
“Şeytan” diye bilinirdi Rıdvan 
Dilmen, futbol oynadığı dönemler-
de. Kıvraklığından, hızlı, çevik hare-
ketlerinden, birdenbire aralara girip 
topu filelere göndermesinden dolayı 
takmıştı futbolseverler bu lakabı. Fut-
boldan jübilesini yaptıktan sonra da 
Rıdvan Dilmen Şeytanlığını devam 
ettiriyor. Kıvrak, hızlı hareketlerle ül-
kenin gelmiş geçmiş en büyük İfritle-
rine yanaştı.

AKP’giller Laik Cumhuriyet’i yıktılar, 
şimdi de laikliğin adı bile olmasın is-

tiyorlar. Laiklik alerjisi var AKP’giller’de. 
Çünkü Laikliğin olması, tam olarak oturma-
sı demek, AKP’giller’in olmaması anlamına 
geliyor.

Laiklik olmazsa bilim, özgürlük, de-
mokrasi olmaz ama Ortaçağcı gericilik olur, 
Ümmetçilik olur.

Laiklik olmazsa bilim üreten üniversite-
ler olmaz, düşünemeyen, sorgulamayan, biat 
eden beyinler üreten medrese olur.

İzmir Menemen 
Adliyesinde HKP 

Genel Sekreter Yar-
dımcısı ve İzmir İl 
Başkanı Av. Tacet-
tin Çolak hakkın-
da açılan Tayyip’e 
hakaret davasının 
ikinci duruşması 
yapıldı.

Geçmişten beri ülkemizdeki genç-
lerin en büyük sorunu insanca ya-

şanılacak yurtlar bulmak olmuştur. 

Partimiz, İstanbul Sözleşmesi’nin 
tek bir imzayla feshedilmesine 

karşı yürütmenin durdurulması ve 
işlemin iptali için dava açmıştı. Açılan 
bu davada Danıştay, yürütmenin 
durdurulması talebimizi oy çokluğuyla 
reddetmiştir. Bizler AKP’giller’in 
hukuk bürosuna dönüştürülmüş 
Yargıdan farklı bir karar da 
beklemiyorduk.
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Harç Bitti, İnşaat Paydos
(Din alıp satmak artık kâr 

etmez, AKP Faşist Din 
Devleti’ne elveda)

Gıda Fiyatları
neden artıyor?

Ucuzluk ne zaman?

AKP’giller’in
zincir marketlerle kayıkçı 

dövüşü ve gerçekler…

Kendisi yalan ve hakarette 
sınır tanımıyor ki…

2021-2022 eğitim-öğretim 
ve akademik yılı

Cumhuriyet, Laiklik, Bilim 
ve Halk düşmanı...

Tayyiban’ın
Vakıf Soygunu

HKP’den:
Partimizden Laiklik Düşmanı AKP’giller’in

Tosun Resul’üne suç duyurusu

HKP’den:

Kamu Kurumu TRT’den Rıdvan Dilmen’e
yıllık 8,5 milyonluk kıyak:

Boşuna takılmamış “Şeytan” Lakabı

10’da 2’de

2’de

10’da

8’de

HKP’den:
Emine Erdoğan’ın

Yemek tarifleri kitabına
yüzbinlerce TL aktarılmasını 

yargıya taşıdık!

HKP’den:

İstanbul Sözleşmesi’nin 
hukuksuz feshinin

iptali için
Danıştayda açmış 

olduğumuz davada
Yürütmenin Durdurulması 

talebimiz,
AKP’giller’in Hâkiminin 

oyuyla reddedildi!

HKP’den:
Ne Cemaat Yurdu

Ne Tarikat Evi!
İnsanca Yaşanılacak 

Yurtlar İstiyoruz!

HKP’den:
Partimiz, 17-25 Aralık

Operasyonuna ilişkin bir kez daha
suç duyurusunda bulundu!

HKP’den:
Genel Sekreter Yardımcımız ve İzmir İl Başkanımız 
Av. Tacettin Çolak, “Tayyip’e Hakaret” davasının

ikinci duruşmasında da hukuk dersi vererek
AKP’giller’i bir kez daha yargıladı!

Başyazı

Ne Amerikalı Emperyalist Efendilerin
ne de din alıp satman kurtarabilecek,

Sultanı olduğun
Hırsızlar İmparatorluğu’nu yıkılmaktan…

E Mecburen Hız Verecek 
Din Alıp Satmaya!..
Vurgunu, soygunu, ihaneti her 

geçen gün biraz daha görülür, an-
laşılır olunca cahil ve yoksul kitle-
ler tarafından; buna paralel olarak 
oyları düşüyor tabiî… İşin açığı, 
bayır aşağı yuvarlanıyor artık Ka-
çak Saray Saltanatı...

Bu durumda ne yapacak?
İktidarının iki dayanağı olan 

Amerikan uşaklığına ve “İnsanları 
Allah’la Aldatma” işine iyice hız 
verecek.

İşte bu sebepten, yani 
uşaklığını katmerlendirmek için 
Afganistan’da, insan görünümlü 
canavarlar sürüsü olan Taliban’a 
karşı savaştırmak istedi 
Mehmetçiği… Demek istedi ki 

yeni efendisi Emperyalist Çakal 
Joe Biden’a; “Senin Coni’lerin öl-
mesin, onların yerine bizim asker-
ler ölsün, sen de bizim sana olan 
sarsılmaz sadakatimize bir kez 
daha tanıklık etmiş ol.”

Bereket, bu hainane kanlı oyun 
Taliban’ın Kabil’i kısa sürede – 
üç hafta içinde – ele geçirmesiyle 
başlamadan bitmiş oldu.

Ve şimdi de yanıp tutuşuyor 
Tayyiban şefi Hafız; Birleşmiş 
Milletler’de konuşma yapma 
ayağıyla ABD’ye gidip, bu arada 
da acaba bir bahane yaratıp efen-
disi Biden’la birkaç dakikalığına 
da olsa bir görüşme sağlayıp, ona, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da hizmetlerinde sınır olma-
yacağını bir kez daha tekrarlaya-
bilmek için… 

17’de

13’te

2’de



Konya’da otomotiv yedek parçaları 
üreten Kentpar Otomotiv’de Ana-

yasal haklarını kullanan işçiler DİSK’e 
bağlı Birleşik Metal İş Sendikası’na 
üye oldular. 

07.09.2021 tarihinde işve-
ren, zorla bazı işçilerden e-devlet 
şifrelerini alarak sendikaya üye olup 
olmadıklarını kontrol etti. Bunun üze-
rine 4 işçiyi işçilere gözdağı vermek 
için işten attı. Kentpar ortaklarından 
Ali Yavuz Kütük işçileri topladı ve 
sendikadan istifa etmelerini istedi. 

Arkadaşlarına ve örgütlü müca-
delelerine sahip çıkan işçiler işverene 
geri adım attırdı ve atılan 4 işçi tekrar 
iş başı yaptı. Ertesi gün, 08.09.2021 
tarihinde gündüz vardiyasından 75 
kişiyi KOD-46’dan işten attı. Bunun 

üzerine işçiler fabrikayı terk etmeme 
kararı aldılar. Hemen Kurtuluş Parti-
li işçiler olarak fabrika önüne gittik. 
Sendika yöneticileri ile birlikte fabrika 
önünde bizler de direnişe dahil olduk. 
Gece vardiyasına gelen işçi servislerini 
alkışlarla sloganlarla karşıladık. Gelen 
işçiler de işbaşı yapmayarak arkadaşla-
rı ile birlikte direnişe geçtiler.

Kentpar İşvereni, Çıraklık Eği-
tim Merkezinden gelen 15 yaşındaki 
gençleri abilerine destek oldular diye 
fabrikadan attı ve servislere binmele-
rine izin verilmedi. Fabrikanın şehir 
merkezine uzaklığı tam 22 kilometre. 
Bizler gençlerle konuştuk, araçlarla 
ulaşımlarını sağladık. İşçiler içeride, 
sendika yöneticileri ve Halkın Kurtu-
luş Partisi olarak bizler dışarıda geceyi 

geçirdik.
09.09.2021 Perşembe sabahı KOD-

46’dan atılan işçilerin sayısı 140 a 
yükseldi. İşveren gece ışıkları kapattı, 
yetmedi suları ve tuvaletleri kapattı. 
Öncü işçilere; işveren tuvalet ve suları 
açmazsa sizler de CNS makinalarına 
tuvalet ihtiyaçlarınızı yapın, dedik. 
İşverene söylediler, tuvaletler ve su-
lar derhal açıldı. Yemeklerini kestiler, 
dışarıdan tel örgüden yemek ve su 
dayanışması yaptık. Geceli gündüz-
lü 3 gün direniş alanındaydık. 3’üncü 
günün sonunda, 11.09.2021 Cumartesi 
günü saat 21.00’de polis operasyonu 
ile işçiler fabrikadan çıkartıldı. Dire-
niş fabrika önünde kararlılıkla devam 
ediyor.

Kentpar Direnişi’nin 21’inci gü-
nünde 28.09.2021 günü saat 17.30’da 
Konya Valilik Binası önünde DİSK 
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve 
Birleşik Metal İş Sendikası Genel Baş-
kanı Adnan Serdaroğlu’nun da katıl-
dığı basın açıklamasına sendikalar ve 

siyasi partiler temsili düzeyde katılır-
ken Halkın Kurtuluş Partisi ve Nakli-
yat-İş Sendikası kitlesel kortej halinde 
sloganlarla, bayraklarla alana girdi. 
Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla yapı-
lan basın açıklaması ile yapılan hukuk-
suzluğun bir an önce son bulması talep 
edildi.

Bizler Kurtuluş Partili İşçiler olarak 
ilk günkü kararlılık ve heyecanla 
İşçi Sınıfının yanında olmaya devam 

edeceğiz!
Sendika Hakkı Gasp Edilemez!
Atılan İşçiler Geri Alınsın!
Zafer Direnen Kentpar İşçisinin 

Olacak!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

28 Eylül 2021
Konya’dan

Kurtuluş Partililer

Ama vicdanlarının sesini dinleyen iki 
hâkimin, iki hukukçunun, çoğunluk 
kararına karşı oyları ve gerekçeleri 
umut vericidir. AKP’giller’in 
iktidardan tekerlenme süreçleri 
hızlandıkça bu gerçek hâkim ve 
savcıların da sayılarının artacağına 
inanıyoruz.  

Yargının AKP’giller’in hukuk 
bürolarına çevrildiğinin bir göstergesi 
de açtığımız bu davada verilen bu 
karardır. Örneğin bu garabet işlemin 
yürütmesinin durdurulması talebimizin 
reddine karar veren yargıçlardan 
biri AKP yönetimindeki İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi döneminde 
Hukuk Müşavirliği yaparken, davalı 
idare olan Cumhurbaşkanlığı 
tarafından Danıştaya atanmıştır. 
Taraflılığı su götürmez, objektif 
karar vermesi hayatın olağan akışına 
aykırı olan bu yargıç için Partimiz 
daha önce reddi hâkim talebinde de 

bulunmuştu.  Buna rağmen bu kişi 
karar alma sürecine katılmıştır.

Her ne kadar oy çokluğuyla 
yürütmenin durdurulması talebimiz 
reddedilmişse de; iki Gerçek Hukukçu 
hâkimin karşı oy gerekçeleri;  davada 
öne sürdüğümüz iptal gerekçeleriyle 
paralellik göstermektedir.

Bu karşı oy gerekçelerinde özetçe 
şunları belirtmişlerdir;

“TBMM tarafından Anayasa’nın 
90. maddesinin 1. fıkrası 
kapsamında çıkarılan uygun bulma 
kanununa bağlı olarak onaylanan 
milletlerarası andlaşmalar kanun 
hükmündedir. Anılan andlaşmaların 
feshedilmesine ilişkin işlemlerin 
Cumhurbaşkanının yürütme 
yetkisinde olmayıp, TBMM’nin 
yasama faaliyetine ilişkin olması 
nedeniyle, Anayasanın 104. 
maddesinin 17. fıkrası uyarınca 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
düzenlenmesi mümkün değildir.

“Kamu hukukunun genel 
ilkelerinden olan yetkide ve usulde 

paralellik ilkesi gereğince, bir işlem 
hangi usule uyularak tesis edilmişse 
aynı usule uyularak geri alınması, 
kaldırılması veya feshedilmesi 
gerekmektedir. Bu itibarla; 
TBMM’nin uygun bulma kanunu 
uyarınca onaylanarak yürürlüğe 
giren bir milletlerarası andlaşmanın 
feshi ancak TBMM’nin uygun 
bulma kanununu yürürlükten 
kaldırması veya sona erdirmeyi 
uygun bulduğuna ilişkin yeni 
bir kanun çıkarması sonrasında 
alınacak bir Cumhurbaşkanı kararı 
ile mümkün olabilecektir.

 “Anayasa’da TBMM’nin uygun 
bulma kanunu uyarınca onaylanarak 
yürürlüğe giren uluslararası 
sözleşmelerin feshedilme usulüne 
ilişkin herhangi bir düzenleme 
bulunmaması ve Anayasa’da 
yürütme organına bu konuda bir 
yetki verilmemiş olması nedeniyle 
TBMM’nin uygun bulma kanunu 
uyarınca onaylanarak yürürlüğe 

giren uluslararası 
sözleşmelerin sadece 
yürütme organı işlemiyle 
feshedilmesi mümkün 
değildir.

“Bu itibarla; 
TBMM’nin uygun 
bulma kanunu uyarınca 
onaylanarak yürürlüğe 
giren bir uluslararası 
sözleşmenin feshi ancak 
TBMM’nin uygun bulma 

kanununu yürürlükten kaldırması 
veya sona erdirmeyi uygun 
bulduğuna ilişkin yeni bir kanun 
çıkarması sonrasında alınacak bir 
Cumhurbaşkanı kararı ile mümkün 
olabilecektir.”

Hukuksuzluğu ve Kanunsuzluğu 
yol etmiş iktidar sahipleri için eninde 
sonunda devran dönecek, hukuk ve 
adaletin terazisinin ezilen halkımızdan 
yana ağır bastığı günler gelecek. 
AKP’giller için de işleyecek süreç 
budur. Yolun sonuna doğru yaklaştıkça 
da gerçek hukukçu hâkimlere ve 
savcılara da cesaret gelecektir. 
Korkuyu üzerinden atanların sayısı da 
artacaktır.

Kuracağımız gerçek Halk 
İktidarında, emri hukuktan ve 
vicdanından alan namuslu yargıçlar, 
işlenen bütün suçların hesabını Halkın 
önünde soracaklar, insanlık suçu 
işleyenler yasalar önünde halka hesap 
vereceklerdir.

25 Eylül 2021
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Laiklik olmazsa kadın, erkeğin dört 
eşinden biri, yatak odası ile mutfak ara-
sında ömür tüketen bir köle olur.

İşte AKP’giller Laikliğe, kendi ka-
ranlık dünyalarına giden yolda bir engel 
olacağı için karşılar. Laikliğin tüylerini 
diken diken etmesi bu yüzden. AKP Eski 
Milletvekili Tosun Resul AKP’giller’in 
ve Reisinin gönlünden geçenleri dile ge-
tiriyor. Laikliğin olmadığı Yeni Anayasa-
yı Halkımıza yedirmeye çalışıyorlar. Kin 
kusuyor yazısında Ortaçağcı gerici:

“90 senedir dindarlara hayatı ze-
hir etmeye çalışanların ve toplumu 
İslam’dan uzaklaştırmaya çalışanla-
rın tek gerekçeleri Laiklik”, “Laiklik 
ilkesi Anayasadan çıkarılmalı”, “AK 
Parti iktidarlarının başörtüsü yasağı-
nı kaldırması, Ayasofya’yı ibadete aç-
ması, Taksim’e cami yapması ve ben-
zer normalleşme adımları birilerini 
fevkalade rahatsız etmiştir.”

Bu sözler, Tosun Resul nezdinde 
AKP’giller’in bu düşünceleri, Muham-
med İslam’ıyla hiçbir ilgisi olmayan, 
Muhammed İslam’ına düşman CIA İs-
lamcısı AKP’giller’in Mustafa Kemal’e, 
Kuvayimilliyecilere, Laikliğe, İlericili-
ğe, Devrimciliğe, Kadına düşmanlıkları-
nın açıkça dile gelmesidir. Tosun Resul,  
Yaşar Nuri’den alıntı yapmış suç duyu-
rusu yaptığımız yazısında. O halde Yaşar 
Nuri Hoca’nın şu sözlerini de taşısın kö-
şesine Tosun Resul:

“On küsur yıllık icraatı gulûl 
(kamu malı hırsızlığı) suçlarıyla dolu 
olan AKP iktidarının bu gulûl siyaset-
lerini kotaran kodaman kadrolarının 
hiçbirinin cenaze namazı ‘Müslüman’ 
sıfatıyla kılınmaz. Hatta onların katıl-

dığı saflarda, girdikleri camilerde na-
maz kılınamaz.”

Tosun Resul’ün Laiklik karşıtı bu 
söylemlerine sessiz kalamazdık. Bu suç-
ların kayıt altına alınması, Tarihe notu-
nun düşülmesi lazım. Yürekli savcılar, 
gücünü hukuktan ve vicdanlarından alan 
savcılar çıktığı zaman bu suç duyuruları-
nın her biri onlar için delil olacak.

Suç duyurumuz sonrası Partimiz 
MYK Üyesi Adnan okur Yoldaş’ın yap-
tığı açıklama aşağıdadır:

Değerli Halkımız;
Halkın Kurtuluş Partisi olarak bugün 

AKP Eski Milletvekili ve Star Gazete-
si’nin köşe yazarı, “Laiklik Anayasadan 
çıkarılmalı”, diyen Resul Tosun ve Genel 
Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak hakkın-
da, Suç İşlemeye Tahrik, Halkı Kin ve 
Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Ka-
nunlara Uymamaya Tahrik suçlarını işle-
dikleri için suç duyurusunda bulunduk.

Neden yaptık bu suç duyurusunu?
Çünkü şiarımızdır; Laiklik olmadan 

Bilim, özgürlük, demokrasi olmaz. Yıl-
lardır bunun mücadelesini veriyoruz. 
Laikliğe karşı eylemlere ve söylemlere 
duyarlılığımız bundan kaynaklıdır. 

Değerli Halkımız;
Laiklik,  ekmek, su ve soluduğumuz 

hava kadar yaşamsal bir ihtiyaç. Nasıl 
ekmek, su, oksijen olmazsa yaşayamaz-
sak, Laiklik olmadan da yaşayamayız. 
AKP’giller iktidara taşındığı 2002 yılın-
dan bugüne Laikliği ortadan kaldırmak, 
insanlarımızı ekmeksiz, susuz, oksijen-
siz bırakmak istiyor. AKP’giller ve Re-
isi her fırsatta dile getirdiler; Hem Laik 
hem Müslüman olunmaz. Bu ikisinin 
bir arada olması ters mıknatıslanma 

yapar. Ya Laik olacaksınız, ya Müslü-
man!”. 

İşte bu anlayışlarını artık eylemlere 
geçiriyorlar ve bizleri Ortaçağ’ın Üm-
metçilik Konağına götürüp, karanlıklara 
mahkûm etmek istiyorlar. Bunun için 
Anayasadan Laiklik ilkesini çıkartmaya 
çalışıyorlar. Ülkemizi Afganistanlaştır-
mak, Talibanlaştırmak istiyorlar. Laikli-
ğe karşı olmak ifade özgürlüğü değildir. 
Bu, halkımızın ve özellikle yarımız olan 
kadınlarımızın ifade özgürlüğünü tüm-
den ortadan kaldırma çabasıdır. Sıcağı 
sıcağına izlediğimiz Afgan kadınlarının 
Ortaçağcı Taliban’a karşı ölümüne dire-
nişleri, Laikliğe neden sahip çıkmamız 
gerektiğini gösteriyor. Ortaçağ’dan çık-
ma Taliban, Afgan Kadının kafasına si-
lahı dayamış, öldürmekle tehdit ediyor, 
ama Afgan Kadını geri adım atmıyor, 
üstüne üstüne yürüyor. Çünkü biliyor, 
Ortaçağ gericiliğinin ölümden beter ol-
duğunu.

İşte hepimiz için ölümden beter de-
mek olan Laikliğin ortadan kaldırma 
çabalarına karşı Savcıları göreve çağı-
rıyoruz. Göreviniz; Laik Cumhuriyet’i 
korumak, ona sahip çıkmak, Anayasa-
yı ve yasaları korumak, uygulanmasını 
sağlamak. Gücünüzü vicdanınızdan ve 
hukuktan alıyorsanız yapmanız gereken 
belli: Partimizin suç duyurusunu ihbar 
kabul edip soruşturmayı başlatmak ve 
Laiklik karşıtı eylemlerin odağına doğru 
soruşturmayı genişletmek.
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Bugünse, plansızca ve rant uğruna 
açılan üniversitelerle ters orantılı olan 
yurt sayısı mevcut öğrencilerin barın-
ma ihtiyacını karşılamak şöyle dur-
sun, sorunu her üniversite öğrencisi-
nin içine düştüğü bir karadelik haline 
getirmektedir. Özellikle Koronavirüs 
pandemisinden bu yana geçen iki yıl 
sonunda okullar açılmış, birçok öğ-
renci KYK Yurt başvuruları yapmış 
ancak görüldüğü üzere var olan yurt 
sayıları yeterli olmadığı için birçok 
öğrenci açıkta kalmıştır. Özellikle kira 
fiyatlarının da iki katına çıkmasıyla, 
biz öğrencilerin sorunu sadece devlet 
yurtlarında kalamamak değil, barına-
mamak olmuştur. 

AKP İktidarı ve onun yurt yapmak-
tan sorumlu Gençlik ve Spor Bakanı 
ise böyle bir sorun yokmuş gibi dav-
ranmakta, birçok öğrenci arkadaşımı-
zın barınamıyor olduğu gerçeğini gör-

mezden gelmektedir. Tabiî ki biz AKP 
iktidarının neden böyle davrandığını 
biliyoruz. AKP iktidarının geçmişten 
bu yana temel isteği gençleri kendi 
Ortaçağcı gerici kafa yapısına uygun 
yetiştirmek; onlara bulundukları her 
alanda gerici düşüncelerini empoze 
etmek, böylece dindar ve kindar nesil 
yetiştirmektir. Bunun en kolay yolunu 
da devlet yurtlarına gidemediği için 
cemaatlerin, tarikatların, Ensar’ların 
ve Tügva’ların yurtlarına giden genç-
lere yapabilmektedir. Bunun içindir 
ki AKP’giller devlet yurdu olan KYK 
Yurtlarını yapmayı bırakmışlardır. 
Kendi Ortaçağcı, gerici ideolojilerine 
uygun olan yukarıda ismini saydığımız 
gerici yapılara ise her türlü yardımı 
yapmakta, imkân ve rahatlık sağla-
maktadır. Sebebi ise öğrenci gençleri-
mizi o Ortaçağcı, gerici yurtlara mec-
bur bırakarak gençleri etkileme, safla-
rına katma, kafadan silahsızlandırma 

düşüncesidir.
Biz Kurtuluş Partisi Gençliği ola-

rak AKP’giller’in bu Ortaçağcı gerici 
yurtları ile gençleri etkileyerek dindar 
ve kindar nesil yapma isteğinin bu-
gün farkına varmıyoruz. Yıllardır öğ-
renci arkadaşlarımız devlet yurtlarına 
yerleşebilsin, daha fazla devlet yurdu 
yapılsın ve tarikat evlerine, cemaat 
yurtlarına mahkûm olmasınlar diye 
“Ne Cemaat Yurdu, Ne Tarikat Evi! 
İnsanca Yaşanılacak Yurtlar İstiyo-
ruz!” diyoruz, “YURTKUR Uyuma 
Öğrenciye Yurt Kur diyoruz”. Ve bu-
gün de bu sloganımızı tekrar ediyoruz. 

İnsanca Yaşanılacak Yurtlar Yapı-
lana dek, sokakta tek bir arkadaşımız 
kalmayana dek, öğrenci arkadaşları-
mız tarikat evlerine, cemaat yurtlarına 
mahkûm olmaktan kurtulana dek mü-
cadelemiz devam edecektir.

YURTKUR Uyuma Öğrenciye 
Yurt Kur!

24.09.2021
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Bölüm 2

Ayrım V
Bugün bir memleketin ne olduğu-

nu anlamak istedik mi, onun sanayisi-
nin ne olduğuna bakılır.

Türkiye’de sanayi yapımız ne kı-
rattadır?

Bunu anlamak için, Batı dünyası 
memleketleri ile Türkiye’nin, Ziraat 
dışında yaptıkları işleri karşılaştıra-
lım. (Rakamlar, Birleşik Milletler’in 
ve Türkiye’nin resmi istatistiklerinden 
alınmıştır. Bkz: Tablo 1)

Görüyoruz, yeraltı zenginlikleri-
mizi işletmekte, hemen hemen İkinci 
Dünya Savaşı’ndan önceki Batı dün-
yasına benziyoruz. Ama 1950 yılı 
Kore Savaşı yüzünden madenlerimize, 

Batı Avrupa’dan aşırı bir istek hücum 
etmişti.

Maden üretimini bir yana bıraka-
lım. Çünkü memleket içinde işlenme-
yen madencilik, sömürge ekonomisi-
dir. Asıl imal sanayisi, yerüstü üre-
timleri için aynı rakamlar ve oranlar 
şöyledir: (Bkz: Tablo 2)

Asıl sanayi adına layık olan imalat 
sanayimizin çeşitli kolları arasındaki 
oranlar, Batı oranları ile karşılaştırılın-
ca, iki dünya arasındaki uçurum büs-
bütün belirir.

Batıda sürekli mal üretiminin sü-
reksiz mal üretimine oranı Savaş’tan 
önce 37/46, Savaş’tan sonra 45/44 
olur. Demek, 10 yıl geçince, sürekli 
mal üretimi %7,24 arttığı halde, sü-
reksiz mal üretimi %2,02 eksilmiştir. 
Yani, Batı Medeniyeti’nde ilerlemek, 
sürekli mal üretiminin çoğalmasından 
anlaşılır.

Batı’da 1949 yılı sürekli mal sü-
reksizden yüzde ancak 0,28 kadar 
fazla iken (yani iki çeşit sanayi hemen 
hemen denkleşmiş iken), bizde sürek-
li mal sanayisi süreksizinkinden tam 
yüzde 36,4 noksandı. Demek, Medeni-
yet sürekli mallarla adeta dünyaya ka-
zık çakarken biz, çadır hayatına benzer 
bugüne bugün yiyip yatalım yarına Al-
lah kerim, demişiz. Batılılar, yarıdan 
fazla iş ile yarını sağlamaya çalışırken, 
biz mahut Ortaçağ’dan kalma: “Yev-
mün cedit, Rızkun cedit” (Yevmün 
cedit, Rızkun cedit (Yeni bir gün, yeni 
bir rızık): Günü gününe yaşama; o gün 
kazanma, o gün yeme.) tevekkülüyle, 
ne kendimizin ve ne de çoluk çocu-
ğumuzun ilerisini hesaba katmaksızın 
çabalamışız! 

Batı’da sürekli mal üretimi, ima-
lat sanayisinin yarı’dan fazlasını tutar-
ken, bizde dörtte bir bile değil: %23... 

İktisatta köklülüğümüz ve istikra-

rımız Batı’nın yarısından az. İki misli 
gerilik!

Madeni eşya üretimi, Batıda 
%12,4 ile 13,8 arası (sanayinin hemen 
hemen 7’de 1’i); bizde %5,8 (neredey-
se 18’de 1). İki buçuk defa gerilik.

Makine ve taşıt sanayi, Batı’da, 
Savaş’tan önce %16,7 ve sonra %22,7. 
Bizde, Savaş’tan sonra %3,6. Sa-
vaş’tan öncesine göre hemen 5, sonra-
sına göre 6 misli gerilik…

Batı’ya oran, bütün bir Dünya Sa-
vaşı’na rağmen ilerlememiş, yüzde 20 
gerileyiş!

Gerçekte bütün makinelerimiz dı-
şarıdan getirildiğine göre, bizim henüz 
montaj derecesinden üstün makine 
sanayimiz hemen hemen yok demektir
Süreksiz mal üretimi alanında, Batı 

ile karşılaştırılınca da az ibret alacak 
durumumuz yoktur. Aynı rakamların 
dili konuşsun.

Dokuma, giyim ve ekleri sanayisi 
Batı’da Savaş’tan önce %11,2 sonra % 
11,8 iken; bizde %24,6’dır. Yani Batı-
lıdan 2 defa daha fazla üste başa düş-
kün ve gayret sarf eder görünüyoruz: 
Avrupalı giyimine 10’da 1, biz 4’te 1 
gayretimizi harcıyoruz. 

Yeme, içme sanayisinde dahi Avru-
palı gene 10’da 1 emek harcarken, biz 
onun hemen hemen iki misli (%18,7) 
boğaz derdindeyiz.

Son bir ibret daha: Yeme, içme 
gibi, giyim kuşama da emek vermek-
te Batılıyı 2 (iki) misli geride bırakan 
bizlerin, kültür sanayisi demek olan 
kâğıt ve matbaacılık’taki halimiz, 
tıpkı ağır sanayidekine benzer. Avru-
pa’dan 4-5 misli gerilik!

Kendi kendimize soralım: Avrupa-
lı bizden daha mı hırpani, daha mı aç 
geziyor?

Eskilerini bize sattıklarına, gıda 
maddelerimizin en iyilerini kendileri-
ne çektiklerine bakılır ve onların ge-
çim standartları göz önüne getirilirse, 
hayır. Tersine Batılı, ağır sanayi teme-
line fazla emek ve sermaye vermekle, 
hem sanayinin nispeten çok azını yi-
yim ve giyim işine yatırıyor hem de 
bizden çok refah içinde yaşıyor. De-
mek biz, gösterişimizi kurtarmak için 
bile gösterişten vazgeçmeliyiz. Üst baş 
ve boğaz düşkünlüğümüz için dahi, 
gene önce ağır sanayimizi başa geçir-
sek daha akıllılık etmiş oluruz.

Şöyle yuvarlak dünyanın bütününü 
değil, yalnız Batı dünyasını ele alalım. 
1938-39 ile 1954 yılları arasında sana-
yi üretim endeksi orada 51’den 109’a 
çıkmış, yani %113 artmıştır. Aynı de-
vir Türkiye’sinde; bazı sanayiye ba-
karsak, mesela bakır %900 artar, fakat 

öteki üretim kolları %77 ile 220 ara-
sında dolaşır.

Bakır, evvela [birincil olarak] sa-
vaş metasıdır, saniyen [ikincil olarak]; 
yeraltı işi, sömürge üretimidir. Ölçü 
olamaz.

İstatistik Genel Müdürlüğünün 
Milli Gelirimize dair yayımladığı 
“Kesin rakamlar”ı alalım. Maden-
cilik, elektrik, havagazı, su işlerini de 
içine alan tekmil sanayimizin cari 
fiyatlarla üretimi 1938’de 204,4 mil-
yon, 1954’te 2032,1 milyon liradır: 
%900’e yakın… Fakat bu görünüştür. 
Sabit fiyatlarla (yani gerçek değer 
ile) 1938’de 684,9 milyon, 1954’te 
1395,7 milyon liradır: %103 artış… 
Dünyadan %10 geri.

Hemen hemen Dünyanın ortalama 
ilerleyiş temposuna yakınız. Lakin bu-
rada da şu üç mülahaza [düşünce] göze 
çarpıyor:

1- Dünya deyince orada “Doğu” 
denilen bölge yok. Oralarda, sanayinin 
ilerleme temposu, her 3 yılda 1 misli 
hesaplanıyor.

2- Batı dünyası deyince, oraya, ör-
neğin Afrika çölleri gibi ölü bölgeler 
de giriyor.

3- Nihayet: Batı âlemi, 1939 ile 
1945 arasında 6 yıl süren, tarihin en 
müthiş ve tahripçi harbini geçirmiş-
tir. Türkiye, tam tersine o harbin izafi 
fevkaladeliklerinden [olağanüstülükle-
rinden] faydalanma imkânları ile kar-
şılaşmıştır.

Türkiye sanayi üretimini başka iki 
memleketle kıyaslayalım. Bunlardan 
biri İspanya, coğrafya ve tarih bakı-
mından bize en çok benzeyen 492.865 
kilometrekare ve 28.5 milyon nüfus-
ludur, ötekisi; 30.447 kilometrekaresi 
ile Türkiye’nin bir vilayeti kadar olan, 
yarımızdan az (11,7 milyon) nüfuslu 
Belçika’dır.

Her üç memlekette mevcut 4 çeşit 
aylık üretim şudur: (Bkz: Tablo 3)                                           

Yukarıki aylık ortalama üretimler-
den Türkiye’nin payını 100 sayarsak: 
(Bkz: Tablo 4)

Üretim kapasitemiz, bize benzeyen 
İspanya’ya oranla; demirde 5 defa, çi-
mentoda 7 defa, kömürde 2 defa azdır; 
Belçika’ya oranla ise; kömürde 5 defa, 
çimentoda 9 defa, demirde tam 24 defa 
azdır. İlerleyiş tempomuz dünya tem-
posundan %10 geri kalmış olduğuna 
göre, aynı tempo ile gidersek, Batılıla-
ra kıyamete dek yetişemeyiz.

Aynı karşılaştırmayı en ileri Batı 
ülkeleri ile yaparsak, sonuç büsbütün 
yürekler acısı olur. En çok benzemek 
istediğimiz Birleşik Amerika Devletle-
ri’nin 1954 yılında üretiminden aylık 
ortalama rakamlar: (Bkz: Tablo 5)

Bu rakamlara göre, Türkiye’mizin 
üretim kapasitesi, 1954 yılında Birle-
şik Amerika’dakinden, maden kömü-
ründe; 66 kere, çimentoda; 97 kere, 
ham demirde: 277 kere azdır.

Yukardaki nispetler nicelik (mik-
tar) bakımından öyledir. Nitelik çok 
daha düşündürücüdür. Yirminci yüz-
yılın birinci yarısı bir sözle: Petrol ça-
ğıdır. Devlet bütçemizin 50-100 yıllık 
geliri kadar sermayesi (20 milyar do-
lar) bulunan petrol kumpanyaları dün-
yayı sarmıştır. Çünkü her şey o enerji 
ile yürüyor. Birkaç yıl evvel petrol it-
halatımız 15 milyon iken, 1955’te 60 
milyona çıktığı ile radyoda övünürüz.
Beride, d5 misli ucuz maliyetle petrol 
veren Ortadoğu’dayız. Irak petrolle-
rinin kökleri bizde iken, dünya petrol 
üretiminde sıfırız. Türkiye çağımızın 
sıfırlığına boyun eğmeye layık değildir.

Almanya, geçen yüzyıl İngiliz bü-
yük makine sanayisinin cihangirliği 
önünde kalınca, kendi gücüne uygun 
kimya sanayisinde hamle yapıp, ağır 
sanayiyi kurdu. Sermaye birikişimizin 
geriliği önünde, böyle bir kimya sanayi 
hamlesi de, Türkiye’nin iktisadi kuru-
luşunda büyük rol oynardı. Maalesef, 
henüz gereği gibi üç ana asidi bile üre-
temiyoruz. Bütün kimyacılığımız dışa-
rıdan ucuza soktuğumuz eczaları, kaba 
ambalajlarla pahalı pahalı satan sanayi 
vurgunculuğundan ileri geçememiştir.

Bu acı gerçekler bir yana dursun.
Asıl facia denecek ve bizim bün-

yemize özgü bir başka gerçeğe dikkat 
edelim. Hiç mi bir üretimde dünya-
da üstünlüğümüz yok? Var. Fakat bu 
“keşki olmasaydı” dedirtecek bir para-
doksu gizler. Çünkü… (Bkz: Tablo 6)

Bu rakamlar bize iki neticeyi açık-
lıyor:

1- Tüm inşaata yatırılan para; sa-
nayi, kültür, sıhhat, sosyal yararlı ya-
pılara yatırılanın 10 mislinden, yalnız 
sanayiye yatırılanın 13 mislinden faz-
ladır.

2- 1950 yılı, tüm Türkiye’nin 20 
büyük sanayi grubuna yatırılmış bütün 
sabit sermayenin (makine ve tesisle-
rin) değeri 873 milyon 127 bin liradır. 
Yani 27 yıllık Cumhuriyet himayele-
rine karşılık sanayiye makine ve tesis 
olarak yatırılan sermaye, DP gelişimi-
nin 1 yılında inşaata yatırılmıştır.

Bu kıyaslamayı bizde “Büyük Sa-
nayi” adı verilen sözde büyük işletme-
lerle yapalım. 1953 yılı sabit sermaye 
yatırımları şöyledir: (Bkz: Tablo 7)

Demek, her yıl az çok sanayiye ya-

tırılan paranın en az 3 misli inşaata 
yatırılır. Bu paranın yarısı sanayiye 
yatırılsa, her yıl 2-3 misli fazla fabrika 
kurulabilir.

Sanayi dururken, inşaata hücum 
neden?

Biliyoruz; sermayenin bir tek dini 
imanı, bir tek aşkı, ülküsü vardır; 
KÂR! Kabahat falan veya filan serma-
ye sahibinin şahsında değildir. Kade-
rini bir kere sermayenin emrine veren 
insan, ister istemez en son duruşmada 
sermayenin emrine uyar ve başka her 
sesi içinde, dışında susturur. Eğer kâr 
inşaatta ise, hiçbir kuvvet sermayeyi 
oraya akmaktan alıkoyamaz.

Sanayide kâr yok mu?
Rayiç bakımından, belki dünyanın 

en büyük sanayici kârı Türkiye’dedir. 
Çünkü sermayenin uzvî terkibi [or-
ganik bileşimi] (yani: üretim sırasında 
değeri değişmez sermayenin, değişir 
sermayeye oranı) bizdeki kadar düşük 
az ülke bulunur. 1950 yılı sanayi sayı-
mına göre: (Bkz: Tablo 8)

Bu hesaba göre kâr rayici 
235/100’dür.

Bir de irat misalini düşünelim. 
Buna dair resmi istatistikler susarlar. 
Ancak, inşaatla en ufak ilgisi olanlar 
pekiyi bilirler. q

3

Hikmet Kıvılcımlı

Türkiye’nin Meseleleri (III)

Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın Mart-Nisan 1956 tarihinde kaleme aldığı
bu yazı, Halkın Kurtuluş Partisi’nin girişimiyle dijital hale getirilen-herkesin
kullanımına açılan, Hollanda’daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nde

bulunan Hikmet Kıvılcımlı Arşivi’nden alınmıştır
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Mustafa Şahbaz

Halkımızın güzel bir deyimidir: 
“Harç bitti, inşaat paydos.”

Yani elimizde ne kadar taş, tuğ-
la vb. yapı maddesi bulunursa bu-
lunsun; çimento, kireç ve kum ka-
rışımından oluşan ve bu elemanları 
bir arada tutacak olan harç yoksa o 
inşaat artık yapılamaz; olay bitmiş-
tir, denilmiş olur bu sözle.

İçinde bulunduğumuz günlerde, 
biri gerçek anlamda, diğeri mecazi 
(siyasi) anlamda olmak üzere bu 
deyimin kapsamına giren iki so-
nuçlu bir olay yaşanmaktadır: Çi-
mento Krizi.

Çimento Krizinin birinci 
sonucu, gerçek anlamda

bir “harç bitti, inşaat 
paydos” olayıdır

Son günlerin önemli tartışma 
konularından biri çimento fiyatla-
rıdır. Çimento üreticileri ile inşaat 
müteahhitleri arasındaki sert tar-
tışma, inşaatçıların boykot yapma 
tehditlerine kadar vardı.

Neydi bu tartışmanın sebebi?
Çimento fiyatları bir yılda yüz-

de iki yüz arttı. Gürültü de buradan 
koptu.

Pekiyi bu artışın nedeni neydi? 
Ve haklı olan kimdi?

Bu konuda bir yazı kaleme alan 
Aydın Ayaydın’a kulak verelim.

Ama önce kimdir bu Aydın 
Ayaydın denen kişi?

Bir tanıyalım kendisini:
“Aydın Ağan Ayaydın (d. 20 

Ağustos 1951 Derik, Mardin Türki-
ye), Kürt kökenli Türk siyasetçidir.

“İstanbul İktisadi Ticari İlim-
ler Akademisi’ni bitirdi, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsünde İktisat konusunda yüksek 
lisans ve doktora yaptı. Marmara 
Üniversitesi Öğretim Üyeliği, 1993 
yılında ekonometri profesörü oldu. 
Eylül 1992’de dönemin cumhurbaş-
kanı Turgut Özal tarafından YÖK 
üyeliğine atanmış ve 1995 yılının 
Kasım ayında DYP’den milletvekili 
adayı olabilmek için istifa etmiş an-
cak milletvekili seçilememiştir.

Bankalar Birliği Başkanlığı, 
Emlakbank Genel Müdürlüğü ve 
Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıf-
bank Genel Müdürlüğü, Şekerbank 
Genel Müdürlüğü, İş Bankası, Sınai 
Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım 
Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, 
İKV, İAV Yönetim Kurulu Üyeliği, 
Hür Sigorta ve Güneş Sigorta Yöne-
tim Kurulu Başkanlığı, Şeker Sigor-
ta Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 
BJK Asbaşkanlığı ve Basın Sözcü-
lüğü, 1997-1999 yıllarında Rekabet 
Kurumu Başkanlığı ile 1999-2002 
yılları arasında ANAP İstanbul mil-
letvekilliği yapmıştır.

Bir zamanlar Takvim ve Sabah 
Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan 
sarı basın kartı sahibidir. 2011 se-
çimleri öncesine kadar VATAN Ga-

zetesi’nde köşe yazarlığı yapmıştır.
“2011 seçimleri için CHP’den 

İstanbul milletvekili seçilmiştir. 
Türkiye-Romanya Parlamentola-
rarası Dostluk Grubu üyesidir. Evli 
ve üç çocuk babasıdır.” (Vikipedi)

Görüldüğü gibi A. Ayaydın, sıfır 
numara üst düzey bir Finans-Kapi-
tal bürokratıdır. Finans-Kapitalin 
kendisinden sayılabilecek düzeyde 
yüksek bir bürokrattır.

Şöyle diyor, Rekabet Kurumu 
Kurucu Başkanı olan Prof. Dr. Ay-
dın Ayaydın 27 Ağustos 2021 tarih-
li makalesinde: 

***

“Çimento kartelinin maliyet 
hesabı ne kadar doğru?

“Çimentocuların; “Satış fiyatla-
rımız maliyet artışının altında kalı-
yor.” tezi doğru değildir. Zaten bu 
iddia hayatın olağan akışına terstir.

“Günlerdir kamuoyunda inşa-
atçılar ile çimento üreticilerin kar-
şılıklı ve birbirleriyle tamamen zıt 
açıklamaları yer alıyor. 

“İnşaatçıların iddiası
“İnşaatçılar özetle, “Çimento-

nun inşaat maliyetindeki payı yüzde 
7,5’lar düzeyinde. Çimento üretici-
leri birbirleri ile anlaşarak maliyet-
lerinin çok üzerinde, yüzde 200’lere 
varan zam yaparak, inşaat sektörü-

nü iflas noktasına getirdi” diyor.
“Çimentocuların iddiası
“Çimento üreticileri ise “Çi-

mentonun inşaat maliyetindeki 
payı yüzde 3. Son bir yılda petro-
kok fiyatlarında yüzde 270, kömür-
de yüzde 193, elektrikte yüzde 64 
oranında artış yaşandı. Dolar kuru 
ise 6.86 dan 8.63 e yükseldi. Tüm 
bu gelişmelere rağmen sektördeki 
fiyatlar, maliyetin altında seyret-
mektedir.” demektedir. (Bu açıkla-
manın yapıldığı anda dolar çimento 
üreticilerinin dediği gibi 8.63 ten 
değil, 8.38 den işlem görüyordu. 
Dikkatinize sunarım.

“Piyasada çimento fiyat artış-
larında farklı oranlar konuşulu-
yor

“Piyasada çimentonun artış 
oranı ile ilgili farklı rakamlar do-
laşıyor. Çimentoculara göre, bir 
yıldaki artış maliyetlerle orantılı 
olup yüzde 100’ün üzerinde; inşa-
atçılara göre yüzde 200’lerde; hazır 
betonculara göre ise yüzde 120-150 
arasındadır. Hangisinin doğru oldu-
ğunu biz hesaplayacağız.

“Peki çimento fiyatları gerçek-
ten bir yılda yüzde kaç oranında 
artmıştır. Bunu devletin resmi ra-
kamları, hatta çimento üreticileri-
nin de hem kullandıkları, hem de 
açıkladıkları paylar üzerinden ha-
reket ederek hesaplayalım. Doğru-
su neymiş, onu bulalım.

“Bilinen bir gerçek var ki, pi-
yasada şu an çimentonun tonu 370 
TL’den satılıyor, 50 TL daha zam 
geldi geliyor. Bu zam uygulandı-

ğında tonu 420 TL oluyor. Geçen 
yıl aynı dönemde çimentonun tonu 
170 TL’den satılmakta idi.

“Şimdi gelelim hesaplamaya.
“Çimentonun ana ham maddesi 

kalker, kil ve marndır. Üretimde ise 
petrokok, kömür ve elektrik enerjisi 
kullanılmaktadır. İşçilik maliyetini 
de ekleyelim. Bu ürünlerim çimen-
to üretimindeki payları ve yıllık fi-
yat artışını dikkate alıp hesaplarsak 
gerçek fiyat artışı bulunur.

“TÜİK dış ticaret ara malı it-
halat verilerine göre maliyet he-
saplaması

“Çimento üretiminde kullanılan 
petrokokun 2021 yılının altı ayında 
ortalama ithal ton fiyatı 826 TL’ye 
denk geliyor. Önceki yılın fiyatına 
göre 2021 yılında ortalama petro-
kok ton fiyatı, TL bazında yüzde 
106 artmıştır.  2021 yılı Haziran 
ayındaki yıllık artış ise TL bazında 
yüzde 153’tür.

“2021 yılının ilk 6 ayında orta-
lama ithal bitümenli taşkömürü ton 
fiyatı 548 TL’dir. Önceki yılın or-
talama fiyatına göre, 2021 yılında 
ortalama bitümenli taş kömürü ton 
fiyatı TL bazında yüzde 34 artmış-
tır. 2021 Haziran ayındaki yıllık ar-
tış ise TL bazında yüzde 80’dir.

“Maliyet içindeki en yüksek pay 
yakıta aittir. Yakıtın (petrokok ve 
kömür) maliyet içindeki payı yüz-
de 50’dir. İkisinin oransal olarak 
yıllık fiyat artışı yüzde 125 olup, 
maliyet kaleminin artıştaki etkisi 
yüzde 63’tür.

“Elektrik enerjisinin maliyet 
içindeki payı yüzde 20’dir. Yıllık 
fiyat artışı yüzde 30 olup, maliyet 
kaleminin artıştaki etkisi yüzde 
6’dır.

“İşçiliğin maliyet içindeki payı 
yüzde 10’dur. Yıllık fiyat artışı 
yüzde 20 olup, maliyet kaleminin 
artıştaki etkisi yüzde 2’dir.

“Ham madde maliyet içindeki 
payı yüzde 10’dur. Yıllık fiyat ar-
tışı yüzde 45 olup, maliyet kalemi 
içindeki payı yüzde 5’tir.

“Diğer başlığı altındaki madde-
lerin maliyet içindeki payı yüzde 
10’dur. Yıllık fiyat artışı yüzde 45 
olup, maliyet içindeki payı yüzde 5 
olarak hesaplandığında;

“Çimento maliyetinde yıllık 
yüzde 80 artış olduğu anlaşılıyor

“Çimento üreticileri uygulama-
ya sokmak üzere karar aldıkları ton 
başı 50 TL zammı uygulamaya so-
karak 420 TL’den satması halinde 
yıllık yüzde 150 oranında fiyat ar-
tışı olmuş olur. Yok, çimento üreti-
cileri 50 TL’lik zammı uygulamaya 
sokmayıp tonunu 370 TL’den sat-
maya devam etmesi halinde yıllık 
artış oranı yüzde 120 olarak ger-
çekleşmiş olur.

“Bu durumda çimentocuların; 
“Satış fiyatlarımız maliyet artışının 
altında kalıyor.” tezi doğru değildir. 
Zira çimento üreticilerinin kuru-
şu kuruşuna maliyet artışını yüzde 
80 olarak bulmuştuk. Bu durumda; 
Çimento üreticileri 50 TL’lik zam-
mı uygulamaya koymazlarsa mali-
yet artışının çıkardığımızda (120-
80=40) çimentodan ton başı yüzde 
40 net kâr etmiş oluyor. Yok, eğer 
50 TL’lik zammı uygulamaya ko-
yarsa yüzde 80 maliyet karşısında 
(150-80=70)  ton başına yüzde 70 
net kâr, yani yüzde 150 zam yapmış 
oluyor.

“Rekabet sabıkalısı çimento 
üreticilerinin teşebbüs birliklerinin 
kamuoyuna aydınlatma adına yap-
tığı açıklamada kullandıkları veri-
ler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu 

açıklamanızla Rehavet Kurumuna 
bürünen Rekabet Kurumunu kan-
dırabilirsiniz. Ama bizleri asla.

“Kendinizden eminseniz çimen-
to sektörünün maliyet analizini, fi-
yat artışını ve de Rekabet Kanunu 
çerçevesinde sektörde yaşananları; 
kamuoyunun aydınlatılması ama-
cıyla sizin arzu ettiğiniz, hatta danı-
şıklı soru sormaları için önceden de 
oluşturduğunuz havuzdaki paraları 
kullanarak reklam vereceğiniz dile-
diğiniz TV kanalında tartışabiliriz.

“Arzu ederseniz size kol kanat 
geren Rekabet Kurumu Başkanı 
Birol Küle’yi de alarak gelmeniz-
de hiçbir sakınca yoktur.” (https://
www.t24.com.tr/yazarlar/aydin-a-
yaydin/cimento-kartelinin-mali-
yet-hesabi-ne-kadar-dogru,32246)

***

(Alıntı biraz uzun oldu ama içe-
riği önemli…) 

A. Ayaydın söze “Çimento 
karteli” diye başlıyor, hem de ya-
zısının başlığında.

Buradan anlıyoruz ki, daha doğ-
rusu A. Ayaydın bile itiraf ediyor 
ki, Türkiye’de bir “Çimento Karte-
li” vardır. Ve bu Çimento Karteli, 
çimento fiyatlarını keyfine göre be-
lirlemektedir.

Pekiyi “Kartel” nedir?
En kestirmeden Türk Dil Kuru-

munun sözlüğünden bakalım:
“Kartel isim, ekonomi, Fran-

sızca cartel: Tekelci sermaye 
piyasasında, birtakım ticaret, 
üretim kuruluşlarının, genellikle 
kazanma veya başka kuruluşlara 
karşı tutunabilme vb. amaçlarla 
aralarında kurdukları dayanış-
ma birliği.”

Bilindiği gibi, Lenin’in deyi-
şiyle; “Emperyalizm, tekelci kapi-
talizmdir”. Türkiye’deki düzen de, 
bir başka söyleyişle egemen üretim 
yordamı da tekelci kapitalizm yani 
emperyalizmdir.

Çimento üretimi de tekellerin 
elindedir. Bu da (tekel olmak da) 
yetmemiş; bu tekeller bir de kar-
telleşmişlerdir. Bunun da anlamı, 
bu kartel ne derse fiyatların o ola-
cağıdır. Bu fahiş fiyat artışlarına 
müdahale etsin diye kurulan Re-
kabet Kurumu ise bu düzende, A. 
Ayaydın’ın da itiraf etmek zorunda 
kaldığı gibi, ancak “Rehavet Ku-
rumu” olabilir.

Çünkü Tayyip’in ağabey diye 
hitap ettiği maliye bakanı Kemal 
Unakıtan’ın söylemiyle; “babalar 
gibi satarız”cı Tayyipgiller iktidar-
ları tarafından, diğer Kuvayimilli-
ye yadigârı kamu kurumları gibi, 
çimento fabrikaları da özelleşti-
rildi. Her özelleştirmede olduğu 
gibi aslan payını da yabancı ser-
maye (çimentoda en başta Fransız 
sermayesi) kaptı. Bu yapılanlara 
“özelleştirme” demek doğru değil-
dir. Doğrusu “peşkeş çekilme”dir. 
Emperyalistler tarafından “kubura 
süpür”ülmemek için bu tür peş-
keşler de dahil vermeyeceği-vere-
meyeceği taviz, satmayacağı değer 
olmayan Tayyip’in atadığı Rekabet 
Kurumu da ancak “Rehavet Kuru-
mu” olabilir.

Bu rezaletin yalnızca çimen-
to sektöründe olduğu sanılmasın; 
üretimin ve ticaretin her alanında, 
bir aşağı bir yukarı aynı gerçeklik 

yürürlüktedir. Türkiye’nin halkla-
rımız için işsizlik-pahalılık cehen-
nemi olmasının bir sebebi de bu 
gerçekliğimizdir.

Çimento Krizinin ikinci 
sonucu, mecazi (siyasi) 

anlamda
bir “harç bitti, inşaat 
paydos” olayıdır

Aydın Ayaydın’ın yazısında 
dikkat çekici olan bir nokta da işçi 
ücretleriyle ilgili olan itiraftır. Bü-
tün girdilerdeki yıllık artış, yüzde 
100’den yüzde 250’lere varırken; 
“işçiliğin (…) yıllık fiyat artışı 
yüzde 20”dir. Yani Türkiye’de en 
ucuz meta işgücüdür. Bu yüzde 20 
de, işçi ve kamu çalışanlarına yapı-
lan yüzde 5’lik, yüzde 6’lık zamlar 
göz önüne alınınca bir abartıdır.

Çimentodaki fiyat artış oran-
larının (bir aşağı bir yukarı) her 
alanda geçerli olduğu hesaba 
katılınca, bu güzelim ülkenin 
halklarımız için Antika-Modern 
Parababaları tarafından nasıl bir 
cehenneme dönüştürüldüğü yine 
kolayca anlaşılır.

Sözün kısası: Çimento krizi, be-
ton ekonomisi yürüten ve bununla 
öğünen AKP İktidarının paydos zi-
lidir. Bu düzeni yürütmek için harç 
olarak kullanılan din alıp satma, 
Kur’an’ın deyişiyle “insanları Al-
lah’la aldatma” da artık kâr etme-
mektedir. Bu inşaat için de (AKP 
Faşist Din Devleti için de) artık 
paydos zili çalmıştır. q

Harç Bitti, İnşaat Paydos
(Din alıp satmak artık kâr etmez, AKP Faşist Din Devleti’ne elveda)

Aydın Ayaydın

Vatan satıcılar: Tayyip Erdoğan-Kemal Unakıtan: “Babalar gibi” değil; haince sattılar
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AKP’giller’in zincir marketlerle kayıkçı dövüşü ve gerçekler…
M. Gürdal Çıngı

AKP’giller’in Reisi, New York’taki 
Türkevi’nde gazetecilere yaptığı 

açıklamalarda can dayanmaz boyutla-
ra erişen Pahalılıktan, 5 zincir marketi 
sorumlu tutuyor güya. Ve diyor ki:

“(…) 5 tane zincir market bütün 
o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir 
marketin topladığı ürünle piyasalar 
altüst oluyor. Bunlar eğer bu nok-
tada daha adil davranırlarsa hem 
vatandaş uygun fiyatla ürün alabile-
cektir hem de üretici şu an itibarıy-
la kazanımını, parasını zamanında 
alma şansına ulaşacaktır” ifadeleri-
ni kullanmıştı.

“Erdoğan, yöneltilen ‘fahiş fi-
yat’ sorusuna ise, ‘Bu konuda kıs-
men özellikle bu zincir marketlerin 
sınırsız uygulamaları var. Bu sınır-
sız uygulamalar karşısında biz de 
Ticaret Bakanlığı olarak bunların 
üzerine üzerine gideceğiz. Zincir 
marketlerin bu uygulamalarıyla 
mücadelede Ticaret Bakanlığımız 
gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, 
alacak ve bunlara da gerekli operas-
yonları yapacaktır’ dedi.” (https://
www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ti-
caret-bakanligi-mufettis-gorevlendir-
di-5-zincir-markete-fahis-fiyat-deneti-
mi-1871706)

Tayyip’in bu “çıkış”ının üzerine 
de Ticaret Bakanlığı anında (25 Eylül 
günü) şu açıklamaya yaptı:

“Son dönemde, temel gıda ve 
ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat 
artışları olduğuna ilişkin vatandaş-
larımız tarafından Bakanlığımıza 
iletilen başvuru ve şikâyetler dikka-
te alınarak, Ticaret İl Müdürlükle-
rimizce 81 ilde fahiş fiyat artışı ya-
pılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi 
Yönetmeliğine aykırılıkların olup 
olmadığına ilişkin denetimler sür-
dürülmektedir.

“Bununla birlikte, tüm ülke sat-
hında faaliyet gösteren ve en yaygın 
şube ağına sahip olan 5 büyük zincir 
markette yumurtadan süte, makar-
nadan pirince, sebze ve meyveden 
temizlik malzemelerine kadar geniş 
bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat 
artışı yapılıp yapılmadığının tespiti 
için Ticaret Bakanı Sayın Mehmet 
MUŞ’un talimatlarıyla Ticaret Mü-
fettişleri görevlendirilmiştir.

“Bakanlık olarak, serbest reka-
bete ve piyasa koşullarına aykırı ha-
reket ederek tüketicilerin mağduri-
yetine neden olanlarla mücadelemi-
zi sürdürmekte ve bu konuda yasal 
çerçevede her türlü tedbiri almakta 
kararlıyız.

“Kamuoyuna saygıyla duyuru-
lur.” (https://www.cumhuriyet.com.tr/
turkiye/ticaret-bakanligi-mufettis-go-
revlendirdi-5-zincir-markete-fahis-fi-
yat-denetimi-1871706)

Öncelikle söz edilen şu 5 zincir 
market hangileri, onu yazalım:

Migros, CarrefourSA, A101, 
Şok, BİM.

Kim bunlar?
2’si; Migros, CarrefourSA Modern 

Finans-Kapitalistlerin.
Migros, Koç’la başladığı yolcu-

lukta en son Anadolu Grubu’nun elin-
de; Tuncay Özilhan’larda.

CarrefourSA, Fransız çokuluslu 
şirketi. Türkiye’deki ortağı bir zaman-
lar Sabancı’lardı. Şimdi tümüyle Fran-
sızların. 

3’ü; A101, Şok, BİM, Antika Tefe-
ci-Bezirgân Sermayedarlıktan Modern 
Finans-Kapitalliğe sıçramış Ortaçağcı-
ların.

BİM’in sahipleri Erenköy Cema-
atinin kurucularından Topbaş Ailesi. 
Ülker’lerle, Kiğılı’larla ortaklıkları, 
akrabalıkları var.

BİM’in ilk kurucuları arasında Tay-
yip’in akıl hocası, onu ABD’ye pazarla-
yan, sonrasında ABD’ye; “deliğe süpür-
me, kullan” diyen Cüneyd Zapsu da var. 
Aynı Cüneyd Zapsu A101’in de kurucu-
larından. Sonra ortaklıktan ayrılıyor.

Şok; Ülker Ailesinin-Ülker Gru-
bu’nun…

A101’in sahipleri Aydın’lar ailesi.

Şimdi dinle Tayyip!
Biz bu yazımızda, bu ailelerin bir-

birleriyle ve İlim Yayma Cemiyeti, 
Erenköy Cemaati, Aziz Hüdayi Vakfı 
vb. vb. cemaat ve vakıflardaki ilişkile-
rini, iç içe geçmişliklerini anlatmaya-
cağız. Bunların dini de nasıl kullandık-
larına girmeyeceğiz. Ahtapot kollarıy-
la ticareti nasıl sarıp sarmaladıklarına 
da girmeyeceğiz.

Ama bak senin de/sizin de bunlarla 
nasıl iç içe geçtiğinizi, bunlara Hükü-
metinizde Bakanlık, Partinizde Yöne-
ticilik makamları verdiğinizi, Bürokra-
side nasıl olanaklar sağladığınızı, sizin 
içinizden birinden aktararak halkımıza 
göstereceğiz.

Bak, senin MYK Üyen, eski Ga-
ziantep Milletvekilin Şamil Tayyar ne 
diyor bu 5 zincir market için 25 Eylül 
tarihinde: 

AKP’li Şamil Tayyar iki zincir 
marketi isim verip hedef aldı: Kabi-
neye bile sızdınız!

“(…)
“AKP MKYK üyesi Şamil Tay-

yar, partiye yakınlığıyla bilinen iki 
market zinciri sahibini isim vererek 
hedef aldı. (…)

‘KABİNEYE BİLE SIZDINIZ!’
“Tayyar’ın paylaşımı şu şekilde:
“Önce BİM’ci Galip Aykaç. Son-

ra ŞOK’çu Murat Ülker. Tekelleşti-
niz. Üreticiyi tarlasında, çiftliğinde, 
işletmesinde kendinize mahkûm et-
tiniz. Rantta zirve yaptınız. Yetmedi. 
Teşkilatlarımıza, bürokrasiye, kabi-
neye sızdınız. Devam edin. Az bile 
yaptınız!” (https://www.cumhuriyet.
com.tr/turkiye/akpli-samil-tayyar-i-
ki-zincir-marketi-isim-verip-hedef-al-
di-kabineye-bile-sizdiniz-1871819)

Şimdi, ne diyeceksin bu açıklama-
ya? Ya da ne dedin? Bir şey söyleye-
bildin mi? Bu ne demek, dedin mi? 
Kim sızdı, kim sızdırdı, kim izin verdi, 
dedin mi?

Hayır! Söylemedin. Söyleyemez-
sin de. Çünkü gerçekler bunlar!

Ya Tayyar Efendiye ne diyelim?
“Hadi canım sen de!”
Bütün bunları biliyordun madem, 

sen ne yaptın? Sen bostan korkuluğu 
muydun? Sen sıradan birisi misin? 
Milletvekilliği yaptın. Şimdi AKP 
MYK Üyesisin…

Bunların al birini vur ötekine. Yok 
birbirlerinden farkları. Zaten aynı tür 
yaratıklar bunlar…

Bu düzende, hele de bu tekeller 
çağında zincir marketlerle baş etmek 
mümkün mü?

Asla değil. O tren kaçalı bin yıllar 
oldu. Sınıflı Toplumla birlikte bu tren 
kaçtı.

Ne zamana kadar?
Önce Sosyalizm sonra Sınıfsız 

Topluma geçene kadar…
Bunun, “zincir marketlerle baş ede-

memenin; 1- Objektif, 2- Sübjektif ne-
denleri var.

Objektif neden, Sınıflı Topluma 
geçişten kaynaklanıyor. İnsanlık bun-
dan 7 bin yıl öncesine kadar, İlkel 
Sosyalist-Sınıfsız Toplum Konağın-
da yaşıyordu. O zamanlar, toplumda 
maddi ve sosyal eşitsizlikler söz konu-
su değildi. Herkes eşit Kankardeşle-
ri halinde yaşıyordu. Üretilen ürünler 
günlük ihtiyaçları  karşılamaya yöne-

likti daha çok. Pazar için üretim söz 
konusu değildi. Üreticilerle tüketiciler 
mal değiş tokuşu yapıyorlardı sadece. 
Arada aracılar yoktu. Ancak bundan 
yaklaşık 6.500-7.000 yıl önce, Mezo-
potamya’da, Sümerlerde, o ana kadar 
bu değiş tokuşu Toplum adına yapan 
ve adlarına “Damgar” ya da “Tamka-
ra” denilen insanların, bu değiş tokuşu 
artık kendi adlarına da yapmaya başla-
maları ve bunun gelişip güçlenmesiyle 
birlikte toplumda maddi ve sosyal eşit-
sizlikler baş gösterdi. Ve sonuçta Sınıf-

lar ve Sınıflı Toplumlar ortaya çıktı. 
Sömüren ve sömürülen, ezen ve ezi-
lenler ortaya çıktı. Ve bu gidiş günü-
müze kadar sürüp geldi. Tabiî olduğu 
gibi kalmadı, hep aynı tarzda akmadı 
bu süreç. Yeni yeni biçimlere kavuştu 
ve en son Kapitalizmin en üst aşaması 
olan Emperyalizm Çağı’na geldi-girdi 
1900’lü yılların başında.

Emperyalizm Çağı; Üretimde ve 
Dağıtımda Tekeller Çağı demektir. Bir 
avuç Modern Finans-Kapitalistin-Pa-
rababasının Üretime ve Dağıtıma hâ-
kim olması demektir. Bu her sektörde 
böyledir dünyanın her yerinde.

Hele de bizim gibi, üretim yap-
mayan-yaptırılmayan ülkelerde Paha-
lılığın olağanüstü boyutlara ulaşması 
demektir tekeller. Küçük esnaf süreç 
içinde habire yok olurken-edilirken, 
büyük kapitalist şirketler, konumuz 
olan zincir marketler, üretime ve dağı-
tıma tümüyle hakim olurlar. Senin de 
söylediğin gibi Pazarı ele geçirirler. 
“Bütün o ürünü toparl”arlar ve “topla-
dığı ürünle piyasalar altüst olu”r. Yani 
piyasayı, fiyatları istedikleri gibi yön-
lendirirler-belirlerler...

Bu Objektif gerçeklik içinde se-
nin-sizin yapabileceğiniz bir şey yok-
tur bu Kapitalist düzen içinde. Ancak 
düzeni değiştirmek, bu Tekelleri orta-
dan kaldırmak gerekir. Bu da Sosyal 
Devrim demektir. Oysa siz Karşıdev-
rimcisiniz. Bırakalım Kapitalist Dü-
zeni savunmayı, Ortaçağ’ı özlüyorsu-
nuz. Onu geri getirmenin peşindesiniz. 
Sınıf yapınız-karakteriniz size bunu 
emrediyor çünkü…  Siz, yukarıda da 
söylediğimiz gibi Antika bir Sınıfın, 
Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sını-
fının ideolojisini ve düzenini savunu-
yorsunuz.

Sübjektif neden de işte yukarıda 
söylediklerimizdir. Çünkü bu “5 zincir 
market”in 3’ü, sizinle aynı ideolojik 
anlayıştalar. Siz onlarla iç içe geçmiş-
siniz, etle tırnak gibi kaynaşmışsınız 
onlarla. Tayyar da onu söylüyor bak. 
Onlara her türlü olanağı gönüllüce sağ-
layan sizsiniz.

Bir zamanlar Kuvayimilliye ya-
digârı Kamu Kuruluşları vardı; Sü-
merbank vardı, Süt Endüstrisi Kuru-
mu (SEK) vardı. Et ve Balık Kurumu 
(EBK) vardı. Toprak Mahsülleri Ofisi 
(TMO) vardı. Zirai Donatım Kurumu 
vardı. Devlet Üretme Çiftlikleri vardı. 
Devlet Fidanlıkları vardı, TEKEL var-
dı; içki ve sigara üreten.

İşlevli Kooperatifler vardı; Tariş 
gibi, Fiskobirlik gibi, Çaykur gibi…

Orman Köylülerinin Kooperatifleri 
vardı.

Bu kooperatifler köylüye hem ucuz 
fiyatlarla kredi verir hem de ürünleri-
nin pazarlamasını yapardı. Köylüyü 
Tefecinin eline düşmekten kurtarırdı 
kısmi de olsa…

Ama ne oldular?
Bir kısmının (Sümerbank’ın) adını 

bile tarihten silmeye çalıştınız. Öylesi-

ne düşmandınız Kuvayimilliye yadigâ-
rı Kamu Kuruluşlarına. Bir kısmını tü-
müyle işlevsiz hale getirdiniz. Çaykur 
gibi, Fiskobirlik gibi, Tariş gibi...

Belediyelerin Tanzim Satış Mağa-
zaları vardı…

Özelleştirdiniz bunları. Yerli ya-
bancı Parababalarına peşkeş çektiniz.

Tarımı bitirdiniz. Her türlü tarım 
ürününde dışa bağımlı hale getirdiniz 
ülkeyi. Arpa, saman, yem, sarımsak 
vb. bile ithal ediyoruz. İthal etmediği-
niz tarım ürünü kalmadı.

Bunları özelleştirme adı altında pi-
yasadan kaldıran kim?

Siz!
Piyasayı tekelci şirketlerin insafına 

bırakan kim?
Siz!
Bu tekelci şirketlere her türlü fırsatı 

yaratan, onların her alanda önünü açan 
kim?

Siz!
Şimdi kalkmışsınız bize 5 zincir 

mağazayı hedef gösteriyorsunuz paha-
lılığın sorumlusu olarak.

Yemezler!
Ağzından salyalar akarak; “Baba-

lar gibi satarım” diyen, “Sümerbank’ın 
adını Tarihten de sileceğiz” diyen kim-
di?

Sizin bakanınız Kemal Unakıtan 
değil miydi?.

“Devlet Marketçilik mi yapar, Ma-
navlık mı yapar, diyen kimdi?

Siz!
Sonra da utanmadan 2019 yerel se-

çimlerinde oy alabilmek uğruna birkaç 
şehrin birkaç semtinde kamyonetlerle 
sözde ucuz ürün satan kim oldu?

Yine siz!
Ki buna rağmen, insanlar o kamyo-

netlerin önünde uzun kuyruklar oluş-
turdu birazcık nefeslenmek için. Ama 
seçim bitince bunları kaldıran yine kim 
oldu?

Siz!
Şimdi suçladığınız 5 zincir mar-

ketin birisi olan Şok’un (Ülker Gru-
bu’nun) pazarlamacısı olan kim?

Sensin Tayyip!
Milyar dolarları geçen servetinin 

büyüklüğü eleştiri konusu olunca; 
Oradan çok para kazandım, diyen de 
sendin!

Hatta Ülker Grubu açıklama yap-
mıştı hani; bizim ürünlerimizin pazar-
lanmasından bu kadar çok para kaza-
nılmaz, diye…

Yeme bizi Tayyip!
Birkaç yıldır Et ve Süt Kurumu 

tekrar piyasaya girmeye çalışıyor. Sa-
tış Mağazaları açıyor. Ama derde deva 
oluyor mu?

Ne gezer… Ankara’da 4 mağaza, 
Adana’da 1 mağaza, Bingöl’de 1 ma-
ğaza, İzmir’de 2 mağaza. 20 milyonluk 
İstanbul’da daha birkaç ay önce açıl-
mış 1 tek mağaza!

Bakın son araştırma sonucu ne di-
yor:

“Aksoy Araştırma tarafından 
haftalık olarak yayımlanan Türkiye 
Monitörü araştırmasının 39 hafta 
sonuçlarında kamuoyunun fiyat ar-
tışlarından duyduğu endişe öne çık-
tı. Araştırmaya göre, Türkiye kamu-
oyunun yüzde 66,8’i enflasyondaki 
önlenemez artıştan korkmakta.

“Türkiye genelinde yapılan araş-
tırma kapsamında katılımcılara 
“Döviz kuru, Enflasyon ve Faiz” ara-
sında “hangisinin artışından en çok 
korktukları” soruldu. Yüzde 66,8 ile 
en çok korkulan enflasyon olurken, 

onu yüzde 21,5 döviz kuru takip 
etti. Faiz artışı yanıtını verenlerin 
oranı ise yüzde 11,7 olarak açıklan-
dı.” (https://www.cumhuriyet.com.

tr/galeri/son-anket-yuzde-668in-kor-
kusu-ayni-1872864)

Hani ekonominin sorumlusu sen-
din? Bağırıyordun meydanlarda; “Eko-
nominin sorumlusu benim, ben!” diye.

Ne oldu?
5 zincir market seni bu duruma dü-

şürdü, öyle mi?
Gel de inan!
Senin ve sizin bu zincir market-

lerle kayıkçı dövüşünüz yeni de değil 
ha… İktidara geldiğiniz 2002 yılından 
bu yana, Kürşat Tüzmen’den Hayati 
Yazıcı’ya, Nurettin Canikli’den Bü-
lent Tüfenkci’ye, vurguncu Ruhsar 
Pekcan’dan Mehmet Muş’a kadar 
Gümrük ve Ticaret Bakanlarınız bu 
konuyla ilgili güya tasarılar hazırladı-
lar. Ama sonuç yukarıda söylediğimiz 
gibi oldu. Halkımız açısından Pahalılık 
can dayanmaz boyutlara ulaşınca, baş-
latıyorsunuz bir kayıkçı dövüşü. Yasa 
Tasarıları hazırlıyorsunuz, toplantılar 
yapıyor, görüşler alıyorsunuz kurum 
ve kuruluşlardan. Sonra?..

Sonrası gelmiyor. Yasa Tasarısı, 
görüşülmediği için, görüştürmediğiniz 
için Mecliste Kadük oluyor tasarı. Bu 
arada halkın gazını da almış oluyorsu-
nuz gösterdiğiniz sözde tepkiyle. Hay-
di bir sonraki yıla-yıllara ertelemeye. 
Yani gelsin tasarılar, alınsın gazlar… 
Tutumunuz bu oluyor. Dediğimiz gibi 
başka türlüsü ne objektif ne de sübjek-
tif olarak mümkün değil…

Bu konuda da sadece söyledikleri 
çok çarpıcı ve açık olduğu için Bülent 
Arınç’tan aktarma yapacağız. Hani 
Bakanlarınızdan, Başbakan Yardımcı-
nız, Meclis Başkanınız, Danışmanınız-
dan…

 “5 senedir söylüyorum yapmı-
yorlar”

 “(…)
“SOKAK İÇİNDE MARKET 

OLUR MU, BU NEYİN NESİ”
“Marketler yasası ile ilgili düzen-

leme hakkında konuşan Arınç, yıl-
başına kadar düzenlemenin olmasını 
planladıklarını ifade ederek, “Aslın-
da geciken bir işi inşallah yapacağız. 
Bir zamanlar süpermarketler yasa-
sı, şimdiki ismi ne olur bilmiyorum. 
Kimi perakendeciler yasası diyor. 
Bunların içinde ülkemizi bir uçtan 
uca, yan yana AVM’lerle dolduran 
çarpık anlayışın esnaf lehine ko-
runması için imkan hazırlayacağız. 
Meclis başkanlığı dönemimde bu 
konuyu sürekli gündeme getirdim. 
Batıda nasılsa ona göre bir yasa çı-
kartalım dedim. Madem AB norm-
ları nasılsa, biz de ona göre yapalım. 
Sokak içlerine kadar süpermarket 
olur mu bu neyin nesi” ifadelerini 
kullandı.

“BAŞBAKAN YARDIMCISI-
YIM GENE YAPMIYORLAR”

“Meclis başkanıyken bunları 
yapmadılar, daha kötüsü başbakan 
yardımcısıyım 5 senedir söylüyorum 
gene yapmıyorlar. Şimdi zamanı gel-
di. Zamanı gelmeden çiçek bile aç-
mıyor” diyen Arınç, (…) Bu hazırlık 
umarım ki, yeniden birilerinin mü-
dahalesine maruz kalmadan inşal-
lah yılbaşına kadar bu işi çıkartmış 
oluruz.” (https://www.milliyet.com.
tr/siyaset/arinc-5-senedir-soyluyo-
rum-yapmiyorlar-1777930)

Yaptırır mı ekonomiye eline geçir-
miş, vurgun üstün vurgun, kâr üstüne 
kâr yapan Antika-Modern Parababası?

Yaptırtmıyor tabiî ki.
Siz de zaten yapılsın istemiyorsu-

nuz. Sadece halkımızın gözüne kül ser-
piyorsunuz iktidarda olduğunuz için ve 
iktidarınızı korumak için.

Böyledir bu işler… Kayıkçı dövüş-
leri sürer gider bu düzende…

Ne zamana kadar?
Halkın Demokratik İktidarı kurula-

na kadar!
Ve gelecek o günler!q

Şamil Tayyar
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Suriye’den kim çıkacak?
Yahu Tayyip!
Âlem adamsın, komik adamsın, di-

yeceğiz ama olay çok ciddi. Şaka kal-
dıracak bir konu değil.

Nedir konu?
Suriye.
26 Eylül’de Birleşmiş Milletler 

(BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri 
için bulunduğun New York’ta Ameri-
kan CBS televizyon kanalına verdiğin 
röportajda; “Suriye’deki 900 ABD 
askerinin kalmasını mı yoksa gitme-
sini mi istiyorsunuz?”, sorusu üzeri-
ne şunları söylüyorsun:

“(…) “Tabiî ki benim burada ta-
sarrufum olursa Suriye’den çıkma-
larıdır, Irak’tan çıkmalarıdır. Afga-
nistan’dan çıktıkları gibi çıkmaları-
dır. Çünkü eğer dünyada biz barışa 
hizmet etmeyi istiyorsak barış için o 
bölgelerde kalmanın hiçbir anlamı 
yok. Bırakalım o bölge halkı, o böl-
gedeki yönetim kararını kendisi ver-
sin.” (https://www.ntv.com.tr/turkiye/
cumhurbaskani-erdogan-abd-afganis-
tandan-ciktigi-gibi-suriyeden-ve-i-
raktan-cikmalidir,TamFx7EtFEWPa-
B6XZCJlbQ)

Yine röportajın devamında sorulan 
bir soruyu ise şöyle yanıtlıyorsun:

“Suriye için araya girilmesini 
Türkiye’ye mi bıraksınlar?” soru-
sunu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bir defa şunu çok açık net söyleye-
yim, biz istenmediğimiz yerde dur-
mayız, istenmediğimiz yerde bulun-
mayız. Bakın biz şu anda Suriye’de 
100 bin briket ev inşa ediyoruz. Ev-
lerinden barklarından tamamıyla 
kovulmuş olan aileler için bunları 
biz inşa ediyoruz. Acaba diğer ülke-
ler ne yapıyor? Bu önemli.” (agy.)

Şimdi dinle Tayyip!
Suriye’de, Birleşmiş Milletler da-

hil, tüm dünyanın tanıdığı bir rejim ve 
yönetim var mı?

Var.
Suriye’de meşru yönetim kim?
Beşşar Esad Yönetimi.
Daha birkaç ay önce Suriye’de 

Başkanlık Seçimleri yapıldı mı ulus-
lararası gözlemcilerin de katılımıyla?

Yapıldı.
Seçim onlara göre de meşru mu?
Meşru.
Peki Seçimi kim kazandı açık aray-

la?
Beşşar Esad.
Peki o yönetim seni istiyor mu?
İstemiyor.
Seni işgalci görüyor mu?
Görüyor.
Daha önceki yıllara gitmeyelim, 

bak Esad’ın danışmanı Buteyna Şaban 
8 Kasım 2017’de ne diyor bu konuda:

“Türkiye ve ABD işgalci güç
“Suriye Devlet Başkanı Beşar 

Esad’ın danışmanı Buteyna Şaban, 
Türkiye’yi sömürgecilikle suçlaya-
rak, askerlerinin işgalci muamele-
si göreceğini söyledi.” (https://bit.
ly/3oQPZZh)

Beşşar Esad’ın kendisi de bunu 
2018 Mayıs’ında şöyle ifade ediyor:

‘BİR ASKER BİLE İŞGAL DE-
MEK’

“Esad, ‘Türkiye hakkında ne 
diyeceksiniz? Türkiye ülkenizin bir 
kısmını istila etti. Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan’la eskiden iyi bir 
ilişkiniz vardı. Bu ilişki şu an ne du-
rumda?’ sorusuna şu yanıtı verdi: 
‘Öncelikle, bu bir saldırganlık, bir 
işgal. Suriye topraklarındaki tek bir 
Türk askeri bile işgali temsil ediyor. 
Bu, Türk halkının bizim düşmanla-
rımız olduğu anlamına gelmez. Sa-
dece birkaç gün önce Türkiye’den 
siyasi bir heyet ziyarete geldi. Genel 
olarak Türkler ile Erdoğan arasında 
ayrım yapmalıyız.’” (https://www.ga-
zeteduvar.com.tr/dunya/2018/05/10/
esad-turk-askerleri-isgalci)

Beşşar Esad’ın 17 Ekim 2019 tari-
hinde söyledikleri ise şöyle:

“”Esad: Türkiye’nin işgal ve sal-
dırılarına Suriye’nin her yerinde ya-
nıt veririz

“Esad ilk kez konuştu
  “(…)
‘AÇIK BİR İHLAL VE İŞGAL’
“Suriye Arap Haber Ajansı SA-

NA’ya göre, Esad, ‘Barış Pınarı’nı 
‘apaçık işgal’ diye niteleyerek ‘Tür-
kiye saldırganlığına Suriye’nin her 
yerinde tüm meşru araçlarla karşı-
lık vereceğiz’ vurgusu yaptı.

“’Bölge ülkelerine yönelik dış 
emeller tarih boyunca hiç durmadı. 
Erdoğan rejiminin ülkemize karşı 
yürüttüğü Türkiye saldırganlığı, ta-
şıdığı tüm yalancı şiarlara rağmen, 
açık bir ihlal ve işgaldir’ diyen Esad, 
şöyle devam etti:

‘MEŞRU TÜM ARAÇLARLA 
KARŞI KOYACAĞIZ’

“Bu işgale (Erdoğan rejiminin) 
vekilleri ve teröristlerini vurmak ka-
nalıyla cevap veren Suriye, bunun 
tüm şekillerine Suriye toprakların-
daki her bölgede meşru tüm araç-
larla karşılık verecek ve karşı koya-
cak.” (https://www.demokrathaber.org/

esad-turkiyenin-isgal-ve-saldirilari-
na-suriyenin-her-yerinde-yanit-veririz)

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad’ın, 
23 Eylül 2021 günü Sputnik’te yayım-
lanan röportajından ilgili bölümü akta-
ralım:

“Türkiye, Suriye’deki işgali sona 
erdirerek güçlerini geri çekmeli

“(…)
“Bunun (İdlib bölgesindeki ger-

ginliğin) temel nedeni Türk işgali ve 
Türkiye’nin oradaki terörist grupla-
ra verdiği destektir. Türkiye derhal 
geri çekilmeli ve uluslararası toplum 
Suriye’nin ülkenin kuzeyindeki işgal 
altındaki toprakların kurtarılmasına 
yönelik çabalarını desteklemelidir.” 
(https://bit.ly/2WJsWng)

Senin de konuşma yaptığın Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu’ndaki ko-
nuşmasında bu konuyla ilgili şunları 
söyledi Mikdad:

“Türkiye’ye suçlama
“Türkiye’yi ‘İdlib’deki silahlı 

gruplara destek vererek Astana ve 
Soçi görüşmelerinde uygulamayı 
taahhüt ettiği yükümlülükleri ihlal 
etmekle’ suçlayan Mikdad, ‘Destek, 
Nusra militanlarına da sağlanıyor. 
Bu, İdlib’i yabancı teröristler yığı-
nağına dönüştürdüler’ ifadelerini 
kullandı.

“Ankara’yı, Suriyelilere karşı 
savaş suçu işlemekle, içme suyuna 
erişimi kesmekle, Suriye’nin ‘işgal 
altındaki’ topraklarda yaşayan hal-
kı ‘Türkleştirmekle’ suçlayan Su-
riyeli bakan, ‘Suriye topraklarının 
Türk ve Amerikan ordusu tarafın-
dan inandırıcı olmayan bahanelerle 
işgali ve kaynakların yağmalanması 
derhal ve koşulsuz olarak sona erdi-
rilmeli’ yorumunu yaptı.

“Türk ve Amerikan askerlerini 
çıkaracağız”

“Suriye ordusunun, ülkenin her 
bölgesi hükümet kontrolü altına gi-
rene kadar “teröristler’e karşı sa-
vaşmayı sürdüreceğini belirten Mik-
dad, ‘Baskı, yalanlar ve suçlamalar 
bizi pes ettiremeyecek’ diye konuştu.

“Mikdad, Suriye’nin kuzeyinde-

ki Türk ve Amerikan askeri varlığı-
nın ‘yasa dışı olduğunu ve uluslara-
rası hukukun apaçık ihlali anlamına 
geldiğini’ belirtti.

“Türk ve Amerikan askerleri-
nin ülkeden çıkarılacağını söyleyen 
Mikdad, ‘Suriye’nin büyük bölü-
münden teröristleri nasıl silip attıy-
sak işgali de aynı azim ve kararlılık-
la, uluslararası hukukun mümkün 
olan tüm araçlarını kullanarak sona 
erdireceğiz’ diye konuştu.” (https://
www.rudaw.net/turkish/middleeast/sy-
ria/28092021)

 Şimdi ne diyeceksin tüm bu açık-
lamalara?

İstenmiyorsunuz işte Suriye’de. 
Daha ne desin adamlar. “İşgalci” di-
yorlar işte…

Sen ne diyorsun buna karşılık?
“(…) biz istenmediğimiz yerde 

durmayız, istenmediğimiz yerde bu-
lunmayız. Bakın biz şu anda Suriye’de 
100 bin briket ev inşa ediyoruz. Evle-
rinden barklarından tamamıyla kovul-
muş olan aileler için bunları biz inşa 
ediyoruz.”

Eee?..

Ne yani sen kalkıp başkasının ülke-
sinde, onun meşru yönetiminin ve hal-
kının izni olmadan “100 bin briket ev 
inşa e”ttiğin için mi meşrusun orada? 
Ne hakkın, ne yetkin var senin başka 
ülkelerin topraklarında “briket ev inşa” 
etmeye? Kim çağırdı seni oraya?

Üstelik kim yıktı o evleri? Kim ha-
rabeye çevirdi Suriye’yi?

Başta ABD Emperyalistleri ve 
siz…

Dediğimiz gibi, söylediklerin çok 
komik ama olay hiç de komik değil…

Birçok neden sayabiliriz bunlara:
Kardeşçe ilişkilerimizin olduğu 

Suriye’deki, başta Arap Halkı olmak 
üzere, tüm halklarla aramıza kan dava-
sı soktun.

Ekonomik açıdan ülkemizi çok bü-
yük zarara uğrattın savaş nedeniyle. 
Kaç yıldır Suriye topraklarında olan 
ordunun savaş masrafları on milyar 
dolarları buluyor. Zaten yokluk için-
deki halkımızın üzerine bir de bunun 
getirdiği maddi yük biniyor çok büyük 
miktarda.

Ve ABD Emperyalistlerinin, böl-
gedeki işbirlikçilerinin ve Ortaçağcı 
çetelerin saldırısı karşısında ülkelerini 
savunmak yerine terk ederek ülkemize 
gelen 5 milyondan fazla Suriyeli için 
yapılan giderler de 100 milyar dolara 
yaklaştı, belki de geçti.

Bölge esnafımızı ekonomik açıdan 
çok büyük zarara uğrattın. On binlerce 
Suriyeli bölgedeki şehirlerden alışve-
riş yapıyor, ticaret yapıyordu.

Suriyeliler kültür varlıklarımızı 
görmek için de büyük oranda ülkemize 
geliyorlardı. O bakımdan da zarara uğ-
rattın ülkemizi.

ABD Emperyalistlerinin dünyanın 
dört bir yanından toplayıp getirdiği, 
“Eğitip-Donattığı” Ortaçağcı çetelere 
ülkemizin topraklarını açtın. Onlara 
her türlü (askeri, siyasi, ekonomik, 
sağlık vb.) desteği sundun. Onlara 
vatan topraklarını açtın, kullandırdın. 
Kullandırmaya da devam ediyorsun. 
Vatandaşlık veriyorsun onlara.

Niye?
Türkiye’de de sana karşı gelenleri 

sindirmek için. Gerekirse yok etmek 
için…

Onlarsa Türk askerlerini diri diri 
yaktılar, şehit ettiler onlarcasını.

Ve yok yere, ABD ve AB Em-
peryalistlerinin ve Siyonist İsrail’in 
çıkarları için Mehmetçiklerimizi şe-
hit veriyoruz. Üçer beşer, onar, yüzer. 
Daha geçtiğimiz günlerde 5 şehit daha 
verdik… Bu şehitlerimizin kimisini 
PKK-PYD-YPG verdiriyor, kimilerini 
de senin “Eğitip-Donattığın” Türkistan 
İslam Partisi, El Nusra, Heyet El Tahrir 
gibi Ortaçağcı çeteler. Yani “besle kar-
gayı oysun gözünü” atasözü doğrulan-
mış oluyor böylece.

Sonra bir de ne diyorsun hiç utan-
madan:

“(…) Bırakalım o bölge halkı, o 
bölgedeki yönetim kararını kendisi 
versin.” (https://bit.ly/3lf28oi)

E vermiş kararını “o bölge halkı, o 
bölgedeki yönetim” bu konuda.

Bundan 100 yıl önce vermiş kara-
rını hem de. Osmanlı’nın çöküp parça-
lanmasından sonra, işgali altına girdiği 
Fransız Emperyalistlerine karşı savaş-
mış ve yenmiş onları. Defetmiş toprak-
larından. Bağımsız bir devlet kurmuş. 
Meşru bir yönetimi var.

Ama ABD Emperyalistleri, “Büyük 
Ortadoğu Projesi (BOP)” kapsamında 
bölmek istiyor Suriye’yi. Irak’ı böldü-
ğü, Libya’yı bölüp parçaladığı gibi… 
Ve sırada Türkiye var, İran var bu proje 
kapsamında. Bu da çok açık. Haritası 
bile var. Resmi olarak da yıllar önce 
Dışişleri Bakanlarının ağzından açıkla-
dılar bu projeyi. Ve bu bölgede, Ame-
rikancı Kürt Hareketleriyle birlikte, 
“Müslüman İsrail” kurmak istiyor ABD.

Ve sen Tayyip, bu projenin Eşbaş-
kanlarından biri olarak övündün yıllar-
ca, şimdi inkârdan gelsen de…

Senin deyişinle; “Kardeşten ötey-
diniz” Beşşar Esad’la. Ama ağababan, 
efendin, iktidara getiricin ve de götü-
rücün ABD’nin emirleri doğrultusunda 
davrandın Suriye’yi bölüp parçalama 
işinde, BOP’ta görev aldın ve yaptın. 
Hâlâ da yapmaya devam ediyorsun.

Hangi halk ister yabancı devletler 
tarafından bölünüp parçalanmayı. İş-
gale uğramayı. Savaşın içine sokulma-
yı. Yüz binlerce ölü, yaralı vermeyi. 
Kim ister ülkesinin yakılmasını, yıkıl-
masını. Harabeye çevrilmesini. Vatan 
topraklarından kopmayı. Yerinden yur-
dundan olmayı…

 “ABD çıkmalıy”mış, kendisi kal-
malıymış. Çünkü “100 bin briket ev 
inşa ediyor”muş(!)

Tabiî ki çıkmalı ABD. Çıkacak da. 
Ama siz de çıkmalısınız.

Sen daha neyin davasını güdüyor-
sun? Hangi hak ve yetkiyle güdüyor-
sun?..

Utanç içinde çekilmenin mi? Yeni 
yeni şehitler vermemizin mi? Aramız-
daki kan davalarının daha da artmasını 
mı?

Haksız, hukuksuz, adaletsiz ve asla 
gerçekleşmeyecek bir davayı sürdürü-
yorsun Suriye’de. Başta ABD olmak 
üzere, er ya da geç ama mutlaka çe-
kileceksiniz Suriye’den. Suriye Halkı 
birliğini sağlayacak. 2. Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nı da kazanacak. Çünkü Tarihen 
haklı bir davayı, savaşı sürdürüyorlar…

Ve Rusya, seni sürekli Moskova’da 
vermek zorunda kaldığın sözleri yerine 
getirmen konusunda uyarıyor. “Eğer 
yerine getirmezsen, ben getireceğim” 
diyor ve de getiriyor. İdlib’de adım 
adım köşeye sıkıştırıyor Ortaçağcı 
çeteleri. Ve de sizi. Türk Ordusu’nun 
Gözlem Noktalarının bir kısmını çek-
mek zorunda kaldın, diğerlerini de çe-
keksin bugün ya da yarın.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 10 
Eylül 2021’de bunu şöyle dile getirdi 
Putin’le Erdoğan arasında 29 Eylül’de 
yapılacak görüşme öncesi:

“Türk meslektaşlarımız İdlib an-
laşmasının uygulanmasını tamamla-
malı

“Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov, İdlib’de Suriyeli muhalifler-
le ‘teröristleri’ ayırma çalışmaları-
nın, ‘hedeflenenden çok uzak’ oldu-
ğunu söyledi.

 “(…)

“Lavrov konuyla ilgili değerlen-
dirmesinde, ‘Türk meslektaşlarımız, 
Erdoğan ve Putin’in onayladığı iki 
sene önce yapılan anlaşmanın uy-
gulanmasını tamamlamalıdır. Bu 
durum BM’nin 2254 nolu kararında 
açıkça belirtildi. Bu anlaşma şart-
ları normal, muhalif vatandaşlarla, 
Heyet Tahrir el Şam grubu terörist-
lerinin birbirlerinden ayrılmasını 
içeriyor. İşlemler başladı ancak, ya-
pılması gereken daha çok şey var.’ 
ifadelerini kullandı.” (https://bit.
ly/3AgGJzp)

29 Eylül’de gerçekleştirilen görüş-
meden sonra Ortak Açıklama yapıl-
madı. Taraflar görüşlerini kamuoyuna 
kendileri deklare ettiler.

Sen sadece şunları söyledin görüş-
me konusunda 30 Eylül’de:

“Mevkidaşım Putin ile verimli 
bir görüşme gerçekleştirerek So-
çi’den ayrıldık” (https://bit.ly/3aaT-
z7E)

Rusya tarafı ise aynı gün yani 30 
Eylül’de şunları söyledi:

‘İdlib’den teröristlerin çıkarıl-
ması gerektiğine vurgu yapıldı’

“Kremlin Sözcüsünün açıklama-
larına göre Rusya lideri ile Erdoğan, 
Suriye’nin kuzeybatısında artan şid-
det olaylarına ilişkinse, teröristlerin 
İdlib’den çıkarılması gerekliliğine 
vurgu yaptılar. Peskov şunları söy-
ledi: ‘(İdlib’e ilişkin) daha önce va-
rılmış anlaşmalara tarafların bağlı 
oldukları teyit edildi. Söz konusu 
anlaşmaların, terörist bileşenlerin 
İdlib’den çıkarılmasına dair madde-
sinin uygulanması gerektiğine vurgu 
yapıldı. Zira bu terörist bileşenlerin 
İdlib’deki varlıkları hâlâ devam edi-
yor ve bu gruplar tehdit oluşturuyor 
ve Suriye ordusuna karşı saldırı ey-
lemleri gerçekleştiriyorlar.’

“İdlib’e ilişkin önceden varılan 
anlaşmalarda bu bölgedeki terörist-
ler ile muhalif grupların birbirinden 
ayrılması görevini Türkiye üstüne 
almıştı. Fakat bu noktalarda bir 
ilerleme olmayışı, İdlib’de nihai bir 
çözüme ulaşılmasının da önünü tıkı-
yor.” (https://bit.ly/3BkZrHx)

Gördün mü bak! Fırça çekmiş! 
Putin sana ayar vermiş! Sense yutkun-
muşsun sadece…

Bak, Suriye’de muhaliflerin kont-
rolünde bulunan Dera kentinde artık 
Ortaçağcı çete kalmadı. Geçtiğimiz 
günlerde, bir kısmı silahlarını bıraka-
rak İdlib’e geçti, bir kısmı da teslim 
oldu. Beşşar Esad yönetimi de onlara 
af yasasını uyguladı. Ama artık Suri-
ye’deki olayların başlangıcının ger-
çekleştiği Dera kenti tümüyle meşru 
yönetimin egemenliğine girdi. Ve ye-
rinden yurdundan olan halk da evlerine 
dönüyor. Onarım çalışmaları başladı 
hızla.

İdbil’de de böyle olacak. Bu kesin 
ve kaçınılmaz bir süreç.

Bu haydutluk değilse,
haydutluk ne?

ABD Emperyalistleri, dünyanın 
jandarması olarak, her türlü hakkı ken-
dilerinde görüyorlar. Hiçbir Uluslara-
rası hukuk kuralı tanımıyorlar. Varsa 
yoksa kendilerinin çıkarlarını düşü-
nüyorlar ve ona göre davranıyorlar. 
Bakın, bunun günümüzdeki en somut 
örneği nedir?

Parasının bir kısmını peşin ödedi-
ğimiz ABD yapımı F-35 uçaklarının 
verilmeyişi.

Ve bakın bunu Tayyip nasıl âcizane 
ifadelerle dile getiriyor. Nasıl yalvarı-
yor ABD’ye:

6
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“Ben Başkan Biden’a gerekenle-

rin hepsini söyledim. Şimdi de söy-
leyeyim; bakın biz F-35 uçaklarını 
aldık ve 1 milyar 400 milyon dolar 
ödeme yaptık. Fakat bizim bu 1 mil-
yar 400 milyon dolar ödeme yap-
tığımız uçaklarımızı Amerika bize 
teslim etmedi. Patriotlar noktasında 
bunları istedik, maalesef bu konuda 
da yine aynı şekilde bize Patriot ver-
medi. Sayın Trump’ın döneminde 
de bunları görüştüğümüzde, konuş-
tuğumuzda Sayın (Donald) Trump 
şunu söyledi; ‘F-35’ler için 1 milyar 
400 milyon dolar ödeme yapan Tür-
kiye’ye F-35’leri niçin vermiyoruz?’ 
Bunu dünya basınının önünde söy-
ledi. Peki şu anda benim bu 5 tane 
uçağım niye verilmiyor? Bu parayı 
ben ödedim. Ödediğim para ortada.” 
(https://www.ntv.com.tr/turkiye/ çıkar-
ları cumhurbaskani-erdogan-abd-afga-
nistandan-ciktigi-gibi-suriyeden-ve-i-
raktan-cikmalidir,TamFx7EtFEWPa-
B6XZCJlbQ)

Hani sen, sizin yalakaların deyi-
miyle; “Asrın Lideri”ydin? Ne oldu 

böyle?
Bu ne acizlik? Bu ne zavallılık? Bu 

ne küçük düşme?..
Hep yazıyoruz, söylüyoruz, atala-

rımız diyerek sahip çıktığınız Osman-
lı Devleti’nin son dönem teslimiyetçi 

kadroları da aynı acizlik, aynı zavallı-
lık içindelerdi. Onlar da parasını öde-
diğimiz halde verilmeyen gemilerimi-
zi, o zaman dünyanın jandarması olan 

İngiltere’den böyle istiyorlardı. Ara-
dan geçen yaklaşık 130 yılda değişen 
bir şey olmamış ne onlarda, ne sizde…

Onlar haydutluğa, siz zavallılığa, 
çaresizliğe, yalvarmaya devam ediyor-
sunuz.

E, bir de bununla bağlantılı olarak, 
S-400 konusu var.

Diyorsun ki, ABD bize Patriot ver-
medi. O yüzden Rusya’dan S-400 fü-

zelerini aldık.
Evet aldın. Doğru.
Peki kullanabiliyor musun? Kulla-

nabilecek misin? Aktif hale getirebil-
din mi?

Hayır. ABD seni sürekli tehdit edi-
yor. Yaptırım uyguladı ve yeni yaptı-
rımların sırada olduğunu söylüyor. Sen 
sözde rest çekiyorsun ama fiiliyatta 
kullanıma sokmuyorsun-sokamıyor-
sun füzeleri.

Rusya’dan yeni füzeler alacağız, 
diyorsun. Alırsın pekâlâ. Ama ya kul-
lanmaya hazır hale getirmeye gelin-
ce?.. İşte onu yapamıyorsun.

Rusya satar. İster aktif hale getir, 
ister getirme. Sonuçta o parasını alıyor 
mu? Alıyor. O şimdilik ona bakıyor. 
Bir de aranıza kara kedi girdiriyor mu 
ABD’yle? Girdiriyor. NATO’yla sorun 
oluyor mu aranızda? Oluyor. E, o za-
man Rusya için her türlü kazanç var 
demektir bu alışverişten…

Bak sana uçak satmaya da çalışı-
yor. Denizaltı da satmaya çalışıyor. 
Nükleer Santral de kuruyor. Yenilerini 
kurmak için teklifler getiriyor. Getirir. 

Niye getirmesin?..

Kısacası Tayyip!
Yolun sonu senin için iyice görün-

dü. Bundan kaçışın, kurtuluşun yok. 
Şu anda uzatmaları oynuyorsun.

Hem dışarıda hem içeride hiçbir 
inandırıcılığın, kabul edilebilirliğin 
kalmadı.

Ekonominin durumu ortada. Halkı-
mızı içine düşürdüğün İşsizlik ve Pa-
halılık cehennemi ortada. Dövizi ge-
tirdiğin nokta ortada. Eğitimi, Yargıyı, 
Orduyu getirdiğin nokta ortada. Ülke 
tam anlamıyla vurguncular Cennetine 
dönmüş 19 yıllık iktidarınız süresince. 
En son 2020 yılı Sayıştay Raporları, 
bu gerçeklikleri, A’dan Z’ye tüm çıp-
laklığıyla, somut rakamlarıyla ortaya 
koyuyor.

Uzatmayalım. Gidicisin, gidiyor-
sun.

Sırada ne var?
Çelik bilezik!q

Artık AKP’giller’in gözü dönmüş 
durumda. Giderayak bütün hu-

kuksuzlukları, kanunsuzlukları, ada-
letsizlikleri, haksızlıkları yapalım, 
vurabileceğimiz bütün vurgunları vu-
ralım, bütün Kamu Mallarının peşke-
şini tamamlayalım, bütün kurumların 
başına da yandaşlarımızı getirelim 
mantığıyla hareket ediyorlar. 99 yıl 
önce Yunan İşgal Güçlerinin Ana-
dolu’dan topuklarken etrafını yakıp 
yıkması gibi, AKP’giller de yakıp yı-
kıyorlar. AB-D Emperyalistleri tara-
fından iktidara taşındıkları 2002’den 
bu yana hep yaptılar, bugünlerde hızı 
arttırdılar.

HKP olarak bizlerde 2002’den bu-
güne organize suç örgütü AKP’giller 
ile mücadeleyi hiç bırakmadık, hiç hız 
kesmedik, biran olsun ara vermedik. 
Nerede yolsuzluk, haksızlık, hukuk-
suzluk yaptılarsa karşılarına dikildik, 
korkmadan, bıkmadan, usanmadan.

TCDD’nin başına; hiçbir liya-
kati olmayan, liyakati olmadığı gibi 
TCDD ile daha 5 ay önce anlaşma 
imzalayan bir şirketin Yönetim Ku-

rulu Başkanı olan, bu da yetmezmiş 
gibi sapıklıklarıyla namlı Silahlı Terör 
Örgütü Adnan Oktarcı-
larlailtisaklı olan A. Mu-
rat Atik’in getirilmesini 
yargıya taşıdık. Üstelik 
Adnan Oktarcılara yapı-
lan operasyonlarda firari 
durumda. Resmi olarak 
uzaklaşmış görünüyor 
ama Adnan Oktarcıların 
kadife geçiş olarak nite-
lendirdikleri türden bir 
uzaklaşma. Adam her yıl 
bu sapıklara 150-200 bin 
lira tutarında para öde-
meye devam ediyor.

HKP olarak bu adamı 
bu örgütün başına geti-
ren Kaçak Saraylı Reis 
hakkında da suç duyurusunda bulun-
duk, görevi kötüye kullanmaktan.

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

Değerli Halkımız;
Halkın Kurtuluş Partisi; AKP’gil-

ler’in ve Reisinin hukuksuzluklarını, 
kanunsuzluklarını, adaletsizliklerini, 

haksızlıklarını yargıya taşımaya de-
vam ediyor. Bugünkü suç duyuru-
muzun konusu, Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demir Yolları (TCDD) ile daha 
5 ay önce 40 milyon Avroluk anlaşma 
imzalayan Sun Group adlı şirketin 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim 

Murat Atik’in TCDD Genel Müdürlü-
ğüne atanması.

233 sayılı KHK’nin 7’nci madde-
sinin 2’nci fıkrası ile Türkiye Cum-
huriyeti Devlet Demiryolları İşlet-
mesi Genel Müdürlüğü Ana Statü-
sü’nün 8’inci maddesininb fıkrasında 

TCDD Yönetim Kuru-
lu üyeleri için “rakip 
kuruluşlar ile menfa-
at ilişkisi içinde bulu-
namazlar” ifadesi yer 
almasına rağmen Mu-
rat Atik Genel Müdür 
olarak atanmıştır. Bu 
atama ile TCDD ku-
zusu Murat Atik kur-
duna teslim edilmiştir. 
Bu atama; TCDD’nin 
tümden peşkeş çeki-
leceğinin adımlarıdır. 
Araba geçiş garantili 
köprülerden, hasta ga-
rantili şehir hastanele-
rinden, yolcu garantili 

havaalanlarından sonra, yolcu garan-
tili özel demiryolu işletmeciliğinin de 
geleceğinin işaretleridir. 

Murat Atik’in özelliği sadece bir 
şirketin başkanı olması değildir. Mu-
rat Atik aynı zamanda kamuoyunda 
Adnan Oktarcılar olarak bilinen Si-
lahlı Terör Örgütü ile iltisaklı olan, 

bu örgüte yıllarca parasal yardımda 
bulunan, bu örgüte yapılan operasyon-
da firari duruma düşen, bu örgüte hibe 
yoluyla silahını da veren birisidir. Bir 
gece kararnamesiyle TCDD’nin başı-
na getirilen Murat Atik böyle birisidir. 
En küçük memuriyette güvenlik so-
ruşturmaları yapılırken, ceza almasa 
dahi iltisak sebebiyle insanlar memu-
riyetten atılırken, yedi sülalesi mağdur 
edilirken, Adnan Oktarcılarla organik 
bağı neredeyse kesin derecesinde olan 
Murat Atik TCDD’nin başına Genel 
Müdür olarak getirilebiliyor. 

Bu atamayı yapan Tayyip Erdoğan 
hakkında görevi kötüye kullanmak, 
Murat Atik hakkında da Silahlı Terör 
Örgütüne Yardım ve Yataklık suçla-
rından suç duyurusunda bulunduk. 
Biliyoruz, yaptığımız suç duyurula-
rı karşısında savcılar, kovuşturmaya 
veya soruşturmaya yer olmadığına 
dair kararı verip geçecekler. Ama biz 
bu suçları kayıt altına aldırıyoruz. Ve 
en önemlisi Tarihe not düşüyoruz. Bu 
hukuki mücadeleler de bizim omuz-
larımıza yüklenmiş bir görevdir. Hiç 
çekinmeden, korkmadan, bıkmadan, 
yılmadan görevimizi yerine getirmeye 
devam edeceğiz.

10 Eylül 2021

HKP Genel Merkezi

HKP’den:
Partimiz; Silahlı Terör Örgütü Adnan Oktarcılarla iltisaklı

A. Murat Atik’in TCDD’nin başına getirilmesini yargıya taşıdı

Evet, Partimizin suç duyuruları tek 
tük de olsa sonuç veriyor. Tabiî 

ki şimdilik böyle. Gün olup devran 
dönünce, gücünü vicdanlarından ve 
hukuktan alan savcıların, hâkimlerin 
devri hüküm sürmeye başlayınca işte 
o zaman Halkın Kurtuluş Partisi’nin 
bütün suç duyuruları, dava dilekçeleri 
suç bataklığına batmış AKP’giller’in 
önüne konacak. Tam anlamıyla sonucu 
da o zaman alacağız.

TCDD’nin başına AKP’giller’in 
Reisinin bir gece kararnamesiyle getir-
diği Abdülkerim Murat Atik’in Silahlı 
ve sapık terör örgütü Adnan Oktarcı-
larla bağlantısını namuslu gazeteci ve 
yazar Barış Terkoğlu ortaya çıkarmıştı. 
Bunun üzerine Partimiz harekete ge-
çerek yapılan bu kanunsuzluğu, hu-
kuksuzluğu, adaletsizliği, eşitsizliği 10 
Eylül 2021 tarihinde yargıya taşımıştı. 
Suç duyurusu dilekçemizde TCDD’nin 
başına getirilen A. Murat Atik’in:

Nisan ayında TCDD ile 40 mil-
yon Avroluk özelleştirme anlaşmasına 
imza atan Sun Group adlı şirketin Yö-
netim Kurulu Başkanı olduğunu,

Hakkında bin yılın üstünde hüküm 
verilen ve kamuoyunda Adnan Oktar-
cılar olarak bilinen Silahlı Terör Ör-
gütünün bir üyesi olduğunu, 1999 ve 
2008 yılında bu örgüte yönelik olarak 
yapılan operasyonlarda iki kez firari 

duruma düştüğünü,
Bu örgüte yönelik yapılan operas-

yonlarda sanık durumuna düşmese de 
ifadelerde adının geçtiğini, MASAK 
raporunda da örgüt ile para trafiğinin 
devam ettiğini ve her yıl örgüte 150-
200 bin lira tutarında para yardımı yap-
tığının örgüt üye-
lerinin ifadeleriyle 
ortaya çıktığını,

Ayrıca bu örgüte 
yapılan son operas-
yonda ortaya çıkan 
silahlardan birinin 
eski sahibi oldu-
ğunu, hibe yoluyla 
örgüt yöneticisine 
devrettiğini, örgütün 
Finans bölümünde 
faaliyet gösterdi-
ğinin anlaşıldığını 
Cumhuriyet Sav-
cılığına göstermiş 
ve suç duyurumuzu 
ihbar kabul edip so-
ruşturma açmanın görevleri olduğunu 
hatırlatmıştık. Ayrıca Demiryolu işi de 
yapan bir şirketin yönetim kurulu baş-
kanı olan A. Murat ATİK’in TCDD’nin 
başına gelemeyeceğini, TCDD Mevzu-
atına ve üstelik AKP’giller’in KHK’sı-
na göre bunun mümkün olmadığını 
göstermiştik:

233 Sayılı Kamu İktisadi Teşeb-
büsleri Hakkında Kanun Hükmün-
de Kararname’nin 7’inci madde-
sinin 2’inci fıkrasında ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana 
Statüsü’nün 8’inci maddesinin b fık-

rasında “Yönetim Kurulu başkan ve 
üyeleri; başka bir teşebbüste, bağlı 
ortaklıkta veya iştirakte yönetim ve 
denetim kurulu üyesi olarak görev 
alamaz ve rakip kuruluşlar ile men-
faat ilişkisi içinde bulunamazlar” 
ifadesi yer almaktadır.

Ve dilekçemizde Cumhuriyet Sav-

cılarına şöyle seslenmiştik:
“Türkiye’nin gerçek vatansever 

partisi olan müvekkil Halkın Kur-
tuluş Partisi; şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da tüm hukuk-
suzlukların, haksızlıkların, eşitsiz-
liklerin, adaletsizliklerin, yolsuzluk-

ların, vurgunla-
rın, rüşvetlerin, 
kanunsuzlukların 
karşısında ka-
rarlıca müca-
dele etmektedir. 
Konumları, du-
rumları ne olur-
sa olsun hiçbiri 
yapanın yanına 
kâr kalmamalıdır. 
Müvekkil Parti-
nin gösterdiği bu 
duyarlılığı umarız 
Savcılık Makamı 
da gösterir.”

Maalesef sav-
cılar bu duyarlılığı, Kaçak Saray’ın 
talimatıyla yapılan hukuksuzluğa, ka-
nunsuzluğa karşı soruşturma açacak 
cesareti gösteremediler. Kısacası ölü 
numarasına yattılar.

Ama bu kadar açık bir hukuksuz-
luğu, kanunsuzluğu AKP’giller halka 
yediremeyeceklerini anlayınca, HKP-
de bu hukuksuzluğu ve kanunsuzluğu 

gazete sayfalarında bırakmayıp yargı-
ya taşıyınca TCDD Genel Müdürünü 
istifa ettirdiler.

Burada bir noktaya değinmekte 
fayda var: Savcıların gösteremediği 
duyarlılığı A. Murat Atik göstermiş 
değil. O bir Parababası; o, yılan yuvası 
Ortaçağcı tarikatların tezgâhından geç-
miş biri; o, AKP’giller’in yandaşlığın-
dan prim yapmış birisi. Hiç umurunda 
olmaz. Bırakalım TCDD’nin başına 
getirilmesini, Bakan bile yapılsa işine 
bakar. İşi de vurmak, çalmak, çırpmak. 
Ama gel görelim ki bu ülkenin gerçek 
Vatansever Partisi HKP var, namuslu 
bir gazeteci var, mızrağı çuvala sığdır-
mayan.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, yap-
tığımız suç duyuruları karşısında sav-
cıların, kovuşturmaya veya soruştur-
maya yer olmadığına dair kararı verip 
geçmelerine hiç mi hiç aldırmıyoruz. 
Biz işimize bakıyoruz. Yok, hangi savcı 
soruşturma açacakmış, hepsi AKP’nin 
savcısıymış, bu çabalar beyhudeymiş 
gibi mızıldanmalara da aldırmıyoruz. 
Biz doğru bildiğimiz yoldan gidiyoruz, 
elalemin söylenmesine aldırmadan. Bu 
yolda da devam edeceğiz. AKP’gil-
ler’in bütün yolsuzluk, hukuksuzluk, 
kanunsuzluk, hırsızlık, vatan satıcılığı 
suçlarını kayıt altına aldırmaya, Tarihe 
not düşmeye devam edeceğiz. Bu bizim 
omuzlarımıza yüklenmiş bir görevdir. 
Hiç çekinmeden, korkmadan, bıkma-
dan, yılmadan görevimizi yerine getir-
meye devam edeceğiz.

14 Eylül 2021

HKP Genel Merkezi

HKP’den:
Partimiz;

Silahlı Terör Örgütü Adnan Oktarcılarla iltisaklı A. Murat Atik’in
TCDD’nin başına getirilmesi hukuksuzluğunu, kanunsuzluğunu yargıya taşıdı,

yargıdan ses gelmedi ama Murat Atik istifa etmek zorunda kaldı
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Yıllardır Emniyet ve Jandarmada 
oluşturdukları “sanal devriye 

timleri” ile sosyal medyada “Tay-
yip’e hakaret” edenlerin peşindeler. 

Devlet, bu iş için maaşlı memurlar 
görevlendirmiş, tek yaptıkları; kim ne 
paylaşmış onu gözetlemek. Tayyip’e 
yönelik eleştirilere ilişkin tutanak dü-
zenleyip davalar açtırmak.

Tabiî paylaşımların içeriğinin suç 
olup olmadığı ise bir polis memuru-
nun ya da bir jandarma erinin keyfine 
kalmış. Kendilerini savcı ya da yargıç 
yerine koyarak hukuki niteleme yapıp, 
“burada cumhurbaşkanına hakaret 
var” dediler mi, artık o tutanakların 
iddianameye dönüşmesi kaçınılmaz 
oluyor. Çünkü kurumlar arası bir kont-
rol mekanizması oluşuyor. Dosya ken-
dinden çıkan rahatlıyor, top bir başka-
sına geçmiş oluyor.

Dolayısıyla kolluktan gelen bu tu-
tanaklar hakkında dava açmayan savcı 
yok denecek kadar azdır. En azından 
biz şimdiye kadar hiç karşılaşmadık. 

Oysa aynı savcılar, bizim somut 
belgelere, bilgilere ve tanıklıklara da-
yanan onlarca suç duyurumuz hakkın-
da yıldırım hızıyla takipsizlik kararları 
vermekteler. Bizim suç duyurularımız-
da Savcılar Ceza Muhakemesi Kanu-
nunun 160’ıncı maddesinde kendile-
rine yüklenen görevleri yapmazken, 
Tayyip’e hakaret dosyalarında canhı-
raş bir şekilde dava açmaktalar. Bu so-
ruşturmaların bazılarında keyfi olarak 
tutuklama kararları da verilmektedir. 

Basında çıkan haberlere göre, Tay-
yip Erdoğan’a hakaret suçundan bugü-
ne kadar açılan 160 bin 169 soruştur-
madan 63 bin 41’ine dava açılmış ve 9 
bin 554 kişi hakkında da mahkûmiyet 
hükmü verilmiş. Hakkında ceza veri-

lenlerin 10 tanesi ise çocuktur.
Hal böyle olduğu halde Tayyip Er-

doğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul 
toplantısı için gittiği Amerika’da CBS 
televizyonu ile yaptığı röportajda, ken-
disine sorulan; “sadece size hakaret 
etmekten dolayı 100 binin üzerinde 
vatandaşın soruşturulduğu” sorusu-
na ise, “siz bunlara inanıyorsunuz 
yani. Benim hakkımda açılmış böyle 
davalar falan yok. Sizi aldatıyorlar, 
siz de bunlara inanıyorsunuz.”diye-
rek muhabire çıkışmıştır.

Yani ülkede “cumhurbaşkanına ha-
karet” suçlamasıyla 160 binin üzerinde 
kişi hakkında yürütülen soruşturma-

lar ve davaların olduğu bizzat Adalet 
Bakanlığı verilerine göre sabit olduğu 
halde; ülkenin Cumhurbaşkanlığı ma-
kamını işgal eden şahıs, yurtdışında 
“benimle ilgili açılmış davalar falan 
yok” diyebilmektedir.

Biz de geçtiğimiz günlerde (29 
Eylül 2021 günü) Menemen 3. Asliye 
Ceza Mahkemesinde Tayyip’in Ameri-
ka’da inkâr ettiği/yok saydığı davalar-
dan birisinin ikinci duruşmasındaydık.

İki ayrı dosyanın birleştirildiği da-

vamızda, baştan itibaren hukuksuzluk-
lar yaşanmakta.

İlk dosyada, Menemen’de katledi-
len Devrim Şehidi Kubilay’ın anma-
sında yaptığımız konuşmada; “Kaçak 
Saraylı Reis” dediğimizden “suç” çı-
karmış, iyi saatte olsunlar.

İkinci dosyada ise, devlet, tarafı-
mıza dört ay tuzak kurarak paylaşım-
larımızı izlemeye almış. Genel Başka-
nımız Nurullah Ankut’un yazdığı ve 
hepsi güncel gündeme ilişkin siyasal 
eleştiriler içeren yazılarını paylaşma-
mızdan TCK 299’uncu maddede ta-
nımlanan; “cumhurbaşkanına hakaret” 
suçu uydurularak hakkımızda açtıkları 

davanın yargılaması yapılmakta.
Hep söylediğimiz ve son duruşma-

da da tekrarladığımız gibi; “Cumhur-
başkanına hakaret suçunun sabit 
olabilmesi için ortada anayasanın 
101. maddesinde tanımlanan Cum-
hurbaşkanı niteliklerine haiz bağım-
sız, tarafsız, partisi ile ilişkisi kesil-
miş bir cumhurbaşkanının olması 
gerekir.”

Cumhurbaşkanlığı için en önem-
li Anayasal yeterlilik olan dört yıllık 

yükseköğretim görmüş olma kriteri 
Tayyip Erdoğan’da bulunmamakta-
dır. Genel Başkanımız Sayın Nurullah 
Ankut’un yazılarında ve yargılandığı 
mahkemelerde de belirttiği gibi; Tay-
yip’in dört yıllık diplomasının oldu-
ğu ispatlanırsa biz her şeye varız. 
Verilecek cezalara da itiraz etmeye-
ceğiz.

Yine duruşma tutanağına da yaz-
dırdığımız gibi; Tayyip Erdoğan si-
yasi bir kişiliktir. Kendisi de hakaret 
dilini her yerde kullanmaktadır. Si-
yasi rakiplerine karşı sarf ettiği keli-
melerden sadece ana muhalefet partisi 
başkanına “bahtsız bedevi” demesi ve 
yine şu anda koalisyon ortağı olan parti 
liderine “zürriyetsiz” vb. kelimelerle 
defalarca hakaret ettiği gözönüne geti-
rildiğinde bu kişinin ne kadar kirli bir 
ağıza sahip olduğu anlaşılır.

Muhataplarına; “alçak”, “şeref-
siz”, “zillet”, “hain”, “ağzından 
salyalar akıyor” vb. (hepsini yaza-
rak sayfalarımızı kirletemeyeceğimiz) 
daha birçok hakaret kelimelerini ko-
layca ve sürekli kullanan bu kişinin 
bizzat kendisinin hakarette sınır tanı-
madığı çok açık.

Ama kendisine yönelik etkili siya-
sal eleştiriler karşısında yargı sopasını 
kullanmaktan hiç çekinmiyor. Yukarı-
da belirttiğimiz gibi, yüz binden fazla 
insan hakkında soruşturma başlatıp 
altmış binden fazla insan hakkında da 
davalar açtırıyor. Sonra da dış basında 
kendisine bu sorular sorulunca “yok 
öyle şey” diyerek inkârdan geliyor, 
gerçeği saklıyor, yalan söylüyor.

Biz ise, en tepesinden en alt dü-
zeyine kadar baştan sona suça bat-
mış bir siyasal parti yönetimine 
karşı siyasal eleştiriler yapıyoruz, 
suç duyuruları yapıyoruz. Mecliste-
ki analı-yavrulu muhalefetin kürsü 
konuşmalarıyla yetindiği yolsuz-
luklar, vurgunlar, kanunsuzluklar 
karşısında en etkili muhalefeti biz 
yapıyoruz. O nedenle de bu türden 

hukuken temelsiz davalarla karşıla-
şıyoruz.

Yukarıda belirtiğimiz altmış bin-
den fazla davanın neredeyse tama-
mında Ceza Muhakemesi Kanunu-
nun 231’inci maddesinde tanımlanan 
”Hükmün Açıklanmasının Geri Bı-
rakılması” kararları veriliyor. Yani in-
sanlara en az 1 yıl 2 ay 17 günlük hapis 
cezaları vererek, beş yıl erteliyorlar.

Beş yıl içinde yeni bir suç fiili or-
taya çıkmazsa verilen ceza olmamışa 
dönüyor.

Ancak insanların önce karakolda 
ifadelerinin alınması, sonradan mah-
kemelere çağrılması, bir yıldan dört 
yıla kadar hapis cezası tehdidi ile yar-
gılanmaları bile yetip artıyor. Yargıla-
ma sonunda az sayıda da olsa beraat 
eden insanlarımız bile sonraki sosyal 
medya paylaşımlarında otosansür uy-
guluyor. Dolayısıyla toplumda yara-
tılmak istenilen korku iklimi oluşmuş 
ve AKP’giller de amaçlarına ulaşmış 
oluyor.

Bizim olayımıza dönersek; normal 
işleyen bir hukuk sisteminde olsak, 
Kubilay Anması konuşmamızın da, 
2020 Nisan ve Ağustos ayları arasında 
yaptığımız paylaşımların da tamamen 
siyasal eleştiri kapsamında olduğu, 
hiçbir şekilde hakaret unsuru içerme-
diği değerlendirilirdi, kaçınılmazca.

Ama 2010 Anayasa değişikliği ile 
birlikte yüksek yargıdan başlayarak, 
süreç içinde ilk derece mahkemelerini 
de kendi hukuk bürolarına dönüştüren 
AKP iktidarı, artık yargıyı muhalifleri 
susturmanın aracı olarak kullanmaya 
başladı.

Ancak bu da kurtarmaya yetmeye-
cek bu iktidarı…

Artık yalanlar, vaatler kâr etmiyor. 
İşsizlik-Pahalılık cehenneminde kav-
rulan halkımız bu iktidarın gerçek yü-
zünü görmeye başladı.

Böyle gitmez. Gidemez…
Yolun sonu göründü…q
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Av. Tacettin Çolak Kendisi yalan ve hakarette sınır tanımıyor ki…

Duruşmada bir kez daha yargıla-
yan taraf olduk. Tayyip Erdoğan’ın 
diplomasızlığından, Kaçak Saray’ına 
kadar asıl yargılanması gereken kişi 
olduğu mahkemede bir kez daha dile 
getirildi. Duruşma 19 Ocak 2021 Çar-
şamba günü saat 15.00’e ertelendi.

Duruşma sonrası Menemen Ad-
liyesi önünde bu hukuksuzluğa karşı 
eylem yaptık. Eylemde ilk sözü Par-
timiz MYK üyesi Yusuf Gençer aldı. 
Yusuf Gençer konuşmasında şunları 
söyledi:

Bugün Menemen Adliyesinde 
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Sekre-
ter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. 
Tacettin Çolak’ın duruşması vardı.

Neydi bu duruşmanın konusu?
2019 yılında Devrim Şehidi Teğ-

men Kubilay’ı anma etkinliğinde 
yaptığı konuşmadan dolayı AKP Ge-
nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
hakaret.

Bugün bu davanın ikinci duruş-
ması yapıldı. Bundan birkaç gün önce 
hâkim ve savcı atamalarında konuşma 
yapan AKP Genel Başkanı adalet-
ten dem vurdu, hukuktan dem vurdu. 
Ama asıl bu ülkede adaletsizliğin, hu-
kuksuzluğun müsebbibi Recep Tayyip 
Erdoğan’dır. Ne Anayasa tanıyor, ne 
yasa tanıyor…

Kendisine yönelik en ufak eleştiri-
yi hakaretle yorumlayıp insanları da-
valarla korkutmaya çalışıyor. Halkın 
Kurtuluş Partililer böyle kuru gürültü-
ye pabuç bırakacak insanlar değiller-
dir. Ve kimseye de hakaret etmezler. 
Ancak ve ancak siyasi eleştiride bulu-
nurlar. Sert gelebilir bazılarına, hak et-
tiği ne ise o söyleniyordur. Ve biz HKP 
olarak Genel Sekreter Yardımcımıza 
ve İzmir İl Başkanımız Av. Tacettin 
Çolak’a açılan bu davanın karşısında 

olacağız ve İl Başkanımızın tüm dü-
şüncelerine katıldığımızı bir kez daha 
ilan ediyoruz.

Ardından aynı zamanda Bursa İl 
Başkanımız olan Av. Halil Ağırgöl 
söz aldı. Halil Ağırgöl konuşmasında 
şu ifadelere yer verdi:

Değerli Basın Emekçileri, Sevgi-
li Halkımız;

Türkiye’de 100 biniaşkın “cum-
hurbaşkanına hakaret” soruş-
turması yürütülüyor. O so-
ruşturmalardan bir tanesinin 
sonucunu bugün yaşadık.100 
binden fazla vatandaş eşit 
olmayan, adil olmayan bir 
düzende yargılanıyor, soruş-
turuluyor. Ve ne yazık ki gü-
nümüzde adliyeler bu dosya-
larla dolmaya devam ediyor.

Bugün Halkın Kurtuluş 
Partisi İzmir İl Başkanı Av. 
Tacettin Çolak’ın duruşma-
sındaydık. Duruşmada her ne 
kadar bize bu davanın bir hukuki dava 
olduğu söylense de, biz bir kez daha 
gördük ki dava siyasi bir davadır. Bir 
taraftan halkın çıkarlarını korumaya 
çalışan, ülkemizin değerlerini koru-
maya çalışan taraf yargılanırken, bir 
taraftan da ülkemizin değerlerini hiçe 
sayan, hukuku hiçe sayan bu taraf şi-
kayetçi konumda. Üstelik şikayetçiliği 
de hukuki değil, yasal değil.

Şikâyetçinin kendisi bu davalar-
dan bihaber... Benim hakkımda böy-
le davalar yok, diyor. Ama adliyeler 
bu davalarla dolmaya devam ediyor. 
Tacettin Çolak’ın bugün yargılaması 
yapıldı ama Tacettin Çolak yargıla-
masında halkımızın içinde bulunduğu 
adaletsizliği dile getirdi. Ülkemizin 
durumunu dile getirdi. Kendisinin 
değil, kendisini bu duruma getirenle-

rin yargılanması gerektiğini söyledi. 
Bu davanın Ocak ayında görülecek 
celsesinde muhtemelen savcılık esas 
hakkında mütalaasını verecek. O mü-
talaada ne denirse denilsin, biz mü-
vekkilimizin suçsuz olduğunu, halkın 
gözünde de suçsuz olduğunu, Tarihin 
kayıtlarına da suçsuz olarak geçece-
ğini biliyoruz. Bu davaları açanlar, bu 
hukuksuzluğu yapanlar elbet bir gün 
yargılanacaklar. Ve kanun önünde, 

halkın önünde hesap vereceklerdir. 
Bundan eminiz. Bir sonraki duruşma-
ya bütün halkımızı davet ediyoruz. Bu 
hukuksuzluğa dur demenin başka bir 
yolu yok çünkü… Teşekkür ediyorum.

Son olarak hakkında dava açılan, 
savunmasında Tayyipgiller’in hukuk-
suzluğunu ve adaletsizliğini kendi 
mahkemelerinde tüm çıplaklığıyla 
yüzlerine vuran Genel Sekreter Yar-
dımcımız ve İzmir İl Başkanımız Av. 
Tacettin Çolak aldı. Tacettin Çolak 
konuşmasında şunları söyledi:

Saygıdeğer İzmir Halkı;
Menemen 3’üncü Asliye Ceza 

Mahkemesinde yapılan yargılama, 
2014’ten bu yana Tayyip Erdoğan’a 
hakaretten dolayı Türkiye’deki insan-
lara açılan 160.000 soruşturmadan bir 
tanesidir. Bu 160.000 soruşturmanın 

60.000 tanesi davaya dönüşmüş, bun-
ların içerisinden 11.000 tanesine de 
mahkûmiyet verilmiş. Muhtemelen 
bizim dosyamızda da mahkûmiyet ka-
rarı çıkacak. Bunun hiçbir önemi yok!

Ama biz vicdanen şundan çok 
eminiz: Biz kimseye hakaret etmeyiz. 
Biz kimsenin kişiliği ile makamı ve 
mevkisiyle de uğraşmayız.  Ama biz 
halkın parasını çarçur edenlerin, halka 
hakaret edenlerin, bu Cumhuriyetin 
kurucularına hakaret edenlerin, Cum-
huriyetin değişmez ilkesi, Laiklik 
İlkesini ihlal edenlerin siyaseten her 
zaman karşında olduk. Bundan sonra 
da olmaya devam edeceğiz.

17/25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet 
operasyonunda, tüyü bitme-
miş yetimin hakkını götü-
renlerin, “kupon arsalar ben-
den habersiz dağıtılmasın” 
diyenlerin, İstanbul’da imar 
rantını açarak yandaşlarını 
zengin edenlerin, çoluğunu 
çocuğunu zengin edenlerin, 
gemiciklerle donatanların 
her zaman olduğu gibi bu-
günde bundan sonra da kar-
şılarında olacağız. Ayakkabı 
kutuları içerisinde dolarlar 
taşıyanların, yatak odasında 
para sayma makinaları bu-

lunduranların ve vurgundan, rüşvetten 
komisyon alanların da karşısındayız. 
Bunların mevkisi ne olursa olsun, Ba-
kan olsun, Başbakan olsun, Cumhur-
başkanı olsun hiçbir önemi yok. Hep 
karşısında olacak Halkın Kurtuluş 
Partisi.

Değerli arkadaşlar;
Öyle bir trajikomik durum yaşıyo-

ruz ki, artık önüne gelene dava açıyor 
bu insanlar. Geçtiğimiz günlerde İs-
tanbul’da bir yürüyüşte, parti olarak 
bizim slogan anlamında benimseme-
diğimiz sloganı attı diye gözaltına 
alınan insanlar var bu ülkede. “Zıpla, 
zıpla, zıplamayan Tayyip olsun” diyor 
insanlar.“Tayyip olsun” diyene deda-
va açıyorlar.

Oysa bu Menemen’deki davada 

devlet bana tuzak kurmuş. Tam 4 ay 
sanal devriye timleri beni izlemeye al-
mış. Ben günde 40 defa da paylaşım 
da yaparım. AKP’yi de eleştiririm, 
Amerikan Emperyalizmini de eleşti-
ririm, Avrupa Birliği Emperyalizmini 
de eleştiririm. Halkların kardeşliğini 
de savunurum, İşçi Sınıfının karşılaş-
tığıadaletsizlik karşısında da yerimi 
alırım. Bir avukat olarak bütün mes-
leki bilgi ve becerilerimi deİşçi Sını-
fının hizmetine sunan bir insanım. Bu 
konulara ilişkin de eleştiriler yaparım.

Ama 4 ay içerisinde 22 tane pay-
laşımdan Cumhurbaşkanına hakaret 
suçu uydurmaktadırlar. Dolayısıyla 
mızrağı çuvala sığdıramazlar…

Burada bir suç yoktur. Tacettin 
Çolak da bir suç işlememiştir. Ne 
yaptığını bilen, ne yazdığını bilen in-
sanlar olarak biz, bu ülkenin 47’inci 
siyasi partisi Halkın Kurtuluş Partisi 
adına siyasal eleştirilerimizi yapmaya 
devam edeceğiz. 19 Ocak’taki duruş-
mada savcının mütalaası cezalandır-
ma olması halinde bu yargılamamızı 
tekrar yapacağız.

Ama bir şeyi belirtiyorum: Ger-
çekten maddi anlamda hukuki çer-
çevede kalınması halinde, TCK’nın 
299’uncu maddesinde tanımlanan 
“Cumhurbaşkanına Hakaret” suçunun 
unsurlarının değerlendirilmesi halinde 
bize kimse ceza veremez. Bunun ötesi 
siyasi bir karardır. O siyasi kararı da 
verenler utansın. Biz Tarih önünde 
hep beraat etmeye devam edeceğiz, 
saygılar sunuyorum.

Eylemimiz sırasında “Baskılar, 
Davalar Bizi Yıldıramaz”, “Gün 
Gelecek Devran Dönecek, AKP Hal-
ka Hesap Verecek” sloganları atıldı.

Eylemimiz 19 Ocak’ta yapılacak 
duruşmaya katılım çağrısı yapılarak 
sonlandırıldı.
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İzmir’den
Kurtuluş Partililer

HKP’den:
Genel Sekreter Yardımcımız ve İzmir İl Başkanımız Av. Tacettin Çolak,

“Tayyip’e Hakaret” davasının ikinci duruşmasında da
hukuk dersi vererek AKP’giller’i bir kez daha yargıladı!
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Kovid-19 salgını nedeni ile Tür-
kiye’de 16 Mart 2020 tarihinde 

okulların kapatılarak yüz yüze eğiti-
me ara verilmesinin ardından, MEB’e 
bağlı okullar ile tüm üniversiteleri-
mizde 2021-2022 eğitim-öğretim ve 
akademik yılında yüz yüze eğitime 
başlandı.

Ama bu başlayış, Cumhuriyet, La-
iklik, Bilim ve Halk düşmanı AKP’gil-
ler’in, ülkemizi özlemini çektikleri 
Faşist Din Devletine dönüştürmek için 
gerçekleştirdikleri hainane uygulama-
larının eğitim alanındaki acı sonuçları-
nı, yarattığı tahribatları tüm çıplaklığı 
ile bir kez daha ortaya koydu.

Salgın öncesinde de iktidarları 
sürecinde, Laik Cumhuriyet’in çok 
önemli bir kazanımı olan Laik ve Bi-
limsel eğitimi, Öğretim Birliği Yasa-
sı’nı ortadan kaldırmak ve tüm eğitim 
kurumlarımızı Ortaçağcı tarikat ve 
cemaatlerin cirit attığı kurumlar haline 
getirmek için ellerinden geleni yaptı 
bu Muaviye-Yezid, CIA-Pentagon İs-
lamcısı AKP’giller. Tüm okullarımızı 
İmam Hatiplere çevirdiler.

Yıllardır halkımıza kan kusturan, 
onu iliklerine dek sömüren Tefeci-Be-
zirgân + Finans-Kapital ittifakının 
AB-D Emperyalistleri tarafından dev-
şirilerek iktidar koltuğuna oturtulan 
günümüzdeki temsilcisi AKP’giller, 
efendilerinin acımasız sömürü düzen-
lerini devam ettirebilmek için bu sal-
gını nasıl fırsata çevirdiler yaşadık, bi-
liyoruz. İşçi Sınıfımıza, emekçi yoksul 
halkımıza ölümlerden ölüm beğendir-
diler. Patronlar kârlarına kâr katarken, 
yolsuzluklar ayyuka çıkarken işsizlik, 
yoksulluk ve açlık cehenneminde yan-
dı insanlarımız.

Benzer biçimde, salgın sürecini 
Laik ve Bilimsel eğitimi son zerresi-
ne kadar ortadan kaldırmak için fır-
sata çevirdiler. Uzaktan eğimi Orta-
çağcı-Gerici içerik ve uygulamalarla 
doldurdular. Salgın bahanesiyle örgün 
eğitimden uzaklaştırılan çocuklarımı-
zı ve gençlerimizi Kur’an Kurslarına, 
yılan yuvası cemaat-tarikat evlerine 
mahkûm ettiler. Buralarda çocukları-
mızın zihinlerini, bedenlerini ve ruhla-
rını onulmaz biçimde tahrip ettiler.

Eğitim alanına yapılan tüm yatı-
rımlar durdu. Zaten yetersiz ve sağlık-
sız fiziki altyapıları olan okullarımız 
kaderine terk edildi.

İşte devlet okullarımız bu koşullar-
da, hem de salgının son hızla devam 
ettiği süreçte yüz yüze eğitime başladı.

Okullarımız salgın sürecinde iyi-
den iyiye gözden çıkarıldığı için dökü-
lüyor. Sınıflarımız seyreltilmiş değil; 
eski tas eski hamam, yine kalabalık. 
Dersliklerin havalandırma sistemleri 
yok. 35-45 mevcutlu 30 metrekarelik 
sınıflarda ve ders aralarında mesafe 
kurallarına uyabilmek olanaksız. Hij-
yenin zerresinin olmadığı derslik, la-
vabo ve tuvaletlerin basında yer alan 
görüntüleri ortada. Kısacası hijyenin 
temel koşulu olan temizlik sağlana-
mıyor eğitim kurumlarımızda. Çün-
kü yıllardır daimi kadroda temizlik 
personeli atanmıyor buralara Bakan-
lık tarafından. Öğrencilere maske ve 
dezenfektan bile sağlayacak koşullar 
yok. Tüm bunlara ek olarak, toplumda 
bağışıklığı oluşturacak aşılama ora-
nına erişilemediği gibi, aşılama nere-
deyse durmuş halde. Sonuç, okullarda 
hızla ortaya çıkan vakalar ve kapanan 
sınıflar. Öğretmenlerimizin ve veli-
lerimizin bu hastalık ve ölüm saçan 
ortamlara yönelik isyanları, yükselen 
feryatları.

MEB’de durum böyle de üniversi-
telerimizde nasıl?

Üniversitelerin de yüz yüze eği-
time başlamasıyla birlikte öğrenci-
lerimizin en temel haklarından olan 
barınma sorunu salgın sürecinde daha 
yakıcı bir biçimde gündeme geldi.

Halkımıza düşünce özgürlüğü;  
işçimize, köylümüze, gençliğimize 
ekonomik ve siyasi alanda örgütlenme 
hakkı getiren 27 Mayıs Politik Devri-

mi’nin ürünü olan 1961 Anayasası’nın 
50. Maddesinde “Devlet maddi im-
kânlardan yoksun başarılı öğren-
cilerin en yüksek öğrenim derece-
lerine kadar çıkmalarını sağlamak 
amacıyla burslar ve başka yollarla 
gerekli yardımları yapar” hükmü yer 
alır.

İşte bu hüküm gereği, halk çocuk-
larının da üniversite eğitimi alabilme-
sinin önünü açmak amacı ile 22 Ağus-
tos 1961 tarihinde yürürlüğe giren 351 
sayılı Kanun ile Yüksek Öğrenim Kre-
di ve Yurtlar Kurumu kurulmuştur.

Ancak ne yazık ki süreç içerisinde 
Parababaları iktidarlarının elinde KYK 
de işlevsizleştirilmiştir. Özellikle de 19 
yıllık AKP’giller iktidarı döneminde, 
işçi-emekçi çocuklarına yükseköğre-
tim sürecinde bir nebze de olsa nefes 
aldıran KYK’nin yurt sayılarında ve 
kapasitelerinde bilinçli bir şekilde artış 
yapılmamıştır. İşçi-emekçi dar gelirli 
ailelerden gelen gençlerimiz İki Orta-
çağcı Amerikancı Gücün -AKP’giller 
ve FETÖ’nün- 15 Temmuz Ganimet 
Paylaşım sürecine kadar FETÖ’nün 
abi-abla evlerine, bu sürecin ardın-
dan da diğer cemaat ve tarikat yurtla-
rına-evlerine mahkûm edilmişlerdir. 
Üniversitelerin kayıt günlerinde, üni-
versite yerleşkelerinde stantlar açan 
bu tarikat ve cemaatler, evsiz-yurtsuz 
kalan biçare halk çocuklarını kolayca 
tuzaklarına düşürebilmişlerdir. Ta-
biî bu gidişatta, bizim Sevrci Soytarı 
Sahte Sol dediğimiz grupların ve CIA 
Sosyalisti Bin Kalıplılar Tekkesi’nin 
Özgür-Der, Mazlum Der gibi, Abdur-
rahman Dilipak gibi Ortaçağcı-Gerici-
lerle el ele, başta İstanbul Üniversitesi 
olmak üzere, üniversite kapılarında 
‘Ortaçağcı Demokrasi!’ ye destek, 
“Türbana Özgürlük” eylemlerinin de 
çok büyük katkısı olmuştur.

2008-2009 yılları arasında üniver-
site öğrencilerinin barınma sorunu-
na yönelik çok önemli bir kampanya 
ve mücadele başlatan HKP Gençliği, 
“Ne Cemaat Yurdu, Ne Tarikat Evi. 
YURTKUR Uyuma, Yurt Kur” adlı 
imza kampanyası yürütmüştür. İktida-
rın tüm baskı ve engellemelerine kar-
şın başta Ankara, İstanbul, İzmir, Bur-
sa gibi iller olmak üzere pek çok yerde 
günler süren stantlar kurmuş, afişler 
yapmış, bildiriler dağıtmış ve bin-
lerce imza toplamıştır. Kampanyaya, 
“Ne Cemaat Yurdu, Ne Tarikat Evi 
Yurt-İnsanca yaşanılacak Yurtlar İs-
tiyoruz” pankartı ile İstanbul Taksim 
Meydanı’ndan başlayıp Kocaeli, Bur-
sa ve Eskişehir’den geçerek Ankara 
Yurt-Kur Genel Müdürlüğünün önün-
de sonlanan 3 günlük yürüyüşle devam 
edilmiştir. Genel Müdürlük önünde, 
toplanan binlerce imzanın teslim edil-
mesi sürecinde AKP’giller’in kolluk 
güçleri pankart açılmasını bahane ede-
rek gençlerimize saldırmış ve 43 yol-
daşımızı gözaltına almıştır. Yetmemiş, 
dava açmıştır.

Kısacası, sorun yeni değildir.  19 
yıllık AKP’giller iktidarı döneminde, 
üniversite öğrencilerinin barınma so-
runu, ülkedeki Ortaçağcı-Gerici gidişe 
hizmet etmesi için bilinçlice tırmandı-
rılmıştır.

ÖSYM’nin 2019-2020 yükseköğ-
retim istatistiklerine göre, önlisans 
ve lisans düzeyindeki öğrenci sayısı 

7.541.890’dır. Salgın döneminde bü-
yükşehirlerde kiralar da çok artmış 
ve bu nedenle KYK’ye bağlı yurtlara 
başvuran öğrenci sayısında da artış 
olmuştur. 2020 yılı sonunda Türkiye 
genelinde Kredi Yurtlar Kurumu bün-
yesindeki yurtların 698 bin 289 olan 
kapasitesi, 2021 yılı itibariyle 696 bin 
966’ya gerilemiştir. 30 Aralık 2020 iti-
barıyla 781 olan yurt sayısı, bu yılın 
Temmuz ayında 772’ye düşmüştür. Bu 
rakamlara göre devlet yurtlarının top-
lam kapasitesinin üniversite öğrencisi 
sayısına oranının ne kadar düşük oldu-

ğu aşikârdır. (https://t24.com.tr/haber/
kyk-nin-yurt-kapasitesi-artacagina-a-
zalmis,980175)

Asgari ücretin net 2.825.90 TL ol-
duğu ülkemizde, KYK yurtlarına kayıt 
yaptırabilme şansını yakalayan üniver-
site öğrencilerimizin ödediği ücretler 
ne kadar peki?

KYK yurtları için 1-6 arası sınıf-
lama yapılmış ve 1. tip yurtlardan 6. 
tip yurtlara giderek artan ücretler ve 
depozitolar belirlenmiş. Burada en dü-
şük ve en yüksek rakamları vermekle 
yetinelim. Buna göre en 1. Tip yurtlar 
için depozito 230, ücret  390 TL; 6. 
Tip yurtlar için depozito 314 ve  ücret 
533TL’dir. Görüleceği üzere, en düşük 
yurt ücreti bile asgari ücret ile karşılaş-
tırıldığında durumun vahameti ortaya 
çıkmaktadır. Tabii bir de kalma koşul-
larının üstünlüklerine göre sınıflandırı-
larak ücretler belirlenmiş. Daha kala-

balık odalarda ve daha kötü koşullarda 
kalmaya razı olursanız daha az para 
ödersiniz. Yok, daha az kişinin daha iyi 
koşullarda barınabileceği yurtları seçe-
rim derseniz ücretle artar. Ne acı değil 
mi? Hele de şu salgın sürecinde!

Tüm bunlar oladursun, AKP’giller 
daha neler planlıyorlar, neler yapıyor-
lar halkımızın alın terinden lüpledikleri 
paralarla, babalarının çiftliği gibi kul-
landıkları, yeyim ettikleri kamu malla-
rıyla? Eğitim alanında daha başka neler 
yapıyorlar Laik Cumhuriyet’i yıkıp, 
Faşist Din Devletini kurabilmek için?

2021 yılı için, MEB dahil 7 bakan-
lığın bütçesini geride bırakan Diyanet, 
örgün eğitim kurumlarında yüz yüze 
eğitimin yapılamadığı salgın sürecinde 
Kur’an Kurslarını son sürat devam et-
tirmiş ve Ortaçağcı Ali Erbaş büyük bir 
iştahla: “Bu yıl düzenlediğimiz yaz 
Kur’an Kurslarımızda 1 milyon 906 
bin 615 evladımız Kur’an-ı Kerim 
ile buluştu. Kurslarımıza katılan ev-
latlarımızı tebrik ediyor, değerli ve-
lilerine ve büyük özveri gösteren ho-
calarımıza en kalbi teşekkürlerimi 
sunuyorum” açıklamasını yapmıştır.

Söz konusu açıklamada, 5 Temmuz 
2021-20 Ağustos 2021 tarihleri arasın-
da, 68 bin cami ve 13 bin Kur’an Kur-
su olmak üzere toplam 81 bin noktada 
gerçekleştirilen kurslarda, 110 bin “din 
adamı”nın(!) görev yaptığı, 4-9 yaş 
grubu öğrencilere yüz yüze eğitim ve-
rilirken 10-15 yaş grubundakilere yüz 
yüze ve çevrimiçi, 16-22 yaş grubun-
dakilere ise yüz yüze eğitim verildiği, 
1 milyon 32 bin 615’i erkek, 874 bini 
kız olmak üzere toplam 1 milyon 906 
bin 615 öğrencinin, Kur’an-ı Kerim ile 
itikat, ibadet, ahlâk ve siyer derslerin-
den oluşan temel dini bilgiler konu-
sunda eğitim aldığı ayrıntıları yer al-
mıştır (https://www.cumhuriyet.com.
tr/haber/diyanet-universite-kampusle-
ri-yurt-ve-hastanelerde-kuran-kursu-a-
cacak-1868723).

Tabiî bu kurslar da kesmemiştir 
AKP’giller’i. Eylül ayında, Ali Er-
baş, sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklamada, “TDV öğrenci yurtla-
rı, gençlik merkezleri, cezaevleri, 
hastaneler, YURT-KUR, üniversite 
kampusları vb. yerlerde D grubu 
Kur’an Kursları açıyoruz. Cenab-ı 
Hak hayırlı ve bereketli eylesin” 
demiştir. Daha sonra bu din alıp din 
satmayı, Halkımızı Allah ile aldatmayı 
hızlandıracak olan şeytani planın ay-
rıntıları ortaya çıkmıştır.

Diyanetin 2021 Yılı Kurumsal Mali 
Durum ve Beklentiler Raporu’nun 
“Eğitim Hizmetlerine Yönelik Plan-
lanan Faaliyetler” bölümünde:

Kur’an Kurslarının örgün eğitim 
sisteminin bir parçası olmasının somut 
bir hedef olarak belirlendiği;

4-6 yaş grubu Kur’an Kurslarının 
okulöncesi zorunlu eğitimden sayıl-
masına yönelik olarak MEB ve ilgili 
akademisyenlerle çalışmaların başla-
tıldığı;

13-18 yaş grubunun ilgi, ihtiyaç 
ve seviyelerine uygun müstakil yaz 
Kur’an Kursları programı hazırlanma-
sı çalışmalarının tamamlanacağı;

Yaygın din eğitimi bağlamında er-
ken çocukluk dönemi din ve değerler 
eğitiminde gelecek perspektifi konulu 
çalıştay düzenleneceği;

Çalışan gençliğe yönelik yaygın 
din eğitimi içerik ve planlama çalışma-
ları yapılacağı;

“Gençlere Yönelik Yaygın Din 
Eğitimi” başlıklı bölümünde ise örgün 
eğitime devam eden gençlere yönelik 
yaygın din eğitimi faaliyetleri kap-
samında yaş gruplarına göre uygun 
sınıflar oluşturularak İhtiyaç Odaklı 
Kur’an Kursları Hafta Sonu Öğretim 
Programı ile Camilerde Kur’an Öğreti-
mi, Hafta Sonu Kur’an Kursları Prog-
ramının öncelikli olarak uygulanacağı 
yer almıştır. (https://www.dw.com/tr/
diyanetten-okul-%C3%B6ncesi-ku-
ran-kursu-a%C3%A7%C4%B1kla-
mas%C4%B1/a-59206209)

Yani artık AKP’giller, Faşist Din 
Devletinin harcını oluşturacak Mua-
viye-Yezid, CIA Pentagon İslamı’nı, 
devletin örgün eğitim kurumlarında 
yasal haline getirme sürecini tamam-
lamaya çalışıyor. Çocuklarımızın ve 
gençlerimizin sağlıklı koşullarda La-
ik-Bilimsel-Demokratik-Parasız-Eşit 
Eğitim alması için kullanılması gere-
ken para kaynakları Diyanet eliyle oluk 
oluk Ortaçağcı gericiliğe akıtılıyor.

Okullarımız can çekişirken, kad-
rolu-ücretli öğretmenlerimizin aldık-
ları maaşlar ortadayken ve atanmayan 
öğretmenlerimizin sayısı resmi ra-
kamlara göre dahi 700 bini aşmışken, 
ABD-AB Emperyalistleri ve CIA tara-
fından devşirilmiş TÜGVA, ÖNDER, 
ENSAR, İlim Yayma Cemiyeti gibi 
Ortaçağcı tarikat-cemaat örgütlenme-
lerinin has adamlarının yönetim or-
ganlarında yer aldığı Türkiye Maarif 
Vakfı’na milyarlar aktarılıyor. Vakfın 
Yurtdışı personele ödediği aylık üc-
retin alt sınırının 2 bin 887 dolar, üst 
sınırının ise 6 bin 637 dolar olduğu 
açıklanıyor. (https://www.cumhuriyet.
com.tr/turkiye/maarif-personeli-i-
le-turkiyedeki-ogretmenin-maasi-ara-
sinda-9-kat-fark-var-1872076) Devlet 
bütçesinden çok büyük miktarda para-
lar aktarılarak ülkemizdeki Ortaçağcı 
gidişe “yurt dışı okullar” adı altında 
Afganistan-Pakistan gibi ülkelerde or-
ganize bağlantılar, Taliban’la ilişkiler 
kotarılıyor. Bunun en somut örneği 
İnönü Üniversitesine Taliban militanı-
nın kabul belgesi almasıyla yaşanıyor.

Emine Erdoğan’ın yazdığı iddia 
edilen  “Asırlık Tariflerle Türk Mut-
fağı” kitabı için yaklaşık 1 milyon TL 
tutarında para, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı tarafından yandaşlara peşkeş 
çekiliyor.

AKP’giller’in Reisi, Ali Erbaş ile 
birlikte dualar eşliğinde adli yıl açılışı 
yapıyor. Ortaçağcı gerici Resul Tosun 
Laikliğe karşı tüm nefretini yekten 
dile getiriyor ve Anayasadan kaldı-
rılsın, diyor. Bu Ortaçağcı gidişin pa-
yandalığını yapan Sorosçu Kemal ise, 
2010 yılında “Ben bugün için laikliğin 
tehlikede olduğunu düşünmüyorum. 
Eğer tehlikede dersek bunun altını 
doldurmak lazım, askıda kalır, gerek-
çelendiremem. Din alanında özgür-
lükleri daha da genişletmek gerektiği 
de görülüyor” (https://www.hurriyet.
com.tr/gundem/bugun-icin-laiklik-teh-
likede-diyemem-15837090) diyerek 
Y-CHP’nin Mustafa Kemal’in CHP’si 
ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını 
somutça kanıtlıyor. Kılıçdaroğlu, 2021 
yılı Şubatında da aynı teraneyi tek-
rarlıyor, hem de bu 11 yıl içinde ola-
gelenlere rağmen: “Laiklik ilkesinin 
Anayasa’dan çıkartılacağını tahmin 
etmiyorum. Bu, Erdoğan ya da Devlet 
Bahçeli tarafından dillendirilmiş değil. 
Önemli olan bunun onlar tarafından 
dillendirilmesi.” diyebiliyor. (https://
www.birgun.net/haber/biden-in-onun-
de-taklaya-hazirlar-334022)

E pes doğrusu. Bırakalım hayatın 
diğer alanlarını, Okulöncesinden Üni-
versitelere kadar tüm eğitim kurum-
larımız Ortaçağcı gericiliğin, cema-
at-tarikat militanlarının ellerine teslim 
edilmiş. Laik ve Bilimsel eğitimin esa-
misi kalmamış, o hâlâ tahminlerle(!) 
uğraşıyor.

Sonuç olarak, Ortaçağcı Din Dev-
letine giden yolda kendilerine en bü-
yük engel olarak gördükleri Laikliği 
“dindar ve kindar” bir nesil yetiştirmek 
hedefine yönelik olarak en hızlı biçim-
de eğitim alanında ortadan kaldırdı 
AKP’giller. 2021-2022 yılı eğitim- öğ-
retim yılında yaşanan tüm sorunlar, bu 
ideolojik hedefin yaşam bulması için 
yapılanların ürünüdür.

Sorunun çözümü ise bin yıllardır 
din bezirgânlığı yaparak, insanları Al-
lah ile aldatarak sömürü düzenlerini 
sürdüren Tarihin bu en , en asalak ser-
maye sınıfının, Tefeci-Bezirgân Ser-
mayenin egemenliğini ortadan kaldıra-
cak olan Demokratik Halk İktidarıdır.

Bizler, Halkın Kurtuluş Partisi ola-
rak tüm inancımız ve kararlılığımızla 
bunun için mücadele ediyoruz. Solu-
duğumuz hava, içtiğimiz su, yediği-
miz ekmek kadar gerekli olan Laiklik, 
Demokratik Halk İktidarında gerçek 
anlamıyla yaşamın her alanında uygu-
lanacaktır. İşte o zaman geleceğimiz 
olan çocuklarımız, gençlerimiz, halkı-
mız, aldıkları Laik-Bilimsel-Demokra-
tik-Parasız eğitim yoluyla bilimsel dü-
şünen ve davranan; yaratıcı ve üretken 
insanlar olmanın gururunu ve mutlulu-
ğunu yaşayan yurttaşlar olacaklardır.q
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Partimiz; basında yer alan haberler 
doğrultusunda Kamu Kurumu 

olan TRT’nin AKP’li yöneticilerinin 
Şeytan Rıdvan Dilmen ile yaptığı 
anlaşma karşılığında, Şeytan’a aylık 
710 bin, yıllık 8,5 milyon TL tutarında 
ödeme yapılacağı iddiaları nedeniyle 
suç duyurusunda bulunmuştu. Bu 
suç duyurumuzun Sosyal Medyada 
ve kamuoyunda geniş yankı bulması, 
kamu malını peşkeş çeken TRT 
Yöneticilerini ve bu peşkeşten 
nemalanan Şeytan Rıdvan’ı oldukça 
rahatsız etmiş.

O kadar rahatsız etmiş ki TRT 
Yöneticilerini ve Şeytan’ı; bir 
panik havası sarmış kendilerini. 
Suçluluk telaşıyla birbirlerinden 

habersiz yaptıkları açıklamalar da 
açıklamalar arasındaki tutarsızlıklar 
da suç duyurumuzun ne kadar yerinde 
olduğunu, TRT Yöneticilerinin 
ve Şeytan Rıdvan’ın suçüstü 
yakalandıklarını gösteriyor.

TRT’nin yaptığı açıklamalara 
bakalım.

Şöyle başlıyor: “TRT’de 
spor programlarına çıkan 
yorumcularımıza yönelik sistematik 
bir şekilde yürütülen ve yalana 
dayanan algı operasyonları belli 
bir süre dikkate alınmamıştır. 
Bazı art niyetli kesimlerin kendi 
menfaatleri adına giriştikleri bu ilgi 
çekme çabasına katkı sağlamamak 
için şu ana kadar bir açıklama 

yapılmamıştır. Bununla birlikte söz 
konusu yalan ve iftiraların TRT’nin 
kurumsal itibarına zarar verme 
aşamasına gelmesi ve son süreçte 
siyasete malzeme edilmesi nedeniyle 
kamuoyuna açıklama yapma 
ihtiyacı hasıl olmuştur.”

Soru 1: Yalana dayalı algı 
operasyonları sistematik ise, demek ki 
dizgeli, yöntemli, düzenli bir “saldırı” 
söz konusu. Yani yeni değil bu saldırı, 
öncesi de var.

E o zaman soru 2: Bugüne kadar 
niye beklediniz? Ya da niye şimdi 
harekete geçme ihtiyacı duydunuz?

TRT’den el cevap: “Siyasete 
malzeme edil”miş.

Bre kamu malı yiyiciler, kamu 
malını peşkeş çekenler; siz Halkın 
vergileriyle kurulan, yayın yapan, 
Halka tarafsız hizmet götürmesi 
gereken TRT’yi AKP’giller siyaseti 
için kullanırken sesiniz çıkmıyor, 
her türlü olanağı AKP’giller ve 
yandaşlarının emrine sunuyorsunuz, 
o zaman siyasete malzeme olmuyor 
da Halkın parasının hesabını soran 

çıkınca mı siyasete malzeme oluyor?
Yapmayın o zaman, dağıtmayın 

sizin olmayan paraları, asgari ücretin 
8 bin TL olduğunu sanacak kadar 
ülkesinden, vatanından, vatandaşın 
durumundan bihaber bir Şeytan’a.

TRT devam ediyor açıklamalarına:
“Yalan ve iftiraya dayalı haberlerin 

hedefinde olan Rıdvan Dilmen ve 
diğer spor yorumcularımızın aldığı 
ücretlere ilişkin gerçekle uzaktan 
yakından ilgisi olmayan rakamlar 
bilinçli olarak gündemde tutularak, 
TRT’nin kurumsal itibarına zarar 
verilmek istenmektedir. Zira, Rıdvan 
Dilmen ve TRT bünyesinde yer alan 
diğer spor yorumcularının ücretlerine 
dair ortaya atılan rakamlar asla 
doğru değildir, akıl ve mantık dışıdır, 
haksız bir şekilde ithamda bulunan 
kişilerin hayal ürünüdür.”

TRT Yöneticileri suçluluk telaşıyla 
debelendikçe batıyorlar, battıkça 
debeleniyorlar. Yahu ödediğiniz 
rakamların gerçekle uzaktan yakından 
ilgisi yoksa açıklayın rakamları; siz 
de rahat edin kamuoyu da rahatlasın. 

“Haksız bir şekilde ithamda bulunan 
kişilerin hayal ürünü” ise gösterin 
anlaşmayı, anlaşmanın tutarını ve 
ödeme belgelerini, olay hayal ürünü 
olmaktan çıksın. Hayal gördüğünü 
iddia ettiklerinizi “utandırın”, “uykuda 
imişiz, hayal görmüşüz, meğer gerçek 
değilmiş” dedirtin.

Akıl ve mantık dışı ise Şeytan’a 
ödediğiniz aylık 710 bin, yıllık 8,5 
milyon TL; gelin bir akıllılık yapın 
bu kadar değil şu kadar ödüyoruz 
deyin, size iftira edenler desin ki “ne 
kadar mantıksız davranmışız”. Ama 
yok, bunu yapamıyorsunuz, gizliden 
fırıldak çevirmeye alıştınız. Asgari 
ücretin 2.825 TL 90 Kuruş olduğu 
ülkemizde, (Şeytanın sandığı gibi 8 bin 
TL değil) açıklayacağınız rakamların, 
iki üç laklak karşılığında ödeneceğini, 
tepki toplayacağını hesap edersiniz. O 
kadar da akılsızlık yapmazsınız.
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Özetçe,  yıllar önce danışmanı Cüneyt 
Zapsu aracılığıyla söylediği şeyi bu 
kez doğrudan, aracısız söyleyebilmek 
için: “Beni deliğe süpürmeyin, kul-
lanın.”

Din alıp satma meselesine gelir-
sek; bundan sonra, şimdiye kadar ol-
duğundan çok daha hızlı ve ağırlıklı 
olarak din sömürüsü üzerine oynaya-
cak… Hızla Afganistan Taliban’ı veya 
El-Kaide-El-Nusra ve IŞİD çizgisi-
ne-hattına kayacak… Böyle yaparak 
Türkiye’nin dört bir yanını örümcek 
ağları gibi sarmış ve cahil, yoksul 
insanlarımızı kurbanlık koyun gibi 
ölüme gönderme görevini üstlenmiş 
olan, hepsi de birer Ortaçağcı Din 
Derebeyliği olan Tarikat ve onlara 
bağlı Cemaatlere; “Bakın en dindar 
biziz,  siz ne isterseniz yaparız, bizden 
istediklerinizi de size veririz. Devletin 
tüm kurum ve imkânları hizmetinize 
açıktır”, mesajı vererek onları kendi 
etrafında sımsıkı toplamaya çağırmış 
olacaktır. Böylece de oylarını almış 

olacaktır…
Sayıları yüz kırk bini bulan imam 

ve cami görevlilerinin de etrafında 
firesiz kenetlenmiş olacağını düşün-
mektedir, Kaçak Saraylı Hafız. 

Bu yüz kırk bin 
din görevlisi zaten 
bugüne değin hep din-
ci ve Amerikancı ikti-
darların profesyonel 
kadroları olarak işlev 
görmüşlerdir…

Eski FETÖ’cü 
Diyanet İşleri Başka-
nı Ali Erbaş, bundan 
sonra çok daha sık 
olarak meydanlarda, 
ekranlarda olacaktır 
artık.

Eskiden FETÖ’y-
le kankaydı Tayyiban, 
şimdi de Ali Erbaş ve avanesiyle en 
aşırı biçimde iş tutacaktır. Tayyiban 
da, Ali Erbaş avanesi de İslam’ı bir 
tapınak dini haline getirmişlerdir. Na-

maz, oruç, hac, zikir, takke, sarık, cüb-
be gibi ritüellere ve kıyafetlere indir-
gemişlerdir.

Bakın; bunlar lükse, şatafata sara-
ya, saltanata meftundurlar. 

Hz. Muhammed ve onu izleyen üç 
halifenin, Ebubekir, Ömer ve Ali’nin, 
oldukça sade, ümmetin en yoksulları-
nın düzeyindeki yaşam biçimi bunları 

hiç ilgilendirmemektedir… Bunlar, 
tam tersi bir yol tutturmuşlardır… Fira-
vun’un, Karun’un, Muaviye-Yezid’in 
yoludur bu. Bunlarda yalan dolan, dü-
men, hile, kandırmaca, iftira, kin ve 
nefret diz boyudur… Ve de kamu malı 
hırsızlığı ve de vatan satıcılık ve de 
ABD hizmetkârlığı bunların hayatının 
en önemli özellikleri olmuştur.

Hep söyleyegeldiğimiz gibi Tayyi-
ban, bir Ortaçağcı Din Devletine git-
menin özlemi içinde olmuştur. Çünkü 
temsil ettiği Antika Tefeci-Bezirgân 
Sermaye Sınıfının ideolojisi budur. Ora-
ya gidebilirse rahata kavuşabileceğini 

düşünmektedir. Fakat ya-
nılmaktadır.

Hem asla Türkiye’yi 
bir Taliban, El-Kaide Af-
ganistan’ı yapamayacak-
tır; Türkiye’nin sosyal 
dinamikleri, tarihsel 
gelişimi buna izin ver-
meyecektir hem de öz-
lemini duyduğu bir din 
devleti inşa edebilse bile 
orada Tayyiban’ı kandan, 
ölümden, kargaşa ve ça-
tışmadan başka hiçbir şey 
beklemiyor olacaktır.

“Yolun sonu görünü-
yor”, Hafız…

Bütün oyunların, hilelerin, dümen-
lerin, ABD işbirlikçiliklerin ve din 
alıp satmaların boş düşmeye mahkûm-

dur. Hiçbiri senin Kaçak Saray’ını 
kurtaramayacaktır.

İster bütün vekillerini, Resul To-
sun gibi bağırt; “Laiklik Anayasadan 
çıkarılmalıdır”, diye. İster Ali Erbaş 
ve benzerlerini mezuniyet törenlerine 
“Adli” yıl açılış törenlerine ve daha 
bilumum törene, toplantıya taşı, ora-
larda dualar ettir, sen de yanında dur 
içtenlikli Müslümanmış gibi ellerini 
açarak; bu numaraların hepsi boştur 
artık.

Kitleler yaptıklarınızın, tıpkı senin 
sahte diplomaların gibi bir kandırma-
cadan ibaret olduğunu görmeye başladı 
artık… Sizin “Süleyman Sofralarınızı” 
da görüyor, kendi İşsizlik Ve Pahalılık 
Cehenneminde yanışını da…

Yani Hafız, “durmak yok” düşüşe, 
tekerlenişe, bayır aşağı yuvarlanışa de-
vamdır artık…

Ve bayırın dibinde ne mi bekliyor 
sizi, Hafız? 

Çelik Bilezik… Emri sadece yasa-
lardan ve vicdanından alan, bağımsız 
ve tarafsız savcı ve yargıçların oluştur-
duğu gerçek ağır ceza mahkemeleri…

Bundan kaçış, kurtuluş yok.
Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

14 Eylül 2021

Başyazı
Nurullah Ankut

Baştarafı sayfa 1’de

Ne Amerikalı Emperyalist Efendilerin
ne de din alıp satman kurtarabilecek,

Sultanı olduğun
Hırsızlar İmparatorluğu’nu yıkılmaktan…

Baktı ki kendi Şeytanlığı sadece futbol 
oynadığı dönem için geçerli, ülkenin 
bütün değerlerini yağmalayan, kamu 
mallarını kendi yandaşlarına hukuk, 
kanun, ahlâk dinlemeden peşkeş çeken 
AKP’giller var; Şeytanlığıyla araya 
girip golleri attı Rıdvan Dilmen, yani 
kamu veya özel bütün görsel ve yazlı 
medyadan ettiği laklaklar, geyik çe-
virmeler karşılığında halkımızın deyi-
miyle malı götürmeye başladı.

İşte Partimizin son suç duyuru-
su bir Kamu Kurumu olan TRT’nin 
AKP’li yöneticilerinin Şeytan Rıdvan 
Dilmen ile yaptığı anlaşma. Bu anlaş-
manın karşılığında Şeytan’a yapılan 
aylık 710 bin, yıllık 8,5 milyon TL 
tutarında ödeme için suç duyurusunda 
bulunduk.

 Bu kabul edilemez. Bu sineye çe-
kilemez. Halkın sırtından sırf Kaçak 
Saray’ın gediklilerinden diye bir ki-
şiye hiçbir değeri olmayan laklakları 
için milyon TL’ler aktarılamaz. Kaldı 
ki TRT Halkın vergileriyle ayakta du-
ran bir Kamu Kurumu. Hiç kimsenin 
Halkın parasını çarçur etmeye hakkı 

yoktur. Halkın parasını yandaşlarına 
peşkeş çekenlerden de eninde sonunda 
hesabı sorulur. 

Halkın Kurtuluş Partisi’nin Prog-
ramında Spora bakışımızşöyle yer al-
maktadır:

“SPOR: Kulüplerimize memleket 
ve dünya ölçüsünde tam hareket ser-
bestlikleri tanınacak. Spor, kalp vb. 
iç organları yıpratan, zekâ aleyhine 
adale urlaşmasına yol açan ve birkaç 
“kahraman” yetiştirmek için yüz 
binlerce kişiyi seyirci durumunda 
battallaştıran; afyonlaştırılmış, ku-
marlaştırılmış şeklinden çıkarılacak. 
Sporla hareketlerimiz şiirleşecek ve 
zekâmız sosyalleşecek. Milyonları-
mızın vücut ve dimağ (zihin, bilinç) 
ahengini arttırmak için, her çağda 
ve her sağlıkta insanımıza spor alanı, 
âleti ve imkânı sağlanacak.”

AKP’giller’in en tepesinden en 
aşağıdaki bürokratına kadar Spora ba-
kışı ise şöyle özetlenebilir ve bu, aslın-
dan yaşamın her alanına bakışlarının 
da bir özetidir: 

Daha çok para, daha çok kâr, 
daha çok rant, daha çok vurgun, 

daha çok soygun. AKP’giller; “zekâ 
aleyhine adale urlaşmasına yol açan 
ve birkaç”Şeytan“yetiştirmek için 
yüz binlerce kişiyi seyirci durumun-
da battallaştıran; afyonlaştırılmış, 
kumarlaştırılmış” Spor anlayışına 
sahipler. Son yaptığımız suç duyurusu 
aynı zamanda bu anlayışlarına karşı 
da yapılmış bir suç duyurusudur. Suç 
duyurumuz sonrası Partimizin MYK 
Üyesi Adnan okur Yoldaş’ın yaptığı 
açıklama aşağıdadır:

Değerli Halkımız;
Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu-

gün bir suç duyurusunda daha bulu-
nuyoruz. AKP’giller’in vurgunuyla, 
soygunuyla, kamu malını peşkeşiyle 
uyanmadığımız bir günümüz geçmiyor 

artık.
Onların bu vurgunlarına, soygun-

larına, kamu malını peşkeşlerine karşı 
da, en kamucu, halksever, haksever, 
vatansever partisi HKP olarak bizim 
mücadelelerimiz devam ediyor, devam 
edecek.

Bugünkü suç duyurumuzun konu-
su; Mustafa Kemal’in “Ben sporcu-
nun zeki, çevik ve aynı zamanda ah-
lâklısını severim” özdeyişine uyma-
yan, Asgari Ücretin 8 bin TL olduğunu 

sanacak kadar dünyadan bihaber bir 
emekli futbolcuya, Halkın vergileriyle 
kurulan ve Halkın Vergileriyle yayını-
nı devam ettiren TRT’nin Yöneticileri-
nin yapacağı ödemeler.

Başka ülkelerde olsa hükümet dü-

şürecek kadar yüksek olan ödemeler, 
maalesef ülkemizde sessizce geçişti-
rilmeye çalışılıyor. Rakam çok yüksek. 
Aylık 710 bin, yıllık 8,5 milyon TL. 
Eski parayla 8,5 Trilyon.

Rıdvan Dilmen’in bilmediği Asgari 
Ücretin tutarı 2.825 TL 90 Kuruş. Yani; 
yayın ilkeleri arasında kamu yararını 
korumak ve kollamak, devletin ekono-
mik menfaatlerinin gereklerine uymak 
da olan TRT, bir kişiye 251 Asgari Üc-
retliye ödenen toplam ücret kadar öde-
me yapmaktadır. Bu TCK 257’ye göre 
görevi kötüye kullanma suçudur.

TRT Genel Müdürü, Genel Müdür 
Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Rıdvan Dilmen bu suçu işlemişlerdir.

Ve bu suç şikâyete bağlı bir suç 
değildir. Savcıların öğrendiği andan 
itibaren harekete geçip gerekli soruş-
turmayı yapmaları gerekirken şu ana 
kadar savcılar bu suçu görmediler, 
duymadılar, bilmediler.

Ama HKP olarak bir kez daha ta-
rihi sorumluluğumuzu yerine getirdik, 
bu suçu da kayıt altına aldırdık. Uma-
rız şu ana kadar harekete geçmeyen 
savcılar suç duyurumuzu ihbar kabul 
edip harekete geçerler.

17 Eylül 2021

HKP Genel Merkezi

Kamu Kurumu TRT’den Rıdvan Dilmen’e 
yıllık 8,5 milyonluk kıyak:

Boşuna takılmamış “Şeytan” Lakabı
Baştarafı sayfa 1’de

HKP’den:

TRT ve Rıdvan Dilmen’e cevabımızdır:
TRT ve Şeytan Rıdvan yolsuzlukları

açığa çıkınca kıvranıyorlar,
kıvrandıkça kıvırtıyorlar,

kıvırttıkça yalanlar döktürüyorlar
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En iyi savunma saldırıdır ya, 

devam ediyor TRT yöneticileri 
açıklamalarına:

“Bununla birlikte söz konusu 
yalan ve iftiraların TRT’nin 
kurumsal itibarına zarar verme 
aşamasına gelmesi ve son süreçte 
siyasete malzeme edilmesi nedeniyle 
kamuoyuna açıklama yapma 
ihtiyacı hasıl olmuştur.”

Bu ve benzeri yolsuzluk, peşkeş, 
kamu malı aşırıcılık, zimmet, irtikap 
ve bilcümle kamuya karşı işlenen 
suçların hesabını sormak, sizin 
gibilerin itibarsızlaştırdığı kurumların 
itibarını yeniden inşa edebilmek 
içindir HKP’nin suç duyuruları. 
İtibarsızlaştıran sizsiniz asıl.

Yok öyle yağma. Halkın sırtından 
ödeyin paraları, yağmalayın kamu 
kurumunu, yandaş “sporculara”, 
“sanatçılara”, “gazetecilere”, 
“yazarlara” peşkeş çekin,  TRT 
ekranlarını AKP’giller’in borazanı 
hale getirin, ondan sonra foyanız ortaya 
çıkınca saldırın. Sizlerin TRT’ye 
verdiği zararı şu ana kadar hiç kimse 
veremedi. TRT’yi, AKP’giller’in Halk 
Düşmanı siyasetine alet eden asıl 
sizlersiniz.

TRT Yöneticileri diyor ki 
açıklamalarının devamında:

 “Gerek sosyal medyada gerekse 
kamuoyunda ismi zikredilen 
spor yorumcularımız, devlet 
televizyonunda yer almanın 

gururunu ve itibarını her türlü 
maddi kazanımın üstünde 
tutmaktadır. Söz konusu iftiraların 
hedefinde olan yorumcularımız 
çok büyük fedakârlıkta bulunarak 
ve gönül bağını önceleyerek 
TRT ekranlarında program 
yapmaktadırlar.”

Ancak Şeytan da bir açıklama 
yapıyor:

“TRT’de 3. yılım toplamda. 
1 TL para almadım. Almayı da 
düşünmüyorum. Çünkü ben 
ekmeğimi yedim çok şükür. 
Yalanlarla, iftiralarla olmaz. 
Sözleşmem de yok. Sağ olsunlar beni 
bu ekranda görmek istediler. Hem 
kurum, hem vatandaş sağ olsunlar.”

Açıklamalardaki çelişkiyi 
gördünüz mü? Panikle birbirlerini nasıl 
da yalanlıyorlar ve açık düşüyorlar. 

Ziya Paşa da size cevap versin:
En ummadığın keşf eder esrâr-ı 

derûnun,
Sen herkesi kör, âlemi sersem mi 

sanırsın?
Günümüz Türkçesiyle söylersek;
En ummadığın senin içyüzünü 

keşfeder,
Sen herkesi kör, halkı sersem mi 

sanıyorsun?
Sizler gerçekten Ziya Paşa’nın 

dediği gibi herkesi kör, sağır mı 
sanırsınız? TRT; rakam bu kadar 
yüksek değil, “gerçekle uzaktan 
yakından ilgisi olmayan rakamlar” 

diye açıklama yapıyor. Yani ortada bir 
rakam var.

Şeytan Rıdvan da diyor ki; “1 TL 
para almadım.”

Hanginiz doğru söylüyor? Para 
alıyor mu almıyor mu? Anlaşma var 
mı yok mu?

TRT; “yorumcularımız çok 
büyük fedakârlıkta bulunarak 
ve gönül bağını önceleyerek 
TRT ekranlarında program 
yapmaktadırlar” diyor. Şimdi nasıl 
çok büyük bir fedakârlıkta bulunmuş 
Şeytan Rıdvan, açıklayın. Gönül 
bağını önceleyerek program yapmaya 
başlamışsa aklına yeni mi geldi TRT 
ile olan gönül bağı. O zaman sormazlar 
mı adama, şu ana kadar niye özel 
TV’lerde boy gösterdi, diye?

Burada Halkımızın bu tür 
durumlarda söylediğini söyleyelim: 
“De gedin yav!”

O kaymağı bırakıp gelmesi, siz 
TRT Yöneticilerinin Rıdvan Dilmen’e 
baklava üstü kaymak sunmanızdan 
olmasın?

Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
bizler Türkiye Devrimi’nin önderi 
Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencileriyiz. 

Tefeci-Bezirgân Sermayenin 
günümüzdeki siyasi temsilcisi 
AKP’giller’in içyüzünü çok çok iyi 
biliriz. Çünkü biz AKP’giller’in temsil 
ettiği Ortaçağcı zihniyetin içyüzünü 
keşfeden bir Önderin devamcılarıyız.

AKP’giller’in en tepesinden en 
aşağıdaki bürokratına, sporcusuna, 
sanatçısına kadar taptıkları tanrı 
Para Tanrısıdır. Paranın kokusunu 
almadan, ortada bir nemalanma, bir 
ikbal görmeden adım atmazlar. O 
yüzden hiç kimse “gönül bağı”ymış, 
“fedakarlık”mış, “ekmeğini yedim”miş 
teranelerini yutturmaya kalkmasın. 

Yemezler. “Hülooğğ”cularınız, kör, 
sersem olabilirler ama biz değiliz. 
Emekçi halkımız kör, sersem değil.

Yayın ilkeleri arasında:
“Haberlerin toplanması, 

seçilmesi ve yayınlanmasında 
tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk 
ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik 
ve metotlarına bağlı olmak,

“Kamuoyunun sağlıklı ve 
serbestçe oluşabilmesi için 
kamuoyunu ilgilendirecek 
konularda yeterli yayın yapmak; tek 
yönlü, taraf tutan yayın yapmamak 
ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar 
çevresinin, inanç veya düşüncenin 
menfaatlerine alet olmamak” olan 
TRT’yi bu ilkelerinden saptırdınız. 
Ne tarafsızlık, ne doğruluk bıraktınız. 
Tek yönlü, taraf tutan yayıncılığınızla 
TRT’yi AKP’nin, yandaşlarının inanç 
ve düşüncelerinin menfaatlerine alet 
ettiniz. AKP’giller’in siyasi ekranı 
oldunuz.

Elbette bu devranınız hep 
böyle dönmeyecek. O ekranlar, o 
radyolar yeniden TRT’nin, unutulan, 
unutturulan yayın ilkelerine yani 
özüne dönecek.

O günler gelecek. Ortaçağ 
karanlığınızla kararttığınız ekranlar 
yeniden aydınlanacak.
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Nasıl bir tutarsızlıktır, nasıl bir 
aymazlıktır, nasıl bir çalkalamadır 

bu, insanın aklı almıyor. İnsan olarak 
yaşayanların da aklının alacağı türden 
değil siz TRT Yöneticilerinin yaptığı…

Partimizin; Rıdvan Dilmen’e TRT 
tarafından ödenen paralarla ilgili 
olarak basında çıkan haberler üzerine 
harekete geçip suç duyurusu yapması, 
yaptığımız suç duyurusunun çok büyük 
bir yankı uyandırması telaşlandırdı 
sizleri. Halkımızın, ödediği vergilerin 
AKP’giller’in yandaşlarına peşkeş 
çekildiğini öğrenecek olmasının 
telaşıydı bu. İşte bu suçluluk telaşıyla 
abuk sabuk açıklamalar yapmaya 
başladınız.

Yaptığınız açıklamalarda dürüstlük 
yok, mertlik yok, açıklık yok, hiçbir 
netlik yok.

Ne var?
Acizlik, suçüstü yakalanmanın, 

cilalarınızın dökülüp foyalarınızın 
açığa çıkmasının telaşı var.

Son açıklamanızda diyorsunuz ki; 
“TRT tarafından Sayın Dilmen’e 

teklif edilen ücretin bugüne 
kadar açıklanmamasının nedeni, 
bir yandan Kurum bünyesinde 
çalışanların kişisel bilgilerini 
diğer yandan TRT’nin piyasadaki 
rekabetçi niteliğini korumak 
arzusudur. TRT’nin marka değeri 
yüksek bir spor yorumcusuna 
yaptığı teklifin bilinmesi rekabet 
gücünü zedeleyen bir faktördür.”

İşte bu sizlerin kamuya, kamu 
kurumlarına bakışınızı netçe yansıtıyor. 
Kaçak Saraylı Reis’inizin Devleti bir 
Anonim Şirket gibi yönetmesinden, 
bütün kritik bakanlıkları özel şirket 
sahiplerine emanet etmesinden 
aldığınız feyzle, Halkın vergileriyle 
yayın yapan TRT’yi diğer özel 
televizyon kanallarıyla rekabet 
edecek özel bir televizyon kanalına 
dönüştürdüğünüzü itiraf ediyorsunuz 
aslında.

İlk açıklamanızda “gerçekle uzaktan 
yakından ilgisi olmayan rakamlar” 
diyorsunuz. Dürüstçe, mertçe şu 
rakamı teklif ettik, diyemiyorsunuz. 
Sonra 60 bin teklif ettik kabul etmedi 

diyorsunuz, son açıklamanızda. Bunu 
da demek zorunda kaldınız aslında. İlk 
açıklamada yaptığımız tutarsızlıkları, 
son açıklamada yapmayalım, bir gün 
önce Rıdvan Dilmen rakamı açıkladı, 
bu sefer birbirimizi yalanlamayalım, 
diye düşündünüz.

Ey TRT Yöneticileri; ne hale 
getirdiniz; bağımsız, Halkımızın 
duygularına hitap eden, olayları 
olduğu gibi Halka yansıtan, olayları 
yansıtışıyla, kültürel ağırlığıyla, 
kaliteli eğlencesiyle insanımızı 
gerileten değil ilerleten, Türkiye’nin 
Radyosu, Türkiye’nin Televizyonu 
olması gereken bir kurumu…

TRT’yi A Haber’in TRT logolu 
kardeşine dönüştürdünüz. Hiçbir 
fark bırakmadınız aralarında. Tıpkı 
onlar gibi TRT’yi de AKP’giller’in 
zulmünü, ülkemizi düşürdükleri acı 
durumu göstermeyen, AKP’giller’i 
allayıp pullayan bir medya kuruluşuna 
dönüştürdünüz. Halkımız umurunuzda 
değil. Halkımızın çektiği acılar, 
ekonomik zorluklar, geçim sıkıntısı hiç 
mi hiç ilgilendirmiyor sizleri. Kaldı ki 
derdiyle dertlenmediğiniz bu halkın 
vergileriyle ayakta duruyor TRT. 
Sizin tek derdiniz sizleri o makamlara, 
AKP’giller’in yayın organına 
dönüştürme görevi için getiren Kaçak 
Saray’ın ömrünü uzatmak.

Sizlerin kendi alanlarında başarılı 
sporcuları gözünüze kestirmeniz de 
bundan. Bu sporcuların spordaki 
başarılarından Kaçak Saray’ın yayın 

organına dönüştürdüğünüz, halkla 
bağını kopardığınız TRT’ye ve oradan 
nemalanan kendinize meşruiyet 
kazandırmaya çalışıyorsunuz. 
Emekli futbolcuları alıp çamurlara 
buluyorsunuz, onları da kendi 
bataklığınıza çekiyorsunuz.

TRT’ye çıkabilme, ekranlarda yer 
alabilme kriterlerini değiştirdiniz. 
Devletin bütün kurumlarında olduğu 
gibi TRT’de de liyakati ortadan 
kaldırdınız, Kaçak Saray’a yalamalığı 
tek kriter haline getirdiniz. Hiçbir 
sanatçı nosyonu olmayanlara, Kaçak 
Saray’ın isteği doğrultusunda her 
türlü film çeviren düz yatanlara eğri 

oturanlara yıllarca paraları akıttınız, 
akıtmaya devam ediyorsunuz.

Halkın tarafsız, özgür, objektif 
haber alabilme, bilgilenme hakkını 
elinden aldınız. Kanuna uygun, hukuka 
uygun, kamu etiğine uygun hiçbir 
işiniz yok sizlerin. Bütün işleriniz 
AKP’giller ve Kaçak Saraylı Reisiniz 
gibi gayrı meşru, gayri kanuni, gayri 
hukuki.

Kamu Kurumu TRT’yi yıpratan da 
sizlersiniz. Yıllarca, vücuda yapışan 
kenenin insanın kanını emmesi 
gibi TRT’nin kanını emdiniz, yiyip 
bitirdiniz.

Siz FETÖ’cü, FETÖ övgülerini 
şiirle taçlandıracak kadar FETÖ 
sevdalısı Hilal Kaplan’ı TRT’nin 
Yönetim Kuruluna atadınız. Ne özelliği 
vardı Hilal Kaplan’ın, AKP’giller 
yandaşı olması dışında.

Ne derseniz deyin, hangi 
açıklamayı yaparsanız yapın, sizlere 
güvenmiyoruz, inanmıyoruz. Son 
açıklamanızda piyasacı anlayışınızla 
“yükselen marka” diyorsunuz ya 
TRT’ye; sizlerin yükselttiği yandaşlara, 
Kaçak Saray müdavimlerine 
aktardığınız paralar. Ortaçağcı 
Gericiliğin, AB-D Emperyalist 
Kültürünün, Dinsel Dogmaların, 
Muaviye-Yezid, günümüzdeki adıyla 
CIA-Pentagon İslamı’nın borazanına 
dönüştürdüğünüz TRT Halkımız 
tarafından da izlenmiyor, bunu da 
bilesiniz.

Partimizin yapmış olduğu 
suç duyurusu sonrası arka 
arkaya açıklamalar yayınlıyor 
olmanız; hukuksuzluğunuzun, 
kanunsuzluğunuzun, vicdansızlığınızın 
saklanamayacak, gizlenemeyecek 
şekilde ortaya çıkıyor olmasının 
verdiği telaştır. Siz AKP’giller’in, 
TRT Bürokratlarının; kurumun 
itibarını, güvenilirliğini, saygınlığını 
düşündüğünüz filan yok.

Bunları düşünen yöneticiler; çok 
başarılı bir futbolcu da olsa, milli 
maçlarda insanımızın milli duygularını 
şahlandırmış da olsa, Türkiye’nin 
Coğrafi Bölgelerini bile bilemeyecek, 
ki ilkokul bilgisidir, Asgari Ücretin 8 
bin TL olduğunu sanacak kadar “bilgi” 
sahibi olan birini ekranlara yorumcu 
olarak çıkartmaz.

Rıdvan Dilmen’e de uyarımızdır:
Rıdvan Dilmen, sen Halkçı 

Hukukçu Yoldaş’ımız, Partimizin 
MYK Üyesi Av. Doğan Erkan’ın Halk 
TV’de katıldığı programda Mustafa 
Kemal’i sevdiğini, saydığını söyledin, 
bu güzel. Ama arkasından “Sayın 
Cumhurbaşkanı”nı da sevip saydığını 
söyledin…

Bak bu olmaz. Bu uymaz. Bu 
yanlış. Mustafa Kemal’i nasıl 
sevilebilir, Mustafa Kemal’e ve en 
yakın silah arkadaşlarına “Ölmüş 
İnek” “İki Ayyaş” diyen biri?

Nasıl saygı duyulabilir, 
Ayasofya’da Mustafa Kemal’e ve 
Birinci Kuvayimilliyecilere zalim ve 
kâfir denilmesini, lanet okunmasını 
onaylayan birine?

Hangi yüreğe, hangi akla uygun 
düşer, “Keşke Yunan Galip Gelseydi” 
diyen Fesli Kadir meczubunu baş tacı 
eden Kaçak Saraylı’ya methiyeler 
düzmek?

Bak Rıdvan Dilmen, sen 

Mütareke yıllarında işgal görmüş bir 
memleketin çocuğusun. Memleketi 
işgalden kurtaranlar Mustafa 
Kemal’in önderliğinde savaşan 
Birinci Kuvayimilliyeciler. Onlar 
kurtardı senin ninelerini emperyalist 
çapulcuların tecavüzünden. 
Kuvayimilliyeci Atalarımız 
olmasaydı, o yiğitler olmasaydı; 
sen Rıdvan Dilmen olmazdın. İşte, 
Emperyalist Yedi Düvelin zulmünden, 
tecavüzünden Halkımızı kurtaran o 
yiğitlere, o kahramanlara, o atalarımıza 
hakaretler eden, onların izini tozunu 
silmeye çalışan birine sen methiyeler 
düzüyorsun. Yapma bunu…

Sen insanlıklarını gönüllü olarak 
bırakmış, yalamalıkla prim yapma, 
bir yerlerde tutunma telaşında olan 
düşkün Abdülkadir Selvi’lerin, düşkün 
Yavuz Bingöl’lerin Kaçak Saray 
tavaflarına, eğlencelerine katılma. 
Bak Rıdvan Dilmen; sen dönebilirsin. 
Utanma duygunu kaybetmemişsin. 
İnsani duygular, vicdan kalmış sende, 
kırıntı kabilinde de olsa. Aklını başına 
devşir, içinde olduğun bataklığı gör: 
AKP’giller’den yana bir umudumuz 
yok, onlar iflah olmazlar. Ama sen 
az da olsa bir umut vaat ediyorsun. 
Kurtar kendini bu Dördüncü Tür 
Yaratıklardan. Dön insanlığına…

Son Söz olarak Rıdvan Dilmen; 
sen de, TRT Yöneticileri de bizlere 
karşı suç duyurusunda bulunacağınızı, 
hukuki mücadelenin devam edeceğini 
açıklamışsınız.

Biz Halkın davasını güdüyoruz. 
Biz “Vatan aşkını söylemekten ve 
gereğini yapmaktan korkar hale 
gelmektense ölmeyi yeğ tutan” İkinci 
Kuvayimilliyecileriz. 

Hiç kimse “Bizi yargılayamaz, 
bizi korkutamaz, yıldıramaz, uğruna 
yaşamımızı ortaya koyduğumuz 
davamızdan bizi geri döndüremez!”.

Bunu da böyle bilin!
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HKP’den:

TRT’nin son yaptığı basın açıklamasına cevabımızdır:
Ey AKP’giller, Kamu Kurumu TRT’yi ne hallere düşürdünüz…

Ne itibar bıraktınız, ne güvenilirliğini, ne saygınlığını…
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Yüksek gıda fiyatları uzun zaman-
dır gündemimizde. Nasıl olmasın, 

cebimizi yakıyor. Pazara, markete git-
mek cesaret istiyor. Üstelik fiyatların 
artışının önlenmesi bir yana fiyatlar 
her geçen gün daha da artıyor.

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldı-
rım ve İrfan Donat, gıda fiyatları 
konusunu yazılarında sık sık gündem 
ediyor ve önemli araştırma sonuçları 
paylaşıyorlar.. Bu yazımızda onların 
yayınladığı verilerden de yararlana-
cağız. Yazımızın konusunu yeterince 
detaylandırabilmek için iki bölüm ha-
linde yayımlayacağız.

Yazımızın başlığındaki sorunun ce-
vabını arayalım. Gıda fiyatları neden 
artıyor?

Gıda fiyatlarının yüksekliği, 
AKP’giller’in zincir marketlere güya 
gözdağı vermesiyle, tek başına bura-
lara baskınlar yapıp cezalar yazma-
sıyla çözülebilecek bir sorun değil. 
Gıda fiyatlarındaki artışın nedenlerine 
odaklanmak ve ucuzluk için bu 
nedenleri ortadan kaldırmak gerekiyor.

Yüksek gıda enflasyonunun te-
mel nedeni halk düşmanı gıda ve 

tarım politikaları. Bunun sonucu 
olarak, tarımsal girdilerde neredeyse 
tamamen dışa bağımlı hale getirilmiş 
durumdayız. Çiftçimiz ağır girdi fi-
yatları, ürettiği ürün satışlarının girdi 
maliyetlerini karşılayamaması, kredi 
borçlarının altında ezilmesi gibi so-
runların altında eziliyor. Kendi kade-
rine terkedilmiş durumda. Para kaza-
namayan, geçimini sağlayamayan, bir 
sonraki yıl üretim yapacak ekonomik 
gücü kalmayan çiftçilerimiz üretimden 
çekiliyor. Büyük şehirlere akın ederek, 
İşçi Sınıfının saflarına katılıyor. Üre-
tim azalınca tarımsal ürünlerin fiyatları 
yükseliyor.

Fiyatların yükselmesindeki bir 
başka önemli neden de üretilen ürün-
lerdeki kayıp ve fire oranının yüksek 
olması. Yaş meyve ve sebzede bazı 
ürünlerde kayıp oranı yüzde 50’yi 
buluyor. Çiftçimizin topladığı ürünle-
ri uygun şekilde saklayabileceği, uzak 
pazarlara nakil sırasında soğutuculu 
uygun araçlarla nakledilememesi gibi 
sebeplerle kolay bozulan taze sebze ve 
meyvelerde kayıplar oluyor. Bu kayıp-
lar aslında sadece gıda kayıpları değil, 

bu sebze-meyvelerin üretimi için kul-
lanılan toprak, su, gübre, tohum vb. 
girdiler de ziyan olmuş, çöpe gitmiş 
oluyor aslında.

Tarımsal girdileri şu şekilde sırala-
yabiliriz; tohum, gübre, mazot, traktör, 
hasat makinası, arazi kirası, su, ener-
ji vb. Tabiî çiftçinin kendi işgücü ve 
diğer işçilik giderlerini de saymamız 
gerekir. Tarım işçilerinin sorunları da 
ayrı bir kanayan yaramız ve başka bir 
yazı konusudur.

Çiftçi ne yapar?
Bu girdilere para öder ya da hasat 

sonrası ödemek için borçlanır. Hasat 
sonrası ürünlerini satar ve borçlarını 
öder. Sadece borçlarını ödemesi yet-
mez, geçimini de sağlamak zorundadır, 
elde ettiği gelirle. Bunları yapabilecek 
bir gelir elde edemezse, zarar etmiş 
olur ve üretimini daha fazla sürdüre-

mez, üretimden çekilir. İşte bu yüzden 
çiftçinin ürettiği ürünlerin maliyeti ile 
sürdürebilecek bir gelir elde etmek 
ister. Bunu yapamazsa zarar eder ve 
üretim yapmaktan vazgeçer.

Tarım ve Orman Bakanlığının 
Ağustos 2021 verilerine göre hazırla-
dığı Tarımsal Veriler raporundan te-
mel tarımsal girdilerin fiyat artışlarını 
inceleyeceğiz.

Gübre fiyatlarında son bir yılda 
yüzde 142 ile yüzde 91 arasında artış 
olmuş. En çok kullanılan gübrelerden 
DAP gübresinin 2019 yılında tonu or-
talama 2 bin 654 lira. 2020’de ortalama 
2 bin 625 lira. 2020 Ağustos ayında 2 
bin 654 lira, 2021 Ağustos’ta 6 bin 420 
lira. Son bir yıllık artış yüzde 141,90.

Yine en çok kullanılan ÜRE 
gübresinin 2019 yılı ortalama satış 
fiyatı ton başına 2 bin 18 lira. 2020 
yılı ortalaması 2 bin 171 lira. 2020 yılı 
Ağustos ayı satış fiyatı 2 bin 138 lira, 
2021 Ağustos ayı satış fiyatı 4 bin 695 
lira. Son bir yıllık artış yüzde 119,60.

Gübre yüzde 95 oranında itha-
lata dayanıyor. Çünkü kimyevi güb-
relerin üretiminde kullanılan kimyasal 
hammaddeler Türkiye’de üretilmiyor. 
Bu yüzden bu gübrelerin üretiminde 
kullanılan ana hammaddeler ithal edi-
liyor. Böyle olunca da bu hammadde-
lerin fiyatı arttıkça gübre zamlanıyor. 

Ayrıca dövizle alınan bu hammaddeler, 
dolar, euro arttıkça ikinci kez zam-
lanmış oluyor.

Tarımsal Veriler raporuna göre, 
çiftçinin kullandığı tohumlukların 
fiyatları 2020 Ağustos-2021 Ağustos 
döneminde ortalama yüzde 20-25 ora-
nında arttı. Buğday tohumunun fiyatı 
yüzde 24,29 oranında artarken mısır 
tohumunun fiyatı yüzde 22,03 artış 
gösterdi. Pamuk tohumundaki artış 
yüzde 20,58; yem bitkisi sorgumun to-
humluk fiyatı yüzde 152,92 arttı. Mer-
cimek ve kuru fasulye tohumluğunun 
fiyatı da yaklaşık yüzde 23 arttı.

Yine Tarım Bakanlığının kendi ve-
rilerini incelemeye devam ettiğimizde, 
mazot fiyatlarının 2019 yılında orta-
lama litre fiyatı 6 lira 43 kuruş iken, 
2021 Ağustos ayında 7 lira 37 kuruş ol-
duğunu görüyoruz. Son bir yıllık artış 
oranı yüzde 19,64.

Samanı bile ithal ediyoruz. Hay-
vancılık yapan çiftçi için yemin üre-
timdeki payı yüzde 65 civarında. Özel 
amaçlı yemlerin hammaddelerinde de 
tıpkı gübre gibi dışa bağımlıyız. Bu 
hammaddelerin yüzde 50’den fazlası 
ithal. Tarımsal Veriler raporunda Tarım 
Bakanlığı, son 1 yıllık dönemde karma 
yem fiyatlarındaki artışın etlik piliç 
yeminde yüzde 61,80; yumurta ye-
minde yüzde 45,62 olduğunu açıklıyor.

Gıda Fiyatları neden artıyor?
Ucuzluk ne zaman?

ABD Emperyalistleri, İngiltere ve 
Siyonist İsrail tarafından iktidar 

koltuğuna oturtulan ve 19 yıldır efen-
dilerine hizmette kusur etmeyen Kaçak 
Saraylı Reis’in en belirgin özellikleri-
nin vurgunculuk, soygunculuk, kamu 
malı hırsızlığı, insan-hayvan-doğa 
düşmanlığı vb. olduğu hepimizin ma-
lumuydu. Bu özelliklerinin birer ürünü 
olan halk düşmanı politikaların acı so-
nuçlarını halkımız 19 yıldır zaten pra-
tikte görüyor. Ancak son süreçte Kaçak 
Saraylı’nın bir özelliğini daha öğren-
miş olduk: Meğer hazret aynı zamanda 
bir “yazar” hatta “teorisyen”miş…

Kaçak Saraylı’nın yazdığı iddia 
edilen “Daha Adil Bir Dünya Müm-
kün” başlıklı kitabın afişleri, alışıla-
geldiği gibi yine “devlet imkânlarıy-
la” yani halkımızın alınterinden gasp 
edilen paralarla billboardlarda boy 
gösterdi geçtiğimiz haftalarda. Kita-
bın piyasaya sürülmesiyle birlikte ya-
zarının gerçekten de Tayyip Erdoğan 
olup olmadığı konusunda bir tartışma 
baş gösterdi. “Cahillerin ferasetine 
güveniyoruz” diyebilen profesörlerin 
üniversitelere doldurulduğu, deve sidi-
ğinin şifalarını anlata anlata bitireme-
yen Ortaçağcıların, Havuz Medyasının 
vazgeçilmezleri arasında yer aldığı bir 
düzenin “Reisi”nin kitap yazabilme 
olasılığı aklı başında insanlarımıza 
haliyle pek inandırıcı gelmedi tabiî. 
Hatırlanacağı gibi Tayyip, 15 Kasım 
2013 tarihinde kendisine “Kitap oku-
yor musunuz?” sorusunu yönelten 
gazeteci Cüneyt Özdemir’e; “Kitap 
okumaya vakit bulamıyorum. Bana 
arkadaşlarım sağ olsun kitap özeti 
getiriyor”, şeklinde yanıt vermişti. 

Kitap okumayan birinin kitap ya-
zabilmesi hatta yukarıda belirttiğimiz 
gibi teorisyenliğe soyunması mümkün 
müdür?

Bizce değildir. Örneğin gerçek bir 
teorisyen olan Lenin Usta (Tabiî ki 
Tayyip’le kıyaslanamaz) sadece bir ki-
tabını, “Rusya’da Kapitalizmin Ge-
lişmesi” adlı eserini yazabilmek için 
600’e yakın kitabı okuma-inceleme 
ihtiyacı duymuştur.

Fakat söz konusu Kaçak Saraylı 
olunca her şey mümkündür. Hiçbir şey 
şaşırtmaz insanı…

Kitabı kendisi mi yazmıştır, Propa-
ganda Bakanı Goebbels Fahrettin mi 
yazmıştır, yoksa yemleyerek emrine 
amade kıldığı onlarca danışmanından 
biri mi yazmıştır; onu bilemiyoruz. 
Günahları kendi boyunlarına…

Ama bildiğimiz kesin bir gerçeklik 
var: “Asrın Lideri”nin dünyaya “ayar 
vermesi” amacıyla yazılan ve Recep 
Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan bu 
kitap, başta Kaçak Saraylı Reis olmak 
üzere tüm AKP’giller avanesinin iki-
yüzlülüğünü bir kez daha çarpıcı bi-

çimde ortaya koymaktadır. 
Türkiye Halkı İşsizlik ve Pahalılık 

Cehenneminde yanıp kavrulurken, in-
sanlarımız açlıktan, yoksulluktan intihar 
ederken, işçimiz ay sonunu getiremez-
ken, köylümüz ölümlerden ölüm beğe-
nirken, gençlerimiz işsiz, üniversite öğ-
rencilerimiz yurtsuz, evsiz barksız kal-
mışken; tüm bunların doğrudan sorum-
lusu olan şahıs, dünyaya adalet, eşitlik, 
hakkaniyet dersi vermeye kalkıyor.

Teorisyenimizin kaleme aldığı id-
dia edilen kitabın giriş bölümü aynen 
şu şekilde başlıyor:

“Bugün dünya genelinde en fazla 
ihtiyaç duyulan konuların başında 
adalet geliyor. Küresel adaleti tesis 
etmekle yükümlü kurumlar ne yazık 
ki büyük bir atalet içinde bulunuyor-
lar. Merhametini yitirmiş bir çağda 
bizlere adaletin temsilcisi, vicdanla-
rın sesi olma sorumluluğu düşüyor.

“Müstakil olarak kaleme aldı-
ğımız bu eserde (Kitabın “müstakil” 
yani bağımsız olarak kaleme alındığı-
nı vurgulama ihtiyacı, yazarının Tay-
yip olduğunu kanıtlama kaygısından 
olsa gerek – K. Y), Türkiye’nin tüm 
insanlık için ortaya koyduğu adalet 
arayışını ayrıntılı bir şekilde anlatı-
yoruz.” (agy, s. 5)

Evet, yanlış okumadınız; Türki-
ye’deki sosyal adaletsizliği arşa dek 
yükselten, ABD Emperyalistlerinin 
emirleri doğrultusunda ülkemizdeki 
bütün yargı kurumlarını iğdiş eden, 
memlekette adalet namına bir şey bı-
rakmayan Kaçak Saraylı; adaletten, 
üstelik küresel adaletten söz ediyor. 
Yargıyı AKP’giller’in hukuk büroları-
na dönüştüren; FETÖ’yle birlikte yar-
gı sopasını kullanarak Türk Ordusu’na 
kumpas kuran; Antiemperyalist, Laik, 
Mustafa Kemalci, Yurtsever General-
leri, Bilim İnsanlarını “Ergenekon”, 
“Balyoz”, “Poyrazköy” vb. adlar altın-
daki CIA operasyonlarıyla yıllarca ha-
pislerde çürüten, bir kısmının hayatını 
kaybetmesine neden olan kişi “küresel 
adalet”ten dem vuruyor.

Teorisyenimizi adalet havariliği de 
kesmiyor tabiî. Aynı zamanda kendisi-
ni Batılı devletlerin politikalarına kar-
şı, antiemperyalist biriymiş gibi sun-
maktan da hicap duymuyor:

“Batılı ülkeler bu düzenin kuru-
cusu olmalarına rağmen maalesef 
bu sorunlarla gerçekçi bir şekilde 
yüzleşmek yerine, sorunları dünya-
nın diğer bölgelerine hapsedip ken-
dilerini ayrıcalıklı bir konuma getir-
menin peşindeler. Kendi konforları-
nı sürdürmek adına dünyanın diğer 
bölgelerinde, yine uluslararası dü-
zenin çarpıklıklarının neden olduğu 
sorunlardan kaçmaya çalışıyorlar. 
Demokrasi söyleminin havariliğini 
yaparken kendi dışındaki ülkeler-

deki demokrasiyle ilişkisini harita 
üzerinden kuran bir Batı dünyasıyla 
karşı karşıyayız.” (agy, s. 25)

“Soğuk Savaş sonrasında 
ABD’nin önderliğinde ortaya çıkan 
düzen istikrar sağlayamamıştır. Tam 
tersine dünyanın birçok bölgesinde 
kriz üretmiştir.” (agy, s. 43-44)

“(…) Ne yazık ki Milletler Cemi-
yeti’ni inşa eden ve ona destek veren 
Batılı ülkeler sözlerinde durmadı-
lar; emperyalist amaçlarını devam 
ettirdiler.” (agy, s. 64)

Evet, bunları da yanlış okumadınız; 
başta ABD Emperyalistleri olmak üzere 
“Batılı ülkeler” ve Siyonist İsrail tarafın-
dan devşirilen, iktidar koltuğuna oturtu-
lan ve; “Biz Büyük Ortadoğu Proje-
si’nin Eşbaşkanlarından bir tanesiyiz, 
bu görevi yapıyoruz biz”, diye bas bas 
bağıran bir şahıs söylüyor bunları.

Teorisyenimizin ABD’ye karşı sal-
voları devam ediyor. Şimdiki bölümün 
daha bir dikkatle okunmasını rica edi-
yoruz:

“Soğuk Savaş’ın hemen sonra-
sında yeni dünya düzeni iddiasında 
bulunan bir ABD yok artık. Yeni 
bir dünya ortaya çıkıyor. O dönem, 
ABD uluslararası sistemin demok-
ratik bir biçimde dönüşeceği yönün-
de bir beklentinin doğmasına neden 
olmuştu. Bu anlayışa göre, demok-
ratik ülkelerin sayısında yaşanacak 
artış küresel barışın ve istikrarın 
yerleşmesini sağlayacaktı. Fakat 
bugünden baktığımızda tam tersi 
oldu. Çünkü demokrasiyi bir sopa 
gibi kullandılar. Doğal yollarla de-
ğil gayrimeşru yollarla demokrasiyi 
getireceklerini sandılar. Irak’ı işgal 
ederken de aynı düşünceye sahipti-
ler. Afganistan’a müdahale ederken 
de rejim değişikliğinin terörü bitire-
ceğini düşündüler. Ancak ne oldu? 
Ne Irak’ta ne de Afganistan’da tam 
bir istikrar sağlanabildi. Tam aksi-
ne, daha fazla acıyla yüzleşmek zo-
runda kalındı.” (agy, s. 55-56)

“(…) Kitle imha silahları baha-
nesiyle koca bir ülke [Irak – K. Y.] 
işgal edildi. Demokrasi kurulacağı 
söylendi. Ancak aynı Irak, terör ör-
gütlerinin cirit attığı bir ülkeye dö-
nüştü.” (agy, s. 57)

“(…) Kitle imha silahlarının varlı-
ğını gerekçe göstererek, yalanlar eşli-
ğinde bir ülkeyi yerle bir ettiler. Am-
bargolar nedeniyle ihtiyacı olan [ihti-
yaç duydukları demeliydi teorisyenimiz 

– K. Y.] ilaçlara ulaşamayan binlerce 
çocuğun hayatını kaybetmesine ya da 
sakat kalmasına neden oldular. Üret-
tikleri sistem adaleti getirmek yerine 
kapatılması çok zor büyük bir adalet 
açığı ortaya çıkardı.” (agy, s. 65)

Bu kadar ikiyüzlülük karşısında 
gerçekten de o meşhur deyimle keli-
meler artık kifayetsiz kalıyor…

Hatırlanacağı gibi, ABD Emperya-
listlerinin Irak’ı işgal ettiği 2003 yılın-
da Tayyip, Amerikan Wall Srteet Jour-
nal Gazetesi’ne gönderdiği bir yazıda 
aynen şu ifadeleri kullanmıştı:

“We further hope and pray that 
the brave young men and women re-
turn home with the lowest possible 
casualties…” (https://www.wsj.com/
articles/SB104907941058746300)

Türkçesi:
“[Amerikalı] kahraman kadın ve 

erkeklerin mümkün 
olan en az kayıpla 
evlerine dönmelerini 
canı gönülden umut 
ediyor ve bunun için 
dua ediyoruz.”

İşte ABD Haydudu-
nun Irak işgali sırasın-
da Conilerin selameti 
için Allah’a dua edecek 
denli uşaklaşan, Irak’ta, 
Libya’da, Suriye’de 
milyonlarca masum 

Müslümanın canına mal olan emperya-
list müdahalelere koşulsuz biçimde suç 
ortaklığı eden zat, bunları söylerken de 
hiçbir rahatsızlık duymuyor. 

Hızını alamayan teorisyenimizin 
“ayarlarından” AB ülkeleri de nasibini 
alıyor:

“Bugün İngiltere, Fransa ve Al-
manya gibi Avrupa’nın başat güçleri-
ne bakın. Nasıl bir gelecek tahayyülü 
ortaya koyuyorlar. (Cümlenin soru işa-
reti yerine noktayla bitmesi bizim değil, 
teorisyenimizin hatasıdır – K.Y.) Üzü-
lerek görüyoruz ki Almanya’da aşırı 
sağ yeniden yükseliyor.” (agy, s. 52)

“(…) Birçok Avrupa demokra-
sisinde artık açık bir tehlike haline 
gelen popülist, aşırı sağcı partiler 
hepimiz için kaygı verici bir unsur-
dur.” (agy, s. 95) 

“Böylesine iç içe geçmiş küresel-
leşme çağında ayrımcılık, yabancı 
düşmanlığı, ırkçılık ve din-karşıtlı-
ğından beslenmek Orta Çağ’a geri 
dönmek anlamına gelir. (agy, s. 67)

Yine ABD Emperyalistlerinden 
aldığı emirler uyarınca ülkemizi Or-
taçağcı Faşist bir Din Devleti haline 
getiren zat, Almanya’daki ve “Avrupa 
demokrasilerindeki” aşırı sağın yükse-
lişe geçmesinden, Ortaçağ’a geri dön-
mekten kaygılanıyor. Güler misiniz, 
ağlar mısınız…

CIA emrindeki antikomünist yılan 
yuvalarından yetişip gelen teorisyeni-
miz, Birleşmiş Milletler’in bugünkü 
durumunu güya eleştirirken neredeyse 
sosyalist bir dil kullanmakta da her-

hangi bir beis görmüyor:
“(…) Suriye’de insanlık tarihinin 

en büyük trajedilerinden biri yaşa-
nırken, hiçbir şey yapmadan bekle-
yen bir kurum, insanlığa karşı gö-
revlerini yerine getirmiyor demektir. 
138 BM üyesi Küba’ya uygulanan 
ambargoya “hayır” diyorken, am-
bargo hâlâ uygulanıyorsa, burada 
adalet yok demektir.” (agy, s. 120)

Teorisyenimiz için atış serbest ne 
de olsa. Bugün bile günde onlarca, bel-
ki de yüzlerce insanımızın canını al-
maya devam eden Kovid-19 süreciyle 
ilgili bakın neler söylüyor:

“Bu süreçte kendi vatandaşları-
mızın ihtiyaçlarını giderirken; din, 
dil, ırk, kıta ayrımı gözetmeden dün-
yanın 146 ülkesine tıbbi malzeme ve 
teçhizat gönderdik. Aşırı kazanç hır-
sı, güç temerküzü ve sömürgeciliğin 
yeni metotlarla devam ettirilmek 
istenmesi, küresel sistemin adalet 
dağıtmasının önündeki en büyük en-
gellerdir.” (agy, s. 204)

Teorisyenimizin “eşsiz dehası” 
sayesinde yaptığı muazzam çözümle-
melere daha pek çok örnek verilebilir. 
Ancak burada keselim; zira bu kadar 
yalan, bu kadar ikiyüzlülük gerçekten 
de artık midemizi bulandırıyor.

Yukarıdaki aktarımlardan da anlaşı-
lacağı gibi kendi ülkesini cehenneme çe-
viren zat, yaptıklarıyla yüz seksen dere-
ce tezat olan şeyleri dile getiriyor, Halkı 
kandırma çabalarına devam ediyor. 

Şaşırdık mı?
Tabiî ki hayır. Tayyip geçmişte 

buydu, bugün budur, yarın da böyle 
olacaktır. 

O halde teorisyenimize bir iki ke-
lam da biz edelim isterseniz:

Evet Tayyip!
“Daha Adil Bir Dünya” elbette ki 

“Mümkün”dür. Ancak bunu dile getir-
mek emperyalist uşaklarına düşmez. 

Dünyadaki adaletsizliğin baş mü-
sebbipleri tarafından iktidara getirile-
ceksin, onlar sayesinde 19 yıldır Halkı-
mıza kan kusturacaksın, efendilerinin 
bir dediklerini iki etmeyeceksin; on-
dan sonra da kalkıp küresel adaletten, 
demokrasiden, haktan hukuktan dem 
vuracaksın... 

Biz de bunu yiyeceğiz, öyle mi?
Daha adil bir dünya öncelikle uşak-

lığını yaptığın AB-D Emperyalistleri-
nin, Ortadoğu’yu kana bulayan Siyo-
nist İsrail’in önce geriletilmesi sonra da 
kesinkes yenilmesiyle mümkün olur.

Daha adil bir dünya, insanlığın kar-
deşçe bir arada yaşadığı Sosyalizmle 
mümkün olur. 

Ve nihai adalet ancak ve ancak Sı-
nıfsız Toplumun yeryüzüne bütünüyle 
hâkim olmasıyla mümkün olur.

O adaleti getirecek olanlar da ABD 
uşakları değil, İşçi Sınıfının Gerçek 
Bilimi ışığında cesaretle savaşan Ger-
çek Devrimcilerdir.

Halkın adaleti eninde sonunda te-
celli edecektir.q

Bir sahtekârlık ve ikiyüzlülük vesikası: 
“Daha Adil Bir Dünya Mümkün”
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Süt yeminde yüzde 54,78 ve besi ye-
minde de yüzde 52,62 oranında ar-
tışlar olduğu belirtiliyor.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın 
verdiği bilgiye göre, çiftçi 1 litre sütle 
1.3 kilo yem alması gerekirken 1 lit-
re sütle 1 kilo yem alamıyor. Dolayı-
sıyla maliyetini karşılayamıyor, zarar 
ediyor.

Bu verilerden de anlaşılacağı üzere 
çiftçi üretimini büyük oranda borçla 
yapıyor. Bunun en önemli kanıtların-
dan biri de geçtiğimiz günlerde Anka-
ra’da yaptıkları eylem.

Cumhuriyet Gazetesi’nin 30 Eylül 
tarihli haberine göre, Tarım Kredi Ko-
operatifleri’ne olan borçlarının son ya-
pılandırma günü yaklaşan çiftçiler An-
kara’ya gelerek Tarım Kredi Koopera-
tifleri Merkez Birliği önünde toplandı-
lar. Çiftçiler, yüksek girdi maliyetleri 
nedeniyle para kazanamadıklarını, 
borçları nedeniyle geçinemediklerini 
söylediler. Tarım Kredi Kooperatifleri, 
Ziraat Bankası ve özel bankalara olan 

borçlarının 5 eşit taksite bölünmesini 
ve faizlerinin silinmesini istediler.

“Amasya’da çiftçilik yaparak geçi-
mini sağlayan 75 yaşındaki Fahri Kara, 
200 bin lira borcu nedeniyle 2 dönüm 
serasını sattığını söyledi. Borcun sade-
ce faizini kapatabildiğini belirten Kara, 
“Anamdan doğalı çiftçilikle uğra-
şıyorum. Aylık yok. Hiçbir şey yok. 
Girdiler çok fazla, nasıl satacaksın? 
Bir domatesin fidesi 7 lira olursa 
masrafı ancak karşılayabiliyorsun. 
150 bin lira masrafım oldu bu sene. 
Kazandığım 80 bin lira. İki dönüm 
tarla sattım, kurulu serayı verdim 
onun yüzünden” diye konuştu.”

“Bursa’dan gelen çiftçi Sami Yıl-
dız ise, “Tarım Kredi mağduruyuz. 
Ziraat Bankası mağduruyuz. Faiz-
lerimiz yükseldikçe yükseldi. Borç-
larımızı ödeyemiyoruz. Bu altıncı 
gelişim benim buraya. 14 bin lira 
kredi çektim Tarım Kredi’den, 8 bin 
lira kefilliğimden kesildi. Benden 5,5 
(bin) lira daha istiyorlar şu an. Geri 

kalan 17 bin lirayı da 3’e bölecekler. 
Bir torba gübre 250 lira. Yem 180 
lira” dedi.

“Hayvancılıkla uğraştığını söy-
leyen Yıldız, yem fiyatları nedeniyle 
hayvanlarını sattığını, Tarım Kredi Ko-
operatifi’ne olan borcunu 3 yıldan beri 
ödeyemediğini söyledi. Yıldız, “Tale-

bimiz; faizler silinsin, ana paramız 
ödeyebileceğimiz şeklide bölünsün. 
Biz borcumuzu inkâr etmiyoruz. 
Ekme durumumuz kalmadı artık. 
Ben her sene 100 dönüm arazi eki-
yorum. Ama ekmeyeceğim bundan 
sonra. Nasıl ekeyim. Zarar, zarar, 

zarar. Aldığım mahsul gübre parası-
nı ödemedi” diye konuştu.

“Sivas Yıldızeli ilçesinden Anka-
ra’ya gelen Mahmut Akkaya da, “Güb-
reyi alıyoruz yüksek fiyatla. Mazotu 
alıyoruz yüksek fiyatla. Taban fiyat-
tan esnafa vermiş, insafına kalmış 
durumdayız. Şu anda da esnaf fiyatı 
tekrar aşağı çekmiş durumda. Güb-
re yükselirken mazot yükselirken bi-
zim mahsullerimizin fiyatı düşüyor. 
Biz ektikten, biçtikten sonra çalışa-
rak kaybeden kesimiz. Traktörümü 
borcum olduğundan satamıyorum. 
Borcumu kapatamıyorum” dedi.

AKP’giller döneminde her kesim-
den olduğu gibi Çiftçilerden de artık 
yeter, geçinemiyoruz, sesleri yükseli-
yor.

Çiftçilerimiz ağır girdi 
maliyetlerinin altında ezilirken, 
geçinemeyip üretimden çekilirken; 
Emekçi Halkımız da ateş pahası gıda 
fiyatlarının altında eziliyor. Beslene-
miyor. Geleceğimiz olan çocuklarımız 

sağlıklı beslenmeye ulaşamıyor. Be-
densel ve zihinsel gelişimleri olumsuz 
etkileniyor.

İçinde yaşadığımız Parababaları 
düzeninde hem çiftçi hem de tüketici 
kaybediyor. Üstelik bu Parababaları 
düzeninde, başta AKP’giller gibi gel-
miş geçmiş en halk düşmanı, vatan 
ve millet düşmanı bir iktidar olunca; 
sömürünün ve zulmün dozu katbekat 
fazla oluyor.

HKP Programı’nda “Köylü Me-
selesi” başlığı altında Köylülüğün ve 
Köyün sorunları derinlemesine ince-
lenir ve her sorun için, bugün iktidara 
gelindiğinde uygulanacak çözümler 
açıklanır.

Yazımızın devamında gıda fiyatla-
rındaki önlenemez yükselişin neden-
lerine değinmeye devam edeceğiz. 
Ucuzluk ne zaman sorusunun ceva-
bına, HKP Programı’ndan da alıntılar 
yaparak yer vereceğiz.

(Devam edecek)
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Kültür ve Turizm Bakanlığından 
“Asırlık Tariflerle Türk 

Mutfağı” adlı kitap için 
inandırıcılıktan uzak, acizliklerini 
gösterir, evlere şenlik bir açıklama…

AKP’giller’in; AB-D 
Emperyalistleri tarafından 
iktidara taşındıkları 2002 yılından 
bugüne taktikleri hiç değişmiyor. 
Gerçekleştirmek istedikleri gerici 
değişiklikleri, ortadan kaldırmak, 
yıkmak istedikleri değerleri, kanunları 
önce taşeron gazetecileri, yazarçizerleri 
aracılığıyla gündeme getirtiyorlar, 
tepkiyi ölçüyorlar, kamuoyunu 
hazırlıyorlar, gelen tepkilerden geri 
adım atar gibi yapıyorlar; sonra sessiz 
sedasız amaçlarına ulaşıyorlar.

AKP’giller’in ilk andan itibaren 
gerici amaçlarını ortaya koyan, 
onların gerçek niyetlerini deşifre 
eden, Halka değil oynatıcıları AB-D 
Emperyalist Efendilerine hizmetle 
görevli kıldıklarını kanıtlayan 
Partimiz HKP’nin yapmış olduğu suç 
duyurularına, bu suç duyurularının 
geniş yankı uyandırmasına karşı da 
AKP’giller aynı yöntemi izliyorlar.

Anayasaya, yasalara, tüzüklere, 
yönetmeliklere ve teamüllere 
aykırı eylemleri gerçekleştiriyorlar. 
Gündeme gelinceye kadar 
sessizliklerini koruyorlar. Hatta biat 
etmeyen, yandaş olmayan, dürüst ve 
doğru habercilik yapan, sayıları bir 
elin parmaklarını geçmeyen TV’lerde, 
gazetelerde gündeme gelmesi 
AKP’giller’i çok rahatsız, daha 

doğrusu açıklama yaptıracak kadar 
rahatsız etmiyor. Ama Halkın Kurtuluş 
Partisi AKP’giller’in yolsuzluklarını, 
vurgunlarını, peşkeşlerini, Laiklik 
başta olmak üzere bütün değerlerimize 
saldırılarını yargıya taşıyınca ve bu 
yüzbinlere ulaşıp tepki büyüyünce, 
AKP’giller hemen açıklama üstüne 
açıklama yapıyorlar.

Kültür ve Turizm Bakanlığının; 
“Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabı 
için yaklaşık 1 milyon TL tutarında 
parayı saçmasını yargıya taşıyıp 
suç duyurusunda bulununca, suç 
duyurumuz geniş yankı uyandırınca, 
inandırıcılıktan, samimiyetten uzak, 
yavuz hırsızın ev sahibini bastırma 
çabasıyla evlere şenlik açıklamalar 
yapıyorlar.

HKP olarak yaptığımız suç 
duyurumuza; “Cumhurbaşkanlığı 
Makamında oturan AKP Genel 
Başkanı’nın eşi olmaktan başka hiçbir 
sıfatı olmayan ve suç duyurumuzun 
şüphelileri arasında yer alan Emine 
Erdoğan’ın yazdığı iddia edilen, 

özgün bir yönünün olup olmadığı 
belli olmayan kitabın tanıtımı, basımı 
ve dağıtımı için Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından yüzbinlerce lira 
harcanabilmektedir” diye başlamışız. 

Ne Cumhurbaşkanlığı sitesinde 
04.09.2021 tarihinde yayımlanan 
“Emine Erdoğan, ‘Asırlık Tariflerle 
Türk Mutfağı’ kitabının tanıtım 
programına katıldı” başlıklı haberde, 
ne de maalesef AKP’giller’in 
ajansına dönüştürülen Anadolu 
Ajansının 06.09.2021 tarihli “Emine 
Erdoğan’dan ‘Asırlık Tariflerle 

Türk Mutfağı’ 
kitabının tanıtımına 
katılanlara teşekkür” 
başlıklı haberinde, bu 
kitabı Emine Erdoğan’ın 
yazmadığına dair bir 
ifade yok. Kültür ve 
Turizm Bakanlığının 
açıklamasında belirttiği 
“alanın en önde gelen 
akademisyenleri ve 

şefleri tarafından kaleme alın”dığına 
dair bir ifade de yok. Tam tersine, 
Cumhurbaşkanlığının sitesinde yer 
alan “Asırlık tarifleri aslına uygun 
reçetelerle kayıt altına alan kitabın 
hazırlanmasına akademisyen, uzman 
ve ünlü şefler destek verdi” ifadesinden 
ünlü akademisyen ve şeflerin kitabı 
yazdığı mı anlaşılması gerekiyor?

Nereden bakılırsa bakılsın 
tutarsızlık, nereden tutarsanız 
dökülüyor.

Velev ki Kaçak Saraya gelip giden 
“ünlü” “şef” ve “akademisyenler” 
yazdı kitabı. 

Hiçbir şey değişir mi? 
AKP’giller’in yandaşlarına, Kültür 

ve Turizm Bakanlığının 1 milyon 
TL’ye yakın bir parayı peşkeş çektiği 
gerçeği değişir mi?

Tabii ki hayır…
Gerek suç duyurumuzda, gerek 

sonrasında yapılan açıklamalarda 
sorduğumuz sorularda bir değişiklik 
olmazdı. Hatta sorular çoğalırdı. 
Sorularımızı yineleyelim ve 
çoğaltalım:

1- Kitap özgün müdür? Özgünlüğü 
konusunda, gerek Türk Tarihi, gerek 
geleneksel Türk Yemekleri konusunda 
uzman olan kişilerin görüşlerine 
başvurulmuş mudur?

2- Bu kitap; millî, manevî, 
tarihî, kültürel ve turistik değerleri 
araştırmaya, geliştirmeye, korumaya, 
yaşatmaya, millî bütünlüğün 
güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye 
katkıda bulunmaya hizmet edecek bir 
kitap mıdır?

3- Devletin bir Bakanlığı tarafından 
on binlerce insanın açlığını giderecek, 
on binlerce çocuğumuzun üstünü 
başını giydirecek, onların defter kalem 
ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda 
kaynağın peşkeş çekilmesi ne kadar 
hakkaniyetlidir?

4- Aynı içerikte yüzlerce yazılmış 
kitap varken, Emine Erdoğan 
“önsözünü yazdı” diye bir kitaba 
yüzbinlerce lira akıtmak hangi ahlâka 
sığar?

5- Aynı içerikte kitaplar yazan 
ve kendi olanaklarıyla basımını, 
dağıtımını yapan, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı gibi bir sponsor bulamayan 
gerçekten ünlü, alanında otorite 
şeflerin, aşçıların, akademisyenlerin 
günahı ne? Onlara neden yardım 
edilmiyor? Madem açıklamalar 

yapıyorsunuz, basılacak kitapların 
basım ve tanıtım masraflarını üstlenmek 
için belirlediğiniz kriterleriniz nelerdir, 
onu da açıklayın.

6- Bu yardımlara mazhar olabilmek 
için Cumhurbaşkanlığı Himayesine 
mi girmek gerekiyor? Çünkü deniyor 
ki “Bu kitap Cumhurbaşkanlığı 
Himayesinde hazırlandı”.

7- AKP’giller ve Reisi neredeyse 
dünyada dost bir ülke bırakmadı. 
Uluslararası alanda belli bir ağırlığı 
olan Türk Diplomasisi yerle yeksan 
edildi. Yurtsever, Mustafa Kemalci 
diplomatların yerini Bakara Makaracı 
Egemen Bağışlar, ABD yetiştirmesi 
Merve Kavakçılar aldı. AKP’giller 
ülkemizin bozdukları imajını midelere 
hitap ederek mi düzelteceklerini 
sanıyorlar? Türk diplomasini öldürdük, 
yaşasın “gastrodiplomasi” mi diyorlar?

8- Cumhurbaşkanlığı sitesinde; 
“Kitap, Türk mutfağını, sadece geçmişe 
ve geleneğe değil, geleceğe iz bırakan 
yaklaşımı ve tarifleriyle uluslararası 
ölçekte tanıtmayı amaçlıyor.” deniyor. 
AKP’giller; uluslararası ölçekte 
teknoloji ve sanayi alanında marka 
değeri olan hiçbir ürünü üretemeyen, 
ağır sanayisi yok edilen, fabrikaları 
kapanan, kapatılan bir Türkiye’nin 
mutfağından, yemek tariflerinden mi 
medet umuyor?

HKP olarak AKP’giller’in bu 
suçlarını kayıt altına aldırmaya devam 
edeceğiz. Ve bu vurgunlarının, bu 
yolsuzluklarının, kamu hazinesinden 
yedikleri bir kuruşun dahi hesabını 
soracağız.

28 Eylül 2021
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HKP’den:

Kültür ve Turizm Bakanlığının
açıklamasına cevabımızdır

AKP’giller’in yağması, kamu 
kaynaklarını peşkeşi, yolsuzlukları 

hız kesmeden devam ediyor. Son 
vurgunları Kaçak Saraylı’nın eşi 
olmaktan başka hiçbir sıfatı olmayan 
Emine Erdoğan’ın yazdığı iddia edilen 
Yemek tarifleri Kitabına, Kültür ve 
Turizm Bakanlığının yüzbinlerce TL 
parayı fütursuzca aktarması.

Piyasa; başında “Özgün”, 
“Geleneksel”, “Osmanlı”, “Türk”, 
“Türkiye” veya bölge adları olan yemek 
tarifleri kitaplarıyla dolu. Acaba, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı bütün bu kitapların 
basımını da, tanıtımını da, dağıtımını da 
üstlendi mi? 

Emine Erdoğan’ın yazdığı söylenen 
kitabın içinde ne varsa bu kitaplarda 
da var. Bunlar da hak ediyor gerekli 
yardımı. Ama AKP’giller’in Reisinin 
emir ve denetiminde olan Kültür ve 
Turizm Bakanlığının kriteri kitabın 
içeriği, özgünlüğü, bilimselliği filan 

değil. AKP’giller Türkiye’sinde tek 
kriter AKP’giller’in yandaşı olmak, 
onlara biat ediyor olmak. Hele hele 
AKP’giller’in Reisinin akrabası isen 
Devletin bütün araçları, kaynakları 
emrinde. Başta suç işlemek olmak üzere 
her şey serbest onlara. Anayasadan, 
Kanunlardan, tüzüklerden muaf 
AKP’giller...

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, 
Kültür ve Turizm Bakanlığının bu 
peşkeşini yargıya taşıdık. Emine 
Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı, 
bu peşkeşe göz yuman, sorumluluğu 
olan Bakanlık yetkilileri hakkında suç 
duyurusunda bulunduk. AKP’giller bu 
kadar da rahat olmasınlar. Bu suçları 
kayıt altına alınıyor. Günü gelince 
çıkacak ortaya, bir bir hesabı sorulacak.

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

Değerli Halkımız;
Halkın Kurtuluş Partisi olarak 

bugün, AKP Genel Başkanı Tayyip 
Erdoğan’ın eşi olmaktan başka hiçbir 
sıfatı olmayan Emine Erdoğan’ın 
yazdığı iddia edilen kitabın basımı 
ve tanıtımı için, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 975 bin TL 
tutarındaki paranın peşkeş çekilmesini 
yargıya taşıdık.

Özgün olup olmadığı belli olmayan, 
bütün süreçleriyle tartışmalı bir kitap 
için, Kültür ve Turizm Bakanlığının 345 
Asgari Ücretlinin toplam aylık geliri 
kadar bir kaynağı heba etmesi ne kadar 
hakkaniyetlidir?

Ne kadar doğrudur?
Ne kadar adaletlidir?
Ne kadar dürüstlüktür?
Halkın parası bu kadar rahat nasıl 

çarçur edilebiliyor?
Aynı içerikte yüzlerce yazılmış 

kitap varken, Emine Erdoğan “yazdı” 
diye bir kitaba yüzbinlerce lira akıtmak 
hangi ahlâka sığar?

Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
bu vurgunlara, bu adaletsizliklere, 
Kamunun kaynaklarının heba edilmesine 
sessiz kalamazdık. İnsanlarımız geçim 

sıkıntısı çekerken, işsizlik almış başını 
gitmişken, insanlarımız bilimsel olarak 
yeterli gıdasını alamazken, Halkımızla 
dalga geçer gibi “Lezzet dünyasında 
kendini ön sıralara yerleştirenlerin, 
tüm dünyanın kalplerini kazandıkları 
aşikârdır” diyen, kendi halkının kalbini, 
sevgisini kazanmak gibi bir derdi 
olmayan birinin yazdığı iddia edilen 
kitap için paraların saçılmasını içimize 
sindiremezdik.

Başta Kültür ve Turizm Bakanı 
olmak üzere Bakanlık yetkilileri 
hakkında “Görevi Kötüye Kullanmak”, 
Emine Erdoğan hakkında da “Kamu 
Görevlisi Üzerinde Nüfuz Sahibi 

Olduğundan Bahisle Kendine Menfaat 
Temin Etmek” suçlarını işledikleri için 
suç duyurusunda bulunduk.

HKP olarak AKP’giller’in bu 
suçunu da kayıt altına aldırdık. Bu 
devran hukuktan, adaletten, halktan 
yana döndüğünde, emri vicdanından ve 
hukuktan alan hakimler ve savcılar ayrıca 
bir iddianame hazırlamak durumunda 
kalmayacaklar. O günler geldiğinde suç 
duyurularımız kayıtlardan çıkarılacak, 
AKP’giller’in yüzlerine okunacak 
iddianameye dönüşecektir.

27 Eylül 2021  

HKP Genel Merkezi

HKP’den:
Emine Erdoğan’ın Yemek tarifleri kitabına

yüzbinlerce TL aktarılmasını
yargıya taşıdık!

Yıl: 17 / Sayı: 164 / 7 Ekim 2021
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AKP’giller ve Reisi, Kur’an Dini 
ile Muhammed İslamı ile ilgisi 

olmayan, yılan yuvası tarikat, cemaat 
kim varsa ihya etmeye devam ediyor. 
Yeter ki çapullarına, vurgunlarına, 
soygunlarına dokunmasınlar. Yeter 
ki müritlerini Allah ile kandırmaya 
devam etsinler. Yeter ki ayaklarına 
dolanmasınlar. Ganimetin büyük 
parsası kendilerinde kaldığı sürece 
aralarında bir sorun çıkmaz. Halkın çok 
gözüne batanları içeriye dinlenmeye 
alıyorlar, dışarıda kalan kodamanları 
ise beslemeye devam ediyorlar.

Adnan Oktarcılar ve kedicikleri 
diye bilinen fuhuş ve cürüm çetesi için 
de AKP’giller aynı ilişki içerisinde. 
İncelendikçe, araştırdıkça ortaya 
çıkıyor ki bu sapık örgütün büyüyüp 
palazlanarak bugünlere gelmesini 
sağlayanlar arasında en büyük sorumlu 

AKP’giller. Her türlü maddi manevi 
desteği yapmışlar. İhalesiz iş vermeler, 
TCDD’nin limanlarını peşkeş 
çekmeler, TCDD’nin başına genel 
müdür atamalar… Ve bütün bunlar 
namuslu gazetecilerin çabası ile ortaya 
çıkıyor. Partimiz de AKP’giller’in bu 
suçlarını kayıt altına aldırıyor. Tarihe 
not düşüyor. Son suç duyurumuzu, 
sapık ilişkiler yumağı haline gelmiş bu 
örgütü besleyen AKP’giller, yeni eski 
bakanları, bürokratları, gazetecileri ve 
Reisi hakkında yaptık.

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

***
Değerli Halkımız;
Halkın Kurtuluş Partisi olarak 

bugün, bir Silahlı Terör Örgütüne 
yardım ve yataklık yapanlar hakkında 

TCK madde 220’ye aykırılık nedeniyle 
suç duyurusunda bulunduk.

Terör Örgütü kurmak ve üyesi 
olmak suçlamasıyla binlerce yıl 
hüküm giyen, kamuoyunda Adnan 
Oktarcılar ve Kedicikleri diye bilinen 
bu örgütü; “Fuhuş ve Cürüm Çetesi”ni 
meşru gösteren, “Müslüman Seks 
Tarikatı”nın üyeleriyle yan yana 
poz veren, şimdinin Aile Bakanı 
Derya Yanık, kamunun ihalelerini 
bu örgütün şirketlerine peşkeş 
çeken Ulaştırma Eski Bakanı Binali 
Yıldırım, Devlet Demir Yolları Eski 
Genel Müdürü Süleyman Karaman, 
bu örgütle organik bağı devam 
edenleri Kamu kurumlarının tepesine 
atayan Tayyip Erdoğan, operasyon 
sabahında kendisinden medet umulan 
Süleyman Soylu, bu örgütün lideri 
Adnan Oktar’dan dualarını isteyen 
İbrahim Kalın,  Örgüt liderine 
gazetesinin köşesini açıp propaganda 
imkânı sağlayan Akit Gazetesi Sahibi 
hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Açalım:
Bu örgüte 1999 ve 2008 yıllarında 

yapılan operasyondan kaçarak 
kurtulan, 2018 yılında yapılan son 
operasyonda adı sanıkların ifadesinde 
yer alan, şirketinin telefonu yargı 
kararıyla dinlenen Murat Atik, 
TCDD’nin başına Genel Müdür olarak 
atanabiliyor.

Bu örgüte kız eleman sağlamakla, 
daha doğrusu kadınları fuhuşa 
sürüklemekle görevli bir imamın 
şirketi, Doğa Bilimleri Derneği ile 
ortak iş yapılabiliyor.

Bu yılan yuvası örgüte yapılan 
son operasyonun sabahında örgüt 
üyelerinin ilk yardım talep ettiği bu 
ülkenin İçişleri Bakanı olabiliyor.

Bu örgüte finansal destek 
sağladığı kesin olan şirketlere 
büyükşehirlerimizin işleri ihalesiz 
teslim edilebiliyor.

Hiçbir din anlayışına uymayan 
sapık görüşlerin reklamının yapıldığı 
örgütün A9 televizyonunda, kendisi 
hakkında açık açık “bizim öğrencimiz” 
denilen Ayşegül Esra Atik, AKP 
MYK’sına girebiliyor.

Bu yılan yuvası örgütün, fuhuş ve 

cürüm çetesinin liderine Akit Gazetesi 
köşe verebiliyor, onun safsatalarla dolu, 
kendinin yazmadığı belgeli kitapları 
promosyon olarak dağıtabiliyor.

Demek ki Sapık Adnan Oktar 
ve müritleri durduk yere güç haline 
gelmemişler.

30 yıl boyunca iktidar tarafından 
desteklenmişler, önleri açılmış, meşru 
gösterilmiş, büyüyüp palazlanmasına 
imkân sağlanmış.

Bu suç duyurumuzda ayrıca 
Gazeteci Yazarlar, Barış Terkoğlu, 
Mine Kırıkkanat, İsmail Saymaz 
ve İstanbul Emniyet Eski Müdürü 
Mustafa Çalışkan ile İstanbul Mali 
Şube Eski Müdürü Furkan Sezer’in 
tanık sıfatıyla dinlenmesini talep ettik.

Suç duyurumuzun ihbar 
kabul edilip şüpheliler hakkında 
soruşturmanın başlatılması, bir daha 
bu tür örgütlerin ortam bulamaması 
açısından önemlidir.

1 Ekim 2020

HKP Genel Merkezi

Partimiz, Danıştay 10’uncu Dai-
resinin İstanbul Sözleşmesi’nin 

feshiyle ilgili olarak yürütmenin dur-
durulması talebini reddetmesi üzerine 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu-
na itiraz dilekçesi verdi.

Kaçak Saraylı Reis, 20 Mart 2021 
tarihinde Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesi ile Türkiye’nin İstanbul Söz-
leşmesi’nden çekildiğini açıklamış, 
Partimiz avukatları söz konusu fesih 
kararının yürütmesinin durdurulması 
ve iptal edilmesi istemiyle Danıştayda 
dava açmıştı. Danıştay 10’uncu Daire-
si geçtiğimiz günlerde 3’e karşı 2 oyla 
yürütmenin durdurulmasına ret kararı 
vermişti. Parti avukatlarımız, Danış-
tay 10’uncu Dairesi’nin yürütmenin 
durdurulması talibini reddetmesi üze-
rine Danıştay İdari Dava Daireleri Ku-

ruluna (DİDDK) itiraz dilekçesi verdi.
Parti avukatlarımızın hazırladı-

ğı dilekçede, “Dairenin yürütmeyi 
durdurma red kararının kaldırı-
larak, yürütmenin durdurulması 
kararı verilmesi” talep edildi. Dilek-
çede, “Yürütmenin durdurulması 
isteminin reddi kararı hukuka, usul 
ve esas yönlerinden aykırılık taşı-
maktadır” denildi. Dilekçede, Danış-
tay 10’uncu Daire üyelerinden Lütfiye 
Akbulut’un AKP’li İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi döneminde hukuk mü-
şavirliği yaptığı belirtildi.

Suç duyurumuz sonrası HKP 
MYK Üyesi Av. Doğan Erkan Yol-
daş’ın yaptığı değerlendirme de aşa-
ğıdadır:

Bildiğiniz gibi Tayyip Erdoğan bir 

gece yarısı kararı ile bu kararı Res-
mi Gazetede yayımlayarak, Türkiye 
açısından İstanbul Sözleşmesi’ni fes-
hettiğini duyurmuştu. Ancak bu karar 
şüphesiz Anayasa dışı, hukuk dışı bir 
karardı. Biz Halkın Kurtuluş Parti-
si olarak bu karara karşı Danıştayda 
dava açtık ve yürütmenin durdurul-
masını istedik. Başka demokratik kitle 
örgütleri de açtı bildiğiniz gibi, ancak 
yürütmenin durdurulması talepleri 
reddedildi. İşte dün yürütmenin dur-

durulması reddine itiraz ettik.
Neden itiraz ettik?
Birincisi, bütünüyle bir Anayasa-

yı İhlal biçiminde bir karardı. Çünkü 

Anayasaya göre temel hak ve özgür-
lüklere ilişkin Uluslararası Sözleşme-
ler kanunların bile üstündedir. Bunların 
Anayasaya aykırılığı ileri sürülemez. 

Yine bu garabet Partili Cumhur-
başkanlığı Rejimiyle birlikte ve buna 
rağmen Anayasanın 104’üncü mad-
desi temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
Cumhurbaşkanı Kararname de çıkara-
maz, diye bir hüküm var. Ayrıca temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin uluslarara-
sı sözleşmeler bir uygun bulma kanu-
nuyla yürürlüğe girer.

Dolayısıyla Tayyip Erdoğan ne 
yapmış oldu? 

Anayasadaki bu sınırları, bu ya-
sakları ihlal etmiş oldu. Temel hakları 
ihlal etmiş oldu. Aslında kanunu ilga 
etmiş oldu. Yani düşünün artık bunun 
adı hukuksuzluk devleti olur... 

Tayyip Erdoğan bir gece diyor ki, 
ben şu kanunu lağvettim. 

Yasama gücünün üstünde bir yü-
rütme temsilcisi olur mu? 

Olmaz. Ancak bu da tam kendile-
rinin çok sevdiği sözle, AKP’giller’in 
fıtratına uygundur, Tayyip Erdoğan’ın 
fıtratına uygundur. Çünkü onlar sonu-

ca giden yolda hiçbir hukuksal ilke, 
kavram bilmezler, tanımazlar. Temel 
hak bilmezler tanımazlar, Anayasa 
bilmezler tanımazlar. Kuşkusuz temsil 
ettikleri bu Ortaçağcı ideoloji gereği 
de kadın düşmanıdırlar. 

İstanbul Sözleşmesi sınırlıda olsa, 
yetersiz de olsa birtakım burjuva de-
mokratik ilkeler çerçevesinde sınır-
lı da kalsa, kadına ilişkin koruyucu 
ilkeler getiren, kadın beyanını esas 
alan, dolayısıyla kadını koruyucu bir 
sözleşmeydi. İşte bu, Tayyip Erdoğan 
ve AKP’ye ağır geliyordu. Bu nedenle 
kaldırma girişiminde bulunsalar da biz 
bukararlarını bir aşamada hukuken ge-
çersiz kılma mücadelesinden vazgeç-
meyeceğiz. Buna inanıyoruz; bu kadar 
hukuksuzluğu, kanunsuzluğu kaldır-
mayacak toplumsal, hukuksal tepkiyle 
bu işten vazgeçmelerini sağlayacağız. 
Biz İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeç-
meyeceğiz.

29 Eylül 2021
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Bütün bunlar Faşist Din Devletine 
doğru götürülüşün adımlarıdır. 

AKP’giller; Laik Eğitimi ortadan kal-
dırdılar, Laik Cumhuriyet’i yıktılar, 
Yargıyı kendi hukuk bürolarına dö-
nüştürdüler, bu yetmedi Dualı Adli Yıl 
Açılışıyla Faşist Din Devletine doğru 
giden son halkalardan birini de tamam-
lamış oldular. Bu Ortaçağ’a doğru gi-
dişe dur demek lazım, tepki koymak 
lazım ve karanlığa gidişe karşı müca-
dele etmek lazım.

Partimiz yıllardır uyarıyor Halkı-
mızı, aydınları, demokratları. Ve yıl-
lardır da bu Ortaçağ Kanalığına doğ-
ru gidişe karşı yalnız kalma pahasına 
mücadele ediyor. İşte bu Ortaçağ Ka-
ranlığına doğru gidişin son basamak-

larından olan Dualı Adli Yıl Açılışına 
karşı Partimiz; Tayyip Erdoğan, Diya-
net İşleri Başkanı ve Yargıtay Başkanı 
hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurumuz sonrası Partimiz 
MYK Üyesi Av. Doğan Erkan Yol-
daş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:

AKP iktidarı ve onun Genel Baş-
kanı Tayyip Erdoğan aslında yıllardır 
hedefledikleri Laik Düzeni ortadan 
kaldırma hedeflerine adım adım gi-
diyorlar. Bu konuda ne yazık ki artık 
devlet olanaklarını ve devlet kurumla-
rını kullanıyorlar. Geldikleri noktadaki 
bir nitelik farkı, nitelik avantajı artık 
bu. Çünkü Tayyip Erdoğan Cumhur-
başkanı sıfatını kullanıyor bu işleri 
yaparken. Ve de devlet kurumlarını da 

Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu projesini 
arkasına takıyor. 

En son biz hukukçuları doğrudan 
ilgilendiren Yargıtay açılışıydı. Adli 
Yıl Açılışına denk getirerek yaptıkları 
Adli Yıl Açılış Töreni. Bakın Yargıtay 
Başkanını aldılar, sırtında cübbesi, za-
ten siyasi parti genel başkanı veya yü-
rütmenin başı, her iki sıfatıyla da Adli 
Yıl Açılışında Yargıtay Genel Başka-
nının yanında olamaz. Yargı Bağım-
sızlığı gereği, Anayasa gereği, Barolar 
Yargı Etiği gereği görüntüde bağımsız 
olmak zorundadır.

Şimdi idare aleyhine dava açılacak 
olsa ya da doğrudan AKP’ye dava açı-
lacak olsa ki kim bakacak bunlara?

Bu yargıç ve savcılar bakacak. Do-
layısıyla bu görüntüyü zaten yürütme-
nin başı olarak da veremez.

Peki, şu zatın yargıyla ilişkisi ne-
dir?

Diyanet İşleri Başkanının Anaya-
samızda tanımlanan Bağımsız Yargıy-
la ne gibi bir bağı var da orada 

hazır bulunuyor? Tek bağı var. Size 
söyleyelim. Artık biz sizin hukukunu-
zu Şer’i kurallara göre yöneteceğiz ba-
ğıdır bu. Bu Şer’ilik de tabii tek mez-
hepçi, tekçi Şer’i kurallardır. Vehha-
bi-Sunni kurallara göre yöneteceğizdir. 

Oysa Anayasa 24 ne diyor?
Devletin ve Devlet Kurumlarının 

kısmen dahi olsa dini inançlarla, din ku-
rallarıyla yönetmeye kimse kalkışamaz. 

Biz ne yaptık?
Bu bir eylemdi açıkçası. Üçünün 

yan yana gelerek biz sizin Laik Hu-
kukunuzun ve Laik Yargınızın canına 
okuduk eylemiydi. Bu eylemde Türk 

Ceza Kanununun 309 maddesindeki 
Anayasayı İhlal suçu işlediler. Anaya-
sanın açıkça öngördüğü Laik Düzeni 
ortadan kaldırmaya, Bağımsız, Laik, 
Cumhuriyet Yargısını ortadan kaldır-
maya bir teşebbüstü. 309/1’e yönelik 
bir teşebbüs eylemidir.

Eylemin gerçekleşmesi gerekmez. 
Bu teşebbüsü sağlayacak güçteler mi-
dir? Evet, bu güçtedirler. İktidar ola-
naklarıyla herkesi korkutarak, herke-
sin üzerine terör estirerek bir mefruzce 
kullanmaktadırlar. 309’un koşulları 
her biçimde oluşmuştur. 

Buna sessiz kalamazdık. Az önce 
Halkın Kurtuluş Partisi olarak suç du-
yurusunda bulunduk. Bu suç duyurusu 
aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına ve Türkiye Büyük Mil-
let Meclisine gönderme talepli bir suç 
duyurusudur. Eninde sonunda hesap 
verecekler.

6 Eylül 2021 

HKP Genel Merkezi

HKP’den:
Adnan Oktar Silahlı Terör Örgütü’ne

yardım ve yataklık yapmayı devam ettiren 
AKP’giller’e Partimizden suç duyurusu

HKP’den:
Danıştayın İstanbul Sözleşmesi’nin

feshinin yürütmesinin
durdurulmasını reddetmesini

Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna taşıdık!

HKP’den:
Dualı Adli Yıl Açılışı

Şer’i ve Örfi Hukuka dönüş alıştırmasıdır
Karşısında Laik Hukuku savunan

Partimiz vardır!

Değil 6, her gün 16 suç duyurusu 
bile yapılsa AKP’giller’in işle-

dikleri suçları karşılayamayız. Müthiş 
bir vurgun vurma, yolsuzluk yapma, 
kamu malı yağmalama potansiyelleri 
var AKP’giller’in. Jet motoru takılmış 
araba gibi vurup, kırıp, yıkıp geçiyor-
lar. Dünyayı bilemeyiz, ki Dünyada 
da ilk üçe girerler, Türkiye’de şu ana 
kadar bunlar gibi çalıp çırpanını Tür-
kiye Halkı daha görmedi. Arkalarına 
AB-D Emperyalistlerini, Yerli Paraba-
balarını, tarikatları, cemaatleri aldılar, 
elbirliğiyle halkın bütün değerlerine, 
birikimlerine çöküyorlar.

İşte son Sayıştay Raporları bunun 
en temel göstergesi. Üstelik bu rapor-
lara yansıyabilen gerçeklerin binde 
biri... Artık ne kadar çoksa suçları, o 
kadar müdahaleye, Sayıştayın kuruluş 
felsefesini ortadan kaldırmalarına, iş-
levsizleştirmelerine rağmen yine de bu 

kadarı ortaya çıkabiliyor. Ortaya çıka-
bilen de Kamuoyunu sarsabiliyor. İşte 
bu ortaya çıkabilen, Namuslu Sayıştay 
Denetçilerinin tespit edebildikleri yol-
suzluklar, usulsüzlükler hakkında Suç 
Duyurularında bulunduk.

Suç Duyurularımız sonrası parti-
mizin MYK Üyesi Adnan Okur Yol-
daş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:

Değerli Halkımız;
Bugün, Sayıştay’ın 2020 yılı için 

açıkladığı denetim raporlarında ortaya 
çıkartılan, çıkartılabilen usulsüzlükleri, 
yolsuzlukları yargıya taşıdık. Sayıştay 
Denetçilerinin; Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Ba-
kanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
ile Diyanet İşleri Başkanlığı denetim 
raporlarında tespit ettikleri usulsüz-
lükler, yolsuzluklar, ihalelerde dönen 
dolaplarla ilgili olarak, 2020 yılı içinde 

görev yapan Bakanlar ve Bakan Yar-
dımcıları hakkında tam tamına 6 ayrı 
Suç Duyurusunda birden bulunduk.

Sayıştay Raporları doğrultusunda; 
AKP’giller’in görevi kötüye kullan-
mak, ihaleye fesat karıştırmak, zim-
met, denetim görevinin ihmali suçları-
nı kayıt altına aldırdık.

Sayıştay Denetçilerinin ortaya çı-
kardığı, çıkarabildiği, belki de işledik-
leri suçların binde biri kadar olan bu 
suçlar; sadece Sayıştay raporlarında, 
birkaç muhalif gazetenin sütunlarında, 
birkaç televizyonun ekranlarında kal-
masın, birkaç gün üzerinde konuşulup 

geçilmesin istedik. Kayıt altına alınsın 
ki bu suçlar; devran dönüp hesap günü 
geldiğinde, şu anda işleyen yasalar 
çerçevesinde, gücünü hukuktan ve vic-
dandan alan savcılar-hakimler bir de 
iddianame hazırlamak durumunda kal-
masınlar istedik. Bunlar için veriyoruz 
bu hukuk mücadelesini. Tabiî ki aynı 
zamanda görevimiz.

Değerli Halkımız;
AKP’giller’in yolsuzluklarına, 

usulsüzlüklerine, vuargunlarına, kamu 
malını yağmalamalarına yetişilemiyor. 
Namuslu Sayıştay Denetçilerinin açık-
lamasına göre de bu ortaya çıkanlar, 
buzdağının görünen kısmı bile değil. 
AKP’giller bütün kamu kurumlarının 
denetim mekanizmalarını ortadan kal-
dırdılar. Özellikle Maliye Bakanlığına 
bağlı çalışan, özel sektörü denetleyen 
Hesap Uzmanları Kurulu ile devlet 
kuruluşlarını denetleyen Maliye Teftiş 
Kurulunu yerle yeksan ettiler. Böylece 
müfettişlik kurumunu “bir varmış, bir 
yokmuş”a döndürdüler.

Neydi amaçları?

Vurgunları, soygunları, kamu mal-
larını peşkeşleri rahatça yapabilmek. 
İşte o yüzden Sayıştayın da en önemli 
misyonlarından biri olan, suçu savcı-
lığa bildirmek ve şüpheliler hakkında 
gereğinin yapılmasını sağlamak gö-
revini ortadan kaldırdılar. Sayıştayı, 
sadece tespit eden bir kurum düzeyine 
indirgediler.

Ama elbette bu böyle gitmeyecek, 
çok karanlık günlerden geçiyoruz. Ama 
şunu da çok iyi biliyoruz; karanlığın en 
yoğun olduğu an aydınlığa en yakın ol-
duğumuz andır. Halkın haklarını yiyen-
ler, hukuku ayaklar altına alanlar, ada-
leti çiğneyenler için yolun sonu görün-
dü. Emri sadece yasalardan ve vicda-
nından alan, bağımsız ve tarafsız savcı 
ve yargıçların oluşturduğu mahkemeler 
bekliyor karanlığın yaratıcılarını.

Halkımızı da bekleyen aydınlık 
günler. Elbirliğiyle ulaşacağız.

 04.10.2021
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HKP’den:
Partimizden, Sayıştay raporlarındaki

yolsuzluklara 6 Suç Duyurusu birden…
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5 Eylül günü Cumhuriyet internet si-
tesinde şöyle bir haber yer aldı:
“Vergi muafiyeti tanınan vakıflar 

ile kamu yararına çalışan dernekle-
re ait üniversite yurtlarına yapıla-
cak beslenme ve barınma yardımına 
ilişkin yayımlanan yeni yönetmelik 
ile yapılacak şartlar arasında olan 
‘yurtların Milli Eğitim Bakanlığı’n-
dan (MEB) kurum açma izni ve ça-
lışma ruhsatı alma’ şartı kaldırıldı.”

Böylece 8 Kasım 2017’de yayımla-
nan eski yönetmelik yürürlükten kaldı-
rılmış oldu. Eski yönetmelikte; yardım 
için yapılacak başvuruda aranan şartlar 
vurgulanmış ve “yurt işletilmesine 
dair MEB’den kurum açma izni ve 
çalışma ruhsatı almak, dernekler için 
kamu yararına çalıştığına, vakıflar 
için de vergi muafiyeti tanındığına 
dair karar”, aranan şartlar arasında yer 
almıştı.  Ancak yeni yönetmelikte bu üç 
şart da yer almadı. Böylece, yardım ya-
pılacak yurtlar için “MEB’den izin ve 
çalışma ruhsatı almak” şartı yönetme-
likten çıkarılmış oldu. Eski yönetmelik-
te başvuru için istenen belgeler sırala-
nırken, yeni yönetmelikte yalnızca “ge-
rekli belgeler” denilmesi dikkat çekti 
(https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/
gerici-derneklerin-onunu-acmak-i-
cin-mebden-yonetmelik-1866189).

Yeni yönetmelikte,  denetimler için 

sürenin belirtilmesi ifadesi yer almıyor 
ve puanlama sistemi getiriliyor.  Böy-
lece, “yeterli şartları taşımayan” vakıf 
ve derneklerin yurtlarına beslenme ve 
barınma yardımı yapılmayacak. Bu da 
AKP İktidarına yakınlığıyla bilinen, 
yeni yönetmelik ile getirilen şartları ta-
şıyan ve 2002’den bugüne milyonlar-
ca lira aktarıldığı bilinen İlim Yayma 
Cemiyeti, Ensar Vakfı, TÜRGEV ve 
TÜGVA gibi yurtlara yardımın devam 
edeceğini ve bunlarla birlikte diğer 
gerici derneklerin önünün açılacağını 
gösteriyor. Bugüne kadar kâğıt üze-
rindeki denetim, ruhsat vb. işlemler, 
bu yönetmelik ile kâğıt üzerinden de 
kaldırılıyor ve böylece hesap sorulma-
sı da engellenmiş oluyor. Yurt açmak-
la görevli Yurtkur ise zaten yıllardır 
işlevsiz bırakılmış, yoksul üniversite 
öğrencilerimizin barınması ve beslen-
mesi Ortaçağcı vakıf ve derneklere 
devredilmiştir.

Bu  yönetmeliğin uygulamadaki so-
nuçları, Peşaver Medreselerine çevril-
miş eğitim kurumlarımızın artması ola-
caktır. Mantar gibi Kur’an Kurslarının 
üremesi olacaktır. Biz bu uygulamala-
rın ne getireceğini yaşanılan facialarda 
görmüştük. Denetim olmayınca yurt-
larda çıkan yangınlarda genç kızlarımız 
yanarak canlarından oldular, çocukları-
mız taciz edildi, tecavüze uğradı.

AKP iktidarı döneminde kurulan 
55 özel üniversitenin büyük bölümü-
nün cemaatlerle yakın ilişkisi bulunu-
yor. İstanbul, Ankara ve Bursa başta 
olmak üzere çok sayıda ilde kurulan 
ve cemaatlere yakınlığıyla bilinen üni-
versitelerde binlerce öğrenci eğitim 
görüyor. Bazı üniversitelerin mütevelli 
heyetinde AKP’li üyeler yer alıyor.

İstanbul’da kurulan İbn Haldun 
Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan’ın 
oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticileri 
arasında olduğu TÜRGEV’e bağlı 
faaliyet gösteriyor. Kamuoyunda, 
“Üniversiteleri bölen tasarı” olarak bi-
linen “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı” ile kurulan Semerkand 
Bilim ve Medeniyet Üniversitesi’nin 
bağlı olduğu vakıf ise dini cemaatler-
le bağı olduğu iddia edilen Hecegan 
Vakfı olarak görünüyor. İstanbul 29 
Mayıs Üniversitesi de Diyanet İşleri 
Başkanlığı bünyesinden ayrılarak 
özerk statü sağlanan Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından idare ediliyor. İslam 
Araştırmaları Merkezi (İSAM) de bu 

üniversitenin çatısı altında çalışmala-
rını yürütüyor.

Kısacası AKP’giller’in yandaşları, 
biatçıları bilimle, laiklikle mücadelele-
rine Ortaçağcı vakıf ve dernekler ayağı 
ile devam etmektedir.

İstanbul’un ardından en çok 
sayıda vakıf üniversitesinin 
bulunduğu Ankara’daki bazı vakıf 
üniversitelerinin de cemaatlerle yakın 
ilişkisi bulunuyor. Yöneticileri arasın-
da AKP’li belediye meclisi üyesinin 
yer aldığı Medipol Üniversitesi’nin 
Mütevelli Heyeti Başkanlığını Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca yürütüyor.

Bursa’da 2010 yılında kurulan ve 
açılışını Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptı-
ğı Faruk Saraçoğlu Tasarım Meslek Yük-
sek Okulu ve yine aynı yıl Trabzon’da 
AKP’ye yakınlığıyla bilinen, İmam Ha-
tip Okulu Dernek başkanlığı gibi faali-
yetlerde görev alan eski Maçka Belediye 
Başkanı Ömer Yıldız tarafından kurulan 
Avrasya Üniversitesi de eğitimine devam 
ediyor. Örnekleri çoğaltabiliriz.

Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tekliflerinin konu-
şulduğu 13 Şubat 2014 tarihli oturum-
da, dönemin CHP İstanbul Milletvekili 
Fatma Nur Serter, AKP’nin Biruni 
Üniversitesi’nin kurulmasıyla ilgili 
verdiği önergeye karşı Milli Eğitim 
Komisyonunun üniversitenin kurul-
masıyla ilgili konuyu görüşmediğini 
ve doğrudan Plan ve Bütçe Komisyo-
nundan çıktığını belirtmişti. Üniver-
sitenin kuruculuğunu üstlenen Dünya 
Eğitim Vakfı’nı kuran kurumun, 2012 

yılında 50 bin lira sermaye ile kurulan 
Erva Öğretim Yatırımı ve Ticaret 
Anonim Şirketi olduğunu söylemiş, bu 
şirketin kurulduktan tam iki ay sonra 
ise toplam malvarlığı 300 bin lira olan 
Dünya Eğitim Vakfı’nı kurduğunu vur-
gulamıştı.

Buradan da Bilim yuvalarımızın 
Ortaçağcılaştırılmasının ve gericileşti-
rilmesinin yanında bir de nemalanma 
ve büyük birer kâr kapısına dönüştü-
rüldüğünü görmekteyiz.

AKP’giller, görüldüğü gibi eğitim-
de gerici politikalarına hız kesmeden 
devam ediyorlar. Şimdi de pis ellerini 
üniversite öğrencilerimizin barınma ve 
beslenme alanına sokuyorlar. Devlete 
bağlı Yurtkur’un artık işlevsiz hale ge-
tirilerek bu gerici tarikatlarla, CIA İs-
lam’ıyla gençlerimizin çocuklarımızın  
zihinleri tamamen teslim alınacak, de-
vamında da tüm yaşam alanlarına daha 
pervasız bir şekilde saldırılacaktır.

Ne yazık ki Laik, Yurtsever, İlerici 
Bilim İnsanlarımız, akademisyenleri-
miz bu olanlar karşısında suskun ka-
larak gerici yapılanmaların köpeksiz 
köyde değneksiz gezmelerine neden 
olmaktadırlar.

Biz Halkçı Kamu Emekçileri ola-
rak bu gerici gidişe dur demek için 
bulunduğumuz her alanda mücadeleye 
devam ediyoruz.

Tüm bilim insanlarını, tüm halk 
örgütlerini bulundukları her alanda bu 
duruma karşı mücadeleye çağırıyoruz.

8 Eylül 2021

Halkçı Kamu Emekçileri

Partimiz, dindar bir anayasa hazır-
lanması ve ilk dört maddenin de-

ğiştirilebilir olması çağrısını yapan 
Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanvekili 
ve TBMM eski Başkanı İsmail Kah-
raman hakkında suç duyurusunda bu-
lundu.

Birlik Vakfı’nda düzenlenen “Yeni 
Anayasa ve Öze Dönüş” konulu kon-
feransta yeni Anayasa’da ‘dinin’ olma-
sını savunan Kahraman, 1924, 1961, 
1982 anayasalarının ‘dindar bir Ana-
yasa’ olduğunu, “Değişmez maddeler 
anayasaya konmamalıdır. Milletin 
isteği halinde değiştirilebilir” diye-
rek ilk 4 maddenin yeni Anayasada yer 
almaması gerektiğini savundu.

CIA İslamcıları, Ortaçağ Karan-
lığına giden yolu hep “Milletin isteği 
halinde” diye örüyorlar. Sanki kendi 

özlemleri değilmiş, kendi gerici bakış-
ları değilmiş gibi, Millet istiyormuş 
gibi karanlığa doğru açtıkları yolun 
gericilik taşlarını döşüyorlar. Faşist 
Din Devletine giden yolda en ufak bir 
sıkıntı çıkartacak ne anayasa maddesi 
ne yasa ne tüzük ne de kurum kalsın 
istemiyorlar. O yüzden iktidara AB-D 
Emperyalistleri tarafından taşındık-
ları ilk günden itibaren, Anayasa’nın 
değiştirilemez ilk 4 maddesiyle sıkın-
tıları var. Ayak bağı olarak görüyorlar 
ilk dört maddeyi. Durmadan gündeme 
getirmeleri, belli aralıklarla bu karan-
lık niyetlerini seslendirmeleri, kamuo-
yunu alıştırmaya yönelik. Belli ki bir 
hazırlığa girişiştiler kaldırmak için. 
Laik Cumhuriyetin bütün kalıntılarını, 
eserlerini, yansımalarını yok etmek is-
tiyorlar.

İşte AKP’giller’in İsmail Kahra-
man abilerinin karanlık niyetlerini 
dillendirmesine karşı suç duyurusunda 
bulunduk.

Ortaçağ Karanlığının en karan-
lık temsilcilerinden biri olan İsmail 
Kahraman hakkında, “Anayasayı İh-
lal”, “Yasama Organına Karşı Suç”, 
“Hükümete Karşı Suç” ve “2820 
Sayılı Siyasi Partiler Yasasının 86 ve 
87’nci maddelerini İhlal” suçlarını 
işlediğini belirterek İstanbul Cumhu-

riyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunduk.

Suç duyurumuz sonrası Genel Sek-
reter Yardımcımız Av. Tacettin Ço-
lak’ın yaptığı açıklama aşağıdadır: 

İsmail Kahraman 
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare 
Kurulu Başkanvekili ve Meclis eski 
Başkanı olması sıfatlarından hareketle 
Laiklik karşıtı söylemlerine her geçen 
gün yenilerini ekleyerek devam ettiri-
yor. 2016 yılında da benzer söylemler-
de bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde 
İstanbul’da Birlik Vakfı’nın düzen-
lediği bir konferansta da Anayasa’da 
Laiklik ilkesinin çıkartılmasını savun-
muştur, Devletin dininin olması ge-
rektiğini savunmuştur. Hatta öylesine 
yalanlara başvuruyor ki, 1961 Anaya-
sasında,1982 Anayasasında hatta 1924 
Anayasasında Devletin dini olduğu id-
diasında bulunmaktadır. 

Bir kere İsmail Kahraman bu Ana-
yasa üzerine yemin etmiş, Mecliste 
milletvekilliği ve başkanlık yapmış 

birisidir. Demokratik, Laik, Hukuk 
devleti ilkelerinden ayrılmayacağına 
namusu ve şerefi üzerine yemin etmiş-
tir. Bu yeminin dışında yeminine sadık 
kalmayarak Anayasa dışı ve Anayasayı 
İhlal edici eylemlerde bulunmaktadır. 
Anayasa’nın değiştirilmesi teklif dahi 
edilemeyecek dört maddesinin Ana-
yasa’dan çıkartılmasını iddia edebil-
mektedir. Ayrıca Anayasa’nın 24’ncü 
maddesinin son fıkrasında da hiçbir 
kimseye Anayasa’da tanımlanan hak-
ları bunu istismar edemeyeceği yö-
nünde düzenlemeler getirilmiştir. Bu 
Anayasal kuralları çok iyi bilen İsmail 
Kahraman, Türkiye’nin bir ortaçağ-
cı-şeriatçı bir din devletine doğru götü-
rülme sürecinde bilinçli bir şekilde bu 
tür konuşmalar yapmaktadır. Halkın 
Kurtuluş Partisi olarak bu suçların pe-
şine bir kez daha düştük. 2016 yılında 
olduğu gibi bugünde İsmail Kahraman 
hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsav-
cılığına gerekli suç duyurusunda bulu-
nulmuştur. 

AKP İktidarının yeni yurt yönetmeliği
öğrencilerimizi hepten

Ortaçağcı tarikatlara teslim ediyor

HKP’den:

Partimizden Ortaçağcı İsmail Kahraman’a
suç duyurusu

HKP Konya İl Örgütü olarak, fab-
rikadan polis zoruyla çıkarıldık-

tan sonra fabrikanın önünde günler-
dir direnen Kentpar İşçilerini ziyaret 
ettik. 

Kentpar Direnişi’yle ilgili açıkla-
mamızı Parti Genel Sekreter Yar-
dımcımız Avukat Tacettin Çolak 
yaptı.

Çolak; “Üyesi olduğunuz Birleşik 
Metal-İş Sendikası’nın bağlı olduğu 
DİSK, 15-16 Haziran 1970’te sizler 
gibi direnişe geçerek kapatılmasının 
önüne geçti. İşte bu kutlu günde ku-
rulan Partimiz, işçilerin haklı, meşru 
taleplerinin her zaman yanında ol-
muştur. Direnişinizi tebrik ediyoruz”, 
dedi.

Çolak, sendikalı olmanın işçilerin 
anayasal hakkı olduğunu, emeği ile 
kazanmanın en kutsal dava olduğu-
nu, ayrıca 145 Kentparlı İşçinin kendi 
rızası olmadan işten çıkarılmasının iş 

kanununa aykırı olduğunu ama görül-
düğü üzere Parababalarının ve onla-
rın destekçisi hükümetin işverenden 
yana olduğunu belirterek burada tek 
çarenin Direniş olduğunu ve zorun 
oyunu bozacağını dile getirdi. 

Çolak, kendisinin de DİSK’e bağ-
lı Nakliyat-İş Sendikası’nın avukatı 
olduğunu ve daha önce çok sayıda 
direnişe katıldığını, işçilerin haklı 
taleplerinin direnerek kazanıldığını 
ifade etti. Çalışma koşullarının ağır 
olduğunu, mesai ücretlerinin öden-
mediğini, Kentpar İşçilerinin asgari 
ücret seviyesinde sefalet düzeninde 
çalışmaya mahkum bırakıldıklarını, 
bu sebeplerden dolayı direnmekten 
başka çare olmadığını vurgulayan 
Çolak,“Zafer direnen emekçinin 
olacaktır. Halkın Kurtuluş Partisi bu 
Direnişi destekliyor, yanınızda oldu-
ğumuzu bilmenizi isteriz” diyerek 
sözlerine son verdi. 

Açıklama sonrasında “Zafer Di-
renen Emekçilerin Olacak, İşçilerin 
Birliği Sermayeyi Yenecek, Direne 
Direne Kazanacağız” sloganları atıl-
dı.
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HKP Konya İl Örgütü

HKP’den:

Yaşasın Kentpar İşçilerinin Haklı Direnişi!

Yiğitlikler, dürüstlükler hareketi Halkın 
Kurtuluş Partisi’nin Kurucu Üyesi 
olmuş, sinsi kanser hastalığına yenik 
düşerek aramızdan bedence ayrıldığı 
son güne dek nöbet yerini bir saniye bile 
terk etmeksizin savaşmıştır.

Ölüm acıdır… Bir insanın Türkiye 
Devrimi’ne en verimli olabileceği çağda, 
kanser denilen illet yüzünden ölümü daha 
acıdır… Hele Hasan Yoldaş’ınki gibi 
henüz 45 yaşında gelen bir ölüm daha 
da acıdır… “Yiğit iken ölen” Hasan 
Yoldaş’ımızın ölümü “gök ekini biçmiş 
gibi” gelir arkasından mücadelesini 
devam ettiren biz yoldaşlarına.

Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut, 
Hasan Semerci Yoldaş’ımızı mezarı 
başında şöyle anlatmıştı:

“Saygıdeğer arkadaşlar, 18 
gün önce, biraz önce bahçesinde 
oturduğumuz evin balkonunda Hasan 
Yoldaş’ımızla birlikteydik. Neşeliydi, 
konuştuk. Hocam, gecikti iyileşmem, 
dedi. Üç Şehitlerin Anmasına 
yetişebilseydim çok iyi olacaktı ama 
görünen o ki yetişemeyeceğim…

“Yani yoldaşımız o denli davasına, 
arkadaşlarına, mücadelesine bağlıydı 
ki bu alçak, sinsi, namussuz hastalığın 
kendisine verdiği acıları düşünmüyor, 

Şentepe’de alçakça katledilen üç 
yoldaşının anmasında bulunmayı 
arzuluyordu. İyileşemediği için, 
ondan dolayı üzgündü.

“Arkadaşlar, her insan şöyle ya da 
böyle ölecek. Ölüm mukadder, ondan 
kaçmak beyhude, o zaman ondan 
kaçmanın anlamı yok, ahmakça, 
saçma bir şey ölümden kaçmak.

“Ne yapmamız gerekir?
“İnsanca yaşamamız gerekir. 

İnsanlığımızın hakkını vermemiz 
gerekir. Bildiğiniz gibi yoldaşlar, 
her kişi insan olarak doğar ama 
insan olarak yaşayamaz, insan 
olarak ölmez. Hani en gelişkin 
teknik, donanım malzemelerinden 
kurulu bir bilgisayara programlar 
yüklemezseniz, işletim sistemi 
yüklemezseniz o aptal bir makineden 
başka bir şey değildir. Hiçbir iş 
yapmaz. Ona iş yaptıran o programlar, 
yazılım programlarıdır.

“İnsan da eğer insanca 
yaşayabilmesi için, toplumsal, ahlâki, 
siyasi, ideolojik değerler yüklenmesi 
gerekir ve o değerler uğrunda 
mücadele etmesi, cesurca, kararlılıkla, 
fedakârca mücadele etmesi gerekir. 
Yani insan sevgisi taşıması gerekir. 
İnsanları sevmesi gerekir. Yurdunu 
sevmesi gerekir. Davasını, ideolojisini 

sevmesi gerekir arkadaşlar.”
Yoldaşımız, Gerçek İnsana yaraşır 

bir şekilde sürdü ömrünü, gerçek bir 
insana yaraşır şekilde sona erdi bu 
dünyadaki yaşamı. İnsanı sevdi, yurdunu 
sevdi, davasını, ideolojisini, Türkiye 
Devrimi’ni gerçekleştirme görevi 
omuzlarında olan Partisini, yoldaşlarını 
çok sevdi.

Hasan Semerci Yoldaş’ımız gibi 
bir insan Sosyalist olarak ömrünü 
geçirmiş ve son nefesini verirken de 
Halkın Kurtuluş Mücadelesinde ödediği 
bedellere dair en ufak bir pişmanlık 
duymamış ve geride kalanlara miras 
olarak inandığı değerlerden başka bir şey 
bırakmamışsa ne mutlu öyle ölüme…

Hasan Semerci Yoldaş’ın, 
alçakgönüllü, temiz, fedakâr, moral 
gücü yüksek, inançlı kişiliği,  sonsuz 
insan sevgisi, yılgınlık bilmeyen gözü 
pekliği, cesaret vatanına sahip yüreği 
mücadelemize ışık olacaktır.

İnsanlığın Kurtuluşu Davasına 
ömrünü adayanlar unutulmazlar. 
Halkların yüreğinde ve bilincinde 
yaşamaya devam ederler.

Partimizin Kurucularından 
Hasan Semerci Yoldaş’ımız, AB-D 
Emperyalistlerine ve yerli satılmışlara 
karşı mücadelemizde yaşamaya devam 
ediyor.

Unutmayacağız, unutturmayacağız!
12 Eylül 2021

HKP Genel Merkezi

HKP’den:

Partimizin Kurucularından Hasan Semerci 
Yoldaş’ımızı unutmadık, unutmayacağız!
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Bu topraklarda vakıf uygulaması-
nın kökeni Hititlere kadar uzansa da, 
bildiğimiz uygulama İslamiyet sonrası 
Türklere has bir uygulama olarak de-
ğerlendirilir. Selçuklu’da da, Osman-
lı’da da güçlü bir vakıf sistemi vardır.

Vakıf kavramı toplum çıkarını esas 
almakla birlikte, ülkemizde vakıflar 
egemen sınıf için bir sömürü aracı ola-
rak kullanılagelmiştir.

Osmanlı’da başlıca üretim aracı 
olan toprak başlangıçta tüm Müs-
lümanların ortak malıdır (Mirî Arazi 
veya Mirî Toprak). “Allah’ın yeryü-
zündeki gölgesi” durumundaki Padi-
şah ise kamu malının kişi mülkü edi-
nilmesini önlemekle yükümlü olup, bu 
konuda hemen her şey iki dudağının 
arasında olan kişidir.

Buna rağmen, Osmanlı’da kamu 
arazileri, binlerce yıldan beri bu top-
raklara kök salmış Tefeci-Bezirgân Sı-
nıfı tarafından zaman içinde, kerte ker-
te kişi mülkü haline getirilir. Toplum 
topraklarının iç edilmesinde vakıflar 
da önemli rol oynar. Başka bir deyişle 
birer “hayır” kurumu olan vakıflar 
bir sömürü aracı haline gelir.

Ekonomide çok da önemli yeri olan 
bir uygulamadır vakıf uygulaması. Ör-
neğin, 19’uncu Yüzyıl’da Osmanlı 
topraklarının üçte biri vakıf mülkü ha-
line gelir. Böylesine büyüktür vakıflar 
üzerinden sömürü…

Peki, neden vakıf mülkü böylesine 
sömürü aracı olarak kullanılıyor?

Çünkü mülk Allah’ın ve gözeteni 
de “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” 
Padişah olunca, kişi mülkü her an el-
den gidebilir. Ama vakıf mülkiyeti; adı 
üzerinde kalıcıdır, dokunulmazdır.

Kıvılcımlı, “Osmanlı Tarihinin 
Maddesi” adlı eserinde bu konu üze-
rinde uzun uzadıya, örnekler de vere-
rek durur. Bir pasajı aktaralım:

“Kişiye “Mülk” diye verilen yer-
lerin ne denli iğreti bulunduğu: Va-
kıf eğiliminde gizlenir. Toprakta özel 
mülk edinen kişi, bunun çarçabuk 
yıkılacağını ve çocuklarına miras 
kalamayacağını biliyordu. İyisi mi, 
ölmeden Toprağı “Vakıf” yaparak 
dokunulmaz kılmak düşünülüyor-
du. Çünkü yurt Toprakları Mirî 
Toprak denizinde eriyordu. Mirî 
Toprak olmaktan: “Yalnız Şehir ve 
Kasabalarla, bunların civarındaki 
bağ ve bahçeler istisna edilirdi.”

“(…) Mirî Toprak Düzeni, Vakıf 
yoluyla bile Kişilere aktarılsa, çok 
geçmez aslına dönerdi. Kimse uzun 
süre, çaldığının üstüne “Özel Mülk” 
diye yatamazdı. Örnek: “Anadolu 
Kazaskeri Cinci Hasan Efendi… Şe-
riat ve Kanuna aykırı olarak halkın 
mallarına karışarak Devlet işlerini 
yürüten (Hasan Efendi)… Sadra-
zam kapısında haps buyurulup öte-
ki değerli birçok eşyasından başka 
1000 keseyi aşkın paraları Mirî yö-
nünden zapt ve kendisi Mihalıç’a 
sürülüp Hak sahipleriyle ilgili du-
rumları dahi çarçabuk görüldükten 
sonra, hapsine başlandığı zamandan 
4’üncü ayda siyaseten katline Fer-
man… anılan kasabada yerine geti-
rildi, ve ondan önce kendisine TEM-
LİK ettirip, zû’munca hayır işlerine 
VAKFeylediği köylerin ve ekinlik-
lerin, şerefli emirle MÜLKİYET ve 
VAKIFLARI KALDIRILIP, eskiden 
oldukları üzere kimisi Timar ve Ze-
amet ve kimisi Mirî yanından zapt 
olundu.”

“Osmanlı hiyerarşisince Ve-
zirden hemen sonra gelen, Bütün 
Devlet işlerini ve sırlarını Padişah-
la başbaşa verip yürüten, Modern 
Bakanlardan bin kat geniş yetkili 

bir adamdır, Anadolu Kazaskeri. 
Kamunun Mülkiyetinde olan Mirî 
Toprağı çalmanın bütün incelikle-
rini herkesten iyi biliyor. Mızrağı 
çuvala sokmuş: Kitabına uydurabil-
diğini kendisine “Temlik” ettirmiş. 
Kişi mülkü edemediğini “Zû’munca 
[kendi görüşüne göre] Hayır işi” de-
yip “Vakıf”a çevirmiş. Osmanlı yut-
muyor. Çaldıklarının, ettiklerinin 
meteliğine dek hesabını 3 ay içinde 
gördürüyor. Ve kellesini uçuruyor.

“(…)
“Dikkat edelim. Bu olay 17’nci 

Yüzyıl ortasında, Osmanlı’nın katı 
derebeyleşme ve çökme alâmetleri 
çağında geçer. Anadolu Kazaskeri: 
Devlet hiyerarşisinde Sadrazamdan 
sonra ikinci sırada gelen ve bilginler 
sınıfından olduğu için ayrıca İlmiye 
dokunulmazlığı bulunan birinci de-
rece Devlet Ulu’larındandır. Her şeyi 
kitabına uydurup çalmıştır. Sezildi 
mi, Yassıada’da güneş banyosu ile 
yıkanıp Kahraman yapılmak ve çal-
dıkları “Kutsal kişi mülkü” olduğu 
için yanına kâr bırakılmak yoktur.” 
(Hikmet Kıvılcımlı, Osmanlı Tarihinin 
Maddesi, cilt II, 
Derleniş Yayın-
ları, 2010)

Demek ki, 
kişi soygundan 
yakalanırsa affı 
yok Osman-
lı’da. En yük-
sek bürokrat da 
olsa cezalan-
dırılır ve malı-
na el konulur. 
Soygun, vakıf 
mülkiyeti üze-
rinden yapılsa 
bile, hem soy-
guna, hem soy-
gunu yapanın 
yaşamına son 
verilir.

Ama zamanla Padişahın kendisi 
de bu yolsuzluğun içine dalar, çevresi 
kuşatılır ve vakıf soygunu alır yürür. 
Gene de vakıf soygunu, soygunu ya-
pan için “daha güvenli”dir(!). Çünkü 
vakıf dokunulmazlığı vardır. Yolsuz-
luk görülse dahi, yozlaşmış düzen tara-
fından üzerine gidilmez, gözardı edilir. 
Kıvılcımlı’dan devam edelim:

“‘Temlik’: Din’le ilgisi olmaksı-
zın, toplum topraklarını açıktan açı-
ğa şahıslara vermekti.

“Vakıf: Dinle ilgili olarak ve şa-
hısları elden geldiği kadar bu per-
de ardına saklayarak toprakları 
toplum mülkiyetinden çıkarmaktır. 
Hem bu öyle bir çıkış olur ki, tem-
lik edilen toprak, ileride pekâlâ gene 
çözülüm ya da müsadere gibi yollar-
la topluma dönebileceği halde Va-
kıf, ebediyen toplum kontrolünden 
çıkmıştır. Vakıf toprağın mülkiyeti 
artık ne temlikte olduğu gibi alela-
de şahısların ve ne de hatta Mirî’de 
olduğu gibi ‘Beytülmâl’ adına Padi-
şahın emrinde değildir. Vakıf bütün 
mahlûkların üstünde olan Mutlak 
Varlık Allah’a adanmıştır. Diğer bir 
deyişle, Vakıf edilen toprağın ‘raka-
be’si şahısların da, Beytülmâlin de 
elinden çıkmış, doğrudan doğruya 
Allah’a ait olmuştur. İşin hiç ol-
mazsa teorisi budur. Fakat Allah’ın 
toprağa veya topraktan gelecek fay-
dalara bir ihtiyacı bulunmadığına 
göre, Vakfın pratik hedefi, birincil 
olarak toprağa yeryüzünde hiç kim-
secikleri karıştırmamak, ikincil ola-
rak toprağın gelirini ‘sadaka’ adıyla 
kullanmaktır.” (Hikmet Kıvılcımlı, 
Osmanlı Tarihinin Maddesi, cilt III, 
Derleniş Yayınları, 2017)

Demek ki, vakıfların bir dokunul-
mazlığı vardır. Ne var ki, zaman içinde 
Padişahın el koyma gücü de yiter gider. 
Çünkü Padişah da işin içindedir artık:

“(…) Vakıf, önce Padişahın bu 
hudutsuz müsadere yetkisine karşı 
zaman ruhunca en dayanıklı zırh-
tır. Fakat Vakıfların daha büyük ve 
temelli sebebi sırf Padişahın kişisel 
zılgıtı değildir. Çünkü düşünürsek, 
esasen Padişahın kendisi bu kişisel 
zenginleşme çığırını ister istemez aç-
mıştır. O, herkesten önce ve herkes-
ten çok Mirî Malların aşırılmasın-
da menfaatlidir. Padişah, oturduğu 
tahtta sıkı tutunabilmek için, kendi 
adamlarını toplum içinde gönüllü ve 
kayrılmış bir zenginliğe kavuştur-
mak zorundadır.” (age)

Yaşadığımız toprakların deneyim-
li sınıfı, Tefeci-Bezirgân Sınıfı, alttan 
girer, üstten çıkar, yasaları deler, kural-
ları ihlal eder, dini de kullanarak kamu 
malını kişi mülkü haline getirir.

Selçuklu’da ve Osmanlı’da olan 
budur.

Bugün farklı mı?
Kesinlikle hayır!
Tefeci-Bezirgân Sınıfı, bin yıllar-

dan beri kullandığı yöntemlerle va-
kıfları kullanarak kamu mülkünü kişi 

mülkü edinmeye, kamu malını, kamu 
zenginliklerini aşırmaya devam ediyor.

Zaten Tayyiban = Tefeci-Bezir-
gân denklemi mantıken bu gerçeği 
göstermiyor mu?

Bugün vakıf denilince insanın mi-
desi bulanıyor. Hele hele çocuk teca-
vüzleriyle de ünlü bazılarını düşünün-
ce…

(Bu arada tecavüz yerine yanlış 
olarak “istismar” sözü kullanılıyor 
ki, bu olayı hafifletmeye yönelik... 
Yapılan doğrudan doğruya teca-
vüzdür. İstismar, birinin iyi niyetini 
kötüye kullanmadır. Tecavüz ise ki-
şinin namusuna saldırıdır, ırza geç-
mektir. AKP medyası ağır tecavüz 
suçunu “istismar” diyerek yumuşat-
ma çabasında olsa gerek…)

Dinci diktatörlük, dinci vakıflara 
kamu mallarını ve gelirlerini peşkeş 
çekiyor. Desteklenen vakıflar belli: Bi-
lal Oğlan’ın TÜRGEV ve Okçular adlı 
vakıfları, Ensar Vakfı, TÜGVA, Tür-
kiye Maarif Vakfı, İlim Yayma Vakfı, 
İnsan Vakfı, Asitane Vakfı, Birlik Vak-
fı, Yeni Dünya Vakfı, Dar’ül Fünun 
İlahiyat Vakfı, Enderun Vakfı, Türkiye 
Teknoloji Takımı (T3) gibi vakıflar 
ve Önder İmam Hatipliler Derneği, 
15 Temmuz Derneği gibi dernekler. 
Bunlar bilinenler… Daha nice vakıf ve 
derneğin Tayyiban eliyle kamu malını 
söğüşlediğine kuşku yok.

Tayyiban, kamu malını vakıflar 
yoluyla iç ederken başta belediyeleri, 
bakanlıkları, diğer devlet iktisadi kuru-
luşlarını ve şirketleri kullanıyor. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesinden bu va-
kıf ve derneklere yüz milyonlarca lira 
hibe yapıldığı açıklandı. Mili Eğitim 
Bakanlığının Türkiye Maarif Vakfı’na 
milyarlarca lira aktardığı basında yer 

aldı. Başkentgaz gibi bir şirketin Kızı-
lay üzerinden Ensar Vakfı’na milyon-
larca lira aktardığı, böylece hem vergi 
borcundan sıyırdığı, hem de tecavüzcü 
Ensar’a destek verdiği öğrenildi. Daha 
niceleri… Ve bunlar çok büyük mik-
tarlar!

Aslında vakıflar, kendi yağıyla 
kavrulan kuruluşlar olarak değerlen-
dirilir. Bunlara devlet yardımı olmaz. 
Tersine belirli alanlarda devletin yü-
rüttüğü hizmete destek olurlar. Ama 
bakıyoruz, mekanizma tersine işliyor. 
Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, 
Ensar Vakfı ile gizli bir protokol dü-
zenlediği basına yansıdı (Saygı Öz-
türk, Sözcü Gazetesi, 9 Şubat 2020).

Neden gizlerler?
Hayırlı bir iş olsa, göğüslerini gere 

gere açıklamaları gerek!
Vaktiyle ağırlıklı olarak FETÖ 

eliyle yaptıkları dinci örgütlenmeyi 
şimdi bu vakıf ve derneklerle yapıyor 
Tayyiban. Zaten 15 Temmuz sonrasın-
da FETÖ’nün el konulan yurtları da 
devlete veya Kredi Yurtlar Kurumuna 
aktarılmak yerine bu dinci cemaatler 
ve vakıflara aktarılmıştı.

Burada amaç tabiî başta kamu kay-
nakları ile ceplerini doldurmak ama 

aynı zamanda 
vakıflar üzerin-
den dinci örgüt-
lenmeyi teşvik 
etmek. Malum, 
“dindar ve 
kindar nesil” 
peşindeler ya!..

Dindar ve 
kindar nesil için 
normal Yurtkur 
yurtlarını sınır-
lı tutarken, işte 
bu dinci vakıf-
lara destek ve-
rerek, çaresiz 
gençlerin dinci 
yurtlara akma-
sını, dinci vakıf 
ve derneklerin 

daha fazla öğrenciyi ağlarına çekme-
lerini sağlıyorlar. Bugün yurt ihtiyacı 
olan öğrenci sayısının 4 milyon ol-
duğu ama Yurtkur’un sadece 700 bin 
öğrencinin barınmasını sağlayabildiği 
belirtiliyor. Örneğin, Cumhuriyet Ga-
zetesi’nin 3 Eylül 2019 tarihli haberini 
okuyalım:

“Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun 
(KYK), kamu yararına çalışan 
dernek ve vakıflara, 9 ay boyunca 
öğrenci başına yaptığı 600 liralık 
barınma ve beslenme yardımı ile ce-
maat yurtlarına her ay milyonlarca 
lira parasal destek sağlanıyor. Ensar 
Vakfı, Türkiye Gençlik ve Eğitime 
Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye 
Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve İlim Yay-
ma Cemiyeti gibi vakıf ve dernekle-
rin yurtları için aktarılan para ise 
yüz milyonları buldu.

“Nurculara yakınlığı ile bilinen 
İlim Yayma Cemiyeti, yurtların-
da kalan öğrenciler için KYK’den 
yardım alan derneklerden biri. İlim 
Yayma Cemiyeti’nin Türkiye gene-
linde ortaöğretim ve yükseköğretim 
yurdu olarak hizmet veren 150’den 
fazla yurdu bulunuyor. Bu yurtların 
20’den fazlasını ortaöğretim yurtla-
rı oluştururken, bu yurtların toplam 
öğrenci kapasitesi 4 bini buluyor. 
Yükseköğretim yurdu olarak hizmet 
veren yurt sayısı ise 145. Bu yurtlar-
dan 120’yi aşkını aktif şekilde öğ-
renci kabul ederken, öğrenci kapasi-
tesi 20 bini geçiyor. Aktif başvuruya 
kapalı yurtların kapasitesi ise 2 bin-
den fazla. Birçok ilde yurdu bulunan 
İlim Yayma Cemiyeti, yurtlarının 
reklamını ‘devlet destekli ekonomik 
yurt’ sloganı ile yapıyor.

“Milyonları aşan yardım

“Barınma ve beslenme için öğ-
renci başına vakıf ve derneklere 
verilen 600 lira, İlim Yayma Cemi-
yeti’nin aktif şekilde öğrenci alımı 
yapan yurtlarının kapasitesi olan 
20 bin ile hesaplandığında, sadece 
bu derneğe yapılan aylık desteğin 
12 milyon lirayı bulduğu görülüyor. 
Yardım, 9 ay üzerinden hesaplandı-
ğında ise 100 milyon lirayı geçiyor. 
Sadece İlim Yayma Cemiyeti’ne ya-
pılan yardım, devlet kasasından va-
kıf ve cemaatlere aktarılan parasal 
desteğin vahametini ortaya koyu-
yor.” (Cumhuriyet, 3 Eylül 2019)

Bu “destekler”in günümüzde çok 
daha arttığı ve gittikçe artacağı ke-
sin. Çünkü basında Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede 
yayımlanan yeni bir yönetmeliğe göre, 
eski yönetmelikte yer alan; “yurt işle-
tilmesine dair Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’ndan kurum açma izni ve çalışma 
ruhsatı almak, dernekler için kamu 
yararına çalıştığına, vakıflar için de 
vergi muafiyeti tanındığına dair ka-
rar”, gereği artık aranmayacak. (Cum-
huriyet, 5 Eylül 2021)

Demek ki, dinci vakıf ve dernekler, 
kamu malını söğüşleyerek dinci örgüt-
lenmeye daha yoğun devam edecekler.

Bu yolsuzluklar öylesine büyük ki, 
eski YÖK Başkanı ve bir zaman Tay-
yiban içinde yer alan Ziya Özcan bile; 
“Bizi idare edenlerin yolsuzluk yap-
tığını çok gördüm ama AK Parti dö-
neminin son 10 yılda yaptıkları gibi 
bir yolsuzluk, hiç görmedim. Bunlar 
o boyuta ulaştı ki vatandaşlardan 
saklamak için bilgilere erişim yasak-
ları getiriliyor. Bu mu uçan Türki-
ye?”, demekten kendini alamıyor. (ht-
tps://www.korkusuz.com.tr/akp-done-
mindeki-kadar-yolsuzluk-gormedim.
html)

Böylesine büyük yolsuzluğun 
yapılabilmesi için denetim mekaniz-
maları da güdükleştirilmelidir.

Bir yandan böyle görülmemiş 
bir yolsuzluk, diğer yandan devletin 
denetim mekanizmalarının etkisiz 
kılınması… Devletin denetim meka-
nizmaları susturularak yolsuzlukla-
rın önü açılıyor, din bezirgânlarının 
soygunlarını daha fütursuz yapma-
ları sağlanıyor. Şöyle:

Tayyiban, bakanlıkların teftiş ku-
rullarını kaldırdı. Başbakanlık Teftiş 
Kurulunu da sözde “Başkanlık Sis-
temi” sayesinde yok etti. Maliye Ba-
kanlığına bağlı çalışan, özel sektörü 
denetleyen Hesap Uzmanları Kurulu 
ile devlet kuruluşlarını denetleyen Ma-
liye Teftiş Kurulu 2011’de kaldırıldı. 
Böylece müfettişlik kurumu “bir var-
mış, bir yokmuş”a döndürüldü.

Bunların yerine Kaçak Saray’ın 
emrinde, başkan ve üyeleri Tayyip ta-
rafından seçilen Devlet Denetleme Ku-
rulu getirildi.

Şimdi sırada Sayıştay var… Bü-
tün bunların üstüne Sayıştay denetimi 
de gittikçe zayıflatılıyor. Sayıştayın 
başına Kaçak Saray’dan birisi, Cum-
hurbaşkanlığı Personel ve Prensipler 
Genel Müdürü Metin Yener getirildi.

Amaç açık! Aman soygun bilgileri 
dışarı sızmasın! Nitekim, yeni Sayış-
tay Başkanı’nın yetkisini aşarak Sa-
yıştay raporlarını sansürlediği bilgisi 
de basına sızdı (https://odatv4.com/
guncel/turkiye-gunlerdir-bunlari-ko-
nusuyor-sayistay-raporlarina-mudaha-
le-mi-ediliyor-211742).

Tayyiban öyle bir yolsuzluk girda-
bına kapıldı ki, çıkabilmesi mümkün 
değil. Gittikçe daha çok yolsuzluğa, 
soyguna bulaşıyor. Duramıyor çün-
kü…

Soygunculardan hesap sorma günü 
yakındır!

Bu vakıf soygununa son vermek-
le kalınmayacak, dinci vakıfların tüm 
varlıkları kamulaştırılacaktır.q
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AKP’giller’in Çevre ve Şehircilik 
Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, 17-25 
Aralık Operasyonuna yönelik olarak 
geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama-
larda itiraflarda bulunmuş ve “Benim 
dosyamda ne varsa, hem tapeler 
doğrudur hem teknik takip doğru-
dur hem de benim telefon konuş-
malarım A’dan Z’ye kadar doğru-
dur. Benim dosyamda hırsızlık yok, 
görevi kötüye kullanma var. ‘Reis’, 
Sayın Cumhurbaşkanım beni hırsız 
çuvalının içine koydu ve attı”, de-
mişti.

Bu itirafın üzerine Parti-
miz Dört Eski Bakan; Ege-
men Bağış, Muammer Gü-
ler, Zafer Çağlayan ve Er-
doğan Bayraktar hakkında 
suç duyurusunda bulunmuştu. 
Suç duyurumuzu Savcılar 
yine görmezden geldiler, ta-
biri caizse ölü taklidi yaptılar. 
Ama 17-25 Aralık Soruşturma 
Komisyonu’nun CHP’li üyesi, 
AKP eski yöneticisi ve Bakan-
ları bu konuya ilişkin çeşitli 
açıklamalar yaptılar. Yapılan açıkla-
maların hepsi de Erdoğan Bayraktar’ın 
açıklamalarını ve 17-25 Aralık tapele-
rini bir kez daha doğrular nitelikteydi.

Bayraktar’ın itiraflarına sessiz 
kalmadığımız gibi, son açıklamalara 
da sessiz kalamazdık. Halkımıza olan 
sorumluluğumuz ve görev bilincimizle 
bir kez daha suç duyurusunda bulun-
duk. Harekete geçmeyen Savcılara bir 
kez daha seslendik. Tüm bu olaylar 
karşısında harekete geçmeyen savcıla-
rın isimleri, Tarihin kara kaplı defteri-
ne yazılacak, ama Partimiz ve Halkçı 
Hukukçular ise Tarihe altın harflerle 

yazılacak.
Bu suç duyurumuzda; AKP’gil-

ler’in Kaçak Saraylı Reisi ve Dört 
Eski Bakan Egemen Bağış, Muammer 
Güler, Zafer Çağlayan ve Erdoğan 
Bayraktar hakkında, “Suç İşlemek 
İçin Örgüt Kurmak”, “Zimmet”, 
“İrtikâp”, “Görevi Kötüye Kullan-
ma” ve “Kamu Görevlisinin Suçu 
Bildirmemesi” suçlarını işlediklerini 
belirterek İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığına başvurduk.

Suç duyurumuz sonrası Genel Sek-
reter Yardımcımız Av. Tacettin Çolak 

Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:
17-25 Aralık Operasyonun kapa-

tılmasına karşı Halkın Kurtuluş Parti-
si olarak mücadelemiz devam ediyor. 
Biz suç duyurusunda bulunuyoruz, 
Savcılar hâlâ sessiz kalmaktalar. Oysa 
o dönemde tapelere takılan vurgunun 
devasa boyutlarda olduğu da siyasiler 
tarafından, hatta bizzat AKP’de siyaset 
yapanlar tarafından da açıklanmakta-
dır. Son günlerde televizyonların ana 
gündemleri de bu olmuştur.

Örneğin, Ayhan Sefer Üstün en bü-
yük rantın imardan kaynaklandığı şek-
linde belediyelerdeki imar yetkisinin 

de merkeze alınarak böyle bir vurgun 
vurulduğunu söylemiştir geçtiğimiz 
günlerde. Ertuğrul Günay yine İstan-
bul’da rant lobisinin tasallut ettiği şek-
linde açıklamalarda bulunmuştur. Yine 
AKP’nin Programını yazan Abdullatif 
Şener geçtiğimiz aylarda sadece İstan-
bul’dan vurulan imar rantının 3 trilyon 
dolar olduğu şeklinde açıklamalarda 
bulunmuştur. Kaldı ki İstanbul’un de-
ğişik yerlerinde Parababalarına, Zorlu 
Holding gibi, Ağaoğlu gibi Paraba-
balarına farklı bölgelere kanunsuzca 
imar planlarına aykırı ve projeye aykı-
rı inşaat yapmalarına seyirci kalınarak 
onlardan da komisyon alındığı şeklin-
de yaygın haberler ortaya çıkmaktadır. 

Bunlar da zaten 17-25 Aralık tape-
lerinde bulunmaktadır. Bunlardan daha 

önemlisi Erdoğan Bayraktar’ın o 
dönem istifa ederken, “Madem 
ben istifa ediyorum. Ben bütün 
emri Reis’imden aldım. Onunda 
toplumu rahatlatması için istifa 
etmesi gerekir” dedikten sonra 
Saray’da dövüldüğüne dair Erdal 
Aksünger’in de iddiaları olmuş-
tur televizyonlarda. 

Bütün bunlar araştırmayı ge-
rektiren, kapatılmaması gereken, 
keyfilikler, kanunsuzluklardır. 

Ve ortada kriminal, örgütlü bir yapının 
bulunduğunu göstermektedir. Bütün 
ifadeler birbiriyle bütünlüklü değer-
lendirildiğinde bu sonuç çıkmaktadır. 
Dolayısıyla Halkın Kurtuluş Partisi 
her zaman olduğu gibi bu kanunsuz-
lukların peşinde mücadele etmeyi sür-
dürmektedir. Bir kez daha başta Tayyip 
Erdoğan olmak üzere 17-25 Aralık’ın 
şüphelileri dört Bakan hakkında suç 
duyurusunda bulunulmuştur.

8 Eylül 2021

HKP Genel Merkezi

Derleniş Yayınları, 3-12 Eylül 
2021 tarihleri arasında düzenlenen 
fuarda, Türkiye Devrimi’nin Önderi 
Hikmet Kıvılcımlı’nın ve HKP Genel 
Başkanı Nurullah Ankut’un birbirin-
den değerli ve birbirini tamamlayan 
eşsiz teorik eserlerini İzmir Halkıyla 
buluşturdu.

Derleniş Yayınları, fuarın tek si-

yasi standı olarak İzmir Halkının yo-

ğun ilgisiyle karşılaştı. Biz de Kurtu-
luş Partililer olarak bilinçli standımızı 
ziyaret eden halkımızla hem sohbet 
etme, hem de kitaplarımızı tanıtma fır-
satı elde ettik. 

Dünyanın ve ülkemizin içinde bu-
lunduğu karanlığı aydınlatan ve çıkış 
yolu gösteren Hikmet Kıvılcımlı’nın 
ve HKP Genel Başkanı Nurullah An-
kut’un bu eşsiz teorik eserlerini her 
fırsatta halkımızla buluşturmaya de-
vam edeceğiz.

14 Eylül 2021 

İzmir’den Kurtuluş Partililer

HKP İzmir İl Örgütü olarak An-
tiemperyalist Birinci Kurtuluş Sava-
şı’mızın zaferinin ilan edildiği 9 Ey-
lül’ün 99’uncu Yıldönümünde yapı-
lan yürüyüşte yerimizi aldık. Her yıl 
düzenlenen yürüyüşe katılmak için 
Mustafa Kemal’in Ordusu’nun İzmir’e 
girdiği güzergâh olan Anafartalar Cad-
desi’nin girişinde yerimizi aldık.

Mustafa Kemal’in kalpaklı port-
resinin yer aldığı “Emperyalistler, 
işbirlikçiler geldikleri gibi gide-
cekler” pankartı arkasında, elimizde 
Mustafa Kemal’in “Bağımsızlık be-
nim karakterimdir” sözünün yazılı 

olduğu bayraklarla yürüyüşe katıldık. 
Yürüyüş boyunca “Emperyalistler, 
İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gide-
cekler”, “Kahrolsun ABD-AB Em-
peryalizmi”, “Yaşasın Demokratik, 
Laik, Tam Bağımsız Türkiye”, “Ne 
ABD Ne AB,Tam Bağımsız Türkiye” 
sloganlarını atarak varlığımızı ve coş-

kumuzu hissettirdik.
Yürüyüş sırasında halkımızın kor-

tejimize ilgisi yoğundu. Attığımız 
sloganlara eşlik ettiler. Ne yazık ki bu 
kutlu günde İzmir gibi bir yerde katı-
lımın düşüklüğü coşkuyu etkiliyordu. 
Bu da başta belediyeler olmak üzere 
demokratik kurumların sadece dostlar 
alışverişte görsün tarzındaki katılımın-
dan kaynaklanıyordu. Tek slogan atan 
kortej bizim kortejimizdi. Oysa böyle 
bir günde yer yerinden oynamalıydı. 
Kolay mı, yedi düvele karşı kazanıl-
mış bir zaferden bahsediyoruz... Orga-
nizasyon da onun şanına yakışmalıydı. 

Partimiz öncülüğünde ku-
rulacak Halk İktidarında 
böylesi anlamlı günler 
özüne uygun bir şekilde ve 
coşkuyla kutlanacaktır.

ABD-AB Emperya-
listleri ve Yerli Satılmış-
lar Cephesine karşı, tüm 
Emekçi Halkımızı Parti-
miz etrafında örgütleyip 

Yeni Sevr’i de Tarihin çöplüğüne ata-
cağız. 

Yaşasın 9 Eylül İzmir’in Kurtu-
luş Günü!

9 Eylül 2021 

HKP İzmir İl Örgütü

9 Eylül 1922’de, İlk Kurşunun atıl-
dığı topraklarda Yunan Maskeli İngiliz 
Emperyalizmine son tokat indirilmiş 
oldu. İzmir’in Kurtuluşu ile beraber 4 
yıl süren Birinci Antiemperyalist Kur-
tuluş Savaşı’mızın kesin zaferi dosta da 
düşmana da ilan edilmiş oldu.

Olağanüstü zor koşullar altında 
yürütülen bu savaş, dünyanın gördüğü 
en adaletsiz savaşlardan biriydi. Bir ta-
rafta dönemin son teknolojik silahları 
ile donatılmış Batılı Emperyalistlerin 
orduları, diğer tarafta Sevr Antlaşma-
sı’yla orduları dağıtılmış, silahlarına el 
konulmuş; yokluk, yoksulluk içinde bir 
halk...

O günlerde Namık Kemal’in “Va-
tanın bağrına düşman dayadı han-
çerini, yok mudur kurtaracak bahtı 
kara maderini” dizelerine, Mustafa 
Kemal’in cevabı “Vatanın bağrına 
düşman dayasın hançerini, bulunur 
kurtaracak bahtı kara maderini” 
olmuştur. Büyük komutan, Birinci An-
tiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın 
Önderi Mustafa Kemal “Vatan aşkını 
söylemekten korkar hale gelmek-
tense, ölmek yeğdir” diyenlerdendi. 
O inançla girdiği bu savaştan zaferle 
çıkmış ve 9 Eylül 1922’de bu zaferini 

taçlandırmıştır.
Bu zafer, sadece Batılı Emperyalist-

lere karşı kazanılmamıştır. Aynı zaman-
da yerli satılmışlara ve Ortaçağcı geri-
ciliğe karşı da kazanılmış bir zaferdir. 
Onun için ne kadar kutlasak yeridir.

Ne acıdır ki, bu şanlı zaferin 99’uncu 
Yıldönümünde, ülkemiz yine ABD-AB 
Emperyalistlerinin ve Yerli Satılmışlar 
Cephesinin saldırısı ile karşı karşıyadır. 
Bunlar Mustafa Kemal’in ve Birinci 
Kuvayimilliye’nin kazanımlarını yok 
etmek için büyük bir saldırı başlattılar. 
Özellikle 20 yıldır iktidarda tuttukları 
AKP’giller eliyle Ülkemizi Yeni Sevr 
bataklığına doğru götürüyorlar.

AKP’giller, Afganistan’da iktidarda 
olan ve Laiklik, Bilim, Kültür, Sanat 
düşmanı Ortaçağcı Taliban ile aynı dü-
şüncedeyiz, diyerek içlerindeki Ortaçağ 

özlemini dile getirmekten çekinmiyor. 
Ülkemiz Tarikatlar, Kur’an Kursları, 
Vakıflar aracılığıyla her geçen gün bi-
limden, sanattan, kültürden, spordan 
uzaklaşıyor. Adli Yıl Açılışındaki tablo, 
ülkemizin geldiği son noktayı gösteri-
yor.

Her fırsatta Mustafa Kemal’e ve 
Birinci Kuvayimilliyecilere saldıran 
AKP’giller ve yandaşları; ilerici, yurt-
sever, Mustafa Kemalci Subayları Laik-
liği savundukları, Ortaçağcı gericiliğe, 
tarikatlara karşı mücadele ettikleri için 
ağır cezalara çarptırarak cezaevine atı-
yor. Kadınlarımızın yaşamına müdahale 
ederek onları köle ve cariye statüsüne 
indirgemek istiyorlar. Karma eğitimi 
kaldırmayı fırsat buldukça dillendir-
mekten çekinmiyorlar. Binbir güçlükle, 
yüzbinlerce şehit vererek elde ettiğimiz 
bağımsızlığımızı ABD-AB Emperya-
listlerine teslim ediyorlar. İzmir’in, 
dolayısıyla Ülkemizin Kurtuluşunun 
99’uncu Yıldönümünde getirildiğimiz 
durumun özetidir bu...

Değerli halkımız;
Bu büyük Zaferin 99’uncu Yıldö-

nümünde ABD-AB Emperyalistleri ve 
Yerli Satılmışlar Cephesi tarafından ger-
çekleştirilen büyük bir saldırı ile karşı 
karşıyayız. Namık Kemal’in dediği gibi 
“Vatanın bağrına düşman dayadı hançe-
rini” yeniden. Biz de Mustafa Kemal’in 
dediği gibi “Bulunur kurtaracak bahtı 
kara maderini” diyoruz, bir kez daha. O 
kurtarıcı; birleşik, örgütlü halktır.

Partimiz HKP etrafında örgütlenmiş 
“Vatan aşkını söylemekten korkar hale 
gelmektense ölmek yeğdir” diyenler-
dir. Türkiye Devrimi’nin Önderi Hik-
met Kıvılcımlı’nın düşünce ve davranış 
oğullarıdır, kızlarıdır. “Bağımsızlık 
benim karakterimdir” diyenlerdir. 
“Emperyalistler işbirlikçiler, gel-
dikleri gibi gidecekler”, diyenlerdir. 
Türkiye’nin İkinci Kurtuluş Savaşçıları 
HKP’lilerdir. 

Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci 
Kurtuluş Savaşımız!

Emperyalistler, İşbirlikçiler Gel-
dikleri Gibi Gidecekler!

9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü 
Kutlu Olsun!

 
 
9 Eylül 2021 

HKP İzmir İl Örgütü

HKP’den:

Partimiz, 17-25 Aralık Operasyonuna ilişkin 
bir kez daha suç duyurusunda bulundu!

HKP’den:

Derleniş Yayınları, 90’ıncı Enternasyonal
İzmir Fuarı’ndaydı

HKP’den:

İzmir’in Kurtuluş Günü’nde
yapılan yürüyüşte yerimizi aldık

HKP’den:

99’uncu Yıldönümünde
İzmir’in Kurtuluşu Kutlu Olsun!

Baştarafı sayfa 20’de

Eylemimize, Neo Trend Direnişçi-
leriyle birlikte Genel Başkan’ımız Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu, ve sendika yö-
neticilerimiz katıldı

Hummel Mağazası önünde Genel 
Başkan’ımız Ali Rıza Küçükosmanoğ-
lu bir açıklama yaptı. 

Neo Trend Tekstil Fabrikası’nın 
hileli bir şekilde kapatıldığını, işvere-
nin 104 işçinin çoluğunun çocuğunun 
geleceğini gasp etmeye çalıştığını dile 
getiren Küçükosmanoğlu, işveren Kâ-
zım Akbulut’un iş yaptığı bütün kişi ve 
firmaların da işçilerin alacaklarından 
sorumlu olduğunu belirtti. 

Küçükosmaoğlu, Neo Trend Tekstil 
İşçilerinin mücadelesine destek olmak 
için AVM’de alışveriş için bulunan 
vatandaşları Hummel Mağazalarından 

alışveriş yapmamaya ve işçilerle daya-
nışma içerisinde olmaya çağırdı. Yasal 
olarak Hummel ve Next Tekstil’in, iş-
çilerin alacaklarından sorumlu olduk-
larını belirtti. Bundan dolayı Hummel 
mağazalarının ve Neo Trend’in iş yap-
tığı tüm firmaları ve mağazaları eylem 
alanımız olmaya devam edecektir, 
dedi. 

Nakliyat-İş Sendikası olarak Neo 
Trend Tekstil işçilerinin mücadelesine 
işçilerin haklarını alana kadar sahip 
çıkmaya devam edeceğiz.

Alkışlarla AVM içinden AVM önü-
ne geçildi. Burada da bir basın açıkla-
ması daha gerçekleştirdik. 

Basın açıklamasında İşçiler adına 
sözü Mehmet Bilal Doğan aldı. İşve-
renin pandemi sırasında fabrikanın içi-
ni boşaltarak kaçtığını belirten Bilal, 
kendileri için bir fon oluşturulacağı 

sözünün verilmesine rağmen bu sözün 
tutulmadığını, mal varlıklarını üçün-
cü-dördüncü şahıslara aktarılarak işin 
içinden sıyrılmaya çalışıldığını dile 
getirdi. Mehmet Bilal, konuşmasını 
mücadeleden asla vazgeçmeyecekleri-
ni ifade etti.. 

Mehmet Bilal, Kazım Akbulut’un 
işçilerin haklarını istifa ettiği gerek-
çesiyle vermezken kendisinin varlık 
içinde yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

Direnişçi işçi Mehmet Bilal’in ko-
nuşmasından sonra Genel Başkan’ımız 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir konuş-
ma yaptı.

Genel Başkan’ımız Ali Rıza Küçü-
kosmanoğlu konuşmasına, yasal hak-
ları ödenmediği için işsizliğe ve açlığa 
mahkûm edilen Neo Trend Tekstil İşçi-
lerinin haklı bir mücadele yürüttükleri-
ni ve bu mücadelenin tüm Türkiye İşçi 
Sınıfı adına verildiğini belirtti.

Eylemde işçiler, İşçi ve sendika 
düşmanlığına karşı Yemeksepeti işçile-
ri ve Sendikamızın Yemeksepeti örgüt-
lenme mücadelesi ile dayanışma içinde 
olduklarını vurguladılar. Yemeksepeti-
ne Boykot çağrısı yaptılar. 

“Tazminatlarımızı gasp ettirme-
yeceğiz!” pankartının açıldığı basın 
açıklamamız, “Direne Direne Kazana-
cağız!”, “İşçiyiz, Haklıyız, Kazanaca-
ğız!”, “Hummel’a Girme, Zulme Ortak 
Olma”, “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya 
Hep Beraber, Ya Hiçbirimiz” sloganla-
rı atılarak sonlandırıldı. 04.10.2021

Nakliyat-İş’ten: 

Neo Trend İşçileri mücadeleye devam ediyor
Baştarafı sayfa 20’de

Yıl: 17 / Sayı: 164 / 7 Ekim 2021



18

Tüketiciler Birliği Federasyonun 
çağrısıylaTüketici Derneği (TÜKO-
DER), DİSK, KESK, TMMOB, 
TTB, Birleşik Kamu-İş,Tek Gıda-İş, 
Liman-İş, Hava-Sen, Bağımsız Ma-
den İş, DGD-SEN imzasıyla Yemek-
sepeti Genel Müdürlüğü önünde yapı-
lan eylemin ardından twitter’da “Ye-
meksepetiboykot” hastagh’i Türkiye 
gündemine girdi. Ve gece geç saatlere 
kadar halkımız tarafından sahipleni-
lerek paylaşımlar yapıldı. Halkımıza 
ve dayanışma içinde olan herkese te-
şekkür ederiz. Yemeksepeti’ne boykot 
devam ediyor. 

Bilindiği üzere Nakliyat-İş Yemek-
sepetinde örgütlenme başlatmış. Üye 
sayısı 2200 ulaştığında Yemeksepeti 
patronu evrakta sahtecilik yaparak iş-
kolunu değiştirmiştir. Sendikamız üye-
si 2200 işçinin üyeliği düşürülmüştür. 
Yemeksepeti işçi ve sendika düşmanlı-
ğı yapmaktadır. Aynı zamanda Ticaret 
Bakanlığının incele-
mesiyle halkımızı ve 
tüketicileri aldattığı 
ve kandırdığı da tescil 
edilmiştir. Reklamla-
rında indirim yaptık 
diyerek önce ürünlerin 
fiyatlarını yüksek gös-
terip sonra aynı fiya-
tına tüketiciye sattığı 
kanıtlanmıştır.  

Yemeksepet inin 
işçi ve sendika düş-
manlığına, halkımızı ve tüketicileri 
aldatması, kandırmasına karşıYemek-
sepetini boykota çağırıyoruz. 

Halkımızın tüketimden gelen ör-
gütlü gücü ile sendikaların konfede-
rasyonların, meslek örgütlerinin, siyasi 
partilerin örgütlülüğü ile “BOYKOT”u 
daha etkili getirme sorumluluğumuz 
var. Yemeksepeti’nin işçi ve sendika 
düşmanlığını, tüketicileri aldatmasına 
da en etkili yanıtı olmuş olur. 

Yemeksepeti İşvereninin İşçi ve 
Sendika Düşmanlığına Karşı

Halkın Tüketimden Gelen
Gücünü Kullanarak

Boykot Başladı!
Tüketiciler Birliği Federasyo-

nu,Tüketici Derneği (TUKODER), 
DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Birle-
şik Kamu-İş,Tek Gıda-İş, Liman-İş, 
Hava-Sen, Bağımsız Maden İş, DGD-
SEN halkımızı hile sepetine dönüşen 
Yemeksepeti’ni Boykota çağırdı

Yemeksepetiişçileri, insanca yaşa-
yabilecek bir ücret ve insan onuruna 
yaraşır çalışma koşulları için anayasal 
haklarını kullanarak DİSK’e bağlı sen-
dikamız Nakliyat-İş Sendikası’nda ör-
gütlenmeye, üye olmaya başlamışlardır.

İşveren sendikanın toplu iş sözleş-
mesi yetki aşamasına geleceği aşama-
da, örneği görülmemiş bir şekilde hile 
ve muvazaaya başvurarak, yasalara, 
yargı kararlarına aykırı bir şekilde 
resmi evrakta sahtecilik yapmış ve 
Yemeksepeti’ni Taşımacılık İşkolunu, 
10 nolu Ticaret, Eğitim, Büro İşkolu 
olarak değiştirmiştir. Bunun sonucu 
2000 Nakliyat- İş Sendikası üyesi iş-
çinin üyeliği düşürülmüştür. Bu sürece 
müdahale etmesi gereken Çalışma ve 
sosyal Güvenlik Bakanlığı şu ana ka-
dar müdahale etmemiştir. Sendikanın 
başvurusu üzerine yapılan müfettiş in-
celemesinin sonucuda 8 ay geçmesine 
rağmen sendikaya gönderilmemiştir.

Yemeksepeti, Hilesepeti olmuş iş-
çilerin örgütlenmesine yönelik baskı-
lar, işçi ve sendika düşmanlığı devam 
etmiştir. Yemeksepeti/ BanaBi depoları 
özelkişilere devredilmeye başlanmış, 
işçilere yönelik istifa baskıları, mob-
binge dönüşen uygulamalar artmıştır.

Büyük çoğunluğu moto kurye ola-
rak çalışan Yemeksepeti çalışanları, 
esnaf kurye olarak çalışmaya zorlan-
maktadır. Çalışanların birlikte, örgüt-
lenme ortamı ortadan kaldırılmak is-
tenmektedir.

Hilesepeti olan Yemeksepeti’nin 

işçi ve sendika düşmanlığını protesto 
etmek, işçilerin insanca yaşayabile-
cek bir ücret ve insan onuruna yara-
şır çalışma koşulları için mücadelesi 
ile dayanışmada bulunmak amacıyla 
27.09.2021 günü Şişli’de bulunan Ye-
meksepeti Genel Müdürlüğü önünde 
“Yemeksepeti’nden yemek ve mar-
ket siparişi vermeyelim., BOYKOT 
edelim, İşçi ve Sendika Düşmanlığı-
na ortak olmayalım” dedik.

Eylemde; Halkımızı, İşçi ve Sen-
dika Düşmanlığı yapan Yemekse-
peti’ni Boykota Çağırıyoruz, ya-
zılı DİSK, KESK, TTB, TMMOB, 
Birleşik Kamu-İş,Tek Gıda-İş, Li-
man-İş, Hava-Sen, Bağımsız Maden 
İş, DGD-SEN, Tüketici Birliği ve 
Tükoder imzalı pankart açıldı.  

Sendikamız Genel Sekreteri Erdal 
Kopal’ın yapmış olduğu açıklamadan 
sonra BOYKOT çağrımızı yapmak 
için Tüketiciler Birliği Federasyonu 
Başkanı Mehmet Bülent Deniz bir 
açıklama yaptı. 

Deniz, konuşmasına başlarken 
Federasyona bağlı 12 örgüt adına bu 
açıklamayı yaptıklarını belirtti. Deniz, 
konuşmasında Nakliyat-İş Sendikası-
nın gündeme yansıyan Yemeksepeti 
örgütlenmesini anlamak öğrenmek 
için sendikaya ziyarete gittiklerini 
söyledi. Nakliyat-İş Sendikası Genel 
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu 
ile yapılan görüşmede “2200’e yakın 
üyelerinin olduğunu ancak bu örgüt-
lenmenin önünü kesmek için Yemek-
sepeti firmasının muvazaalı olduğu 
iddia edilen bazı işlemlerle iş kolunu 
değiştirdiğini, örgütlenmenin başını 
çeken işçi kardeşlerimizi işten atıldığı 
bilgisi verildi” dedi. Deniz, “bu bilgi-
lerin akabinde Yemeksepeti Firmasıyla 
iletişim kurmak istediklerini, hakların-
da söylenen iddialar ile ilgili görüşmek 
istediklerini belirttiğini, yapılan görüş-
me sonucunda Tüketici örgütü olarak 
Tüketiciden Gelen Gücü kullanma 
konusunda bir karar oluşturacaklarını 
söylediklerini belirtti. Ancak Yemek-
sepeti işvereninin Türkiye’nin en bü-
yük federasyonlarından biri olan Tü-
keticiler Birliği Federasyonu’nun ve 
TÜKODER’in bu çağrısına cevap bile 
vermediğini belirtti.

Deniz; bu durumun aslında suçlu 
olduklarının da bir ispatı olduğunu be-
lirtti “ne diyecekler biz işyerinde ana-
yasal hak olan sendikayı istemiyoruz 
mu diyecekler, örgütlü işçi istemiyo-
ruz mu diyecekler. Diyemeyecekleri 
için de sessiz kaldılar” dedi.

Deniz; “Biz bu kez bu kadar sen-
dikanın arasına tüketicilerin de adını 
yazdırarak, tüketicilerin desteği ve da-
yanışmasını da ortaya koyarak Yemek-

sepeti’ne yöneliyoruz. Nasıl tüketici-
lerin verdikleriyle Türkiye’de milyon 
dolarlık bir firma haline geldiyseniz 
şimdi uyarıyoruz sizi işyerinde çalışan 
kuryeler depo işçileri için örgütlenme-
nin önüne bariyer koymaktan vazgeçin. 
Çünkü siz kaybedeceksiniz 20 yıldır 
Tüketici BOYKOT’larına karşı hiçbir 
firmanın direnemez. Şimdi Yemekse-
peti’ne karşı aynı şeyi söylüyoruz biz 
nasıl seni tercih ettiysek, milyon dolar-
lık bir noktaya getirdiysek eğer emek 
düşmanlığı, sendika düşmanlığı yapa-
caksanız bizde tüketimden gelen gücü-
müzü kullanacağız ve Yemeksepeti ile 
ilgili hiçbir ürünü ile ilgili tercihimizi 
kullanmayacağız” dedi.

Deniz; “sevgili dostlar biz bugün-
den itibaren Tüketici Birliği Federas-
yonu’na bağlı 12 il örgütü ve TÜKO-
DER ile birlikte Tüketici BOYKOT’u-
nu Yemeksepetine karşı başlatmış 
bulunuyoruz. Bu andan itibaren ulaşa-
bileceğimiz bütün medya kanallarında, 
bütün platformlarda Yemeksepeti’nin 
kara listemizde olduğunu ifade edece-
ğiz. Bu konuyla ilgili tüketiciyi hare-
kete geçirecek her türlü kampanyayı 
da ortaya koyacağız. İlerleyen günler-
de inanıyoruz ki tüketimden gelen gü-
cümüzün karşısında Yemeksepeti geri 
adım atacaktır. 

Biz tüketiciler ola-
rak bu halk olarak, 
toplum olarak emekçi 
kardeşlerimize açık 
net ve en güçlü daya-
nışmamızı bildiriyoruz 
diyerek konuşmasını 
sonlandırdı. 

Tüketiciler Birli-
ği Federasyonu Genel 
Başkanı Mehmet Bü-
lent Deniz’in ardından 
Bağımsız Maden-İş 

ve Umut- Sen Koordinatörü Başaran 
Aksu bir açıklama yaptı. 

Aksu konuşmasında, İşçi Sınıfının 
gücünü işverenlere göstermek gerekti-
ğini, başta Yemeksepeti işçileri olmak 
üzere Türkiye’nin her yerinde inim 
inim inletilen tüm işçiler için müca-
dele edilmesi gerektiğini belirtti. Bu 
BOYKOT çağrısını elden ele tüm dün-
yaya yaymamız gerektiğini aktardı.

Aylarda sendikamıza üye olduğu 
için işten çıkartılan Pegasus direnişçi 
Barış Turan da bir konuşma yaptı. Turan 
konuşmasında, Yemeksepeti işçileri ile 
dayanışma için burada olduklarını hep 
birlikte her alanda BOYKOT’a destek 
vereceklerini belirtti. Turan, “Yemek-
sepeti’nde de Pegasus’ta mücadelemiz 
toplu sözleşmeli çalışana kadar devam 
edecek” diyerek sözlerini bitirdi.

Eylemde, Yunanistanda PA-
ME’ye bağlı sendikalarla sendikal 
mücadele veren, iş bırakma eylemle-
ri yapan Delivery Hero’nun işletme-
si olan e-food işçileriyle dayanışma 
içinde olduğumuzu belirten pankar-
tımız açıldı.

Eyleme halk örgütleri ve sendika-
larda katılım sağlayarak destek verdi. 

Eylem, Sendikamız Genel Sekre-
teri Erdal Kopal’ın, halkımızı, işçi ve 
sendika düşmanlığı yapan ve aynı za-
manda Ticaret Bakanlığınca da tescil 
edilmiş indirim adı altına tüketicileri 
kandıran Yemeksepetini, Boykot çağ-
rısıyla sonlandırıldı. 

Yaşasın Onurlu Mücadelemiz!
Sendika Haktır, Engellenemez!
Yemeksepeti Örgütlü, Sendikalı, 

DİSK’li, Nakliyat-İş’li olacak!

Uzel Makine Direnişçileri müca-
delelerine kararlılıkla sahip çıkmaya 
devam ediyor. Uzel Makine direniş-
çilerinin Sendikamız öncülüğündeki 
mücadelesi, devam edecek ve kazanan 
Uzel Makine İşçileri olacak.

Uzel Makine İşçileri, Direniş Ça-
dırında 386. Gün. 14 yıldır haklarını 
arıyorlar, 34 aydır sendikamız öncülü-
ğünde eylem yapıyorlar. 

27.09.2021 Pazar günü Sendika-
mız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükos-
manoğlu, Sendika Yöneticilerimiz ve 
direnişçi işçiler Uzel Makine Direniş 

Çadırındaydı. Burada bir eylem ger-
çekleştirdik.

Eylemimize Umut-Sen Koordi-
natörü Başaran Aksu ve CHP geçen 
dönem Eyüp Belediye Başkan Adayı 
Emel Bilenoğlu destek vermek için 
katıldı.

Başaran Aksu ve Emel Bilenoğlu 
konuşmalarında Uzel Makine Direniş-
çileriyle her zaman dayanışma içeri-
sinde olacaklarını vurguladılar.

Sloganlarla başladığımız eyle-
mimizde Direnişçi İşçiler adına Suat 
Bektaş bir konuşma yaptı. Suat Bektaş 
konuşmasında 14 yıldır yasal hakları 
için mücadele ettiklerini söyledi. Ver-
dikleri mücadelenin hem Uzel Patro-
nuna hem sarı sendikacılık yapan Türk 
Metal Sendikası’na karşı olduğunun 
altını çizdi ve bu mücadelenin zaferle 
sonuçlanacağını söyledi. Bektaş ko-

nuşmasında mücadelenin birlik bera-
berlik, inanç ve kararlılıkla kazanıla-
cağının vurgusunu yaptı.

Direnişçi Suat Bektaş’ın arkasın-
dan Genel Başkanımız Ali Rıza Küçü-
kosmanoğlu bir konuşma gerçekleştir-
di.

Küçükosmanoğlu konuşmasına, 
kararlıca mücadelelerini sürdüren 
Uzel Makina direnişçilerini selamla-
yarak başladı.

Küçükosmanoğlu, Uzel Makine 
Direnişçilerinin geldikleri noktanın 
çözüme yakın olduğunu ama biraz 
daha sabır ve karalılıkla mücadeleye 
devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Kimse Uzel 
Makina İşçilerinin 
alacakları ile ilgili 
hesap yapmasın. 
Burada son sözü 
işçiler söyleyecek. 

Küçükosma-
noğlu, geçtiğimiz 
günlerde ABD 
Konsolosluğu ta-
rafından sendika-
mız aranarak bir 
toplantıya çağrıl-
dığını ifade etti. 

Küçükosmanoğlu; yapılacak olan top-
lantıya “Biz Türkiye’de ABD’ye karşı 
mücadele eden tek sendikayız ve ABD 
Emperyalizmine karşı mücadeleye 
devam edeceğiz. “Elbetteki elimizin 
tersiyle ittik çağrılarını.” Yanıtını ver-
diğini belirtti. Çünkü Amerika’nın, 
Che’nin de dediği gibi “insan soyunun 
baş düşmanı” olduğunu biliyoruz ve 
biz buna karşıda mücadele ediyoruz 
dedi.

Herkesin şunu çok iyi anlaması 
gerekir ki burada direniş çadırı olduğu 
sürece bu arazi üzerinde kimse hesap 
yapmasın. Kazanan Uzel Makine İşçi-
leri olacaktır, diyerek sözlerini bitirdi.

Eylemimiz sloganlarla son buldu. 
27.09.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Uzel Makine Direnişçileri, müca-
delelerine kararlılıkla sahip çıkmaya 
devam ediyor. Uzel Makine Direniş-
çilerinin Sendikamız öncülüğündeki 
mücadelesi, devam edecek ve kazanan 
Uzel Makine İşçileri olacak.

Uzel Makine İşçileri, 14 yıldır hak-
larını arıyorlar, 34 aydır sendikamız 
öncülüğünde eylem yapıyorlar ve bu-
gün Direniş Çadırında 394. günlerini 
geride bırakıyorlar. 

3 Ekim Pazar günü Sendikamız 
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosma-
noğlu, Sendika Yöneticilerimiz, üyele-
rimiz ve direnişçi işçiler Uzel Makine 
Direniş Çadırı’ndaydı. Burada bir ey-
lem gerçekleştirdik.

EylemeNeo Trend Tekstil İşçileri 
sınıf dayanışmasındaydı.

Ayrıca Halkın Kurtuluş Partisi üye-
leri de eylem katılarak destek verdiler.

Sloganlarla başladığımız eyle-
mimizde Direnişçi İşçiler adına Suat 
Bektaş bir konuşma yaptı

 Suat Bektaş konuşmasında 14 yıl-
dır yasal hakları için mücadele ettik-
lerini söyledi. Verdikleri mücadelenin 
hem Uzel Patronuna hem Sarı Sendi-
kacılık yapan Türk Metal Sendikası’na 

karşı olduğunun altını çizdi ve bu mü-
cadelenin zaferle sonuçlanacağını söy-
ledi.

Bektaş konuşmasında mücadelenin 
birlik beraberlik, inanç ve kararlılıkla 
kazanılacağının vurgusunu yaptı.

Direnişçi Suat Bektaş’ın arkasın-
dan Genel Başkan’ımız Ali Rıza Kü-
çükosmanoğlu bir konuşma gerçekleş-
tirdi.

Küçükosmanoğlu konuşmasına, 
kararlıca mücadelelerini sürdüren Uzel 
Makina Direnişçilerini selamlayarak 
başladı.

Küçükosmanoğlu, Uzel Makine 
Direnişçilerinin geldikleri noktanın 
çözüme yakın olduğunu ama biraz 
daha sabır ve karalılıkla mücadeleye 
devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Kimse Uzel Makine İşçilerinin 
alacakları ile ilgili hesap yapmasın. 
Burada son sözü işçiler söyleyecek. 
Herkesin şunu çok iyi anlaması gerekir 
ki burada Direniş Çadırı olduğu sürece 
bu arazi üzerinde kimse hesap yapma-
sın. Kazanan Uzel Makine İşçileri ola-
caktır!”, diyerek sözlerini bitirdi. 

Eylemde Halkın Kurtuluş Partisi 
(HKP) MYK Üyesi Halil Arabulan bir 
konuşma yaptı. Konuşmasında Uzel 
Makine ve Neo Trend Tekstil İşçileriy-
le dayanışma içinde olduklarını ifade 
etti. 

Eylemde işçiler, İşçi ve Sendika 
düşmanlığına karşı Yemeksepeti İş-
çileri ve Sendikamızın Yemeksepeti 
örgütlenme mücadelesi ile dayanışma 
içinde olduklarını vurguladılar. Ye-
meksepetine Boykot çağrısı yaptılar. 

Eylemimiz sloganlarla son buldu. 
04.10.2021

Nakliyat-İş’ten: 

Yemeksepetini Boykot Çağrısı Türkiye
Gündeminde Sosyal Medyada Gündem Oldu.

Yemeksepeti Boykotu Halkımızın
Sahiplenmesiyle Devam Ediyor!

Nakliyat-İş’ten: 

Yağma Yok, Tazminatlarımızı Gasp Ettirmeyeceğiz!

Nakliyat-İş’ten: 

Uzel Makina İşçilerinin Mücadelesi
Sendikamız Öncülüğünde Devam Ediyor

Baştarafı sayfa 20’de

Baştarafı sayfa 20’de

E-food İşçileri geçen hafta ger-
çekleştirdikleri büyük eylemlerinde, 
başka ülkelerde de aynı şekilde işçi 
düşmanı saldırılara maruz kalan mes-
lektaşlarına yönelik dayanışmalarını 
ifade etmişlerdir. 

E-food, aynı zamanda Türki-
ye’deki Yemeksepeti’nin de sahibi 
olan Alman tekeli Delivery Hero’ya 
bağlı bir şirkettir. Bu şirket, işçilerin 
sendikalarda örgütlenmelerine yöne-
lik girişimlerine saldırıyla karşılık 
vermektedir. 

E-Food İşçileri ve bağlı bulun-

dukları sendikalar, üzerlerinde “YE-
MEKSEPETİ’NDEKİ KARDEŞLE-
RİMİZ YALNIZ DEĞİLDİR” yazılı 
pankart ve dövizlerle Türkiye’deki 
meslekteaşlarına yönelik dayanışma-
larını dile getirmişlerdir.

27.09.2021

E-food İşçileri, Türkiye’deki
meslektaşlarıyla dayanışma içerisinde
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76 yıl önce 3 Ekim 1945 yılında ku-
rulduğunu belirtti. Küçükosmanoğ-
lu,  DSF’nin kuruluş günü  olan 3 
Ekim’in “3 Ekim Uluslararası Eylem 
Günü” olarak DSF’nin bulunduğu 
tüm ülkelerde eylemlerle kutlandığını 
söyledi.

Küçükosmanoğlu, DSF’nin, Uzel 
Makina, Neo Trend Tekstil  ve tüm İşçi 
Sınıfımızın uğramış olduğu haksızlık-
lara, adaletsizliklere, sarı sendikacılı-
ğa  karşı mücadele etmekte olduğunu 
söyledi. DSF, “Kapitalizme, Emper-
yalizme, patronların adaletsizliklerine, 
haksızlıklarına sömürüsüne karşı sınıf 
temelli kurulan bir konfederasyondur 
”dedi. “Tüm dünya haklarını ezen sö-
müren, baskı altına alan uluslararası 
tekellere karşı direnen, mücadele eden 
DSF’nin,  bu amaçla kurulan bir kon-
federasyon” olduğunu belirtti.

Küçükosmanoğlu, burada yü-
rütülen mücadelenin aynı zamanda 
DSF’nin mücadelesinin de bir parçası 
olduğunu belirtti. Dünya Sendikalar 
Federasyonunun da benimsediği, biz-
lerin de sürekli söylediği gibi “Onur 
yaşamdan önemlidir”. Onur her şe-
yin önünde gelir. Bu söylem Uzel Ma-
kine Direnişi’nde de kendini daha net 
göstermektedir, dedi.

Küçükosmanoğlu, yıllardır Uzel 
Makina işçilerinin hakları için müca-
dele ettiğini, birçoğunun emekli oldu-
ğunu dede olduğunu ama onurlu mü-
cadelelerinden vazgeçmediklerini, 14 
yılı geçen bir haksızlığa, adaletsizliğe 
karşı mücadeleyi bırakmadıklarını di-
rendiklerini söyledi.

 Küçükosmanoğlu, “Bir tarafta 
haksızlık, adaletsizlik varsa buna kar-
şı mücadele de, direnme de olmalıdır. 
Uzel Makine birilerine peşkeş çekildi 
ancak bu peşkeşe karşı direnen, müca-
dele eden Uzel Makine İşçileri var. Bu 
mücadeleyi kazanmaya az kaldı. Birlik 
beraberliğimizle ve İşçi Sınıfı disipli-
niyle biz kazanacağız”, dedi.

Küçükosmanoğlu konuşmasını bi-
tirirken, Uzel Makine Direnişi’nin ar-
tık onur mücadelesine dönüşmüş oldu-
ğunu ve bu mücadelenin kazananının 
Uzel Makine İşçileri, direnen işçiler, 
Türkiye İşçi Sınıfı olacağını belirtti.

Küçükosmanoğlu’nun konuşma-
sından sonra; Dünya Sendikalar Fe-
derasyonu’nun hazırlamış olduğu bil-
diriyi Neo Trend Tekstil Direnişçisi 
Çetin Karakuş okudu.

Bildiride İnsanca bir yaşamın gü-
nümüzdeki anlamı ve talepleri öne 
çıkartıldı.  Umut örgütlü mücadele-
mizdedir vurgusu yapıldı.

Eylemde DSF’nin hazırladığı 
afişler açıldı.

Uzel Makine Direniş Çadırında 
yaptığımız eyleme Sendikamız yönet-
icileri, üyelerimiz, Uzel Makine, Neo 
Trend Tekstil Direnişçileri katıldı.  
Halkın Kurtuluş Partisi ( HKP) üyeleri 
eylem destek verdi. 

Dünya Sendikalar Federasyo-
nu’nun (DSF) Açıklamasının tam met-

ni:
Dünya Sendikalar 

Federasyonu’nun “Tüm 
Dünyadaki İşçiler ve 

Halklar İçi İNSANCA BİR 
YAŞAM” Sloganı Altında 

Gerçekleştirdiği Uluslararası 
Eylem Günü Açıklaması

DSF’nin 3 Ekim 1945’teki 
kuruluşunun 76’ncı Yıldönümünde 
DSF’nin tarihini ve militan geçmişini bu 
yıl da aşağıdaki talepleri dile getirerek 

selamlıyoruz.
İNSANCA BİR YAŞAMIN 

günümüzdeki anlamı şunlardır:
– Herkes için kamusal ve ücretsiz 

sağlık hizmeti 
Pandeminin de kanıtladığı gibi, 

sağlık ve tıbbi bakımın devletler ve 
hükümetler tarafından bir yük olarak 
değerlendirilmesi durumunda, halk 
sağlığının göz ardı edilmesinin trajik 
sonuçlarıyla yüz yüze gelecek olan kesim 
işçilerdir. DSF üyeleri, pandeminin ilk 
anından itibaren dinamik bir şekilde 
kamusal ve ücretsiz sağlık hizmetini, 
herkes için güvenli ve ücretsiz aşı 
hizmetini savunmuşlardır.
Yakın zamanda DSF tarafından 
gerçekleştirilen Aşı ve Tıbbi 
Malzeme Sempozyumuna katılan 
tüm sendikacılar, tıbbi malzemelerin 
ve aşıların birer meta olamayacağını, 
bunların toplum yararına ürünler 
olması gerektiğini, dolayısıyla tıbbi 
malzemeler üzerindeki patentlerin 
tamamen yasaklanması gerektiğini 
yüksek sesle ve net bir şekilde 
ortaya koymuşlardır. Sempozyum 
çerçevesinde alınan kararla birlikte 
konuyla ilgili sonuç bildirgesi tüm 
Uluslararası Örgütlere gönderilmiştir. 

– İşçilerin ve emeklilerin yaşam 
standartlarının iyileştirilmesi 

Günümüzde üretilen devasa 
zenginlik, dünya üzerindeki tüm 
işçilerin ve Halkların acil ihtiyaçlarının 
karşılanması için yeterli düzeydedir. 
Ne var ki işçilerle bir avuç zengin 
arasındaki çelişki, yeni kapitalist 
ekonomik krizin patlak vermesiyle 
daha da artmıştır. Hükümetler 
pandemi bahanesiyle işçi karşıtı 
yeni düzenlemeleri hayata geçirmiş; 
işçilerin ücretlerine, emeklilik 
haklarına ve çalışma şartlarına 
yönelik saldırılarda bulunmuştur. 
Yoksulluk, aşırı yoksulluk ve işsizlik 
yükseliştedir. Yakıttaki, ısınmadaki 
ve temel tüketim malzemelerindeki 
yüksek fiyatlar, tüm işçilerin ve 
ailelerinin durumlarını daha da 
kötüleştirecektir. Talebimiz, ücretlerin 
ve emekli aylıklarının yükseltilmesi, 
insanca çalışma koşulları ve herkes 
için sosyal güvenliği garantiye alacak 
Toplu Sözleşmelerle işçilerin yaşam 
standartlarının derhal iyileştirilmesi 
yönündedir.  

– Sendikal ve demokratik 
özgürlükler

Yaşadığımız son süreçte, Halkların, 
kapitalist devletlerin pandemiyi 
yönetmedeki başarısızlıklarına razı 
olmaları için, halk düşmanı yeni 
tedbirlere karşı tepki göstermemeleri 
için ve yaşadıkları şiddetli sorunlara 
karşı mücadelelerini örgütlememeleri 
için sendikal özgürlükler ve 
demokratik halklar tüm dünya 
genelinde kısıtlanmıştır. İşçilere ve 
Latin Amerika’daki, Avrupa’daki, 
Asya’daki ve diğer bölgelerdeki 
halk protestolarına yönelik baskılar; 
pandemiyle mücadele bahanesiyle 
baskıcı güçler tarafından uygulanan 
terörizm ve şiddet; grev hakkının 
sınırlandırılmasına, sendikaların 
gözetim altında tutulup kontrol 
edilmesine yönelik yeni tedbirler; 
sendikacılara reva görülen zulümler; 
tüm bunlar işçilerin moralini 

bozmamalıdır. Tarihin tekrar tekrar 
gösterdiği gibi, işçiler ve Halklar 
baskıcıları alaşağı etme gücüne 
sahiptir. Mücadele ederek taleplerini 
örgütlü ve kararlı bir şekilde 
ortaya koyan işçiler ve Halklar, 
son sözü söyleyecek olanlardır.  

– Irkçılık ve ayrımcılığın ortadan 
kaldırılması

DSF tüm işçilere ortak çıkarları 
için ırklarına, milliyetlerine, dillerine 
ve dinlerine bakmaksızın birlikte 
mücadele etme; ırkçılığa ve yabancı 
düşmanlığına karşı ortak mücadeleyi 
güçlendirme çağrısı yapmaktadır. Tüm 
işçilere mülteci ve göçmen dalgaları 
yaratan emperyalist müdahalelere 
karşı, mülteci ve göçmenler için 
insanca yaşam şartları adına, 
emperyalist savaşların ve yerli-yabancı 
işçilerin sömürülmesinin son bulması 
adına birlikte mücadele etme çağrısı 
yapmaktadır. 

– Çevrenin korunması
Sınıf temelli sendikal hareketin 

yangınlara, sellere, depremlere, 
kasırgalara, kuraklıklara vb. 
felaketlere karşı çevrenin ve işçilerin 
korunması için gerekli önlemlerin 
alınması konusundaki tutumu nettir. 
Bu önlemlerin alınmaması sıkça 
gözlemlenmektedir ve bu durum, 
hem çevresel olarak hem de her 
doğal felaket ve aşırı hava olaylarının 
ardından Halkların yaslarını tuttuğu 
kurbanlar açısından büyük felaketlere 
kapı aralamaktadır. Felaketlerin 
sorumlusu iklim değişikliği değil, 
koruma tedbirleri ve gerekli altyapı için 
ödenek, insan kaynakları ve ekipman 
tahsis etmeyerek suç işleyenlerdir. 
İşçiler, bilim ve teknolojideki 
ilerlemeler ve başarılardan 
yararlanarak güncel ihtiyaçlar 
temelinde çevrenin korunmasına ilişkin 
acil tedbirlerin alınması mücadelemizi 
yoğunlaştırmalıdırlar. 

– İşçilerin dayanışması
İşçilerin birbirleriyle 

dayanışmalarını ifade etmesi ve 
enternasyonalizm, İşçi Sınıfının 
düşmanları üzerinde baskı yaratan, 
işçiler arasındaki dostluğu ve desteği 
güçlendiren ve onları mücadelelerinde 
daha sağlam hale getiren güçlü bir 
silahtır. Filistin Halkına Yönelik 
Dayanışma ve Çare Kampanyası 
yoluyla DSF, tüm militanlara, yakın 
zamanda yeni İsrail baskınlarıyla 
vurulan Filistinli kardeşlerimize 
yönelik dayanışmalarını pratikte 
gösterme çağrısında bulunmaktadır. 

– Tüm halkların bugününe ve 
geleceğine kendilerinin karar verme 
hakkına sahip olması

Bu yıl da ABD, AB ve 
müttefiklerinin tekellerinin çıkarları 
uğruna Filistin, Küba, Afganistan 
Halklarına yönelik yeni emperyalist 
müdahaleler ve planlar hayata 
geçirilmiştir. Güçlü devletler arasındaki 
ekonomik ve jeostratejik rekabetten 
dolayı Emperyalist savaşlardan ve 
müdahalelerden mustarip olan halklara 
yönelik dayanışmamızı kararlı ve 
sarsılmaz bir şekilde ifade ediyoruz. 
Barış için, dış müdahaleler olmaksızın 
Halkların bugününe ve yarınına 
kendilerinin karar verme hakları 
adına yürüttüğümüz mücadeleyi 
güçlendiriyoruz. Uluslararası 
Örgütler; Suriye’ye, Yemen’e, 
Filistin’e, Küba’ya, Venezuela’ya ve 
Afganistan’a yönelik müdahalelerin 
ve yaptırımların sona erdirilmesi için 
üzerine düşen görevi yapmalıdır. 
Venezuela, Filistin ve Küba Halklarıyla 
Dayanışma adına düzenlediğimiz üç 
Uluslararası Konferans, bir dizi başka 
etkinlikler ve eylemlerin ardından 
DSF’nin, üyelerinin ve dostlarının 
zengin enternasyonal eylemleri devam 
edecektir.

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun (DSF)
Kuruluşun 76. Yıldönümü

3 Ekim Uluslararası Eylem Gününde Direnişçi  
İşçilerle Direniş Alanlarındaydık

Sabiha Gökçen Havaalanı’nda 
Neo Trend ve Uzel Makine Dire-
nişçi İşleri, Pegasus Direnişçileriyle 
buluştu. Pegasus’ta İşten Atılmalar 
Devam Ediyor. 57’si Sendikamız 
Üyesi Olmak üzere Toplam 103 Ça-
lışan İşten Çıkarıldı.

İşverenin bu haksız ve hukuksuz, 
keyfi işten çıkartmalarına, sendikal 
örgütlenmeyi engelleme girişimlerine 
kararlıca direnen üyelerimizle birlikte 
Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükos-
maoğlu’nun katılımı ile basın açıkla-
ması yaptık. Basın açıklamamıza sen-
dikamız yöneticileri, işten atılan Pe-
gasus İşçileri, sendikamız işyeri tem-

silcileri ve 14 yıldır haklarını arayan 
Uzel Makine Direnişçileri ve pandemi 
gerekçe gösterilerek hiçbir haklarını 
almadan işten çıkartılan Neo Trend 
Tekstil Direnişçileri de katıldılar.

Basın açıklamasında Genel 
Başkanımız Ali Rıza Küçükosmaoğlu 
ve atılan işçiler konuşmalar yaptılar.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptığı 
konuşmada, Pegasus’un kurumsal 
bir firma 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. 
Sendikamızın geçtiğimiz günlerde 
vardiya düzeninin kötülüğü için 
başvurduğu Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin 
tespitlerinde de Türkiye’de başka bir 
örneği olmayan bir vardiya düzeni ile 
çalışıldığını belirtti.

İşverenin sendikalaşma sürecinde 
çalışanlara sendikadan istifa etmeleri 
koşulu ile %15 zam, dört maaş 
ikramiye gibi tekliflerinin de olduğunu 
belirterek bunları kabul etmeyen 
işçilerin, pilotların işten atıldığını 
ifade etti. İşten çıkartılmaların keyfi 
ve hukuksuz olduğunu belirten 
Küçükosmanoğlu, işten çıkartılanların 
tazminatlarının da ödenmediğini 
belirtti.

Küçükosmanoğlu, verilen 
mücadelenin sadece çalışanlar 
için değil Pegasus Havayollarını 
kullanan vatandaşlarımız için de 
olduğunu belirtti. Çünkü Pegasus 
tecrübeli, yıllarını bu işe vermiş 
insanları işinden ekmeğinden ederek 
tecrübesiz elemanlarla güvenli uçuşlar 
sağlayamamaktadır bunun örneği 
geçtiğimiz günlerde yaşanan kaza 
tehlikesinde görülmüştür dedi.

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 
işvereniyle iş birliği içerisinde olan Sarı 
Sendikalar olduğunu da bildiklerini 
belirtti. Hangi sendika bunu yapıyorsa, 
mücadeleyi kırmaya çalışıyorsa 
alçaklık yapıyordur, ihanet ediyordur 
diye belirterek, bu ihanetlerin hesabı 
sorulur dedi.

Küçükosmanoğlu, Pegasus’ta 
keyfi ve hukuksuz bir şekilde 
işten çıkartılmaların devam 
ettiğini çalışanların artık Nakliyat-

İş güvencesinde 
olduğunu belirtti. 
K ü ç ü k o s m a n o ğ l u , 
Pegasus çalışanlarına 
yapılan iyileştirmelerin 
kalıcı hale gelmesinin 
yolunun Sendikalı, toplu 
iş sözleşmeli, Nakliyat-
İş’li/DİSK’li olmakla 
mümkün olabileceğini 
belirtti.

Daha sonra söz alan 
Kabin Amiri Elanur Tarsuslugil, 
Misafir Hizmetleri Memuru Funda 
Şahin ve Selin Arslan 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 gösterilmeden işten 
atıldıklarını belirttiler. Konuşma 
yapan işçiler, içeride çalışan personele 
de çağrıda bulunarak korkmadan 
sendikaya üye olmalarını, birlik 
olunca, örgütlü olunca haklarını 
alabileceklerini vurguladılar.

Neo Trend Tekstil
Direnişçileri ve

Uzel Makine Direnişçilerinden 
Pegasus Direnişçilerine

Destek
Neo Trend Tekstli Direnişçisi 

Mehmet Bilal konuşmasında, 
Patronları Kazım Akbulut tarafından 
1 Temmuz’da işten çıkartıldıklarını ve 
bugün buraya Pegasus Direnişçileriyle 
dayanışmak için geldiklerini belirtti. 
Bilal konuşmasında mücadeleden asla 

vazgeçmeyeceklerini 
ve gasp edilen 
haklarını alacaklarını 
vurguladı.

14 yıldır hakları 
için mücadele 
veren Uzel Makine 
Direnişçileri adına 
konuşma yapan Zeki 
Oduncu; 14 yıldır 
yasal haklarımız için 
işçi düşmanlığına 
sarı sendikacılığa 

karşı mücadele ediyoruz dedi. Pegasus 
İşçileriyle dayanışma içindeyiz. 
İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız dedi.

Basın açıklamasında sık sık 
“Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep 
Beraber Ya Hiçbirimiz”, “Yaşasın 
Sınıf Dayanışması”, “Sendika Haktır 
Engellenemez”, “Direne Direne 
Kazanacağız”, “İşçilerin Birliği 
Sermayeyi Yenecek”, “Baskılar 
Bizi Yıldıramaz” sloganları atıldı. 
23.09.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten: 
Neo Trend ve Uzel Makine Direnişçi İşlerinden, 

Pegasus Direnişçileriyle dayanışma ziyareti
Baştarafı sayfa 20’de

Baştarafı sayfa 20’de



Tüketiciler Birliği Federasyonun 
çağrısıyla Tüketici Derneği (TÜ-
KODER), DİSK, KESK, TMMOB, 
TTB, Birleşik Kamu-İş,Tek Gıda-İş, 
Liman-İş, Hava-Sen, Bağımsız Ma-
den İş, DGD-SEN imzasıyla Yemek-
sepeti Genel Müdürlüğü önünde yapı-
lan eylemin ardından twitter’da “Ye-
meksepetiboykot” hastagh’i Türkiye 
gündemine girdi. Ve gece geç saatlere 
kadar halkımız tarafından sahiplenile-
rek paylaşımlar yapıldı. Halkımıza ve 
dayanışma içinde olan herkese teşek-
kür ederiz. Yemeksepeti’ne boykot de-
vam ediyor. 

Bilindiği üzere Nakliyat-İş Yemek-
sepetinde örgütlenme başlatmış. Üye 
sayısı 2200 ulaştığında Yemeksepeti 
patronu evrakta sahtecilik yaparak iş-
kolunu değiştirmiştir. 

Uzel Makine Direnişçileri mücade-
lelerine kararlılıkla sahip çıkmaya 

devam ediyor. Uzel Makine direniş-
çilerinin Sendikamız öncülüğündeki 
mücadelesi, devam edecek ve kazanan 
Uzel Makine İşçileri olacak.

Uzel Makine İşçileri, Direniş Ça-
dırında 386. Gün. 14 yıldır haklarını 
arıyorlar, 34 aydır sendikamız öncülü-
ğünde eylem yapıyorlar. 

27.09.2021 Pazar günü Sendika-
mız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükos-
manoğlu, Sendika Yöneticilerimiz ve 
direnişçi işçiler Uzel Makine Direniş 
Çadırındaydı. Burada bir eylem ger-
çekleştirdik.

Eylemimize Umut-Sen Koordi-
natörü Başaran Aksu ve CHP geçen 
dönem Eyüp Belediye Başkan Adayı 
Emel Bilenoğlu destek vermek için 
katıldı.

Bugün İşçi Sınıfına, İşçi Sınıfının 
Devrimci Mücadelesine, İşçi 
Sınıfının Kurtuluş Bilimi Sosyalizme, 

omuzlarına bu ülkede devrim yapma 
görevi yüklenmiş Partisine ve 
Önderliğine olan inancını son nefesine 
kadar asla kaybetmemiş, alçakgönüllü, 
güler yüzlü, Hasan Semerci 
Yoldaş’ımızın bedence aramızdan 
ayrılışının yıldönümü.

Hasan Semerci Yoldaş; Türkiye 
Devrimi’nin Önderi Hikmet 
Kıvılcımlı’ya, onun teorik ve pratik 
mirasçısı ve de devamcısı olan 
Hareketimize 12 Eylül 1980 Faşizmi 
öncesinde bağlanmış, 12 Eylül 
Faşizminin zindanlarında da bu 
bağlılığını, mücadele azmini, uğradığı 
en ağır işkencelere rağmen en ufak 
bir sarsılma göstermeden devam 
ettirmiştir. 

Sendikamız kısa bir süre önce Pegasus 
Havayolları’nda sendikal örgütlenme 

çalışması başlatmış ve önemli sayıda işçi 
sendikamıza üye olmuştur. Ancak Pega-
sus işvereni örgütlenmenin önünü kesmek 
ve işçileri sendikadan vazgeçirmek için 
hava yollarında değişik kıdemde ve farklı 
pozisyonlarda çalışan, 57’si sendikamız 
üyesi toplam 103 çalışanı hiçbir gerekçe 
göstermeden işten atmıştır. 

Neo Trend Patronu Kâzım Akbu-
lut tarafından hakları gasp edi-

len Neo Trend İşçileri Nakliyat-İş’le 
birlikte direniyor, mücadeleye devam 
ediyor!

3 Ekim 2021 günü de Bayram-
paşa Forum İstanbul AVMHummel 
Mağazası ve AVM önünde eylemler 
gerçekleştirildi.

Sendikamızın öncülüğünde, öden-
meyen tazminat hakları için direnen 
Neo Trend İşçileri ile birlikte 3Ekim 
2021 Pazar günü Bayrampaşa Fo-
rum İstanbul AVM önünde ve AVM 
içerisinde bulunan Neo Trend’in iş 
yaptığı firmalardan olan Hummel Ma-
ğazası önünde bir açıklama gerçekleş-
tirdik.

Sendikamızın Üyesi Bulunduğu, 
Genel Başkan’ımız Ali Rıza 

Küçükosmanoğlu’nun Başkanlık 
Kurulu Üyesi Olduğu Dünya Sen-

dikalar Federasyonu 
(DSF)’nin Çağrısıyla 3  
Ekim Uluslararası Eylem 
Gününde Direniş Alan-
larındaydık.

DSF’nin 3 Ekim 
1945’teki kuruluşunun 
76’ncı Yıldönümünde, 
DSF’nin tarihini ve militan 
geçmişini bu yıl da direniş-
lerimizle, eylemlerimizle 
selamlıyoruz.

3 Ekim Uluslararası Ey-
lem gününde, Uzel Makine 
Direniş alanındaydık.  Ge-
nel Başkan’ımız Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu burada 
bir konuşma gerçekleştirdi.

Ali Rıza Küçükosma-
noğlu konuşmasına başlar-
ken Sendikamızın da üyesi 
olduğu Dünya Sendikalar 
Federasyonu’nun 

Bu yıl 90’ıncısı düzenlenen İzmir 
Enternasyonal Fuarı’nda oluşturu-

lan Kitap Sokağı’nda Derleniş Yayın-
ları da yerini aldı.

Vakıf sözü, Türk Dil Kurumunun 
Türkçe Sözlük’ünde şöyle ta-

nımlanıyor:
“1. isim Bir hizmetin gelecekte 

de yapılması için belli şartlarla ve 
resmî bir yolla ayrılarak bir toplu-
luk veya bir kimse tarafından bıra-
kılan mülk, para.

2. isim Bir topluluk veya bir 
kimse tarafından bırakılan mülk 
ve paranın idare edildiği yer.

3. isim Birçok kişi tarafından 
kurulan ve toplum yararına çalış-
mayı ilke edinen kuruluş.”

Aslında bu tanımların hiçbirisi 
gerçek vakıf sözünün anlamını tam 
veremiyor. Çünkü her tanımlama bir 
sınırlama getirir.

Türkçemizdeki “vakıf” sözü, 
Arapça “vakf” sözünden gelir. Vakf, 
Arapçada “durmak, durdurmak, hap-

setmek, alıkoymak” gibi anlamlara 
sahip…

Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında 
1868-1876 yılları arasında Mecelle-i 
Ahkâm-ı Adliye’yi (kısaca Mecelle, 
İslami hukuk kuralları kodeksi) ha-
zırlayan komisyonda yer alan Ömer 
Hilmi Efendi’nin tanımıyla vakıf; 
“Menfaati ibadullaha ait olur veç-
hile bir aynı, Cenabı Allah’ın mül-
kü hükmünde olmak üzere temlik 

ve temellükten mahbus ve memnu 
kılmaktır”, şeklinde tanımlanıyor. 
Buna göre, vakıf mülkünün mül-
kiyeti Allah’ın, yararı veya geliri 
ise toplumundur ve bu mülk kişi 
mülkü edinilemez, alınıp satıla-
maz. Toplum yararı esastır.” (Ad-
nan Ertem, Osmanlı’dan Günümüze 
Vakıflar, https://dergipark.org.tr/tr/
download/article-file/254341)

Tayyiban’ın Vakıf Soygunu
Hüseyin Ali

HKP’den:

Partimizin Kurucularından Hasan Semerci 
Yoldaş’ımızı unutmadık, unutmayacağız!

HKP’den:

Derleniş Yayınları,
90’ıncı Enternasyonal İzmir Fuarı’ndaydı

Nakliyat-İş’ten: 
Neo Trend ve

Uzel Makine Direnişçi 
İşlerinden, Pegasus

Direnişçileriyle
dayanışma ziyareti

Nakliyat-İş’ten: 
Neo Trend İşçileri

mücadeleye devam ediyor

Nakliyat-İş’ten: 

Yemeksepetini Boykot Çağrısı Türkiye
Gündeminde Sosyal Medyada Gündem Oldu.

Yemeksepeti Boykotu Halkımızın
Sahiplenmesiyle Devam Ediyor!

Nakliyat-İş’ten: 

Parababalarının İşçi Düşmanlığına, Sarı Sendikacılığa Karşı
Uzel Makina İşçilerinin Mücadelesi

Sendikamız Öncülüğünde Devam Ediyor

Yağma Yok, Tazminatlarımızı Gasp Ettirmeyeceğiz!

Dünya Sendikalar Federasyonu’nun (DSF)
Kuruluşun 76. Yıldönümü

3 Ekim Uluslararası Eylem Gününde Direnişçi  
İşçilerle Direniş Alanlarındaydık

18’de

18’de

19’da

19’da

17’de

15’te

17’de

16’da

19’da

19’da

E-food İşçileri, Türkiye’deki meslektaşlarıyla
dayanışma içerisinde

HKP’den:

Yaşasın Kentpar İşçilerinin Haklı Direnişi!


