GEÇİM
ENDEKSLERİ çizilecek. Endeksleri, yalnız bakanlık ya da ticaret odaları değil, işçi, memur, esnaf, aydın
ve köylü örgütleri de hazırlayacak.
Herkesin EN AZ GELİRİ o geçim
endekslerine göre uygulanacak.”
“SENDİKA: Devletin ve işverenlerin emrinde sarılaşmış aristokrat işçilerin başını tuttuğu sahte işçi

lokmalarla ödeniyor. İradenizi teslim
ettiğiniz saltanatınız yıkıldığında aç
gözlülüğünüzün bedelini ödeyeceksiniz.
AKP’giller iktidarı emekçiler için
zamdan, zulümden, açlıktan başka bir
şey vaat etmiyor. Örgütlü toplumun
ve yaratacağı dalganın kendileri için
ne büyük bir tehlike olduğunu bildikleri için kurdukları “sendika” adı altında kendilerine kul olmuş müritler

sun!” diyen Sarayın memurluğunu üstlenmiş Memur-Sen’in Genel Başkanı
Ali Yalçın, kamu emekçilerini masada
nasıl ve kim için sattığını şöyle açıkladı : “Sayın bakana memnuniyetlerimi
ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştüm. Cumhurbaşkanımızın da iyi niyetinin masaya yansıdığını görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da memnuniyetimizi ifade
ediyorum”

zata söylenecek tek söz var. İlkelerin,

malarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 9.457,36 TL’dir.
Kamuda en düşük ilave tediye 52
yevmiye iken birinci yıl 30 yevmiye,
ikinci yıl için 40 yevmiye ikramiye almayı başarı saymışlardır. Oysa kamuda aynı işi yapan kadrolu bir işçi ilave
tediye ile birlikte toplam 112 yevmiye
ikramiye almaktadır. Ayrıca imzaladıkları sözleşmeye göre birinci yıl için
aldıkları ücret zammı daha şimdiden
enflasyonun altında kalmıştır. Neresinden tutsak elimizde kalıyor.
Ey Emekçi Halkımız, Ey İşçiler!
Tanıyın düşmanlarınızı, tanıyın bu
dünyada size açlığı, yokluğu, yoksul-

HKP Genel Merkezi

Ey Emekçi Halkımız, Ey İşçiler!
Sizin cebinize, lokmanıza, sofranıza göz dikenlerin sürdükleri sefa, sizlerin çektiği cefanın nedenidir.
Gelin hep birlikte son verelim bunların sefasına.
Gelin son verelim çektiğimiz cefalara.
Gelin hep birlikte sürelim, eninde
sonunda kuracağımız Halkın İktidarının sefasını.

İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!
Halkız Haklıyız Yeneceğiz!
12 Ağustos 2021

HKP
Merkezi İşçi Örgütleri
Komitesi

adalet duygun, vicdanın, ahlakın ol-

mayabilir. Sarayın kölesi olabilirsin.

Hatta milletvekili olma arzuların da

olabilir. Ancak Kamuda örgütlü bir

sendika başkanı olarak 32 bin TL maaş

alıp sonra milyonlarca emekçiyi açlık

zamları altında ezdiremezsin. Sarayın

şarlatanı olarak attığın imzaların hesabını er geç vereceksin!
“Saraylar, saltanatlar çöker,
Kan susar bir gün,
Zulüm biter.
Menekşeler de açılır üstümüzde
Leylaklar da güler
Bugünlerden geriye
Bir yarına gidenler kalır
Bir de yarınlar için direnenler.
Adnan Yücel

yarattılar. Bugün AKP’nin kucağında
büyümüş Memur-Sen kamu emekçilerinin ekmeğine, aşına bir kez daha göz
koydu.
Orta Oyunu sonrası yaptığı açıklamada utanmadan “Hayırlı uğurlu ol-

Aylık elektrik masrafı bir buçuk
milyonu bulan, 1000TL’lik bardaklarda su içilen 1150 odalı Kaçak Saraya
selam çakan ve devletin tüm imkanlarını kullanarak sendikacılık adı altında
kamu çalışanlarının haklarını sömüren

Halkız! Haklıyız! Yeneceğiz!
24.08.2021

Halkçı Kamu Emekçileri
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Partimiz, ilerlemiş yaşlarına rağmen
28 Şubat Kumpas Davası’ndan
cezaevlerine alınan
Emekli Generalleri ziyaret etti

ETÖ yargısı, CIA ve MOSSAD’la
birlikte ürettiği sahte delillerle Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk,
Odatv vb. davalarla hızını alamamış,
bu kez de 28 Şubat 1997’de alınan
Milli Güvenlik Kurulu kararlarından
“darbe” üretmeye çalışmıştı. FETÖ’cü
polislerin ürettiği sahte “deliller” ve
FETÖ’cülükten hapis yatan savcının
hazırladığı iddianameyle açılmıştı bu
dava.
Bu davayı da o dönemin Mustafa
Kemal ve Kuvayimilliye gelenekli,

Laik Cumhuriyet yanlısı askerleri cezalandırmanın aracı yaptılar.
Oysa 28 Şubat kararları, dönemin
Başbakanı ve bakanları dahil kurula
katılan herkesin oybirliğiyle alınmıştı.
Kararların içeriğinde herhangi bir suç
unsuru olmadığı, baştan sona Demokratik, Laik, Hukuk Devleti olmanın
gereklerinin tekrarlandığı bilinmesine
karşın, AKP Yargısı da artık yaşları 80’in üzerine çıkmış olan Askerler
hakkında verilen müebbet hapis cezalarını onadı. Bulundukları yerlerden

aceleyle cezaevlerine alındılar. Oysa
Generallerin yaşları ve sağlık durumları itibariyle cezaevinde kalabilmeleri
mümkün değildir.
Bu davaların ve infaz işlemlerinin tek amacı vardır: İntikam almak
ve AKP’nin oylarının iyice eridiği şu
günlerde kendi tabanını konsolide etmek.
Yine Laikliği, Laik Cumhuriyet’i,
Mustafa Kemal’i ve Silah Arkadaşlarını kimsenin savunamamasını sağlamak, savunanları korkutmak-sindirmek.
İşin garibi, bugün muhalefet lideri
olup da o kararlar altında İçişleri Bakanı olarak imzası olanlardan da, sözde
Atatürk’ün partisiyiz diyenlerden de
Generallerin maruz bırakıldığı bu haksız, hukuksuz uygulama karşısında tek
ses çıkmamaktadır.

HKP’den:

İkizköylüler, Kadın Direnişçilerin önderliğinde kararlıca mücadele etti ve
Akbelen Ormanları için ilk hukuksal zaferi kazandı

İkizköylüler Akbelen Ormanı
Direnişi’nde hukuki kazanım elde
ettiler!
Biz de Halkın Kurtuluş Partisi
olarak onların mutluluklarına yaptığımız destek ziyaretiyle ortak olduk
İkizköylü Kadınların önderliğinde,
İkizköy Halkının kararlı bir biçimde
Akbelen Ormanı için yürüttükleri haklı mücadeleleri, hukuki alanda önemli
bir kazanımla sonuçlandı. Açılan iki
ayrı davada, bilirkişi raporuna kadar
yürütmenin durdurulması kararı verildi.
Halkın Kurtuluş Partisi ve Kurtuluş Yolu Gazetesi olarak mücadele
süreçlerinde direniş alanlarına giderek
desteklerimizi sunmuştuk. Direnişlerinin sonucu olan bu hukuki kazanımın
haklı mutluğunu yaşadıkları 12 Ağustos 2021 günü de İkizköy Halkının bu
mutluklarını paylaşmak ve kazanımlarını kutlamak üzere Akbelen Direniş
Ormanı’ndaydık.
Yiğit, direnişçi kadınlarımızın gözleri çakmak çakmaktı. Örgütlü mücadelenin, Halkın örgütlü gücünün nelere kadir olduğunu görmenin kıvancı
içindeydiler. Kurtuluş Yolu Gazetesi
olarak onlarla söyleştik ve bu direnişin onlara neler kazandırdığını sorduk.
Aşağıda söyleşimizden bazı kesitleri
veriyoruz:
72 yaşındaki Mediha Teyze, Ayşe
Bacı, Melahat Bacı şunları söyledi:
“Eskiden burada yaşayıp gidiyorduk. Buradaki ağaçların, bu ormanın,
bu toprakların bizler için ne kadar
önemli olduğunun farkında değildik.

Doğaldı bizim için, hep vardılar. Ne
zaman ki elimizden almaya kalktılar,
yok etmeye çalıştılar, biz o zaman farkına vardık ne kadar önemli olduklarının. Direndik. Yine saldırırlarsa, yine
direnir, mücadele ederiz.”
Söyleşimize, Direnişin kadın önderi Necla Işık ile devam ettik. Yüzünde
verdiği haklı mücadelenin önemli bir
kazanımla sonuçlanmasının, başarının
ışıltısı ile konuştu bizimle.
Necla Işık olarak şu anda neler hissettiğini, Direnişten önceki Necla ile
şu andaki Necla arasında nasıl bir fark
gördüğünü sorduk.
Necla Işık:
“O kadar büyük farklılıklar var ki!
Kadın istedikten sonra, kadın erkek
ayırmıyorum aslında insan istedikten
sonra yapamayacağı hiçbir şey yoktur.
“Ben üç sene önceye kadar sadece çocuklarımla ilgileniyordum. Evin
içini biliyordum yani. Böyle toprakla,
mücadeleyle, havayla, suyla, alakam
yoktu. Buraya nasıl bir geldim, hiç
yapmadığım bir işin içerisine girdim,
tarım ve hayvancılığa giriştim. Fobim
var diyordum, o fobimi yendim. Şu
an hayvanlarla haşır neşirim. En küçüğünden tutun da büyükbaşına kadar
uğraşıyorum bakın.
“Babamın şöyle bir şeyi vardı bana
çocukluğumda, hep ne yaparsa yapsın
çağırırdı beni işe. Ben de kızardım,
baba beni niye çağırıyorsun, ben yapmak istemiyorum. Yaptığın banaysa,
öğrendiğin kendine, derdi. Bu şey
doğruymuş, onu öğrendim. O zamanki
babamın emeklerinin ben şu an karşılığını aldım. Ve babam benim önümde
örnek…

HKP’den:

Partimiz,
Sürat Kargo peşkeşini de Yargıya taşıdı

Partimiz, TMSF’nin Sürat Kargo’nun satışında usulsüzlük yaptığını
belirterek suç duyurusunda bulundu.
Halkçı Hukukçularımız Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan ihalede Sürat Kargo’nun 335 milyon 500 bin liraya satılarak kamunun zarara uğratılmasını ve
Bilal Oğlan’ın arkadaşı Halil İbrahim
Bacacı’yı, TMSF Kurulu Başkanı ve
Yetkililerini; “Bilerek ve isteyerek
kamu zararına sebep olmak”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Nüfuz Ticareti”
suçlarını işlediklerini belirterek Yargıya taşıdı.
AKP’giller dur durak bilmiyor. Ne
olursa olsun her acıdan, her felaketten,
yangından, depremden, selden, her
sevinçten, her krizden bir fırsat çıkarıyorlar. Neredeyse bütün yağmaları,
peşkeşleri, vurgunları felaket sonrasına denk gelmekte. İnsanların ne acılarını, ne sevinçlerini yaşamalarına izin
vermiyorlar. Özelikle halkımız acılarıyla uğraşırken daha büyük bir acıyı
halkımızın sırtına yükleyip geçiyorlar.
HKP olarak da katlanamıyoruz, si-

neye çekemiyoruz, Allahlarından bulsun diyemiyoruz. Üstlerine gidiyor;
vurgunlarını, yanlarına kâr kalmaması
için kayda geçiriyoruz.
AKP’giller’in FETÖ ile giriştiği
ve AB-D Emperyalistleri tarafından
galip çıkarıldığı 15 Temmuz Ganimet
Paylaşım Savaşı’nın ganimeti olarak
çöktükleri Sürat Kargo’nun, Bilal Oğlan’ın arkadaşına peşkeş çekilmesini
de kayda geçirdik. Tarihin hafızasına
kaydettik. Bunlarda zaman aşımı olmayacak. Gün gelecek devran dönecek, yapmış olduğumuz suç duyuruları, açmış olduğumuz davalar Ortaçağcı, Vurguncu, Peşkeşçi, Soyguncu
AKP’giller hakkında birer iddianameye dönüşecek.
Suç duyurumuz sonrası Av. Doğan
Erkan Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:
***
Evet, AKP yeni bir vurgunla karşımıza çıktı. Ormanlarımız yanarken,
memleketimiz yanarken, ciğerlerimiz
yanarken, Halkımız bunu söndürme
telaşındayken, belediyelerimiz bunu

“Zeytin ağacı çok önemlidir babam
için. Toprağa çok önem verir. Elleri
nasırlıdır babamın. Ayakları yarıktır,
hep toprakta durdu çünkü. Hep toprakla haşır neşir oldu. Üreten bir insandır.
‘Ben bir gün tarladan bir şey alamazsam, uyuyamam’, der. Yani o üreten
bir insan. Üreten bir köylü. Ben onun
çocuğuyum, ben ondan öyle öğrendim, ben de çocuklarıma şu an aynı
şeyi gösteriyorum. Hazır paraya alışmasınlar, kendileri kazansınlar, kendi

Yani Laikliği savunmanın karşılığı müebbet hapisle cezalandırılma
olurken, Laikliği savunuyoruz diyen
Meclisteki proje partileri en küçük bir
açıklama dahi yapmamaktadırlar.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, geçmişteki Ergenekon davalarında olduğu
gibi bu davanın da Ortaçağcı irticacıların öç alma operasyonu olduğunun
bilinciyle ilk günden itibaren Anayasal
köyüm var, gelebileceğim bir evim var.
Benim burası son durağım bakın. Benim eşimin tarafı bitti yani.
“Işıkdereliydi benim eşim. Ova
mahallesinde oturuyorum, bugün bu
aklıma geldi benim, bayağıdır var.
Kızlık soyadım Ova. Ova mevkiinde
oturuyorum. Işıkdere’ye gelin gittim.
Işık ailesine gelin gittim aslında. Soy
ismim Işık oldu sonradan. Yani şu mücadeleye de ışık tutacağım inşallah.
Yani bunu düşünüyorum. Bu benim
en büyük desteğim. Çocuklarım benim
için çok önemli; ailem, eşim… Benim
en büyük destekçilerim onlar aslında.
Ve burada çok gözü kara İkizköylü kadınlar var. İkizköylü babam var.”

ayakları üzerinde dursunlar. Para her
yerde kazanılır. Babam 67 yaşında,
hâlâ Bodrum’a gidip çalışıyor. İhtiyacı olduğundan değil, çalışmayı sevdiği
için yani, hareketi sevdiği için aslında.
“Ben çocuklarıma diyorum ki ne
istiyorsunuz benden? Ben diyor, buraya diktiğin ağacı istiyorum anne, diyor.
Ben köyümü istiyorum, diyor. Ben ormanımı istiyorum, diyor çocuklarım.
Ben bunun için mücadeleye başladım
aslında. Ben, anne, dedi; okuyacağım
ama Türkiye’nin neresine gidersem
gideyim, bileyim ki benim burada bir

Necla Bacı’mıza, “Bundan sonraki Necla yaşantısına nasıl devam edecek?” sorusunu yönelttik.
“Bu şekilde devam edecek. Başka
bir şekilde olamaz. Aksiyon, enerji olması lazım, yatıp duramam”, diye yanıtladı.
Biz de kendisine “Örgütlü mücadele içerisinde göreceğiz Necla’yı o
zaman”, dedik.
Necla Işık: “Her yerde, sadece bu
orman için değil yani. Bodrum’da varsa koşacağım. İzmir’de varsa geleceğim, arayacağım, ablacığım ben geliyorum diye.”

söndürme telaşındayken ne yapıyorlar?
Vurgun yapıyorlar.
Nasıl yapıyorlar?
FETÖ bahanesiyle çöktükleri 800
şirketten biri olan Sürat Kargo ve Sürat Kargo Lojistik... Bu firmanın piyasa değeri 2 milyar TL. Bunu da daha
önce TMSF Başkanı Muhiddin Gülal
söylüyor.
Bu şirketin değeri 2 milyar Türk
lirası iken bir bakıyoruz TMSF ne yapıyor?

ğan’ın arkadaşı, onunla aynı okuldan
mezun, daha önce THY yönetiminde
ve TRT yönetiminde de yer verilmiş
bir AKP’li.
2 milyar TL değerindeki mal…
Bakın neredeyse %9’u, %10’u, %11’i
değerinde bir mal, 2 yıllık kârına bir
AKP’liye peşkeş çekiliyor. Ama gerçekten bu artık yağma Hasan’ın böreğini geçti. Göz göre göre yapılıyor bu.
Cumhuriyet Savcıları kendiliğinden
hareket etmedikleri için Partimiz tabiî
kamu malının peşinde olan, kamunun
hakkını arayan bir partidir. Kamuyu
zarar ettiren bu vurgun çetesine karşı,
ki AKP tam olarak bir vurgun çetesidir, mücadele ediyor. İşte 15 Temmuz
da bir Ganimet Paylaşım Savaşıydı
zaten iki gerici güç arasında. İşte galip
çıkan, ondan elde ettiği vurgunları kâra
çeviriyor.
Kamulaştırın o halde… Gerçekten
terör örgütünün elinde bir şirkettiyse ve terör finanse ediyorduysa siz de
dolayısıyla el koyduysanız, bu şirketi
kamulaştırın.
Neden 2 milyar TL değerinde bir
şirket 335 milyon TL’ye satılır?
Cumhuriyet Savcılarına sadece bu
soruyu sormalarını istiyoruz. Bu soruyu sorduklarında ve diğer vurgunlarda
da sadece bu soruyu sorarlarsa bu vurgun düzeninin üzerine gidilecektir.

FETÖ’nün diye el koyduğu, yani
kamuya kazandırılması gereken ve
artık kamu malı olan bu 2 milyar TL
değerinde olan şirket, gene bir ihaleye
de fesat karıştırma yoluyla bir yıllık,
iki yıllık falan kârı olan 335 milyon
liraya kime satılıyor? Halil İbrahim
Bacacı’ya satılıyor. Bu, Bilal Erdo-

ve Yasal görevlerini yapan Askerlerimizin yanında olduk. Olmaya da devam ediyoruz.
Bugün, HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak; İzmir
Buca Kırıklar F Tipi Cezaevinde tutulan Emekli Generaller Çetin Doğan
ve Çevik Bir’i ziyaret etmiştir. Sayın
Çetin Doğan; 28 Şubat sürecine ve
davaya ilişkin tüm ayrıntıları hatırlamaktadır, bugünlerin de geçeceğinin
bilinciyle morali çok yüksektir.
Partimiz; ilerlemiş yaşlarına ve çeşitli sağlık sorunlarına rağmen, karşılaştıkları haksızlığın, hukuksuzluğun,
adaletsizliğin bilincinde oldukları görülen Askerlerimizin yanında olmaya
devam edecektir.
23 Ağustos 2021
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Tamam, haber vereceğiz biz de
diye yanıtladıktan sonra devam ettik:
“Demin Dernek Başkanımıza, hocama da söyledim: Örgütlü Halk Heptir,
Örgütsüz Halk Hiçtir, Örgütlü Halk
Yenilmez, Örgütsüz Halk Köle Halktır! Ayrıca hiçbir şey insanları ortak bir
amaç uğruna birlikte direnmek, mücadele etmek kadar birleştiremez, birbirine tanıtamaz.”
Necla Bacı da “Çünkü en zor anında buradasın ve herkese de umut oldu
burası” diye ekledi. Biz de “Bu mücadele bizleri sizlerle, sizleri de bizlerle
tanıştırmış oldu” diye ekledik.
Söyleşimizin devamında ülkede bir
Parababaları düzeni olduğu ve bütün
bu doğa katliamlarının müsebbibinin
de sömürü düzeni olduğu görüşüne
değindik. Sömürü düzeninin hâkimlerinin insan yaşamını, doğayı para için
hiçe saydıkları dile getirildikten sonra,
verilen mücadelelerin şu anda damla
damla olduğu ama bu damlaların bu
sömürü düzeninin hâkimiyetine son
verecek bir mücadeleye, İkinci Kurtuluş Mücadelesine akması gerektiği
görüşünde birleştik.
Necla Bacımız da saldırının yalnızca Akbelen Ormanı’nda olmadığını, Kazdağları’nda, Türkiye’nin her
yerinde olduğunu ve her yerde olanın
farkına Akbelen’de yapılanlar yoluyla
vardığını, o sayede öğrendiğini söyledi. İkizköy’deki tüm direnişçi kadınlarımıza, bundan sonra vereceğimiz her
mücadeleye, Birinci Kuvayimilliyeci
kadınların devamcıları olarak İkinci
Kurtuluş Savaşçısı kadınların ruhu
ile bakmak gerektiğini dile getirdik.
Necla Işık Bacı da söyleşimizi tüm kararlılığı ve inancı ile “Bizde o ruh var
zaten” diyerek sonlandırdı.
12 Ağustos 2021

İzmir’den
Kurtuluş Partililer
Bu vurgun düzeninde artık
AKP’nin vurgun, soygun yaptığı,
kamu mallarını yok ettiği, yerle bir ettiği bu düzende artık bunların hesabı
sorulmak zorundadır. Biz yine görevimizi yaptık Halkın Kurtuluş Partisi
olarak, suç duyurumuzu verdik. Kamu
malının ve kamu hakkının peşinde olmaya devam edeceğiz, kamuyu soyup
soğana çevirenlere, kamuyu zarara uğratanlara ve bunu bile isteye yapanlara
karşı mücadelemiz sürecek.
Biz bu suçtan dolayı ihale yasasının 17’nci ve 60’ıncı maddelerini ihlal
ederek, oradaki yasakları ihlal ederek,
ihaleye fesat karıştırdıkları için, bilerek ve isteyerek kamu zararına sebep
oldukları için ve nüfuz ticareti suçundan aynı zamanda TCK 255’ten suç
duyurusunda bulunduk, hem bu kadar
ucuza peşkeşi çekenler hem de bu peşkeşi alanlar hakkında. Çünkü bu, el
birliğiyle bir çete halinde yapılmış bir
iştir, bu sebeple suç duyurusunda bulunduk.
Peşlerini bırakmayacağız, kamu
mallarını yok ettiler ama biz yakalarında olmaya devam edeceğiz!
12 Ağustos 2021
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Tayyiban neden
Taliban ile düşüp kalkmak istiyor?
Baştarafı sayfa 20’de
daki doğal kaynakların sömürülmesi,
ulusal değerlerin yıkılması, büyük kargaşa yaratılarak ülkelerin bölünmesi
vb.
Ama aynı zamanda Afganistan’ın
doğal zenginliklerine konmak amacı
da vardı. Geri Afganistan’ın ne zenginliği var ki, denilebilir.
Reuters daha yeni yazdı: “Afganistan’ın kullanılmayan mineralleri
ve kaynakları nelerdir?” başlıklı yazıda özetle şu bilgiler veriliyor:
“Yirmi yıl sonra Afganistan’da
yeniden iktidara gelen Taliban, eski
bir Afgan maden bakanının bir zamanlar 3 trilyon dolara kadar çıkabileceğini söylediği doğal kaynakların kontrolünü yeniden ele geçirdi.
“Bu tahmin, 2010 fiyatlarına
göre yapıldı ama koronavirüs şo-

kundan sonra küresel ekonomik
toparlanma nedeniyle bakırdan lityuma kadar her şeyin fiyatları artacağından, artık daha da değerlidir.
“Afganistan bakır, altın, petrol,
doğal gaz, uranyum, boksit, kömür,
demir cevheri, nadir toprak elementleri, lityum, krom, kurşun, çinko, değerli taşlar, talk, kükürt, traverten, alçıtaşı ve mermer gibi kaynaklar açısından zengindir.” (Reuters, Factbox: What are Afghanistan’s
untapped minerals and resources?, 19
Ağustos 2021, https://www.reuters.
com/world/asia-pacific/what-are-afghanistans-untapped-minerals-resources-2021-08-19/)
Amerikan Emperyalizminin gözü
bu doğal kaynaklardaydı. Örneğin bakır madeninin üzerine bir Amerikan
tekelini oturttu. Odatv, Wikileaks belgelerinden bu gerçeği şöyle aktardı:
“ABD’nin 11 Eylül 2001’de gerçekleşen İkiz Kulelere saldırıların
ardından işgal ettiği Afganistan’da

20 yıl süren bir NATO mekanizması
aktif tutulmuştu.
“Fakat Wikileaks’in yayınladığı belgeler bugün çok daha anlamlı
hale geldi. Belgelerde ABD’nin Afganistan’ın Logar eyaletinde Kabil’in yaklaşık 30 kilometre güneydoğusunda yer alan Aynak bakır
madeninin ABD’li küresel şirketlere
nasıl verildiğini ortaya koydu.
“Belgelere göre ülkeyi terörle
mücadele bahanesiyle işgal eden
ABD’nin 25 milyar dolarlık Bakır
rezervini, Afrika, Meksika, Avustralya gibi neredeyse dünyanın her
yerinde madenler işleten ABD firması Phelps Dodge’a verdiği ortaya
çıktı.”
(http://odatv5.com/
siyaset/bu-haberi-foncu-medya-yapamaz-abd-afganistanin-kanini-boyle-emmis-208393)
Bakırın üzerine
konmakla başlamış
emperyalizm. Ama
kendi
yetiştirmesi
dinci teröristlerle savaşa tutuşunca, doğal
kaynaklara “çökme”nin astarı yüzünden
pahalı olsa gerek ki,
bir anda pılıyı pırtıyı
toplayıp Afganistan’ı
terk ediverdi. Böylece, biraz bize de bir
şeyler düşer, biz de
nasipleniriz diye düşünen Tayyiban’ın da
eli boş kaldı.
Bunlar, ABD Emperyalizminin Afganistan’ı terk etmesi,
Tayyiban’ın ise Afganistan’da kalmaya
çalışması için açıklayıcı, herkesçe bilinen, suyun üstündeki
nedenler.
Derinde çok daha
haince nedenler var. Bunlara bakalım:
ABD Emperyalizmi Afganistan’ı
Taliban’a teslim etti ama bir yandan da
Taliban’ı yönlendirmekten geri kalmıyor. Örneğin, CIA Başkanı William
Burns’ün Ağustos sonunda Taliban
Şefi Molla Baradan ile Afganistan’da
gizli bir görüşme yaptığı basına yansıdı (Milliyet, 31 Ağustos 2021).
Örneğin, Taliban ABD Emperyalizminin terör örgütü listesinde yer almıyor (Sedat Ergin, Hürriyet, 26 Ağustos 2021, https://www.hurriyet.com.
tr/yazarlar/sedat-ergin/taliban-rusyanin-teror-orgutu-listesinde-var-abdnin-listesinde-yok-41880999).
Örneğin, ABD Emperyalizmi Taliban’ın dünyada uyuşturucu ticaretinde
en önde yer alışını destekliyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu,
ABD’nin Afganistan’da askeri varlığı
döneminde haşhaş tarlalarının 100 kat
arttığını, günümüzde dünyadaki eroinin % 93’ünün Afganistan’da üretildiğini söylüyor (https://odatv4.com/siyaset/eroinin-yuzde-93unu-ureten-af-

ganistan-icin-abd-iddiasi-208932).
Kendi halkları da dahil, dünya
halklarını “haşhaşi” yapıyor emperyalizm.
Öte yandan, Taliban’ın geçmişte
yaptıkları belli. Örneğin kadınları eve
hapsetti. Kadını şeytan olarak gördü,
gözleri bile görünmeyecek şekilde
kadınları kapattı. Böylece toplumun
gelişmesinin önünü kesti. Örneğin,
Afganistan Ulusal Müzesini dağıttı,
buradaki yüz bin civarındaki eserin
yüzde yetmişini yok etti. Kütüphanelerde binlerce tarihi el yazması kitabı
yaktı. Başta tarihi Buda heykelleri olmak üzere ülkedeki tüm heykelleri patlayıcılarla imha etti. Müziği yasakladı.
Böylece, Afganistan halkının tarihsel
ve kültürel bağlarını kesti, toplumu
köklerinden kopardı. Bugün de bu
uygulamalara hevesle devam edecek
Taliban. Bütün bunlar emperyalizmin
istediği şeyler…
Bunlar ne anlama geliyor?
Emperyalizm hem hâlâ Afganistan’ın doğal kaynaklarını sömürmek
istiyor, hem de BOP bölgesindeki gizli
hedefleri için Taliban iktidarına ihtiyacı var.
Doğal kaynakların sömürülmesi
hedefini gördük. Şimdi diğer BOP hedeflerine bakalım:
Burada en önemli sonuç, Taliban
Afganistanı’nın bir terör ve terörist
yuvası olması. ABD, giderken milyarlarca dolarlık modern silahı da Taliban’a bıraktı. Şimdi bu terörist yapı bu
modern silahların üzerine oturdu. Öte
yandan, Taliban militanları, diğer dinci
terör örgütleriyle iç içe. Bu yıl mayıs
ayı sonunda yayımlanan bir birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi Raporu
durumu açıkça ortaya koyuyor:
“(…) Taliban taviz vermiyor ve
Afganistan Hükümeti ve diğer Afgan paydaşlarla barış müzakerelerini kolaylaştırmak için Afganistan’daki şiddet seviyesini düşürme
belirtisi göstermiyor. Taliban’ın niyeti, askeri konumunu bir koz olarak güçlendirmeye devam etmek
gibi görünüyor…
“Afganistan’daki narkotik konusu -haşhaş bazlı uyuşturucu ve metamfetamin üretimi ve ticareti- Afgan barış sürecinde henüz ele alınmamış durumda. Bu, Taliban’ın en
büyük tek gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Ayrıca Afganistan içinde
istikrarsızlaştırıcı ve yozlaştırıcı bir
etkiye sahip ve daha geniş uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu
narkotik zorluklara önemli ölçüde
katkıda bulunmaktadır.
“El Kaide liderliğinin önemli bir
kısmı Afganistan ve Pakistan sınır
bölgesinde ve Hindistan kıtasında
yaşıyor. Afganistan’ın çeşitli yerlerinde çok sayıda El Kaide savaşçısı
ve Taliban ile uyumlu diğer yabancı
aşırılık yanlısı unsurlar bulunuyor.
El Kaide, incelenen dönem boyunca
kayıp vermeye devam etti ve bazı üst
düzey isimler öldürüldü, genellikle
de Taliban ile birlikte bulundukları
sırada öldürüldüler. Taliban’ın El
Kaide ile uğraşan birincil bileşeni
Hakkani Örgütüdür. İki grup ara-
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Yaylamızı da ormanımızı da rahat bıraksınlar,
taş ocağı istemiyoruz!

Güzel Bolu ilinin Kıbrıscık İlçesine
giden yol üzerinde, Bolu Dağı’nda yeni
bir taş ocağı için doğa katliamı yapılıyor.
Bolu’nun mis gibi havasının kaynağı
Bolu Dağı’ndaki ağaçlar taş ocağı bahanesiyle katledilecek. Yaklaşık 1500 tane
ağacın bu çalışmalar sırasında kesileceği öngörülüyor.
Taş ocağı çalışması yapılan yere 500
metreden daha az bir mesafede de 500
yıldır bu dağlarda hayvancılık yapan
Ayman Yaylası bulunuyor. Taş ocağı yapılacak yer tam da yaylanın mera alanı.
Bolu Beyi’nin fermanıyla yayla sakinlerine verilen bu otlaklar, otlakların çevresindeki ormanlık alan bugün taş ocağı
yapmak için yok olma tehdidiyle karşı
karşıya.
Taş ocağı yapılmak istenen yerde
yüzyıllardır kullanılan ağıllar bulunu-

yor. Tamamen doğaya uyumlu bir şekilde etrafı çalı çırpıyla çevrilerek oluşturulmuş, koyunların ve çobanların barındıkları ağıllar var bu alanda. Taş ocağı
yapılacak olursa, bu ağıllar da meralar
da yok olacak.
Zaten ülkemizde hayvancılık bitme
noktasına gelmişken, büyük emeklerle
ve büyük zorluklarla hayvancılık yapmaya çalışan az sayıda insanın hayvanları için kullandıkları meralar da yok
edilecek.
Yayla sakinlerinin verdiği bilgiye
göre, taş ocağı için 2 günde bir dinamitler patlatılacağı, bu dinamitler patlatılmadan önce yetkililerin kendilerine
haber vereceği söylenmiş.
Yayla sakinleri soruyor, dinamitler
patlatılırken, 500 metreden bile kısa mesafede, dağın doruğunda yaşayan yayla

halkı olarak nereye kaçacağız?
Peki ya o ormanda, toprağın üstünde ve altında yaşayan hayvanlar nereye
kaçacak?
Kesilecek 1500 ağacın yanı sıra, kesilmeyen ağaçların kökleri de zarar görmeyecek mi?
Doğa severlerin uğrak yeri, cennet
gibi yürüyüş parkurlarıyla gözde bir turizm bölgesi olan Bolu ilimizin güzelim
ormanları, ağaçlar ve bu ormanların ev
sahipliği yaptığı hayvanlar yok olacak.
Doğaya geri dönülmez zararlar verilecek.
Yayla sakinleri, taş ocağı ve ona bağ-

sındaki bağlar, ideolojik benzerliğe
ortak mücadele ve evlilikler yoluyla
oluşturulan ilişkilere dayalı olarak
yakınlığını sürdürüyor. Taliban, yabancı terörist savaşçılar hakkında
bilgi toplayarak ve onları kayıt altına alarak ve kısıtlayarak El Kaide
üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmaya başladı. Ancak, (…) El Kaide ve
benzer düşünen militanlar, Afganistan’daki gelişmeleri Taliban davası
ve dolayısıyla küresel radikalizm
için bir zafer olarak kutlamaya devam ediyor.” (United Nations Security Council, S/2021/486.https://www.
undocs.org/S/2021/486)
Demek ki, tırhallı, hep bir hallı…
Dinci terör örgütlerinin birbirlerinden
farkları yok. (Ama hizipleşmelerden
dolayı ileride birbirlerini kıracakları da
kesin.)
Afganistan’da yetiştirilen dinci
teröristler dünya halklarının başına
musallat edilecek. Özellikle de BOP
bölgesindeki ülkelerin… Asıl tehlike
Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri için.
Bunların başında da Suriye geliyor.
Başka bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Raporunda bu tehlike
dile getiriliyor:
“El Kaide bağlantılı gruplar,
Suriye Arap Cumhuriyeti’nin kuzeybatı bölgesindeki 10 binden fazla
terörist savaşçının bulunduğu İdlib bölgesine hâkim olmaya devam
ediyor. Bu bölgeden diğer çatışma

Resim 1. BOP haritası.

bölgelerine yabancı terörist savaşçıların yer değiştirmesi yalnızca sınırlı olsa da, Üye Devletler bu tür bir
hareketin, özellikle Afganistan’daki
ortamın IŞİD’e veya El Kaide bağlantılı gruplara karşı daha elverişli
hale gelmesi durumunda bu tür bir
hareketin olasılığından endişe duymaktadır.
“Orta, Güney ve Güneydoğu Asya’da, IŞİD ve El Kaide’ye bağlı örgütler, bazı durumlarda kilit liderlik
kayıplarına ve güvenlik güçlerinin
sürekli baskısına rağmen faaliyetlerini sürdürüyor.” (United Nations
Security Council, S/2021/655. https://
undocs.org/S/2021/655)
Raporda İdlib’deki durum daha ayrıntılı belirtiliyor:
“Heyet Tahrir El Şam (HTŞ),
hâlâ yaklaşık 10.000 savaşçıyla Suriye Arap Cumhuriyeti’nin kuzey
lı diğer projeler dolayısıyla yaylanın kenarından geçen çayın suyunun kesildiğini söylüyorlar. Bu
yüzden çayın suyu kurumuş. Sulak
yerde yaşayan mandalar susuzluktan kıvranıyor. Hayvanlara su bulabilmek için kilometrelerce yol
giderek hayvanlarını dağlardaki
su kaynaklarına götürmek zorunda
kaldıklarını anlatıyorlar.
Taş ocağının çalışmasının ne muhtarlığa ne de kendilerine önceden haber verilmediğini söyleyen köylüler, 25
Ağustos sabahı kepçe ve kamyon sesleriyle uyandılar. Evlerinin hemen karşısındaki ormanlık alanda bir kepçenin
çalışma yapmaya hazırlandığını gören
yayla sakinleri, başta kadınlar olmak
üzere, toplanıp oraya gittiler ve kepçenin çalışmasını durdurdular. Bizim ölümüzü götürürsünüz buradan, biz ağaçlarımızı kestirmeyiz, bir karış toprağımızı
bile alt üst etmenize izin vermeyiz, diyerek korudular meralarını, ağaçlarını.
Yayla sakinleri, devam eden çalış-

batısında baskın terörist grup durumunda. Bir Üye Devlet, HTŞ ve
müttefik Doğu Türkistan İslami
Hareketi (ETIM) savaşçılarının İdlib gerilimi azaltma bölgesi üzerinde tam kontrol sağlamak istediğini
ve bölgeyi Hurras el-Din (HAD) ve
Ecnad el-Kafkas’tan temizlediğini bildirdi. (United Nations Security
Council, S/2021/655. https://undocs.
org/S/2021/655).
Bir yanda İdlib, bir yanda Afganistan… İşte İdlib’de emperyalizmin
dünyanın dört bir yanından devşirdiği
dinci teröristlere yıllardan beri destek
veren başlıca güç Tayyiban’dır. Şimdi Suriye’de Esad rejimini düşürmek
için Afganistan’dan asker devşirmek
peşinde. Afganistan’dan organize bir
şekilde elini kolunu sallayarak Türkiye’ye alınan 1 milyon 300 bin kişi
(Tayyip 300 bin kişi diyor ki bu da
çok büyük bir rakam) bu iş için biçilmiş kaftan. Bu da tabiî emperyalizmin
BOP hedefleri ile aynı. Tayyiban böylece Türkiye’de konumunu korumak
istiyor.
BOP kapsamında Amerikancı Kürt
Hareketinin desteklenmesi de işin bir
başka boyutu. BOP’ta en büyük coğrafi değişiklik Türkiye topraklarında
görünüyor. Ünlü BOP haritası unutulmuş değil (Resim 1). Suriye’de Esad
yönetiminin çökertilmesi hedefi bu
BOP hedefinin gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır.
Tayyiban’ın bir önemli hain niyeti de bu Afgan
veya Suriyeli askerleri
yetiştirip gerekirse ülke
içinde de kullanmak. Daha
önce bu yönde duyumlar
oldu. Örtülü ödenek artışları nereye gidiyor? SADAT denilen örgütlenme
neyin nesi? Bunlar hep
ülke içinde dinci terörü
uygulayabilecek unsurlar.
Tayyiban’ın 2019 yılında çıkardığı bir Asker
alma Kanunu var. Bu kanunun 45. maddesinin 2.
fıkrasında şöyle bir ibare
var örneğin:
“Barışta, olağanüstü
hâl veya seferberlik hâllerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulunca gerekli görülen sahalarda
Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları
takdirde askerlik hizmetinden muaf
tutulur.” (Resmi Gazete, 26 Haziran
2019, Sayı: 30813)
Milli Güvenlik Kurulunca gerekli
görülen sahalar nedir, gönüllüler kimlerden oluşacaktır, meçhul! Nizami
yapının dışında bir uygulama.
Demek ki Tayyiban hem halkımız,
hem komşu halklara karşı hain planların taşeronu ve uygulayıcısı durumunda.
Halkımız bütün bu oynanan oyunları görecek ve dinci faşist Tayyiban’dan hesap soracaktır.q
malara rağmen vazgeçmiyorlar. Biz
Bolu Dağı’nda ağaç katliamına izin vermeyeceğiz. Bu güzelim doğanın ortasında taş ocağı istemiyoruz. Dedelerimizden ve nenelerimizden bize miras kalan
bu güzelim doğamıza, güzel Bolu’muza,
Bolu Dağları’nın bu güzel ormanlarına
yüzyıllardır olduğu gibi, bundan sonra
da gözümüz gibi bakacağız, koruyacağız, diyorlar.
Ata toprağımızın talan edilmesine
izin vermeyeceğiz. Biz bu topraklarda
büyüdük. Çocuklarımızın ve torunlarımızın da bu topraklarda büyümesine engel olmak isteyenlere izin vermeyeceğiz.
Bu mücadele bütün Bolu Halkının mücadelesidir. Bolu’muza ve Bolu’muzun
güzeller güzeli ormanlarına, yaylalarına
sahip çıkma mücadelesidir, birilerinin
bitmez tükenmez para hırsıyla ağaçlarımızı, ormanlarımızı yok etmesine
artık dur deme mücadelesidir, diyerek
Bolu halkını da bu mücadeleye destek
vermeye çağırıyorlar.
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Yayla sakinleriyle yaptığımız röportajı sunuyoruz:
Sevgi Aykul: 75 yaşındayım.3 yaşımızdan beri bu yaylada büyüdük.Biz çocukları sepetlerle köyümüz Ayman’dan

yaylaya getirirlerdi. Biz bu yaylada
doğduk, bu yaylada büyüdük, doyduk,
biz buranın sahibiyiz. Bizim yaylamız
500 senelik. Biz ağaçlarımızın kesilmesini istemiyoruz. Bizim mallarımız var,
mandalarımız var, hayvanlarımız var, biz
bunlarla karnımızı doyuruyoruz. Neden
bizim yaylaya gelip ağaçlarımızı kesiyorlar. Kıyamıyoruz biz kendimiz. Ben
dağdan bir çöp odun bile getirmiyorum.
Mandalarımızın tezekleriyle ekmek
pişiriyorum. Kıyamıyorum. Ağaç kesmeye kıyamayız biz. Biz böyleyiz yav-

rum. Çocuklarımız buraya alışkın. Bizim ne denizimiz var, ne deryamız var.
Biz Haziran’ın altısında geliriz buraya,
Ekim’in sonuna kadar burada dururuz.
Hayvancılık yapıyoruz biz. Bu taş ocağının yapılmasını istemiyoruz.
Semiha Gündüz: Bizim yaylamız
nenelerimizden, dedelerimizden kalan
bir yayla. Çocukluğumuz burada geçti.
Son yaşımızda da biz burada dinlenmek,
temiz hava almak için geldik. Şimdi yay-

lamızın tam karşısında taş ocağı yapılmasına, ağaçlarımızın kesilmesine karşıyız.
Bizi çok rahatsız ediyor bunlar. Bizden
sonraki çocuklarımıza ne kalacak, ne
bırakabileceğiz? Mezarlığımız burada,
babam burada yatıyor. Herşeyimiz bizim
yaylamız. Bunu nasıl elimizden alırlar?

HKP’den:

12 Eylül öncesi faşistler tarafından kahpece
katledilen Üç Şehitler’imizi,
Engin Yüzbaşıoğlu Yoldaş’ı ve altı yıl önce
kaybettiğimiz Ayhan Kaya Yoldaş’ımızı andık

Baştarafı sayfa 23’te
“Üç Şehitler Ölümsüzdür!
“Bundan tam 43 yıl önce, Üç Şehitler Tepesi’ne dönüşen Şentepe Bölgesinde üç kızıl yıldız kaydı… Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın bir sözü
var; “Görev yapıyorduk, muhallebi
değil… Görev yapmada çok iyi biliyoruz; vurmak da vardır, vurulmak
da. Hepsi vız gelir, ve de gelmelidir” diyor. İşte bu Üç Yoldaş’ımız da
Ustalarına layık olan bir yaşam sürdürdüler. Çok kısa bir yaşam bu. İbo 21,
Mahmut ve Sadi Yoldaşlar ise henüz
18 yaşında. Yoldaşlarımız Usta’mızın
öğrencisi olmanın gerektirdiği bilgiye,
birikime ve Cesaret Vatanına sahipti.
Kısacık ömürlerine örnek mücadeleler sığdırdılar. İçinden çıktıkları Şentepe’nin faşistlerden temizlenmesi için
Devrimci Derleniş Bayrağı altında,
Hareketimizin önderliği doğrultusunda en önde kavgayı başlattılar. Şentepe’de İPSD’nin de kurucuları arasında
yer alan yoldaşlarımız, diğer grupların
çalışmalarında rastlanmayan bir halkla bütünlük içerisine girdiler. Hiçbir
grubun giremediği Şentepe bölgesine
halkla etle tırnak gibi kaynaşan Yoldaşlarımız girmişler, faşistleri püskürtmüşler ve Şentepe Faşistlerin zulmünden kurtarmışlardı.
Emperyalistler ve yerli satılmışlar bir ülkede doğru devrimci teori ve
pratiğin önünü kesmek için her türlü
kalleşliği gözlerini kırpmadan yapabilmektedir. Mahmut, Sadi ve İbo
Yoldaşlar’ın Hikmet Kıvılcımlı Usta’mızın öğrencileri olması ve devrimci teorimizi halka ulaştırarak uyanışa
ve derlenişe öncülük etmeleri, yerli ve
yabancı Parababalarını rahatsız etti. 1
Eylül 1978 tarihinde bu Üç Yoldaş’ımız faşist cellâtlar tarafından acımasızca katledildi.
Bugün hem Usta’mız Hikmet Kı-

vılcımlı’ya hem de yitirdiğimiz tüm
şehitlerimize layık olabilmek adına
devrimci mücadelemizi tüm engellemelere rağmen kararlıca sürdürüyoruz.
Çünkü hep ifade ettiğimiz gibi; bizler
bu ülkenin İkinci Kurtuluş Savaşçıları’yız!
Ant olsun başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere tüm halkımızı saflarımızda
örgütleyip İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı
zafere ulaştıracağız! Halkın İktidarını

kuracağız.
Mahmut, İbo, Sadi Yoldaşlar’ımız
ve kaybettiğimiz tüm yoldaşlarımıza
sözümüzdür: Uğruna yaşamlarını feda
ettikleri İnsanlığın Kurtuluş Mücadelesini er geç zafere ulaştıracağız!
***
3 Şehitler’in mezarbaşı anmasının
ardından bir başka Devrim Şehidimiz
Engin Yüzbaşıoğlu Yoldaş’ın mezarına kortej ve sloganlar eşliğinde yürüdük. Tüm Devrim Şehitlerimiz için yapılan saygı duruşunun ardından Kurtuluş Partisi Gençliği’nden Hüreyra
Yoldaş söz aldı.
Hüreyra Yoldaş konuşmasına
“Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşları unutmadığımız gibi Engin Yoldaş’ı da
unutmayacağız!” diyerek başladı ve
şunları dile getirdi:
***
Şu anda, genç yaşında mücadelenin hiçbir gereğinden, görevinin kolayından zorundan geri durmamış, öyle
ki inandığı dava uğruna ölüme de başı
dik ve yiğitçe giden Engin Yüzbaşıoğlu Yoldaş’ın mezarı başındayız. Katledilişinin 42’nci yılında mücadelesi
önünde saygı ile eğiliyor ve en devrimci duygularımızla anıyoruz.
Engin Yoldaş’ımız 3 Eylül 1979
günü Ankara’nın Karşıyaka bölgesinde faşistler tarafından kahpece arkasından vurulmuş ve 14 Eylül 1979
günü bedence aramızdan ayrılmıştır.
Engin Yoldaş’ımızın karşısına çıkmaya cesareti olmayan faşistler, daha
hayatının baharındaki Yoldaş’ımızı,
sinsice arkasından kurşunlayarak katletmişlerdir.
Engin Yoldaş’ımız yiğitti, cesurdu, mertti, İşçi Sınıfının bilimiyle bilinçliydi ve kararlıydı. Kısacası Engin
Yoldaş’ımız faşistler için tehlikeliydi.
Faşistler, 3 Eylül 1979’da karanlık
planlarını yaparak Yoldaş’ımızı bedence aramızdan aldılar.

Engin Yoldaş aldığı kurşun yaralarına rağmen “Kahrolsun faşistler” diye haykırdı. Bedence aramızdan
ayrılmadan hemen önce de bu toprakların Gerçek Devrimcilerine “Yoldaşlarım mücadelemizi devam ettirsinler” mirasını bıraktı.
İşte inançlı, kararlı ve Kıvılcımlı
Usta’nın öğrencisi böyle olunur. Nasıl öldü denebilir böyle bir insana?
Yoldaş’ımız, uğruna yaşamını feda

Ormanlarımızın kesilmesine, karşımızda taş ocağı yapılmasına karşıyız. Bunu
istemiyoruz. Yaylamız temiz kalsın istiyoruz. Dedelerimizden aldığımız gibi,
geriden gelen çocuklarımıza bırakmak
istiyoruz. Doğallığının bozulmasını istemiyoruz. Önümüzden çay akıyor. Çayda
bir damla su yok, balıklar hep ölmüş. serilmiş kalmış. Günah değil mi o hayvanlara. Suyu kestiler.
Fevziye Güleç: Bizim evlerimiz
taş ocağının karşısında, çok yakınız. 68
yaşındayım, çocukluğumuzdan beri sepetlerin içinde geldik gittik. Şimdi de

torunlarımız geliyor, onların da burada
büyümesini istiyoruz. Karşıyız taş ocağı
yapılmasına. Biz bu ormanlarda nefes
alıyoruz, ormanlarımızın kesilmesini isettiği, dünyanın en kutsal davası olan
insanlığın hayvanlıktan kurtuluş mücadelesi zaferle taçlanana kadar mücadelemizde yaşamaya devam edecek.
Engin Yoldaş’ın yaşamına sığdırdığı
mücadelesi biz Hikmet Kıvılcımlı’nın
düşünce oğulları ve düşünce kızlarına
örnek olmalıdır.
Engin Yoldaş ve Üç Şehitlerimiz
nezdinde tüm Devrim Şehitlerine sözümüzdür:
İnsanlığın Gerçek Kurtuluşu olan
Sosyalizmi bu topraklarda mutlaka hayata geçireceğiz!
***
Mahmut-İbo-Sadi ve Engin Yüzbaşıoğlu Yoldaşlar’ı anma etkinliği,
onların bizlere miras olarak bıraktığı
mücadele bayrağının Türkiye Devrimi’ni gerçekleştirinceye kadar HKP’li
Yoldaşlarının ellerinde dalgalandırılacağı ifade edilerek sonlandırıldı.
Üç Şehitler Ölümsüzdür!
Mahmut-İbo-Sadi
Yoldaşlar
Ölümsüzdür!
Engin Yoldaş Ölümsüzdür!

İzmir’de
Devrim Şehitlerimizi andık
1 Eylül 1978’de Ankara’nın Şentepe Mahallesinde Pol-Bir’li Faşist
polislerce katledilen Üç Şehitler Mahmut, İbo ve Sadi Yoldaşlarımızla,
altı yıl önce kanser illeti yüzünden
bedence aramızdan ayrılan, Yamanlar’ın Korkusuz Çocuğu Ayhan Kaya
Yoldaşlarımızı andık. Ayhan Kaya
Yoldaş’ımızın mezarı başında yaptı-

ğımız anma öncesi Ayhan Kaya Yoldaş’ın mezarının olduğu Doğançay
Mezarlığının girişinden mezarbaşına
kadar Yoldaşlarımızın pankartları ve
sloganlarla yürüyüş yaptık. Yürüyüş
sırasında “Ayhan Kaya Ölümsüzdür”, “Ayhan Kaya Yaşıyor, HKP
Savaşıyor”, “Üç Şehitler Yaşıyor,
HKP Savaşıyor”, “Devrim Şehitleri
Ölümsüzdür” sloganları atıldı.
Yoldaşlarımız nezdinde tüm Devrim
Şehitleri için yapılan saygı duruşunun
ardından, ilk sözü HKP Gençliğinden
Ahmet Engin Gençer aldı. Genç Yoldaşımız konuşmasında şunları söyledi:
***
Değerli Yoldaşlar, bugün 1 Eylül.
Kimilerine göre Dünya Barış
Günü, bizim için ise yani Kurtuluş
Partililer için, yani bu ülkenin Gerçek
Devrimcileri için çok farklı anlamları
var, Yoldaşlar.
Birincisi, bundan 43 yıl önce Ankara Şentepe’de katledilen Mahmut,
İbo ve Sadi Yoldaşlarımızın bedence
aramızdan ayrıldığı gün. İkincisi, kronolojik sıra ile devam edersek, Aras
Kargo İşgali’nin Jandarma tarafından
zor kullanılarak sonlandırıldığı gün.
Ve üçüncüsü, bundan altı yıl önce Ay-

temiyoruz. Taş ocağının ağaçlarımıza,
ormanımıza çok zararı olacak.
Şükriye Çelik: Biz bu yaylayı çok seviyoruz. Yaylamızın yakınında, ağaçlar ke-

volacak. Bizim bir dalına kıyamadığımız
ağaçlarımız kesilecek. Her gün dinamitler patlayacak, yer yerinden oynayacak.
Burası yaşanmaz hale gelecek. Biz sadece yaylamızı değil, ormanlarımızı da miras aldık dedelerimizden. Onlar nasıl korudularsa, hiç bozulmadan bize emanet
ettilerse, biz de torunlarımıza bu güzelliği bırakmak istiyoruz. Onlar da korusun,
kollasın. Ormanımızdan başka neyimiz
var, bu ağaçlar kesilir, orman yok olursa,
nereye gideriz…

silerek taş ocağı yapılmasını istemiyoruz.
Hayvanlarımız susuz kaldı. Torunlarımız
burada büyüyor. Biz yaylamızın bozulmasını, ağaçlarımızın kesilmesini istemiyoruz.
Emine Olkun: Dedem beni getirirdi 3 yaşında. Şu anda 66 yaşındayım.
Ayıptır söylemesi, eşeğin üstünde sepetin
içinde gelirdik biz yaylaya. O zamandan
beri kaç yaşıma girdim böyle bir şey görmedik. Taş çıkartacağız diye ormanları
katledenleri görmedik. Ama şimdi 500
yıldır geldiğimiz yaylamız, yaylamızın
merası bu taş ocağı belası yüzünden mah-

Yaylamızı da ormanımızı da rahat
bıraksınlar, taş ocağı istemiyoruz. Yetti
artık ormanlara, ağaçlara yaptıkları zulüm. q

han Kaya Yoldaş’ımızın bedence aramızdan ayrıldığı gün, Yoldaşlar.
Bugün bu mezarın başında toplanmamızı sağlayan bir neden var. Ben
şahsen yaşım itibariyle Mahmut, İbo,
Sadi Yoldaşlarımızı tanıma şansını yakalayamadım, ne yazık ki. Fakat bugün ben burada bu Üç Yoldaş’ımızın
anması için toplandığımız günde konuşma hakkına sahipsem, bunu sağlayan temel neden Yoldaşlığımızdır. Yoldaşlarla aynı kavgayı, aynı mücadeleyi
devam ettiriyor olmamızdır, bugün
burada olmamızın temel nedeni budur.
Aynı şekilde Ayhan Kaya Yoldaş’ımız için de bu geçerlidir. Aynı mücadeleyi, aynı kavgayı yürüttüğümüz Yoldaşlarımızdır. Ve diyoruz ki bedence
aramızdan ayrıldılar. Çünkü bedenleri
burada olmasa da mücadeleleri, Yoldaşlıkları hep yanımızda. Aynı mücadeleyi, aynı Yoldaşlığı yıllardır omuz
omuza yürütüyoruz onlarla. Ve bugün
aynı zamanda dediğim gibi Aras Kargo
İşgali’nin de Jandarma tarafından sonlandırılmasının yıldönümü, Yoldaşlar.
Dedik ki bugün 1 Eylül, kimilerine
göre Barış Günü. Sendikaya üye olarak anayasal hakkını kullanan işçilere
Jandarmanın zorla müdahale ederek
eylemlerini sonlandırdığı bir ortamda
neyin barışından söz edebiliriz ki Yoldaşlar?
Bugün işçilerin 12 saat, 16 saat
fabrikalarda sömürüldüğü, ezildiği bir
ülkede neyin barışından söz edebiliriz
ki Yoldaşlar?
Dolayısıyla bugün bizim için barış
günü değil, bugün bizim için Yoldaşlarımızın bizlere bıraktığı kavgayı, bizlere
bıraktığı
mücadeleyi
zafere ulaştıracağımızı
bir kez daha haykırma günüdür. Bugün o
mücadeleyi, mücadele
bayrağını sonuna kadar
taşıyacağımızı, kanımızın son damlasına kadar
bırakmayacağımızı bir
kez daha haykırma günüdür. Ve bu görev, bu
tarihi görev biz Gerçek Devrimcilerin,
Kurtuluş Partililerin ellerindedir, Yoldaşlar. Ve Biz Kurtuluş Partisi Gençliği olarak Mahmut, İbo, Sadi ve Ayhan
Kaya Yoldaşlarımızın bizlere bıraktığı
mücadele bayrağını en ileriye taşıyacağımıza bugün buradan bir kez daha ant
içiyoruz, Yoldaşlar.
***
İkinci konuşmayı genç Yoldaşlarımızdan Mustafa Arıkan yaptı. Mustafa
Arıkan Yoldaş’ımız coşkulu konuşmasında şunları söyledi.
“Yamanlar’ın hırçın çocuğu, her
yıl olduğu gibi geldik. Yüreğimizin
umuduyla, sisteme olan hıncımızla...
Sensiz Yamanlar sokakları hâlâ boş.
Sevmediğin sarı sendikalar cirit atıyor. Taşeron işçiler öksüz. Ülkemizin
yeraltı ve yerüstü zenginlikleri yağmalanıyor. AKP’giller talana devam
ediyor.
Umut yok mu?
Var Ayhan Yoldaş!
Sahteler ne kadar ABD-AB Emperyalizmi diyemese de, Yoldaşların
Kurtuluş Partililer savaşıyor, senin
gibi yitirdiklerimiz için. Halklarımız
için ölmedin, savaşımızdasın, yanımızdasın.”

Genç Yoldaş’ımız Adnan Yücel’in
“Yer Yüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek”
şirini okuyarak konuşmasını sonlandırdı.
Son olarak Partimiz Genel Sekreter
Yardımcısı ve İzmir İl Başkanımız Av.
Tacettin Çolak konuşma yaptı. Tacettin
Çolak konuşmasında şunları söyledi:
***
6 yıl oldu değerli arkadaşlar, Yoldaşımızın mezarındaki çamlar büyümeye başladı...
60 yıl da olsa 600 yıl da olsa Ayhan
Yoldaş ve Ayhan Yoldaş gibi kısacık
ömrünü ya da uzun ömrünü Halkların
Kurtuluş Davası’na adamış olan herkes böyle anılacak, böyle yaşayacak.
Yani Yoldaşlar için biraz önce genç
Yoldaşımızın okuduğu şiirde belirttiği gibi, bugünlerden yarına direnenler
ya da bugünlerden yarına direnenler
Yoldaşları için her zaman yaşamaya
devam edecek.
Yeni Yoldaşlarımız olacak. Ahmet
Engin Yoldaş’ın tanımadığı Üç Şehitlerimizi anlattığı gibi, Ayhan Yoldaş’ımızı anlatanlar da olacak. Biz
de zamanla Ayhan Yoldaş gibi sonsuz
dinlenişe çekileceğiz. Ama tek bir
şey, gerçekten tek bir şey istiyorum:
Ayhan Yoldaş gibi davasına sadık, Üç
Şehitler’imiz gibi kararlı, mücadeleci,
gözünü budaktan esirgemeyen bir davanın neferleri olarak bu dünyayı terk
edebilirsek, yaşamımızın hakkını vermişiz demektir.
Hep söylüyoruz; az yaşamışız, çok
yaşamışız hiçbir önemi yok. Önemli
olan hakkı ile yaşamış olmak, yaşamın
hakkını vermektir.
Ne diyor büyük devrimci Che, çocukları ile konuşurken?
Dünyanın neresinde olursa olsun
haksızlıklar karşısında eğer yüreğin
titremiyorsa yaşamın bir anlamı yok.
Dolayısıyla Halkın Kurtuluş Partililer olarak, Halkın Kurtuluş Davasına
boylu boyunca giren ikirciksiz insanlar
olarak, yaşamımızın hakkını vermenin
uğraşı içerisindeyiz.
Burada Üç Şehitler’imizle, Ayhan
Yoldaş’ımız’la birlikte dört işçi önderini dört Devrimci Önderi anıyoruz.
Aslında bu dört önder de yaşlarının
genç olmasına bakmadan inandıkları
dava uğruna çevrelerindeki insanlara,
işçilere, emekçi halka, esnafa, köylülere güven vermiş devrimcilerdir. İşte
o güvenden kaynaklanan ve Hikmet
Kıvılcımlı’nın teori ve pratiğini de benimseyen önderler olarak, bu kısacık
yaşamlarını dolu dolu geçirmişlerdir.1
Eylül denilince bizim için bir anlamı
da, genç Yoldaşlarımız söyledi, Aras
Kargo İşgali’dir. Artık Aras Kargo İşgali tekrarlanamıyor şu anda. Görüyoruz, İşçi Sınıfı mücadelesi içerisinde
12 Eylül sonrasının en militan, en kahraman ve o dönemki sınıf mücadelesi
içerisindeki ölü toprağını silkeleyen o
mücadele tekrarlanamıyor. O mücadeleye önderlik yapmaktan ayrıca kendi
adıma da gurur duyuyorum. Hepinize
saygılar sunuyorum.
***
Konuşmaların ardından Devrim
Andımız söylenerek anma etkinliğimiz
sona erdi.
Üç Şehitler Mahmut-İbo-Sadi
Yoldaşlar Ölümsüzdür!
Ayhan Kaya Yoldaş Ölümsüzdür!
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Nakliyat-İş’ten:

Yemeksepeti’nde İşverenin İşçi ve Sendika
Düşmanlığını Protesto Etttik

Yemeksepeti’nde İşverenin İşçi
ve Sendika Düşmanlığını ve İşbirlikçi Sarı Sendikacılığı Protesto Etmek
İçin Yemeksepeti Genel Müdürlüğü
Önünde Kitlesel Basın Açıklaması
Gerçekleştirdik
Sendikamız 2020 yılının son aylarında başlayarak başta İstanbul olmak
üzere Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Bolu, Adana, Eskişehir,
Trabzon ve diğer bölgelerde örgütlenme mücadelesi vermiş ve binlerce
Yemeksepeti çalışanı sendikamıza
üye olmuştur. İşveren % 40 barajına
yaklaşmış olduğumuz süreçte hile ve
muvazaa ile işkolu değişikliği yaparak
üyelerimizin üyeliğini düşürmüştür.
Aylardan beri bu hukuksuzluğa karşı
hem hukuki anlamda hem de eylem
ve protestolarla mücadelemiz devam
etmektedir.
Bugün de İşverenin işçi ve sendika
düşmanlığına karşı ve sarı sendikacılığa karşı, İstanbul’da Yemeksepeti
Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdik.
Açıklamamıza sendika yöneticilerimiz, işyeri temsilcilerimiz, sendikaya üye oldukları için işten çıkartılan
Pegasus Direnişçileri, 14 yıldır hakları
için mücadele eden Uzel Makine Direnişçileri katıldı.
“Delivery Hero/ Yemeksepeti’nin
İşçi ve Sendika Düşmanlığını protesto ediyoruz” pankartı ve “İşverenin İşçi ve Sendika Düşmanlığına ve
Sarı Sendikacılığa Karşı Mücadelemiz Devam Ediyor” yazılı ozalit,
döviz, bayrak ve flamalarımızı taşıdığımız eylemimiz sloganlarla başladı.
Eylemde Genel Başkanımız Ali
Rıza Küçükosmanoğlu bir açıklama
gerçekleştirdi.
Küçükosmanoğlu; Sendikamızın
çok kısa bir süre içerisinde Yemeksepeti’nde örgütlendiğini, toplam 6200

Yemeksepeti çalışanının yaklaşık
2200’ünün 2021 Ocak ayında sendikamıza üye olduğunu belirtti. Bu süreçte
işverenin, işletme toplu iş sözleşmesi
yetki barajı %40’a, (2480 üye sayısına)
ulaşacağımız kaygısı ile hileye başvurduğunu, resmi evrakta sahtecilik yaparak sendikamız üyesi işçilerin sendika
üyeliğinin düşmesine sebep olduğunu
belirtti. Yapılan bütün başvurulara rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun
da (SGK) bu hukuksuzluğa, hileye
müdahale etmediğini söyledi.
Küçükosmanoğlu, DİSK, KESK,
TMMOB, TTB, Birleşik Kamu-İş,
Tek-Gıda İş, Petrol-İş, Liman-İş,
Deriteks, Hava-Sen, Bağımsız Maden İş, DGD-Sen’in Yemeksepeti
Örgütlenmemiz ve mücadelemizle
ilgili dayanışma bildirileri yayınladıklarını Fransa ve Yunanistan’da
Yemeksepeti işçileri ile dayanışma
eylemleri yapıldığını belirtti. Ayrıca
Yemeksepeti’ndeki
mücadelemizle
ilgili Nakliyat-İş’e Dünya Sendikalar
Federasyonu (DSF) Yunanistan PAME
tarafından dayanışma bildirileri yayınlandığını vurguladı.
Küçükosmanoğlu, hile ve muvazaa
ile yapılan işkolu değişikliği sonrasında Sarı Sendikacılık yapan Hakİş’e bağlı Öz Büro-İş’in örgütlenme
faaliyetlerinde bulunduğunu, Türkİş’e bağlı TÜMTİS’in taşımacılık
işkolunda en son kalan 71 çalışandan
34’ünü üye yaparak Bakanlığa yetki
tespiti başvurusunda bulunduğunu,

Bakanlığın hemen yetki tespiti verdiğini söyledi.
Küçükosmanoğlu; hile ve muvazaa
ile resmi evrakta sahtecilik yaparak,
işkolu değişikliği yaparak sendikal örgütlenmeyi engellemeye çalışan işveren, Yemeksepeti/ BanaBi Depolarını
özel kişilere devretmekte, Yemeksepeti çalışanlarına Esnaf Kurye olmayı
dayatmakta, mobbing yapmakta, istifaya zorlamaktadır dedi.

Küçükosmanoğlu yapılan her türlü engellemeye rağmen Yemeksepeti
işvereninin işçi ve Sendika düşmanlığına, hilelerine karşı hukuki alanda
ve her alanda mücadelemizin devam
edeceğini, Yemeksepeti’inin Sendikalı, Nakliyat-İş’li, DİSK’li olacağını
belirtti.

Yemeksepeti
Örgütlenmemize
Önderlik Yapan
3 Sendika Üyemiz İşten
Çıkartıldı
Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun konuşmasında sonra
Yemeksepeti örgütlenmesin de öncü 3
işçiden 1’i olan Hakkı Şahin söz aldı.
Yaklaşık iki yıl Yemeksepeti’nde
çalıştığını belirten Şahin, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek işten çıkartıldığını söyledi. İşçilerin zorla üyeliklerinin silindiğine şahit olduğu belirten
Hakkı Şahin Nakliyat-İş Sendikası kazanacak, “zulüm sepeti kaybedecek”

diyerek sözlerini bitirdi.
Daha sonra 14 yıldır hakları için
mücadele eden Uzel Makine direnişçileri adına Sadık Baş bir konuşma yaptı.
Sadık Baş konuşmasında Yemeksepeti
işçileriyle her zaman dayanışma içerisinde olduklarını belirtti. 4 yıldır Nakliyat-İş öncülüğünde mücadele ettiklerini ve haklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.
Sendikaya üye oldukları için performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek işten çıkartılan Pegasus direnişçisi
Serkan Babacan; Yemeksepeti işçileriyle dayanışma için bugün burada
olduklarını doğru örgütlenme ile doğru önderliklerle mücadelenin mutlaka
kazanılacağını vurguladı. Babacan;
“Yemeksepeti’ne de Pegasus’a da sendikanın gireceğini”, Sarı Sendikacılık
yapmayan DİSK/Nakliyat-İş Sendikasının kapalı kapılar ardında patronlarla
pazarlık yapmadığını ve bu önderlikle
mücadelenin kazanılacağını belirtti.
Yemeksepeti Genel Müdürlüğü
önünde ki eylemimiz sloganlarla son
buldu.
Yaşasın Yemeksepeti İşçilerinin
Örgütlü Mücadelesi!
Sendika Haktır Engellenemez!
Kahrolsun Sarı Sendikacılık!
Yaşasın Devrimci Sendikacılık!
01.09.2021
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Nakliyat-İş’ten:

Hakları gasp edilen Neo Trend İşçileri,
Nakliyat-İş’le birlikte direniyor

Neo Trend Patronu Kazım Akbulut tarafından hakları gasp edilen Neo
Trend İşçileri, Nakliyat-İş’le birlikte
direniyor, mücadeleye devam ediyor.
15.08.2021 tarihinde Direnişin
Adresi Trump Towers AVM (Hummel
Mağazası) oldu.
Yasal hakları ödenmeksizin işsizliğe, açlığa mahkûm edilerek işten çıkarılan Neo Trend İşçileri, Sendikamızla
birlikte mücadelesini sürdürüyor.
Neo Trend Tekstil Fabrikası’nın
kapatılmasından dolayı 104 işçi kardeşimiz işsizlik ve pahalılık cehennemine
mahkûm edilmiştir. Fabrikayı kapatan
işveren, yasal olarak işçilere ödemesi gereken kıdem ve ihbar tazminatını
ödemediğinden dolayı kanunsuzluk
yapmıştır.
14 Ağustos 2021 Kazım Akbulut’un
Kaz Dağları’ndaki yazlığının önüne
giderek uğradıkları haksızlığı protesto eden Neo Trend İşçileri, 15 Ağustos
2021 Pazar günü de Sendikamız Genel
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve
sendika yöneticilerimizin katılımıyla
Trump Towers AVM (Hummel Mağazası) önünde bir açıklama gerçekleştirdi.
Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu burada bir açıklama yaptı.
Genel Başkan’ımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu konuşmasına, yasal hakları ödenmediği için işsizliğe ve açlığa

mahkûm edilen Neo Trend Tekstil İşçilerinin haklı bir mücadele yürüttüklerini
belirterek başladı. Küçükosmanoğlu,
bunun 4857 sayılı iş kanununa ve diğer
yasalara aykırı bir durum olduğunu vurguladı ve bir işyerinin belli yasal prosedürler çerçevesinde kapatılabileceğini
ifade etti. Neo Trend Tekstil fabrikasının hileli bir şekilde kapatıldığını, işverenin 104 işçinin çoluğunun çocuğunun
geleceğini gasp etmeye çalıştığını dile
getiren Küçükosmanoğlu, işveren Kâzım Akbulut’un iş yaptığı bütün kişi ve
firmaların da işçilerin alacaklarından sorumlu olduğunu belirtti.
Küçükosmanoğlu “İşçiler haklarını
alıncaya kadar Hummel Mağazaları eylem alanımızdır”, dedi.
Hummel Mağazası önünde gerçekleştirdiğimiz açıklamadan sonra Trump
Towers AVM önünde “Tazminatlarımızı Gasp Ettirmeyeceğiz, Direne Direne Kazanacağız” ve “Kayıp Aranıyor, Kazım Akbulut, Tuğçe Akbulut,
Damat Savaş Özdemir Çaldığımız
Haklarımızı İstiyoruz” yazılı pankartlarının arkasında toplanarak bir açıklama gerçekleştirdik.
Basın açıklamasında işçiler adına ilk
sözü Mehmet Bilal aldı. İşverenin pandemi sırasında fabrikanın içini boşaltarak kaçtığını belirten Bilal, kendileri
için bir fon oluşturulacağı sözünün verilmesine rağmen bu sözün tutulmadığı-

Nakliyat-İş’ten:

Neo Trend İşçileri hakları için mücadele ediyor

Direnişin ilk basın açıklamaları
Taksim-Odakule’de ve Fındıkzade
Hummel Mağazası önünde gerçekleştirildi.
Yasal hakları ödenmeksizin işsizliğe,
açlığa mahkûm edilerek işten çıkarılan
Neo Trend İşçileri, Sendikamızla birlikte
mücadelesini sürdürüyor.
Neo Trend Tekstil Fabrikası’nın kapatılmasından dolayı 104 işçi kardeşimiz işsizlik ve pahalılık cehennemine
mahkûm edilmiştir. Fabrikayı kapatan
işveren, yasal olarak işçilere ödemesi
gereken kıdem ve ihbar tazminatını ödemediğinden dolayı kanunsuzluk yapmıştır. Bunun üzerine Neo Trend İşçileriyle
Sendikamız arasında yapılan görüşmeler/toplantılar sonucunda kararlı bir direniş ve mücadele yürütülmesi kararı
alınmıştır.
Bu karar çerçevesinde ilk basın açıklaması 7 Ağustos Cumartesi günü Taksim-Odakule önünde gerçekleştirildi.
Basın açıklamasında işçiler adına ilk
sözü Mehmet Bilal aldı. İşverenin pandemi sırasında fabrikanın içini boşaltarak
kaçtığını belirten Bilal, kendileri için bir
fon oluşturulacağı sözünün verilmesine
rağmen bu sözün tutulmadığını, mal var-

lıklarını üçüncü-dördüncü şahıslara aktararak işin içinden sıyrılmaya çalıştığını
dile getirdi. Mehmet Bilal, konuşmasını
mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini
ifade ederek sonlandırdı.
Bilal’den sonra söz alan Genel Başkan’ımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu
konuşmasına, yasal hakları ödenmediği
için işsizliğe ve açlığa mahkûm edilen
Neo Trend Tekstil İşçilerinin haklı bir
mücadele yürüttüklerini belirterek başladı. Küçükosmanoğlu, bunun 4857 sayılı
iş kanununa ve diğer yasalara aykırı bir
durum olduğunu vurguladı ve bir işyerinin belli yasal prosedürler çerçevesinde
kapatılabileceğini ifade etti. Neo Trend
Tekstil fabrikasının hileli bir şekilde kapatıldığını, işverenin 104 işçinin çoluğunun çocuğunun geleceğini gasp etmeye
çalıştığını dile getiren Küçükosmanoğlu,
işveren Kâzım Akbulut’un iş yaptığı bütün kişi ve firmaların da işçilerin alacaklarından sorumlu olduğunu belirtti.
Neo Trend Tekstil İşçilerinin mücadelesinin bundan sonra Hummel Mağazalarını ve Kâzım Akbulut’un iş yaptığı
diğer işyerlerini de kapsayacağının altını
çizen Küçükosmanoğlu, Sendikamızın
bundan sonraki süreçlerde de Neo Trend
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Yemeksepeti İşçileri haklarını alana kadar
mücadeleye devam edecek

Yemeksepeti’nde İstanbul, Ankara,
İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, Adana, Kocaeli, Bolu, Trabzon ve diğer
bölgelerde örgütlenip mücadele eden
Sendikamız, Nakliyat-İş’tir
Sendikamızın, işverenin hile ile işkolu değişikliği öncesi toplam üye sayısı 2200’dür.
Yemeksepeti işvereni örgütlenmenin
başlarında “biz anayasal haklara saygılıyız, işçiler sendikaya üye olabilirler”,
demiştir.
Sendikamız çok kısa bir süre içerisinde örgütlenmiş, toplam 6200 Yemeksepeti
çalışanının 2000’i 2021 Ocak ayında sendikamıza üye olmuştur.
Bu süreçte işveren, işletme toplu iş
sözleşmesi yetki barajı % 40’a, (2480
üye sayısına) ulaşacağımız kaygısı ile hileye başvurmuş, resmi evrakta sahtecilik
yapmış ve sendikamız üyesi 2000 işçinin
sendika üyeliğini düşürmüştür. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) bu hukuksuzluğa, hileye müdahale etmemiştir.
Bununla ilgili müfettişlerce inceleme
yapılmış, muvazaa/ hile tespit edilmiş ancak 7 ay geçmesine karşın inceleme raporu sendikamıza tebliğ edilmemiştir.
Sendikamız İşkolu değişikliği yapılmayan, taşımacılık işkolunda kalan çok
az sayıda ki Yemeksepeti işyerleri için
02.02.2021 tarihinde Ankara 29. İş Mahkemesi’nin Tedbir Kararı ile yetki için
başvuru yapmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mahkeme kararına ve
yasalara uymamış sendikamıza 4 ay sonra
olumsuz yetki tespiti vermiştir. Sendikamız bununla ilgili dava açmış, dava İstan-

bul Adliyesi 26. İş Mahkemesinde görülmektedir. Dava sonucunda muvazaanında
tespiti ile sendikamız, o dönemde Yemeksepeti’nde çalışan 6200 çalışan işyerlerinde yetkili sendika durumuna gelecektir.
Sendikamız aylarca başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Bursa,
Kocaeli, Bolu, Adana, Eskişehir, Trabzon
ve diğer bölgelerde örgütlenme mücadelesi vermiştir. Binlerce bildiri dağıtılmıştır.
İşverenin işçi ve sendika düşmanlığına karşı, İstanbul’da Yemeksepeti Genel
Müdürlüğü önünde, Yemeksepeti/BanaBi
depoları önünde eylemler yapılmıştır. İstanbul’da, Taksim’de Almanya Konsolosluğu önünde de eylem yapılmıştır.
DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Birleşik Kamu-İş, Tek-Gıda İş, Petrol-İş,
Liman-İş, Deriteks, Hava-Sen, Bağımsız Maden İş, DGD-Sen Yemeksepeti
Örgütlenmemiz ve mücadelemizle ilgili
dayanışma bildirileri yayınlamışlardır.
Fransa ve Yunanistan’da Yemeksepeti
işçileri ile dayanışma eylemleri yapılmıştır.
Hile ve muvazaa ile yapılan işkolu
değişikliği sonucunda “Ticaret- Eğitim
Büro işkollarına” geçirilen işyerlerinde
fırsatçılık yaparak Hak-İş’e bağlı Öz Büro-İş örgütlenmeye, üye yapmaya yönelik
faaliyetlerde bulunmuş, Yemeksepeti İşçilerinin tepkisi ile karşılaşmıştır.
Daha sonra Türk-İş’e bağlı TÜMTİS
ortaya çıkmış, taşımacılık işkolunda en
son kalan Manisa, Düzce ve Yalova civarında 71 çalışandan 34’ünü üye yaparak Bakanlığa yetki tespiti başvurunda
bulunmuş Bakanlık hemen yetki tespiti

nı, mal varlıklarını üçüncü-dördüncü şahıslara aktararak işin içinden sıyrılmaya
çalıştığını dile getirdi. Mehmet Bilal,
konuşmasını mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini ifade ederek sonlandırdı.
Bilal’den sonra söz alan Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu,
Neo Trend Tekstil İşçilerinin mücadelesinin bundan sonra Hummel Mağazalarını ve Kâzım Akbulut’un iş yaptığı diğer işyerlerini de kapsayacağının altını
çizdi. Küçükosmanoğlu, Sendikamızın
bundan sonraki süreçlerde de Neo Trend
Tekstil İşçilerinin mücadelesine sonuna
kadar destek vereceğini, 104 işçi kardeşimiz haklarını alana kadar da bu mücadelenin süreceğini ifade etti. Küçükosmanoğlu, Neo Trend İşçilerinin ekmek
ve onur mücadelesinde tüm halk örgütlerine dayanışma çağrısında bulundu.
“Tazminatlarımızı Gasp Ettirmeyeceğiz!” pankartının açıldığı basın
açıklamasında, “Direne Direne Kazanacağız!”, “İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!” “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya
Hep Beraber, Ya Hiçbirimiz” sloganları atıldı. 15.08.2021
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Tekstil İşçilerinin mücadelesine sonuna
kadar destek vereceğini, 104 işçi kardeşimiz haklarını alana kadar da bu mücadelenin süreceğini ifade etti. Küçükosmanoğlu, Neo Trend İşçilerinin ekmek
ve onur mücadelesinde tüm halk örgütlerine dayanışma çağrısında bulundu.
“Tazminatlarımızı gasp ettirmeyeceğiz!” pankartının açıldığı basın
açıklamasında, “Direne Direne Kazanacağız!”, “İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!” “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya
Hep Beraber, Ya Hiçbirimiz” sloganları atıldı.

İkinci eylem alanı, Fındıkzade’deki Hummel Mağazası’nın önü oldu
Odakule önündeki eylemin ardından
Fatih’te bulunan Hummel mağazasının
önüne geçildi. Burada da Mehmet Bilal
ve Genel Başkan’ımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu birer konuşma yaparak, Neo
Trend Tekstil İşçilerinin haklı mücadelesini bir kez daha anlattı.
Hummel önündeki açıklamanın ardından Genel Başkan’ımız Küçükosmanoğlu ve iki işçi kardeşimiz, Hummel
Mağazası’na girerek mağaza müdürüyle
bir görüşme yaptılar. 07.08.2021
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vermiştir.
İşveren yetki tespitine itiraz etmiştir.
Bakanlık 6356 Sayılı Yasanın 43 maddesinin son fıkrasına göre sendikamızın
yetki başvurusu ile açtığı dava sonuçlanmadan başka bir sendikaya yetki tespiti
yapmaması gerekirken hukuksuzluk, ayrımcılık yaparak TÜMTİS’e yetki tespiti
vermiştir.
Bu süreçte Hak-İş’e bağlı Öz- Büro İş
Sendikası’nın da, Türk-İş’e bağlı TÜMTİS’in yaptığı da Sarı Sendikacılıktır.

YemekSepeti işvereni, İşçi ve Sendika düşmanlığına devam etmektedir.
Hile ve muvazaa ile resmi evrakta
sahtecilik yapan, işkolu değişikliği yaparak sendikal örgütlenmeyi engellemeye çalışan işveren, Yemeksepeti/ BanaBi
Depolarını özel kişilere devretmekte,
Yemeksepeti çalışanlarına Esnaf Kurye
olmayı dayatmakta, mobing yapmakta,
istifaya zorlamaktadır.
Sendikamız İstanbul, Ankara, İzmir,
Bursa, Antalya, Kocaeli, Eskişehir, Trabzon ve diğer illerde çalışan yüzlerce, binlerce Yemeksepeti İşçisinin güvencesidir,
olmaya devam edecektir.
Yemeksepeti işvereninin işçi ve Sendika düşmanlığını, hilelerine karşı mücadelemiz devam ediyor.
Sendikamız, İşçileri, Emeklileri, Halk
Örgütlerini, Sendikaları Yemeksepeti İşçilerinin örgütlenme mücadeleleri ile dayanışmaya çağırıyor.
Yaşasın Yemeksepeti İşçilerinin Örgütlü Mücadelesi!
25.08.2021
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Mahkeme Kararları Uygulansın!
Yetkiler Verilsin!
Baştarafı sayfa 23’te
Sendikamıza yönelik uygulanan bu
haksız, hukuksuz ayrımcılığı protesto
etmek için bugün Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı önünde bir eylem
gerçekleştirdik.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Bakanlık önünde yapmak istediğimiz
açıklamaya uygun yer olarak Ulus
Meydanı’nı göstermiş, buna uyulmadığı takdirde gözaltı işlemi yapılacağı
tehdidinde bulunmuştur. Buna rağmen Bakanlığa yakın Milli Kütüphane
önünde açıklamamızı gerçekleştirdik.
Eylemimize Genel Başkanımız Ali
Rıza Küçükosmanoğlu, sendika yöneticilerimiz, direniş yerlerinden temsilciler ve üyemiz işçiler katıldı. 100’e
yakın katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz
eylemimizde “Hukuksuzluğa Ayrımcılığa Son” pankartı, “Mahkeme
Kararı Uygulansın”, “Yetkiler Verilsin” dövizleri, bayrak ve flamalar
taşındı.
Sloganlarla başladığımız eylemimizde Genel Başkanımız Ali Rıza
Küçükosmanoğlu bir basın açıklaması
gerçekleştirdi.
Küçükosmanoğlu konuşmasına başlarken; Sendikamıza yönelik
hukuksuzluğu ve
ayrımcılığı protesto etmek için bugün burada eylem
gerçekleştirildiğini
belirtti.
Sendikamızın Anayasa ve yasalara
bağlı olarak mücadele eden, 1975 yılında kurulmuş DİSK’e bağlı bir sendika olduğunu ifade eden Küçükosmaoğlu, gerçek anlamda İşçi Sınıfı mücadelesi vermek amacında olduğumuzu
dile getirdi.
Küçükosmanoğlu;
Yürürlükte
bulunan 6356 sayılı yasadan önceki
yasalara göre Sendikamızın %10 üye
barajını aşan bir sendika olduğunu belirterek, üye sayımızın o dönemlerde
16 bin civarında olduğunu, toplusözleşme yapan bir sendika olduğumuzu
dile getirdi. Ancak sonrasında çıkarılan yasalarla birlikte üye sayımızın
düşürüldüğünü belirtti.
Küçükosmanoğlu; Sendikamız bir
taraftan sermaye sınıfına, Parababalarına karşı mücadele verirken bir taraftan Sarı Sendikacılığa karşı mücadele
vermektedir. Türkiye’de 100 bin-150
bin TL maaş alan sarı sendikalar bu-

lunmaktadır ve bulundukları koltuklardan olmamak için her şeyi yapacak
sendikacılardır bunlar. Bu nedenle
bunlar bizden rahatsız olmaktadırlar,
ifadelerini kullandı.
Küçükosmanoğlu, Parababaları,
patronlar ve Sarı Sendikalarla işbirliği
içinde olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının mahkeme kararlarını
uygulamayarak Sendikamıza engel olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.
Küçükosmanoğlu sözlerine şöyle
devam etti.
2009 yılında Resmi Gazetede yayınlanan istatistiklere göre sendikamızın 16 bin küsur üyesi vardır. 20092013 yılı arasında hiçbir istatistik yayınlanmıyor. 2013 Ocak ayında yayınlanan istatistikte 2800’e düşürülüyor
üye sayımız. İtiraz ettiğimiz davanın
mahkemesi hâlâ 8 buçuk yıldan beri
devam ediyor.
Ankara 29. İş Mahkemesinin vermiş olduğu Tedbir Kararına göre 2009
Temmuz ayı istatistikleri uygulanmalıdır. Bu karara rağmen yetki belgeleri
verilmemektedir.
Pandemi koşullarında en çok üye
yapan sendikalardan biriyiz. Yargıtay karalarına göre
işveren işkolu değiştiremez yazısına
rağmen Yemeksepeti işvereninin hukuksuz bir şekilde
işkolu değişikliği
yapması sebebiyle
2000’e yakın üyemizin üyeliği düşürülmüştür.
Sendikamıza yönelik başka engelleme girişimlerini de vurgulayan
Küçükosmaoğlu, sözlerini bitirirken
“Bakan Yardımcısı ile yapılacak olan
görüşmede talebimiz, var olan hukuk
herkese uygulansın, mahkeme kararı
uygulansın, yetkilerimiz verilsin şeklinde olacak”, dedi.
Basın açıklamasının ardından Genel Başkanımız, Genel Sekreterimiz
ve İstanbul Şube Başkanımız Çalışma
Bakan Yardımcısıyla bir görüşme gerçekleştirdi ve Sendikamıza yönelik hukuksuzluğun, ayrımcılığın son bulması
talebimizi iletti.
Mücadelemiz her alanda devam
edecek ve kazanan Nakliyat-İş üyeleri olacak, kazanan Türkiye İşçi Sınıfı
olacak. 09.08.2021
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Nakliyat-İş’ten:
Uzel Makina İşçilerinin Mücadelesi Sendikamız Öncülüğünde devam ediyor
Parababalarının İşçi Düşmanlığına, Sarı Sendikacılığa karşı:

Yağma Yok,
Tazminatlarımızı Gasp Ettirmeyeceğiz!

Uzel Makine Direnişçileri mücadelelerine kararlılıkla sahip çıkmaya devam
ediyor. Uzel Makine Direnişçilerinin
Sendikamız öncülüğündeki mücadelesi,
devam edecek ve kazanan Uzel Makine
İşçileri olacak.
Bildiğimiz gibi Uzel İşçileri, Direniş
Çadırı’nda 344. Gün. 14 yıldır haklarını
arıyorlar, 34 aydır sendikamız öncülüğünde eylem yapıyorlar.
15.08.2021 Pazar günü Sendikamız
Genel Başkanı Ali Rıza
Küçükosmanoğlu, Sendika Yöneticilerimiz ve
Direnişçi İşçiler, Uzel
Makine Direniş Çadırındaydı. Burada bir
eylem gerçekleştirdik.
Sloganlarla başladığımız eylemimizde
Direnişçi İşçiler adına Suat Bektaş bir
konuşma yaptı.
Suat Bektaş konuşmasında, 14 yıldır
yasal hakları için mücadele ettiklerini
söyledi. Verdikleri mücadelenin hem
Uzel Patronuna hem sarı sendikacılık
yapan Türk Metal Sendikası’na karşı olduğunun altını çizdi ve bu mücadelenin
zaferle sonuçlanacağını söyledi. Bektaş
konuşmasında mücadelenin birlik beraberlik, inanç ve kararlılıkla kazanılacağının vurgusunu yaptı.
Direnişçi arkadaşımız Suat Bektaş’ın
arkasından Genel Başkan’ımız Ali Rıza
Küçükosmanoğlu bir konuşma gerçekleştirdi.

Küçükosmanoğlu konuşmasına, kararlıca mücadelelerini sürdüren Uzel
Makine Direnişçilerini selamlayarak
başladı.
Küçükosmanoğlu, Uzel Makine Direnişçilerinin geldikleri noktanın çözüme yakın olduğunu ama biraz daha sabır
ve karalılıkla mücadeleye devam etmeleri gerektiğini belirtti.
Genel Başkan’ımız konuşmasında,
Vera Varlık (Boğaziçi Varlık) ile görüşmelerin devam ettiğini,
Bilirkişi raporunun da
hazır olduğunu ve tüm
bunların burada verilen
mücadelenin sonucu olduğunu belirtti.
Önümüzdeki günlerde bir kez daha Boğaziçi Varlığın önüne
gidilebileceğini, verilen sözlerin ve atılan her adımın takipçisi olmaya devam
edeceğimizi belirten Küçükosmanoğlu,
Direnişçi 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 sloganlarla son buldu.
16.08.2021
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Sendikamızdan ABD Büyükelçiliği önünde Küba ile Dayanışma Eylemi:

“ABD’de Küba’dan Defol, Küba İşçi Sınıfı ve
Halkı Yalnız Değildir!”

Baştarafı sayfa 23’te

Küçükosmanoğlu, ABD Büyükelçiliği
önünde, üyesi bulunduğumuz Dünya
Sendikalar Federasyonu ve Küba Merkezi İşçi Sendikası’nın (CTC) birlikte
aldığı karar doğrultusunda bulunduğumuzu, ABD’nin Küba’daki provakasyon girişimlerini protesto ettiğimizi
belirtti.
ABD Emperyalizminin tüm dünya halklarına kendi çıkarları için her
türlü askeri, siyasi zulmü uyguladığını
belirten Küçükosmanoğlu; Che Guevara’nın deyimiyle ABD Emperyalizminin insan soyunun baş düşmanı
olduğunu belirtti.
Küçükosmanoğlu, ülkemizde,
Ortadoğu’da, Latin Amerika’da ve
dünyanın birçok köşesinde, dünya halklarının baş düşmanı olarak
ABD’nin birçok savaştan, insanların

katledilmesinden, göçmen durumuna
düşürülmesinden sorumlu olduğunu
dile getirdi.
Küçükosmanoğlu, ABD’nin Sosyalist Küba’ya karşı son dönemde
yapmaya çalıştığı emperyalist provokasyon ve komploların altını çizdi.
ABD’nin ayrıca Sosyalist Küba’ya
karşı 60 yıldan fazla süredir abluka
uyguladığını, geçmişte Fidel Castro’ya
yönelik yüzlerce suikast girişimini
hatırlatan Küçükosmanoğlu, bu tür girişimlere rağmen Küba Halkının hiçbir
zaman ABD Emperyalistlerine boyun
eğmediğini belirtti.
Üyesi bulunduğumuz dünya Sendikalar Federasyonu (DSF)’nin ve
DSF’ye bağlı örgütlerin Küba Halkıyla ve İşçi Sınıfıyla daima dayanışma
içerisinde olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, bu desteğin ve dayanışmanın

gelecekte de sürdürüleceğini ifade etti.
Eylemin ardından DSF tarafından
22 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve Sendikamızın da katılım
sağladığı Küba Halkıyla Uluslararası
Dayanışma Konferansı’nın Sonuç
Bildirgesi ABD Büyükelçiliğine posta
yoluyla iletilecektir.
Katil ABD Küba’dan Defol!
Kahrolsun ABD, Yaşasın Halkların Kardeşliği!
Zafer Direnen Halkların Olacaktır!
09.08.2021
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Nakliyat-İş’ten:

250 İşçinin çalıştığı
İstanbul Nakliyat Ambarlarında
Yeni Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Toplu iş sözleşmesi, İstanbul Nakliyat Ambarlarında üyelerimizin tamamının oy birliği ile imzalandı.
Toplu iş sözleşmesi net ücret üzerinden yapıldı. Üyelerimizin büyük
çoğunluğunun çalıştığı üst kademede
çalışan işçilerin ücreti birinci yıl net
5.225,00 TL olurken işe giriş ücreti net
3.600,00 TL oldu.
Toplu iş sözleşmesi ile bazı ücret
gruplarında aylık net ücret artışı %29
oldu. Nakliyat Ambarlarında çalışan
üyelerimizin tamamına yakını ayrıca
yılda 4 maaş ikramiye tutarında ikramiye alacaktır.
Nakliyat Ambarları sözleşmelerinde diğer işyerlerine örnek sözleşme
maddeleri bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları şöyle;
Toplu İş Sözleşmesinin İhlal Edilmesi Durumu: Toplu iş sözleşmesinin
herhangi bir maddesinin işveren tarafından uygulanmaması durumunda
sendika üyesi işçilerin o işyerinde iş

bırakma, “çalışmama hakları” vardır.
Bu, yasalarda olmayan Hak Grevinin
toplu iş sözleşmesi ile düzenlenmesidir.
– İşverenler, işyerinde işini müteahhitlik (alt işveren) taşerona devredemez. Aksi takdirde bu toplu iş
sözleşmesi aynı işyerinde aynen uygulanır.
– İşyerinde mevcut iş ilişkisi belirsiz süreli iş ilişkisidir. İşyerlerinde
geçici iş ilişkisi ile işçi çalıştırmak sendikanın onay vermesi ile olabilir.
– İşyerlerinde haftalık çalışma süresi 42,5 saattir. Cumartesi ve Pazar
tatil yapılır.
– İşyerlerinde işten ayrılarak başka
bir nakliyat ambarında işbaşı yapan
işçiler yeni işçi statüsünde değerlendirilemezler. Eski ücretleri ile bulundukları ücret kademesinde işe alınır.
Uyuşmazlıkları Çözme Kurulu:
Üç işçi, üç işveren temsilcilerinden
oluşur. Kurul toplantılarına taraf tem-

Nakliyat-İş’ten:

Pegasus’ta İşten Atılan Üyelerimiz
Eylemlerine Devam Ediyor

Bir kez daha Sabiha Gökçen Havalimanı’nda “Sendika Haktır Engellenemez” diyerek İşvereni Protesto ettik.
Sendikamız kısa bir süre önce Pegasus Havayolları’nda sendikal örgütlenme çalışması başlatmış ve önemli sayıda
işçi sendikamıza üye olmuştur. Ancak
Pegasus işvereni örgütlenmenin önünü
kesmek ve işçileri sendikadan vazgeçirmek için hava yollarında değişik kıdemde ve farklı pozisyonlarda çalışan, 28’i
sendikamız üyesi toplam 54 çalışanı hiçbir gerekçe göstermeden işten atmıştır.
İşverenin bu haksız ve hukuksuz,
keyfi işten çıkartmalarına, sendikal örgütlenmeyi engelleme girişimlerine
kararlıca direnen üyelerimizle birlikte
Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmaoğlu’nun katılımı ile basın açıklaması
yaptık. Basın açıklamamıza sendikamız
yöneticileri, işten atılan Pegasus İşçileri
ve sendikamız işyeri temsilcileri de katıldılar.
Basın açıklamasında Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmaoğlu ve atılan
işçiler konuşmalar yaptılar.
Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptığı
konuşmada, Pegasus’un THY’dan sonra ülkemizde en büyük özel sektör şirketi olduğunu, kurumsal olmasına rağmen
çalışanlar üzerinde çok yoğun baskıların
ve hak gasplarının olduğunu ifade etti.
Özellikle çalışma koşullarının kötü olması nedeni ile çalışanların sendikaya
üye olduklarını belirtti. Çalışanların
yıllardan beri ücret zammı almadıklarını, mobbing uygulandığını, çalışma
saatlerinin düzensiz olduğunu, kıdemi
artan-ücreti biraz yükselen işçileri istifaya zorladıklarını vb. birçok haksızlığa
uğrayan çalışanların artık buna bir son
vermek için Nakliyat-İş’te örgütlendiklerini belirtti.

İşverenin örgütlenmeden haberdar
olması ile birlikte sendikalaşmaya saygı
duyacağını belirttiğini ama alttan alta da
işçilere baskı yaparak sendikadan istifa
etmelerini istediğini, bunu başaramayınca da çalışanları geçerli bir gerekçe
göstermeden işten attığını söyledi. İşverenin bu süreçte çalışanlara sendikadan
istifa etmeleri koşulu ile %15 zam, dört
maaş ikramiye gibi tekliflerinin de olduğunu belirterek bunları kabul etmeyen
işçileri işten attığını ifade etti.
İşten çıkartılmaların keyfi ve hukuk-

suz olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, işten çıkartılanların tazminatlarının
da ödenmediğini, daha da kötüsü özel
eşyalarının bile verilmediğini, bazı çalışanların güvenlik ya da polis gözetiminde özel eşyalarını alabildiklerini ifade
etti.
Küçükosmanoğlu, Pegasus çalışanlarının artık sendikalı olduğunu ve
bundan sonra Pegasus İşvereninin bu
haksızlıklarına, hukuksuzluklarına karşı
direneceklerini ve mücadele edeceklerini belirterek, “Artık işverenin karşısında
DİSK var Nakliyat-İş var. Sendikamız
üyesi olsun ya da olmasın tüm Pegasus
çalışanlarına sahip çıkacağız” dedi.
Küçükosmanoğlu, Pegasus çalışanlarının artık Nakliyat-İş güvencesinde
olduğunu belirterek Pegasus işverenine
de bir çağrıda bulundu. İşverenin bütün

silcileri sırasıyla başkanlık yapar. Kurul kararlarını oy çokluğu ile verir. Bu
kurulun kararı olmadan, üye işçinin iş
akdi fesih edilemez.
Kadro Düzenlemesi:
Nakliyat Ambarlarında büro elemanları dışında en az üç işçi istihdam
edilecektir. İş kapasitesine uygun sayıda işçi çalıştırması tarafların ortak kararına bağlanmıştır.
Sendikamız sarı sendikacılığın ve
Bakanlığın tüm engelleme çabalarına
rağmen işçi sınıfımıza yeni mevziler
ve işyerleri armağan etmeye devam
ediyor. Bu yoğun mücadelemizle birlikte imzalamış olduğumuz bu sözleşmeler İşçi Sınıfımıza ve üyelerimize
hayırlı olsun. 18.08.2021
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bu hukuksuzluklarına son vererek atılan
işçileri işe geri almasını istedi. Pegasus’da atılan işçiler geri alınıncaya kadar
ve bu işyeri sendikalı toplu iş sözleşmeli
oluncaya kadar her platformda, her yerde mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek konuşmasını bitirdi.
Daha sonra söz alan işçiler yaptıkları konuşmalarda gece gündüz demeden
nasıl çalıştıklarını, yemek paydoslarını
bile kullanamadıklarını, birçok kez müşterilerin saldırılarına maruz kaldıklarını,
pandemi döneminde çok zor koşullarda
çalıştıklarını belirterek çalıştıkları sürelerde yaptıkları fedakârlıkları anlattılar.
Çalışanlar ancak bu yaptıkları fedakârlıkların karşılığını alamadıklarını ve
sadece anayasal haklarını kullandıkları
için hiçbir gerekçe gösterilmede işten
atıldıklarını belirttiler.
Konuşma yapan işçiler içeride çalışan personele de çağrıda bulunarak
korkmadan sendikaya üye olmalarını,
birlik olunca, örgütlü olunca haklarını
alabileceklerini vurguladılar.
Basın açıklamamıza destek veren
bir vatandaş söz almak istedi; Söz alan
vatandaşımız Pegasus işletmesinin işçilerinin haklarını vermeyerek, işten atmasının kabul edilemez olduğunu ve atılan
işçilere destek verdiğini belirtti. “Pegasus işletmesinin yapılan bu haksızlığı
ortadan kaldırmadığı durumda bir vatandaş olarak bir kez daha Pegasus Havayollarını kullanmayacağını”, söyledi.
Basın açıklamasında sık sık “Pegasus’ta İşten Atılmalara Son”, “Pegasus’tan Atılan İşçiler Geri Alınsın”,
“Sendika Haktır Engellenemez”, “Direne Direne Kazanacağız”, “İşçilerin
Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz” sloganları atıldı.
18.08.2021
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Tayyiban neden
Taliban ile düşüp kalkmak istiyor?

Hüseyin Ali

Nakliyat-İş’ten:

Mahkeme Kararları Uygulansın!
Yetkiler Verilsin!

Nakliyat-İş’ten:

Sendikamızdan ABD Büyükelçiliği önünde Küba ile Dayanışma Eylemi:

“ABD’de Küba’dan Defol, Küba İşçi Sınıfı ve
Halkı Yalnız Değildir!”

S

endikamıza yönelik haksız, hukuksuz engelleme çabalarına son
verilmesini talep etmek için Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde kitlesel eylem yaptık.
Hukuksuzluğa, Ayrımcılığa Son!
2021 yılının ilk aylarından bu yana
Sendikamız, örgütlendiği 43 işyerinde üye çoğunluğunu sağlayarak toplu
iş sözleşmesi yapmak üzere çoğunluk
tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruda bulunmuştur. Yasalara göre Yetki Başvurularına
6 iş günü içerisinde cevap verilmesi
gerekirken, Sendikamıza hiçbir cevap
verilmemiştir. 4 aydan fazla bir süre
sonrasında ise mahkeme kararlarına
rağmen yetki belgelerine olumsuz ce23’te
vaplar verilmiştir.

A

BD Emperyalistlerinin Küba’da
yaratmaya çalıştığı provokasyonları protesto etmek için Ankara ABD
Büyükelçiliği önünde bir eylem gerçekleştirdik.
Eyleme Genel Başkan’ımız Ali
Rıza Küçükosmanoğlu, sendika yöneticilerimiz, direniş yerlerinden temsilcilerimiz ve üyemiz işçiler katıldı.
“ABD’de Küba’dan Defol, Küba
İşçi Sınıfı ve Halkı Yalnız Değildir”
pankartı ve Fidel Castro, Che Guevara
posterleri, Küba Bayrakları taşıdığımız
eylemimiz sloganlarla başladı.
Eylemimizde Genel Başkanımız
Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir basın
23’te
açıklaması gerçekleştirdi.

Malum, Tayyiban, Taliban daha
Kabil’e girip Afganistan’da yönetimi
ele geçirmeden Afganistan havaalanının güvenliğinin ve işletmesinin peşine düşmüştü. Taliban hızla Kabil’e
girince durum değişti. Ama Tayyiban
gene Afganistan’da kalmak, havaalanını işletmek için çırpınıyordu.
Acaba neden?
Tabiî, en önemlisi ABD Emperyalizminin Tayyiban’a görev biçmesiydi. Koltuğu korumak için emperyalizm ne derse yapacak zayıflıkta

çünkü… Uşaklıkta sınır yok!
Ayrıca, Tayyip Taliban ile ayrılarının gayrılarının olmadığını da itiraf
etmişti. İkisi de ümmetçiydi. Her ikisini yetiştiren de Amerikan Emperyalizmiydi. Böyle ortak noktaları vardı.
ABD Emperyalizmi Sovyetler
Birliği’ne karşı “Yeşil Kuşak Projesi” kapsamında dinci teröristleri
“Mücahidin” adıyla örgütledi, eğitti, donattı. Bu işin adına da Siklon
Operasyonu dedi. Afganistan’a milyarlarca dolar akıttı. Bu operasyon,

CIA tarihinin yabancı bir ülkede
uyguladığı gelmiş geçmiş en yüksek
bütçeli operasyondu. Bu kapsamda
Pakistan’da bir tür İslam Sosyalizmi
kurma çabasındaki Zülfikâr Ali Butto’yu Ziya Ül Hak faşistinin darbesiyle düşürmüştü. Sözde Amerikan
yardım kuruluşu USAID, bu dinci
teröristlerin yetiştirilmesi için Pakistan’da 1000’in üzerinde medrese
kurdu. Burada yetiştirilen teröristlerin eline modern Stinger füzelerini
tutuşturdu. Sovyetler
Afganistan’dan Gorbaçov Haininin oyunuyla çekilince de, bu
medreselerde yetiştirilen ve adına Taliban
denilen yapı devrimci
Necibullah iktidarını
düşürmüştü. Böylece
önce ABD yetiştirmesi
“Mücahitler”, sonra da
yine ABD yetiştirmesi
Taliban Afganistan’a
hâkim olmuştu.
Peki, gene kendi yetiştirdiği ve
bilgisi dahilinde yapılan El Kaide’nin
11 Eylül saldırısı sonrasında ABD
neden Afganistan’a 100 binin üzerinde asker yığdı?
Bunun da pek çok nedeni var. En
büyük nedeni “Büyük Ortadoğu
Projesi (BOP)”un hayata geçirilmesiydi: Çin sınırından Batı Afrika’ya ülke sınırlarının değiştirilmesi,
ABD’nin dümen suyunda iktidarların
başa getirilmesi, bu coğrafya- 20’de

Kamu İşçileri için TİS görüşmeleri sona erdi:
Alavere-Dalavere İşçi Memet Yoksulluğa
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HKP’den:

12 Eylül öncesi faşistler tarafından kahpece
katledilen Üç Şehitler’imizi,
Engin Yüzbaşıoğlu Yoldaş’ı ve altı yıl önce
kaybettiğimiz Ayhan Kaya Yoldaş’ımızı andık

250 İşçinin çalıştığı
İstanbul Nakliyat
Ambarlarında
Yeni Dönem
Toplu İş Sözleşmesi
İmzalandı

T

Ankara
Üç Şehitler ve Engin Yüzbaşıoğlu
Yoldaşları Mezarları başında andık
1 Eylül 1978 tarihinde Ankara
Şentepe’de, faşist Pol-Bir’li polisler
tarafından katledilen Mahmut Çal,
İbrahim Uzun ve Sadi Okçuoğlu ve
Ankara Karşıyaka’da kalleşçe arkadan
vurularak katledilen Engin Yüzbaşıoğlu Yoldaş’ı HKP Ankara İl Örgütü

olarak mezarları başında andık.
Üç Şehitler nezdinde yaşamını yitiren tüm Devrim Şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma
etkinliğimiz konuşmalarla devam etti.
Kurtuluş Partisi Gençliği’nden Deniz Yoldaş söz aldı.
Deniz Yoldaş konuşmasında şunları dile getirdi:
21’de
***

oplu İş Sözleşmesi ile bazı ücret gruplarında aylık net ücret
artışı %29 ile aylık net maaş tutarı
5.225,00 TL oldu.
İstanbul Nakliyat Ambarlarında çalışan sendikamız üyesi 250 işçi adına
Onuncu Dönem toplu iş sözleşmesi
imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi 1 Haziran 2021-31 Mayıs 2023
tarihleri arasında geçerli olmak üzere
23’te
iki yıllık imzalandı.

18’de
Nakliyat-İş’ten:

Pegasus’ta İşten Atılan Üyelerimiz
Eylemlerine Devam Ediyor

23’te
Nakliyat-İş’ten:

Yemeksepeti’nde İşverenin İşçi ve Sendika
Düşmanlığını Protesto Etttik

22’de

