
Artık AKP’giller Türkiye’sinde hu-
kuk böyle işliyor. Adam açıkça itiraf edi-
yor, ki bu adam Türkiye Cumhuriyeti’n-
de Bakanlık yapmış bir adam,  

AKP’giller’in Hukuk Bürosu 
da diyor ki “İtiraf iftira, dola-
yısıyla ortada suç yok, zaten 
bağımsız bir Savcı da yok, 
Yüce Divan mı, o da ne ki?”

Gazeteci Metin Cihan’ın açıkladığı bel-
gelerle ortaya çıkan, TÜGVA yoluyla 

yapılan “nüfuz ticareti” ve “görevi kötüye 
kullanma” suçuna karşı suç duyurusunda 
bulunduk. Bilindiği üzere kurucuları ara-
sında Bilal Erdoğan’ın bulunduğu TÜGVA 
adlı Ortaçağcı gerici yapı, kendisine yakın 
olan kişileri ve üyelerini Devletin, Ordu-
nun, Askeriyenin, Emniyetin ve Yargının 
en önemli yerlerine getirecek şekilde “tor-
pil” yaptırmıştır. 

İstanbul (Çağlayan) Adliyesi 48’inci 
Asliye Ceza Mahkemesinde dün 

(14.10.2021 günü) görülen dava; “do-
ğuran tencere” misali, başka bir dava-
nın (gene “olmayan Cumhurbaşkanına 
hakaretten” açılan, İstanbul 2’nci As-
liye Ceza Mahkemesinde görülen ve 
gene HKP’li Dayı’nın AKP’giller’i 
yargıladığı bir davanın) doğurduğu iki 
davanın birleştirilmesinden doğan bir 
davaydı. 

Davalardan birisi, İstanbul 2’nci 
Asliye Ceza Mahkemesindeki duruş-
manın çıkışında Adliye önünde yapı-
lan açıklamayla ilgili olarak İstanbul 
48’inci Asliye Ceza Mahkemesinde 
görülmekteydi.

İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın Önde-
ri, İşçi Sınıfı Biliminin 20’nci Yüz-

yıl’daki en büyük geliştiricisi Hikmet 
Kıvılcımlı Usta’mızın bedence aramız-
dan ayrılışının yıldönümü, 11 Ekim.

50 yıl önce bedence aramızdan ay-
rılmıştı Usta’mız.

Usta’mızın Halkımıza bıraktığı te-

orik ve pratik hazinelerin gerçek mi-
rasçıları, gerçek savunucuları Halkın 
Kurtuluş Partililer; ellerinde mücade-
le, direniş, devrim bayrağını tüm gör-
kemiyle dalgalandırıyor.

Kendini İşçi Sınıfının Kurtuluşu 
Davasına adayan o büyük Devrimci 
Önderi, o Gerçek İnsanı ona layık bir 

şekilde anmak için Usta’mızın mezarı 
başındaydık. İkinci Kurtuluş Savaşçı-
ları, Türkiye Devrimi’ni gerçekleştir-
mek görevi omuzlarına tarihen yüklen-
miş Kurtuluş Partililer, ellerinde pan-
kartlar, flamalarla, coşkulu sloganlarla 
kızıl bir deniz gibi aktılar Usta’larının 
mezarı başına.
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HKP Programı der ki...
Gıda Fiyatları 

neden artıyor?
Ucuzluk ne zaman? (II)

İşe bak!
Tayyip’e bak!

TCK’nin Cumhurbaşkanına
Hakaret suçunu düzenleyen 

229’uncu maddesi
ilga olmuştur

Birinci Kuvayimilliyeci
Kadınların

gerçek mirasçıları...

Bir kez daha AKP’giller 
Yargısının

“Siyasi Askerleri” 
üzerine

HKP’den:

TÜGVA yoluyla Ortaçağcı gericilerin devlet kurumlarına 
yerleştirilmesini yargıya taşıdık!

HKP’den:

Erdoğan Bayraktar diyor ki; “işlediğim suçları itiraf
ediyorum, bağımsız bir Savcı araştırsın,

gerekirse Yüce Divan’a göndersin.”

2’de 2’de

HKP’den:
29 Ekim coşkusuyla, 

Laik Cumhuriyet’i
savunma azmiyle

Cumhuriyet Bayramı’nda 
alanlardaydık!

HKP’den:
Partimizden FETÖ’nün 

Siyasi Ayaklarına
suç duyurusu

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut 
AKP’giller’i kendi mahkemelerinde bir kez daha yargıladı.

“Üç beş din cambazına,
üç beş Amerikan devşirmesine

bu vatanı teslim etmeyiz!”

HKP’den:

Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı, 
gerçek devamcıları tarafından anıldı

Tezkereniz de, oylamanız da, 
evet-hayırlarınız da cehenne-

min dibine gitsin, Amerikan Uşak-
ları!

Evetçi Tezkereci Hafız, ABD 
eski Ankara Büyükelçisi ve CIA Şefi 
Morton Abro-
mowitz devşir-
mesi. Yani CIA 
yapımı...

Hayırcı ise 
TESEV’ci, So-
rosçu Sorosda-
roğlu Kemal 
Efendi... Bunu 
CHP’nin başına 
zıplatmak için 
CIA ve Washin-
gton’un 2008’den itibaren planlar 
yapıp projeler ürettiğini Onur Öy-
men çok net ve açık şekilde ortaya 
koyuyor. Videosu internette şu anda 
da var, isteyen bulup izleyebilir.

Demek ki iki yıl çalıştıktan sonra 
ancak 2010’da getirebilmiştir ABD 
Emperyalist Haydudu Kemal Efen-
di’yi CHP’nin başına... Tabiî ekibiyle 
birlikte... Kaftancıoğlu Canan, TR-
705, M. Bekaroğlu, İmamınoğlu vb. 

ile...
Ve ne demiş-

ti Sorosdaroğlu 
Kemal?

Aynen şunu:
“Biz otuz-

lu-kırklı yılla-
rın CHP’si de-
ğiliz...”

Yani Yeni 
CHP’yiz, diyor 
Hafız...

Eski hizmetkâr Tayyip nam Hafız, 
tamı tamına 26 yıl (1994’ten almak la-
zım bunların başlangıcını) hizmet etti 
devşiricilerine, iktidara taşıyıcılarına 
ve orada tutucularına.

Başyazı

10’da

11’de

7’de

Amerikan taşeronları bunlar…

18’de

2’de

2’de

HKP’den: 
Partimiz, hiçbir Meclis

faaliyeti olmayan
Deniz Baykal’ın
milletvekilliğinin
düşürülüp 2018

yılından bugüne aldığı
maaşların geri
alınması için

TBMM’ye başvurdu



“Hakkımda söylenenler doğrudur, 17-
25 Aralık Operasyonlarıyla gün yüzü-
ne çıkan tapelerin hepsi doğrudur, ça-
ğırın beni makamınıza, her şeyi bir bir 
anlatayım”, diyor. 

Ama Savcılık Makamı hiç oralı değil.
Çünkü bu itirafların ucunun nereye 

dokunacağını çok iyi biliyorlar.
İtirafların ucunun, eğer bağımsız 

bir Savcı bulunur da soruşturma ge-
nişletilirse Ankara Beştepe’deki Kaçak 
Saray’a kadar uzanacağını herkes çok 
iyi biliyor. O yüzdendir ki Savcılar gör-
meyelim, duymayalım ve tabiî ki bun-
ların doğal sonucu da bilmeyelim ki 
Kaçak Saray’ın hışmına uğramayalım, 
işimizden, yerimizden, yurdumuzdan 
olmayalım, diyorlar.

O yüzden Erdoğan Bayraktar’ın 
itirafları sonucunda Partimizin yapmış 
olduğu suç duyurusuna “Soruşturma 
yapılmasına yer olmadığına” dair ka-
rar veriyorlar.

Partimiz Hukukçuları İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığının bu kararına 
itiraz etti.

AKP’giller’in Hukuk Bürosuna 
dönüştürülmüş Yargının Savcıları, 
Çevre ve Şehircilik Eski Bakanının 
itiraflarının üzerine gidip soruşturmayı 
genişletecek ve derinleştirecek cesare-
te sahip olmadıkları, Hâkimleri hukuk-
tan ve vicdanlarından emir almadık-
ları için Hukuk garabeti yaşıyoruz. O 
yüzden var olan Anayasa işlemiyor, o 
yüzden yasalar işlemiyor. İşleyen Tay-
yiban Faşist Din Devletinin kuralları…

Ama Partimiz AKP’giller’in bütün 
suçlarını kayıt altına aldırıyor.

Suç duyurularında bulunuyoruz; 
SYOK, KYOK veriyorlar. Olsun…

Tarihe not düşülüyor. Bu notu sile-
mezler, silemeyecekler.

Aynı zamanda Partimiz, Emekçi 
Halkımızın, gerçek Hukukçuların da 
sesi oluyor. Bizim siyasi mücadelemi-
zin bir parçası olan hukuk mücadele-
miz yüreklere su serpiyor. Elbette bi-
zim görevimiz zalimin zulmüne karşı 

elimizde hangi araçlar varsa onunla 
mücadele etmek. Eninde sonunda, 
gün gelip devran dönünce görülecek 
ki bıkmadan, yılmadan, korkmadan 
verilen bu mücadeleler ve bu mücade-
leleri verenler sayesinde dönmüş dev-
ran. Bu Cesaret Vatanına Sahip İkinci 
Kurtuluş Savaşçılarının omuzlarında 
gelmiş Halkın İktidarı. 

Partimizin, Savcılığın bu kararına 
karşı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâ-
kimliğine gönderilmek üzere İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz di-
lekçesi vererek karara itiraz etmesinin 
ardından Partimiz Genel Sekreter Yar-
dımcısı Av. Tacettin Çolak Yoldaş’ın 
yaptığı açıklama aşağıdadır:

Değerli Halkımız,
Erdoğan Bayraktar’ın itiraflarından 

sonra 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk 
operasyonu farklı bir boyuta evrildi. 
Erdoğan Bayraktar açıkça o dönem-
deki tapelerde kendisiyle ilgili olan 
konuşmaların tamamının doğru oldu-
ğunu, Savcıların kendisini çağırması 
halinde anlatacaklarının olduğunu söy-

ledi. 
İşte bu, ceza yargılamasında 

yeni bir delil niteliğindedir. 
Çünkü şüpheli itiraflarda 
bulunuyor. Halkın Kurtuluş 
Partisi olarak biz daha önce 
verilmiş olan kovuşturmaya 
yer olmadığına dair kararlara 
rağmen bu yeni delilden dolayı 
yeniden suç duyurusunda 
bulunduk. Ve Erdoğan 

Bayraktar’ın dinlenmesini talep ettik. 
Ancak Cumhuriyet Savcıları maalesef 
her zaman olduğu gibi yine, bu sefer 
özellikle de aceleyle, 13 günde verdik-
leri bir kovuşturmaya yer olmadığına 
dair kararla dosyayı sümen altı etmek 
istiyorlar. 

Biz o dilekçemizde de belirttik. 
Geçmişteki verilen takipsizlik kararla-
rı bir kazanılmış hak doğurmaz. Yeni 
delille birlikte ki ceza yargılamasında 
yargılamanın yenilenmesi denen bir 
usul de söz konusudur, o soruşturma 
dosyalarının yeniden açılması gere-
kiyordu. Bu dosyayı kapatan Savcılar 
da suç işlemişlerdir. Biz her şeye rağ-
men verilen takipsizlik kararına ilişkin 
İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğine yasal 
anlamda itirazımızı yaptık. Halkın 
Kurtuluş Partisi bu sürecin takipçisi 
olmaya devam edecek.

20 Ekim 2021
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Bu Ortaçağcı gerici yapı, aslında 
hiç hak etmeyen ve o alanda eğitimi de 
olmayan kişileri yukarıda ismini saydı-
ğımız kurumların içine yerleştirmiştir.

İşte Partimiz yapılan bu usulsüz 
yerleştirmelere ve o koltukları hiç hak 
etmemelerine rağmen TÜGVA ile aynı 
Ortaçağcı gerici kafa yapısına sahip 
oldukları için işe yerleştirilenlere karşı 
suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurumuz sonrası Halkın 
Kurtuluş Partisi İstanbul İl Yöneticisi 
Doğan Zafer Çıngı Yoldaş’ın yaptığı 
açıklama aşağıdadır:

Değerli Halkımız,
Halkın Kurtuluş Partisi olarak 

AKP’giller’in ve onların yardakçıları-
nın suçlarının peşini bırakmıyoruz! 

Gazeteci Metin Cihan’ın Twitter 
üzerinden açıkladığı belgelerle ortaya 
çıkan Türkiye Gençlik Vakfı, kısa adı 
TÜVGA diye bilinen Ortaçağcı-geri-

ci yapının işlediği suçlara karşı TCK 
madde 257 Görevi Kötüye Kullanma 
ve TCK madde 255 Nüfuz Ticareti 
suçlarından dolayı suç duyurusunda 
bulunduk. Suç duyurumuza konu olay; 
Türkiye Gençlik Vakfı adlı Ortaçağ-
cı-gerici yapının, Orduya, Devlete, 
Emniyete, Yargıya ve bu kurumların 
en yüksek yerlerine hiçbir liyakat ve 
eğitim sahibi olmayan kişileri, torpille, 
gönderdikleri listeler yoluyla işe aldır-
masıdır. 

Biz, bunun neden böyle olduğu-
nu biliyoruz. Bu ne TÜGVA’yı ne de 
o işe girenleri rahatsız ediyor. Çünkü 
örnek aldıkları kişi zaten diplomasız 
bir şekilde ülkenin başında bulunuyor. 
O yüzden devletin bir kademesine gir-
mek onlara hiçbir rahatsızlık vermiyor. 
Ancak bugün ülkemizin gençleri üni-
versite mezunu olmasına rağmen iş 
bulamıyor. Üniversitesi bittikten sonra 
işsiz kalıyor, asgari ücretle veya daha 
düşük ücretlerle çalışmak zorunda ka-
lıyor. Ama TÜGVA’nın gençleri hiçbir 

hakkı olmadan en iyi yerlere, en iyi 
maaşlarla işe giriyor. 

Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
bu duruma sessiz kalamazdık ve kal-
mıyoruz. AKP’giller’in bugüne kadar 
işlediği bütün suçlara karşı nasıl sessiz 
kalmadıysak, buna da sessiz kalmıyo-
ruz. 

Halkımızın, gençlerimizin, insan-
larımızın hakkını korumaya çalışıyo-
ruz. Umarız ki günü geldiğinde Cum-
huriyet’in savcıları ve hâkimleri bu 
suçları ortaya koyar ve suçlu olanlar 
adaletli mahkemelerde yargılanırlar. 
Halkın Kurtuluş Partisi olarak AKP’ye 
ve onun yardakçılarına karşı mücade-
lemiz durmayacak, sürecek.

16 Nisan 2021
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FETÖ’nün Siyasi Ayağı bağırıyor, 
“Ben buradayım, Meclisin içinde-

yim, Devletin en üst makamlarını işgal 
ettim”, diye. Ama Cumhuriyetin Savcı-
ları duymazdan, görmezden geliyorlar.

Fehmi Koru açıkça itiraf ediyor, ara-
larını bulması için kendini Tayyip Er-
doğan ve Abdullah Gül’ün Fetullah’ın 
ayağına gönderdiğini. Abdüllatif Şener 
de “AKP’de FETÖ’ye bulaşmayan 
benden başka kimse yoktu. Hepsi 
bulaşmıştır”, iddiasındaydı. Ki bunu 
söyleyen Abdüllatif Şener dahi Abant 
Toplantılarının katılımcılarından biriydi. 
Partimiz de en başından beri bu gerçekli-
ği, yani FETÖ’nün en büyük Siyasi Aya-
ğının AKP’giller olduğu gerçekliğini 
dile getiriyordu.  Yazdık, çizdik, Mahke-
melerde Genel Başkan’ımız hâkimlerin, 
savcıların yüzlerine söyledi, suç duyu-
rularında bulunduk ama AKP’giller’in 
hukuk bürosuna dönüştürülmüş Yargı-
dan ses çıkmadı. Harekete geçemediler 
cesaret bulup.

Ama Parti olarak biz vazgeçmeyece-
ğiz. Bir kez daha Fehmi Koru’nun son 
açıklamaları çerçevesinde suç duyuru-
sunda bulunduk. Bu itiraflar da kayıt 
altına alınsın, devran dönünce gücünü 
hukuktan, vicdanlarından alan hâkim ve 
savcıların ellerinde hazır iddianameler 
olsun istedik.

Suç duyurumuz sonrası Partimizin 

Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacet-
tin Çolak’ın yaptığı açıklama aşağıda-
dır:

Halkın Kurtuluş Partisi, 17-25 Ara-
lık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının 
peşini bırakmıyor.

Bu operasyonlara ilişkin soruştur-
malar savcıların görevlerini kötüye 
kullanarak kapatılmak isteniyor. O ope-
rasyonlardaki gerçek failler aklanmak 
isteniyor. Ancak aradan günler geçtik-
çe yeni yeni itiraflar geliyor. Erdoğan 
Bayraktar’ın itirafları ve son olarak da 
Fehmi Koru’nun itirafları. Fehmi Koru 
bildiğimiz gibi Fethullahçı Terör Örgü-
tü’nün has adamlarındadır. 

Kendisi o süreçte zamanın Başbaka-
nı Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül tarafından görevlendiril-
diğini, Pensilvanya’ya gidip Fethullah 
Gülen’le görüştüğünü, ondan bir mektu-
bu da bu kişilere getirdiğini söylemiştir. 
Bu açıkça 15 Temmuz sonrası Silahlı 
Terör Örgütü ilan edilen Terör Örgütü-
nün lideriyle ilişki kurmaktır. 

O mektubun içeriğinde ne vardır?
Fehmi Koru ikna edilirken hangi sa-

iklerle ikna edilmiştir?
Bütün bunlar Fehmi Koru’nun da 

şüpheli olduğu soruşturma dosyasında 
vereceği ifadelerle ortaya çıkacaktır. 

Aslında Abdullah Gül’ün doktoru 

Sedat Caner de geçmişte itiraflarda bu-
lunmuştu. Yine Parababası Fethullahçı 
Akın İpek ile birlikte Abdullah Gül’le 
tatile çıktıklarını, kendisinin kullandığı 
ByLock’lu telefonunun da Cumhurbaş-
kanlığı tarafından verildiğini söylemişti. 

Dolayısıyla Tayyip Erdoğan’ın da, 
Abdullah Gül’ün de bu Fethullahçı Te-
rör Örgütüyle hiyerarşik yapıya dâhil 
olmamakla birlikte üst düzeyde ilişkiler 
kurdukları sabittir. Bu suçların ortaya 
çıkartılması gerekir. Çünkü toplumun 
her kesiminden terör örgütüne üye diye, 
ilişki kurdu diye cezalandırmalar söz ko-
nusu iken, siyasette her nedense bir türlü 
FETÖ’cü sorumlular, ilişkiler açığa çı-
kartılmamaktadır. Oysa gerçek anlamda 
yapılacak bir soruşturmada devletin en 
tepesindeki koltukları işgal eden bu kişi-
lerin, bu terör örgütüyle ilişkide olduğu 
görülecektir. 

Halkın Kurtuluş Partisi bu suçların 
soruşturulması bakımından bugün iti-
bariyle İstanbul Cumhuriyet Savcılığına 
suç duyurusunda bulunmuştur. Süreci 
takip etmeye devam edecektir.

18 Ekim 2021
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AKP’giller’in bir proje partisi oldu-
ğu artık inkâr edilemez bir gerçek. 

AKP’giller ve Reisi, iktidar koltuğuna 
oturtulmalarının karşılığında satmışlar-
dır kendilerini, Amerika’ya. Amerika 
bunları iktidara taşıyacak, bunlar da 
BOP’un hayata geçirilmesinde, İsra-
il’in düşmanlarının bertaraf edilmesin-
de ve İslam’ın içinin boşaltılarak tam 
bir CIA-Pentagon İslamı haline getiril-
mesinde yerel taşeronlar olarak görev 
yapacaklardır, Amerika’nın emrinde. 
Anlaşma budur. Ve bu anlaşmada Deniz 
Baykal da vardır. O da Cumhurbaşkanı 
koltuğuna oturtulma karşılığında aynı 
projede yer alacaktır, Tayyipgiller’le el 
ele çalışacaktır.

İşte bu aşağılık planda yer almış-
tır, hain, satılmış, ölüsü kokmuş Deniz 
Baykal, 2002’de. Bu, artık onlarca tanık 
tarafından ortaya konmuş, hiç kuşku 
götürmeyecek kesinlikte bir gerçektir. 
Deniz Baykal, 2002 sonrası kendisiyle 
yapılan röportajlarda, hiç utanmadan, 
arlanmadan, yüzü kızarmadan bu ihane-

tini de savunmuştur. 
Sadece bununla da kalmamıştır 

Deniz Baykal. AKP’giller ile Antalya 
Kaş’ta arazi vurgununa ortak olmuştur.  
Bu vurgunu da Parti olarak geçen hafta 
yargıya taşımıştık. Kısacası Deniz Bay-
kal’da utanacak, ar edecek bir vicdan, 
bir insani erdem, herhangi bir insani de-
ğer yoktur. Bu değerlerin binde biri olsa 
bu sureta insanda, hiçbir Meclis faaliyeti 
olmadığı halde 2018 yılından bugüne 
Milletvekili maaşı almaya devam eder 
miydi?

Namuslu, insani değerleri olan bir 
insan, zaten sağlık durumunu gerekçe 
gösterip Milletvekilliğini kabul etmezdi. 
Kabul etti hastalığının geçeceğini düşü-
nerek, ama Meclise bile gidemiyor, has-
talığında iyileşme yok, “Bana ödenen 
halkın parasıdır, sağlık nedenleriyle 
ben görevimi yerine getiremiyorum, 
milletvekilliğinden istifa ediyorum”, 
demesi gerekirdi. Tabiî ki bunlar Ger-
çek İnsanın yapacağı davranışlar. Deniz 
Baykal’dan da Gerçek İnsan davranışı 

beklenemez.
İşte, AKP’giller’in ve Reisinin Pro-

je olarak Türkiye Halkının başına bela 
edilme sürecinin figüranlarından Deniz 
Baykal’ın Milletvekilliğinin düşürül-
mesi ve 2018’den itibaren bugüne kadar 
kendisine ödenen maaşların faizi ile bir-
likte geri alınması için TBMM Başkan-
lığına başvurduk.

Başvuru dilekçemizi TBMM’ye 
gönderdikten sonra Partimizin Genel 
Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Ço-
lak’ın yaptığı açıklama aşağıdır:

Değerli Halkımız,
Meclise sadece Milletvekili sıfatı 

almak için yemin etmeye gelen ve bu-
nun dışında hiçbir faaliyete katılmayan 
Deniz Baykal gerek Milletvekili ma-
aşlarını, gerekse danışmanlık ve diğer 
Milletvekili ayrıcalıklarını haksız yere 
almaktadır. Bu, aynı zamanda sebepsiz 
zenginleşmeye neden olmaktadır. Deniz 
Baykal’ın hastalığı elbette insani bir du-
rumdur. Kendisine acil şifalar dileriz. 

Aslında bunu, Meclis Başkanlığı; 
Anayasanın 84’üncü maddesi ve Meclis 
İç Tüzüğünün 138’nci maddesi çerçeve-
sinde “bir ay içinde beş birleşime katıl-
mayanların milletvekilliği düşürülür” 
şeklinde hükümler uyarınca girişimlerde 

bulunup, bizim taleplerimizi kendili-
ğinden karşılayabilirdi. Ama maalesef 
Deniz Baykal’la AKP iktidarı arasında 
gayri meşru ilişkiler söz konusudur. Bu-
nun en son gündeme geleni de Antalya 
Kaş Çukurbağ Yarımadası’nda kendisi 
ve yakınlarına elde etmiş olduğu arazi 
vurgunudur. Dolayısıyla AKP’ye gerek 
ana muhalefet partisi liderliği dönemin-
de gerekse sonraki süreçte ciddi anlam-
da hukuk dışı katkılarda bulunan Deniz 
Baykal’ın hiçbir Milletvekilliği çalış-
ması görevi yürütmeden Milletvekilliği 
ayrıcalıklarından yararlanmasına AKP 
iktidarı da seyirci kalmaktadır.

Halkın Kurtuluş Partisi, tüm haksız-
lıklar, hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 
karşısında olduğu gibi bu olayda da ka-
munun hakkını, tüyü bitmemiş yetimin 
hakkını savunmak için harekete geç-
miştir. Çünkü Millet Meclisinin bütçesi 
halkın vergilerinden oluşmaktadır. Tüm 
halkın alınteriyle oluşan vergilerden bir 
kişinin sebepsiz zenginleşmesine neden 
olunması aynı zamanda da suçtur, hukuk 
dışı bir davranıştır. Bunun için harekete 
geçtik.
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TÜGVA yoluyla Ortaçağcı gericilerin devlet

kurumlarına yerleştirilmesini yargıya taşıdık!

HKP’den:
Partimizden FETÖ’nün Siyasi Ayaklarına

suç duyurusu

HKP’den:
Partimiz, hiçbir Meclis faaliyeti olmayan

Deniz Baykal’ın milletvekilliğinin düşürülüp
2018 yılından bugüne aldığı maaşların
geri alınması için TBMM’ye başvurdu

Selam Olsun Bizden Önce Geçene! 
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Hamdi YılmazOrhan Melek Demiröz



Kimi sol yazarlar şikâyet ettiler: 
Amerikan İstihbarat Teşkilatı 

Türk okurlarını kandırmak için sürüyle 
broşürler basıp bedava dağıtıyormuş. 
O broşürlerden elimize geçenlerden 
anladık; kimseyi “kandırmaları” 
şöyle dursun... Amerikan bilim adam-
larının sosyal seviyelerini bize geri alı-
namazca açıkladıkları için ilginç bile 
bulduk.

Şaştığımız yan şurası: Broşürler 
Türkçe ve besbelli Türkiye’de çıktık-
ları halde, Kapitülasyonlar çağında 
“Hâriç-ez memleket: Exterritoria-
lité”[2] imtiyazlılığı taşıyorlar; Türkiye 
kanunlarını çiğniyorlar. Türk kanunları 
her kitabın üzerinde dizildiği, basıl-
dığı matbaa ve tarih olmazsa onu suç 
sayar. Ayrıca kitapların üzerinde bir 
fiyat da yazılmamış, bedava dağıtılı-
yorlar. O zaman reklam yayını sayılır-
lar; kanunca üzerlerinde damga pulu 
bulunmalıdır. Yok. Bu kitaplar, savcı-
lığa gönderilmiyorlarsa, o da suçtur. 
Gönderiliyorsa… Saz şairi İhsanî’nin 
hecelerinde mikroskopla 141-142’nci 
maddeleri aramakta o kerte duyusal 
[duyarlı-hassas] davranabilen savcı-
lığımız nerededir? “Kanun-ı Ceza 
âcize mi has demektir?”[3] Yoksa 
penceresinden av tüfeği ile Türk çocu-
ğunu vuran Amerikan Albayı gibi, bu 
Amerikan Profesörleri ve yayınları da 
NATO’nun askerlik hizmetinde ve res-
men görevli oldukları için Türk kanun-
larının kapsamına mı alınamıyorlar?

Bütün basın ve yayınımıza uygu-
lanan kurallar, Amerikan yayınına da 
uygulansın. O zaman biz o gibi Ameri-
kan yayınlarını, tecrübe tahtası olarak 
kullanacağımız için ve Türkiye Halkı-
na Amerikan Profesörlerinin sözleriyle 
Amerikan tezlerinin nasıl çürütüldü-
ğünü göstermemize yaradıkları için bu 
broşürleri hiç yadırgamayız. 

Avrupa’da da “Profesör” denildi mi, 
hele sosyal konularda, bugün artık eski 
medrese mollalarımızı andıran tipler göz 
önüne geliyor; yarı ezberci, yarı şaşkın-
ca, epey kuşkulu ve hiçbir konuda teker-
leme inatçılığından başka hiçbir ciddi 
kanıyı savunamayan sofra adamı…

Amerika’dakiler onlardan da beter. 
Yalnız, kendi burjuvalarının Molière 
komedyasındaki “Zoraki Tabip” gibi, 
Tarihin cilvesi ile, öteki burjuvalardan 
farklı hiçbir meziyetleri yokken, cihan 
burjuvazisine önder kesilişleri var. 
Amerikan profesörleri de tıpkı öyle, 

Amerikan sermayesinin top ateşi ve 
Amerikan ordusunun ateş sermayesi 
kendi eserleriymiş gibi üstünlük tas-
lıyorlar. Ne derlerse aynı keramet sa-
yılacağından öylesine eminler ki, bir 
buçuk formalık incelemelerinin içinde 
dişe dokunur iki tane kendi fikirleri 
yokken, baş tarafına, sanki meydan 
muharebelerinde edinilmiş liyakat ma-
dalyaları gibi sıra sıra dizdikleri titr-
lerini saymakla yetiniyorlar. Artık ne 
söylerseler söylesinler, o titrler onlar-
da varken kimse saçmaladıklarını fark 
edemez sanıyorlar.

Bu “bilimsel” tuhaflığın tükenmez 
örneklerini, “Amerikan Haberler 
Merkezi”nin Ankara, İstanbul, İzmir, 
Adana’da “Çağdaş İktisadi Görüş-
ler” adıyla uçurttuğu profesör teker-
lemelerinde buluyoruz. İşte o “Gö-
rüşler”den (4)’üncüsü: “Amerika 
Birleşik Devletleri’nin İktisadî Kal-
kınmasında Yabancı Sermayenin 
Rolü”… Kapağını okumak bile insanı 
yorar: “Bilim” dediğin böyle İtalyan 
makaronyasına[4] benzemeli. Yazan: 
Carter Goodrich. Papiye kuşeye[5] ba-
sılmış 20 sayfalık yaman etüdün ikinci 
sayfasını baştanbaşa gözlüklü, kravat-
lı, düzgün söbe yüzlü, kalkık kaşlı, saç-
ları taranmış açık dahi alınlı, sağdaki 
açık, soldaki kapalı görülmedik şeyler 
gördüğüne kanmış gözlü, masum du-
daklı, sinekkaydı traşlı bir sakin mol-
la profesör. Önünde başka bir sayfayı 
unvan-madalyalar kaplamış: 1931-63: 
Colombia, 1924-31: Michigan, 1934, 
1936: Pennsylvania Üniversitelerinde 
iktisat profesörü; 1936-40: Cenova’da 
iş müfettişi; 1950-56: Birleşik Mil-
letlerin Libya, Bolivya, Vietnam’da 
T. Yardım Misyonu Başkanı; 1939-
45: Milletlerarası İşçi Teşkilâtı Millî 
Komisyonu Başkanı… İktisat, Tarih, 
Felsefe, Siyasî Bilimler, Bilim ve Sa-
nat Akademileri Başkanlıkları... Daha 
sayalım mı? Yazar bu: “Selâmünkav-
len”[6] vurur adamı, profesörün böyle-
sine inanmazsa. Ayrıca: “Göç – Kanal 
– Demiryollar – Fırsatlar – Kalkın-
ma” üzerine uzmanlığının sonu yok. 

Bu dehşetli uzman, dehşetli pro-
fesör, dehşetli allâme tâ Amerika’dan 
gönderilmiş. Vietnam’dan sonra Türki-
ye’ye: Özel Sermaye’den başka yolla 
nasıl kalkınılamayacağını ispatlaya-
cak. “Görevi bu”. Ama o, Görevlerini 
saydıktan sonra: “Bilim bu” deyip, 20 
sayfa Yabancı Sermaye’nin faziletle-

rini, Devletçiliğin reziletlerini saydığı-
na ve inandırıcı olduğuna kanaat geti-
riyor ve broşürünü şu bilginsel sonuçla 
bitiriyor:

1- “Amerikan tecrübesinde, ik-
tisadi kalkınmanın doğrudan doğ-
ruya teşvikinde devletlerin önemli 
bir rolü olmamalıdır, diye bir tutum 
yoktur.”

Bu cümleden ne anlıyoruz?
Amerika kalkınırken Devletçilik-

ten  “önemlice” yararlanmış. Bütün 
Kapitalist ülkelerde, sermaye siyasi 
iktidara çıkmadan önce bu böyle ol-
muştur. Fransa’nın meşhur Colbert 
Devletçiliği, aşağı yukarı her kapita-
list ülkede tekerrür etmiştir. Devlet, 
milletten milyarları toplamış, sonra bu 
parayı kapitalist denilen özel kişilerin 
bitlerini kanlandırmakta kullanmıştır. 
Yeni gidişin hem eski derebeyi sömü-
rüsünü, hem kapitalist sömürüsünü üst 
üste katmerlendirmesi üzerine, o çif-
te soygundan geniş halk yığınlarının 
hoşnutsuzluğu son kerteye varmıştır. 
Bitleri kanlanan kapitalistler, halkın 
bu hoşnutsuzluğunu eski enayi dere-
beyi iktidarı aleyhine çevirmeyi ve 
kullanmayı becermiştir. Dünyada kara 
halkın motor rolünü oynadığı burjuva 
devrimleri patlak vermiştir. Öncülüğü 
elinde tutan burjuvalar iktidara gelir 
gelmez, coşkun halk yığınlarının is-
teklerini bastırmak için, devirdiği de-
rebeyi sınıfları ile işbirliği yapmış ama 
devleti burjuva devleti durumuna sok-
muştur. Artık devletin tek rolü, bütün 
iktisadi teşebbüsleri kapitalistlere bı-
rakmak ve kapitalist sömürüsüne karşı 
çıkabilecek her direnmeyi siyasi alan-
da ezmek olmuştur. Bu ikinci basama-
ğı, Amerikan Profesör-Müfettişi ikinci 
cümlesinde şöyle tamamlıyor:

2- “Fakat gerek Amerikan tecrü-
besinde, gerekse başka memleketle-
rin tecrübelerinde devletin teşvikçi 
rolünün, iktisadi kalkınma başarılı 
bir ilerleme kaydedince artacağı 
yerde azalıp kaybolması gerektiği 
hakkında çok şey vardır.” (ay., s. 26)

Ve inceleme burada biter.
Kutupları keşfeder gibi ıkınma sı-

kınmalı cümlelerin amacı belli: “De-
mem Devlet Baba kapitalisti ‘teşvik’ 
etmesin, ama, kapitalist atı alıp iktida-
ra geçtikten sonra, Devlet Baba özel 
sermayenin iktisadi sömürme alanında 
‘azalıp kaybolma’lıdır...” Yanlış anla-
şılmasın: “azalıp kaybolma” devletin 

halka karşı baskı yapmasında değil, 
kapitalistin işine (yani memleketi is-
tediği gibi işletip sömürmesine) karış-
masında görülmelidir. Hep “İktisadi”-
dir murat olunan. “Siyasi” Devlet gene 
Devlettir; o milletin başında kapitalis-
tin tokmağı gibi hiç eksik olmamalıdır. 
Bunu söylüyor Amerikan bilgini. 

E, açıkça söylese ya? Olamaz. “Bi-
lim” yalnız “sâlik”lerinin[7] işi kavra-
ması için yapılmıştır. Anlayan anlasın. 
Anlamayanın zaten anlamaması lâzım. 
Onun için laflar profesörce sakız gibi 
çiğnenecek, bilginselce koygunlaştırıp 
ağdalaştırıldıkça ağdalaştırılacaktır:

“(…) teşvikinde devletlerin 
önemli bir rolü olmamalıdır diye bir 
tutum yoktur (…) fakat (…) artaca-
ğı yere azalıp kaybolması gerektiği 
hakkında çok şey vardır.” (…) “İlgi-
lilere bilgi”dir bu. O kadar.

Amerikan profesörü niçin o karışık 
incelemeye girmiştir?

Söze başlarken anlatıyor:
“Bugün iktisadi kalkınma için 

çabalayan her memleket sermaye bi-
rikimi ve yatırımının hayatî önemini 
anlamış ve birçoğu gerekli serma-
yenin bir kısmını yabancı kaynak-
lardan sağlayarak kalkınmalarını 
çabuklaştırmaya can atmaktadır.” 
(Türkiye de bu “can atan”lar arasın-
dadır). “Bunun için Amerika Birleşik 
Devletler Tarihini bu mesele ile ilinti-
li olarak gözden geçirmek ve iktisadi 
kalkınmasında yabancı sermayenin 
oynadığı rolü irdelemek ilginç ola-
caktır”, diyor 5’inci sayfada. Yani Tür-
kiye’ye Amerika’dan örnek verilecek.

Deniliyor ki:
“Amerika 1800 yılında tamamen 

gelişmemiş bir memleketti. 1900 
yılına girerken büyük bir endüstri 
memleketi haline geldi. Bu deği-
şimde yabancı sermayenin oynadığı 
rol…” ne olmuş?

Profesör kılı kırka yaran “bilgin-
sel” ağızla kendi kendisine bir sürü 
ahiret suali açıyor. Sonra bunlardan 
hiç birisini cevaplandırmıyor. Sanki 
cevapları bize bırakıyor. Oysa kendisi 
gibi bir uzmandan asıl Türk okurları, o 
açtığı soruların karşılıklarını beklerdi.

Bakın neler soruyor? 
“Yurt içinde ne kadar sermaye 

yaratılabilir ve ne kadar yaratılma-
lıdır?”  (Bilmiyoruz. Profesör de söy-
lemiyor!) “Ne kadar Sermaye dışa-
rıdan sağlanmalıdır?” (Bilmiyoruz. 
Profesör de söylemiyor!) “Yabancı 
sermaye ne maksatlarla kullanıl-
malıdır?” (Gene bilmiyoruz diyelim. 
Profesör de bilmiyor!) “Dışarıdan alı-
nacak sermayenin ne kadarı kamu-
sal kaynaklardan, örneğin yabancı 
devletlerden ve Dünya Bankası gibi 
uluslararası teşekküllerden sağlan-
malıdır?” (Bilmiyoruz. Bildirmiyor!) 
“Ne kadarı tahvil çıkararak ve ne 
kadarı yabancı firmaları, kalkın-
makta olan memlekette kendi he-
saplarına yatırım yapmaya teşvik 
etmek suretiyle sağlanmalıdır?” 
(Bilmiyoruz. Bildirmiyor!) “İthal edi-
len sermayenin devlet ne kadarını, 

özel kişiler ve şirketler ne kadarını 
ödünç almalıdır?” (Hele bunu hiç bil-
miyoruz. Profesör de asla bilmiyor.)

20 sayfalık âlimane sayfalarını is-
tediğiniz kadar ırgalayın; bu sorular-
dan hiçbirinin karşılığı dökülmüyor.

Pekiyi, niçin açar bunca soruyu, 
aydınlatmayacaksa, bu profesör?

Besbelli ne denli dehrî [materya-
list-gerçekçi] olduğu ile bizi şaşkına 
çevirmek için. Ve bütün o karşılıksız 
bırakılmış sorulardan birisini “istisna” 
ediyor:

“Yalnız biri, diyor, istisna edi-
lirse, yukarıdaki soruların hepsi 
Amerikan tecrübesinin tahlili ile 
ilintilidir. Buradaki istisna dış kamu 
kaynaklarından sermaye sağlanma-
sı hususudur.” (ay., s. 6)

Düşünelim. Türkiye gırtlağına dek 
borca batırılmıştır. Bu borcun hemen 
hemen hepsi “dış Kamu kaynakla-
rından” gelmiştir. İşte profesörümüz 
de, biz Türkleri aydınlatmak için, bulu-
yor buluyor tam o meseleyi “istisna” 
ediyor. Onun örneği Amerika’da yok 
diyor!

Şimdi ne yapacağız?
Bir yanda; “Amerikan Tarihini 

bu mesele ile ilintili olarak irdele-
mek ilginç olacaktır”, deniliyor. Öte 
yanda, bizim için, ilginç ne kelime, 
canımıza okuyan “dış kamu kaynak-
lar” meselesi “Amerikan Tarihi”nde 
yok deniyor.

Bu, düpedüz alay etmek değil mi 
dinleyicilerle?

Ne var ki büyük uzman karşısında-
kilerinin kimler olduğunu biliyor. O, 
bize, yani Türkiye Halkına değil, bir 
avuç Tefeci-Bezirgân kırması Levan-
ten “Türk” burjuvaları ile onların hınk 
deyiciliğini yapan sayın yerli malı pro-
fesör ve kapıkuluna söz ediyor. Onlarla 
ise ancak böyle burunlarına fiske vurup 
gözlerini yaşartmak için konuşulur.q

[1] Fuat Fegan’ın saptamasına göre 
bu makale, 1970’in ilk aylarında kale-
me alınmış olmalı. (K. Y.)

[2] Hâriç ez-memleket (Fr. Exter-
ritorialité): Bir memlekette oturmakta 
olduğu halde hükmen başka bir ülke-
nin halkından sayılan. Örneğin elçiler, 
hâriç ez-memlekettir. (K. Y.)

[3] Afv ile mübeşşer midir as-
hâb-ı merâtib?

Kânûn-ı cezâ âcize mi hâs de-
mekdir?

(Makam, mevki sahipleri af ile 
müjdelenmişler midir?

[4] Makaronya: Fırında Makarnaya 
benzer, spagettiyle yapılan, tavada pi-
şirilen bir İtalyan makarnası türü. (K. 
Y.)

[5] Papiye Kuşe Kâğıt: Cilalı, Par-
lak, daha çok resim basmak için kulla-
nılan bir kâğıt türü. (K.Y.)

[6] Selâmünkavlen: İnme, felç. (K. 
Y.)

[7] 1. Bir yola girmiş olan, bir yol 
tutup onu takip eden kimse; 2. (Tasav-
vuf): Bir tarikata girmiş, bir mürşide 
bağlanarak manevi yolculuğa çıkmış 
olan kimse. (K. Y.)
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Doğalgaza yine zam geldi.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma 

AŞ’nin (BOTAŞ) tarafından internet 
sitesinde yapılan açıklamada, büyük 
sanayi ve ticari kuruluşları abone 
grubuna yüzde 48,40 ve elektrik 
üretim amaçlı kullanılan doğalgaz 
tarifesine yüzde 46,82 oranında artış 
yapılmıştır, dendi.

Açıklamaya göre konut tüketicileri 
için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan 
satış fiyatı bir önceki ayın tarifesiyle 
aynı kaldı ve bin metreküp doğalgaz 
için 1.488 lira olarak kaldı.

Kasım ayı sanayi aboneleri için ge-
çerli olacak tarife ise önceki tarifeye 

göre bin metreküp doğalgaz için yüz-
de 48,4 artışla 3 bin 500 lira, elekt-
rik üretim santrallerinin kullandığı bin 
metreküp doğalgaz için ise yüzde 46,8 
artışla 4 bin lira oldu.

Söz konusu ayda organize sanayi 
bölgesi veya kullanıcı birliği abone-
lerinin tükettiği bin metreküp doğal 
gazın fiyatı ise yaklaşık yüzde 48 ar-
tarak 3 bin 483 liraya yükseldi.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık 
olarak hesaplanıyor.

Sanayi ve elektrik üretim amaçlı 
kullanılan doğalgaza Ekim ayında da 
yüzde 15 zam gelmişti. Böylece iki ay 
içinde doğalgaza üst üste zam yapılmış 
oldu.

BOTAŞ her ne kadar, şimdilik 
konutların kullandığı doğalgaza zam 
yapmamış görünse de, yapılan doğal-
gaz zamları elektriğe de zam anlamına 
geliyor. Ayrıca, AKP’giller’in her yıl 

yaptığı gibi, tam kış mevsiminde, do-
ğalgazın en fazla kullanıldığı dönemde 
konutların doğalgazına da zammın ya-
kın olduğunun habercisidir.

AKP’giller’in Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Fatih Dönmez, ülkemiz-
de doğalgazın diğer ülkelere göre ucuz 
olduğunu savunuyor. Tabii her biri 
devletin kurumlarının tepesine çörek-
lenmiş AKP’giller, 4’er 5’er maaşlar 
aldıkları için, yağma Hasan’ın böreği 
haline dönüştürdükleri ülkemizde 
küplerini doldurdukları için, onlara bu 
zamlar vız gelir. Ayakkabı kutuları-
na sığdıramadıkları ve yedi sülaleri-
ne yetecek kadar çok paraya doğalgaz 
zammı ne desin…

Onlar, halkımız pahalılık cehen-
neminde kıvranırken, markete gider, 
fiyatlar gayet uygun, derler. Çünkü 
onlar bu ülkenin, bu halkın dertlerini 
yaşamazlar, hissetmezler. Üçüncü tür 
yaratıklar olduğu için empati kura-
mazlar. Mal varlıkları milyon dolarla-
rı bulduğu için markete gittiklerinde, 
emekçi halkımız için pahalı olan her 
şey onlara “gayet uygun” gelir.

İçinde yaşadığımız Parababaları 
düzeninin bekçisi, Ortaçağcı 
AKP’giller ülkemizi hem siyasi hem 
de ekonomik olarak tam bir çıkmaza 
sürüklemiş durumdadır. İşçi Sınıfımız 
ve Emekçi Halkımız işsizlik ve 
pahalılık cehenneminde kelimenin tam 
anlamıyla inim inim inlemektedir.

Bu vurguncu iktidarı başımızdan 
atmadıkça da, ne doğalgaz zamlar, ne 
elektrik zamları, ne gıda fiyatlarındaki 
fahiş artışlar, ne işsizlik ve pahalılık 
bitmez.

Bu yüzden birinci ve en önemli 
meselemiz, bu vurguncu ve soygun-
cu iktidardan kurtulmaktır.

İşte Halkın Kurtuluş Partisi 
bunun için mücadele ediyor. Başta 
İşçi Sınıfımız gelmek üzere emekçi 
halkımızla birlikte Demokratik Halk 
İktidarını kuracağız. İşsizlik ve 
pahalığı ortadan kaldıracağız.

Nasıl mı?
“Hayatın pahalanması, fiyat ra-

kamının şu ya da bu olması değil, 
insanımızın geliri ile alım gücünün 
düşük, yerli-yabancı Parababalarının 

sömürü ve vurgunlarıyla iratçılık ve 
devlet masraflarının yüksek olması-
dır. Onun için:

1- GELİR POLİTİKASI: Mem-
leketin her bölgesi için özel GEÇİM 
ENDEKSLERİ çizilecek. Endeksle-
ri, yalnız bakanlık ya da ticaret oda-
ları değil, işçi, memur, esnaf, aydın 
ve köylü örgütleri de hazırlayacak. 
Herkesin EN AZ GELİRİ o geçim en-
dekslerine göre uygulanacak.

2- FİYAT POLİTİKASI: İnsanla-
rımızın ihtiyaçlarından hangi kısmı-
nın, en az gelirinden ne kadarı ile kar-
şılanacağı, barometrenin ibresi gibi, 
göz önünde tutulacak. Meselâ: Kira, 
ısıtma, aydınlatma, su ve iletişim mas-
raflarını içine alan BARINMA gider-
leri, kişi gelirinin en çok 10’da birini; 
yiyecek, içecek masrafları en çok 5’te 
birini; devlet masrafları ve vergiler en 
çok 10’da birini geçmeyecek.” (HKP 
Tüzük ve Program)
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Hikmet Kıvılcımlı

Amerika Nasıl Kalkındı?
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AKP’nin patlayan gerizlerinden 
çıkan yolsuzlukları burada sırala-

maya kalksak, Cem Karaca’nın şarkı-
sındaki; “burdan köye yol olur”, sözü 
çok hafif kalır. En doğru benzetme 
damat Berat Albayrak’tan esinlenerek 
yapılabilir. Hani muhterem; “Cumhur-
başkanımız çıksa, ‘şuradan Ay’a kadar 
4 şeritli yol yapacağım’ dese, vallahi 
inanırız”, demişti ya… İşte AKP’nin 
yolsuzluklarından her birini bu yolun 
her bir bir metrekaresine koysan yolun 
uzunluğu yetmez. Çünkü hep bildiği-
miz gibi, siyasi iktidarlardan ortaya 
saçılan pislikler her zaman buzdağının 
ancak görünen kısmını oluşturur. Hat-
ta AKP, iktidar gücünü ve kendisinin 
hukuk bürosuna dönüştürdüğü yargı 
gücünü kullanarak buzdağının görün-
mesi gereken kısmının bile tümünün 
görünmesini engelleyebilmektedir.

Biz, bu yazımızda bu yolsuzlukla-
rı, vurgunları konu etmeyeceğiz. Ko-
numuz, Kaçak Saraylı Hafız’ın maaşı-
nın bizde yarattığı çağrışımlar olacak.

Hafız, kendi maaşına yüzde 14,4 
oranında zam yapmış; 2022 yılında 
maaşı 100,750 (yazıyla yüz bin yedi 
yüz elli) TL olacak.

Yani şu anda 2825 TL olan asgari 
ücretin 35,6 katı.

2021’de 88.000 TL olan maaşı 
100.750 TL oluyor. Artış 12.750 TL. 
Yani yalnızca maaştaki artış bile As-
gari Ücretin 4,5 (yazıyla dört buçuk) 
katı. 

Yahu iyi, güzel, hoş da Kaçak Sa-
raylı için 100.000 TL maaş ne ki? deni-
lecek. Evet bu soru yerden göğe kadar 
haklıdır. Bilindiği gibi, AKP kurucu-
larından ve AKP Programı’nı kaleme 
almış, AKP Hükümetlerinde bakanlık 

yapmış olan Abdüllatif Şener; “Tay-
yip Erdoğan ve ailesinin serveti 300 
milyar dolardır”, diyor. Ve ekliyor; 
“Tayyip Erdoğan bana dava açsın, 
tek tek ispat edeyim.”

Tayyip Erdoğan dava açabiliyor 
mu?..

Hayır.
E, o zaman Tayyip’in 100 bin TL 

maaşı ne ki, 300 milyar doların yanın-
da? Bu maaşa ihtiyacı mı var?..

Okurları hesap etmek zahmetin-
den kurtarmak için hesap makinesine 
sorduk: 300.000.000.000 dolar (yani 
yazıyla üç yüz milyar dolar), 100.000 
TL (yani yazıyla yüz bin) liranın tamı 
tamına 28.800.000 (yani yazıyla yirmi 
sekiz milyon sekiz yüz bin) katıdır. 
Kaç Asgari Ücret eder 300 milyar do-
lar ona girmedik: Hesap makinesine 
acıdık; o kadar zora sokmaya, kafasını 
karıştırmaya gönlümüz el vermedi…

Ayrıca 2-3-4-5 yerden, daha doğru-
su Allah ne verdiyse o kadar yerden, 
170.000 TL’ye varan maaş alan bürok-
ratları varken, Tayyip 100.000 liraya 
para der mi?..

Demez!
Hatta eski TMSF üyesi Abdullah 

Dülger açıklıyor ki: “Anadolu Cum-
huriyet Başsavcılığı 7 kişiyi 99 şirke-
te kayyım atadı. Her birine 5’er bin 
lira maaş vererek aylık 3-3 buçuk 
milyonluk maaş bütçesi oluşturul-
du.” (https://www.cumhuriyet.com.tr/
haber/kayyimlara-odenen-maaslar-du-
dak-ucuklatti-1848226)

Yani adamlar öyle 3-5 yerden de-
ğil, tamı tamına 99 yerden maaş almış-
lar.

Belli ki Tayyip’in maaşı olan bu 

meblağ “itibar” meselesidir. Malum; 
“itibardan tasarruf olmaz”… Ne ka-
dar maaş o kadar itibar diye bakılıyor 
herhalde(!..) Düşük maaş, düşük itibar 
onlar için.

Bir de asıl önemlisi, bu maaş alın-
mazsa edinilen servetin gerekçelendi-
rilmesi mümkün olmaz. Canım o kadar 
servet bu maaşlarla gerekçelendirilebi-
lir mi? Böyle saçma bir savunma ya-
pılabilinir mi? denilecek. Bu sorunun 
da cevabı var: Bu şahıs bir zamanlar 
serveti konu edildiğinde, oğlunun dü-
ğününden gelen takılarla açıklamıştı(!) 
hatırlanacağı üzere servetinin kaynağı-
nı.

Ya da öylesine bir paragöz ki Tay-
yip, maaştaki bu artışa bile tamah et-
mektedir. Yine malumdur ki bunların 
Tanrı’sı Para Tanrı’sıdır; büyük meb-
lağ, küçük meblağ ayrımı yapılmaksı-
zın. Hani bugünlerde dönüp duran bir 
banka reklamı; “tasarrufun büyüğü, 
küçüğü olmaz”, diyor ya durmadan; 
işte o hesap…

Biz Tayyip’in servetini bir yana ko-
yalım. Yine şu maaş işine dönelim.

Yönetiminde Tayyip gibi bir kamu 
malı hırsızı olmasa bile ücretler arasın-
da böyle 35 misli fark olan toplumlar, 
sağlıklı toplumlar; insanları da mutlu 
insanlar olamaz.

Asgari Ücretliyi, onun da altında 
maaş alan emeklileri, yok paraya çalış-
tırılan gençleri, çöplerden çocuklarına 
yiyecek arayan anaları, babaları bir 
yana bırakalım: tâ tepelerden bir örnek 
verelim:

***
Miroğlu ‘geçinemediğini’ açıkla-

dı: Yoksullaştığımı hissediyorum
AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğ-

lu, milletvekili emekli maaşıyla yaşa-

dığını belirtip “yoksullaştığımı hisse-
diyorum” dedi.

Derinleşen hayat pahalılığı ve yok-
sulluk AKP MKYK Üyesi Orhan Mi-
roğlu’nu ‘etkiledi’. Orhan Miroğlu, 
milletvekili emekli maaşıyla geçin-
mekte zorlandığını dile getirdi.

Yeni Journal’dan Çınar Ayser Çı-
nar’a konuşan AKP’li Miroğlu, “Or-
han bey, aslında Türkiye’nin esas 
gündemi ne seçim, ne ittifaklar ne 
Kürt sorunu… Şu an en büyük ve 
tek sorun maalesef ekonomi. Sokak-
ta kimi çevirip konuşsak hep aynı 
şeyi duyuyoruz; geçinemiyoruz! 
Türkiye bu ekonomik krizi nasıl çö-
zecek?” sorusu üzerine, “dünya gene-
linde de pandemi nedeniyle ciddi bir 
ekonomik kriz yaşandığını” belirtip şu 
ifadeleri kullandı:

“Ekonomist değilim ama yaşanan-
ların da farkındayım. Her şeye rağ-
men umutlu olmak lazım diyorum. 
Siyasi istikrarı önemsiyorum. (Burada 
AKP’ye bir temenna çakıyor Miroğlu. 
– M. Şahbaz.) Ben milletvekili emekli 
maaşıyla yaşayan biriyim. Doğrusu-
nu isterseniz ben de yoksullaştığımı 
hissediyorum. En iyi yaptığım iş yazı 
yazmaktır. Hatta bu aralar yazı yazsam 
evin ekonomisine katkıda bulunabilir 
miyim diye de düşünüyorum. Çünkü 
ben de şu an meslek olarak işsizim. 
Siyaset bir meslek değil çünkü yapılır 
ve biter. (Milletvekilliği maaşı da biter, 
emekli maaşı da olmaz, kendi mesleği 
neyse oradan emekli olması gerekir, 
demesi gerekiyor.– M. Şahbaz.) Bu 
nedenle kendimi işsiz bir yazar olarak 
tanımlıyorum. Neyse ki her şeye rağ-
men kitaplarım kitapçı vitrinlerinde 

yer almaya devam ediyor. (Demek ki 
milletvekilliği emekli maaşı ve buna 
eklenen kitap gelirleri bile bu şahsın 
kendini yoksul hissetmesini engelle-
meye yetmemiş. – M. Şahbaz.)” 

Milletvekili emekli aylıkları 2020 
yılında Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 
Yılı Bütçe Teklifi’yle ek ödeme hariç 
yaklaşık 15 bin 800 liraya (yaklaşık 
5 buçuk asgari ücret değerinde) yük-
seltilmişti. (https://www.cumhuriyet.
com.tr/siyaset/miroglu-gecinemedigi-
ni-acikladi-yoksullastigimi-hissediyo-
rum-1879472)

***

Türkiye’deki Hayat Pahalılığının 
geldiği bugünkü düzeyde, 16.000 TL 
maaş alan bir emekli milletvekili bile 
geçinemiyor.

Ya 2.825 TL alan Asgari Ücretli ne 
yapsın, 1.500 TL alan emekli ne yap-
sın?

Peki formül nedir?

HKP Programı der ki 1:
“GELİR POLİTİKASI: Memle-

ketin her bölgesi için özel GEÇİM 
ENDEKSLERİ çizilecek. Endeksle-
ri, yalnız bakanlık ya da ticaret oda-
ları değil, işçi, memur, esnaf, aydın 
ve köylü örgütleri de hazırlayacak.

“ÜCRET: Asgari Ücret normal 
geçim endeksinden aşağı düşme-
yecek. Günümüzde uygulanmakta 
olan Asgari Ücretin böylece 4 mis-
linden fazla bir artış sağlanmış ola-
cak. Normal geçim endeksi de üre-
timimizin verimindeki artışa paralel 
olarak yükseltilecek. Kişi emeğinin, 
sağlığının ve ulusal verimliliğin za-
rarına olan prim usulü kaldırılacak. 

Ücretler, her hafta başı munta-
zam ödenecek. Genel tatil gün-
leri tam ücretli olacak. Zorunlu 
haller ve işin niteliğinden dolayı 
o günler çalışana çift gündelik 
verilecek. Kadın, çocuk, din, 
ırk, farklarına bakmaksızın: 
AYNI İŞİ görene AYNI ÜCRET 
verilecek. Herkesin EN AZ GE-
LİRİ o geçim endekslerine göre 
uygulanacak.” (HKP Programı)

Pekiyi bu uygulamalar hayata 
nasıl geçirilecek?

Kimler, hangi araçları kullana-
rak yapacak bu uygulamaları?

Uygulamaları kimin yapaca-
ğından çok daha önemli olan nasıl 
bir toplumsal düzende bu uygula-
maların hayata geçirilebileceğidir.

HKP Programı der ki 2:

“HÜRRİYETİN İNSANI: 
Örgütlü Halk

“(Tepeden Tırnağa Örgütlenme)

“HALK ÖRGÜTLERİ: Bugün 
devletin sırtına fuzuli olarak yük-
letilmiş hadsiz hesapsız görevleri 
kendi üzerlerine alacak. Öyle tam 
örgütlü halk haline girebilmemiz 
için, yalnız şehir ve köy ahalisi değil, 
öğretmen, adliyeci ve memurlar da 
özgür sendikalar, serbest birlikler, 
dernekler, kulüpler ile örgütlene-
cekler. O sayede en cılız birey bile 
örgütüne arkasını dayayarak, hak-
kını yorulmadan arayacak. Dağınık 
ulus, en doğal haklarını arayamayan 
mazlum ulus kavramı kalkacak.” 
(HKP Programı)

Demek ki halk tüm sınıf ve taba-
kalarıyla, tüm meslek kollarıyla, tüm 
gençliği, emeklisiyle tam bir örgütlü-
lük içinde olacak. Her yönetici bu ör-
gütlü toplum tarafından hiçbir ikirciğe 
yer vermeyecek biçimde denetlenecek. 
Tek kişi çıkıp; ben ne dersem kanun 
odur, diyemeyecek. Edindiği her tek 
kör kuruşun hesabını her an verebile-
cek durumda olacak ve verecek. Ve-
letleri devlet imkânlarını kullanarak 
“gemicik”ler edinemeyecek. Vakıf 
kurdum ayağıyla kamu kaynaklarına 
uzanan hortumlar döşeyemeyecek.

Bu da yetmez. Aynı zamanda tâ Pa-
ris Komünü’nden beri belirlenen kural 
geçerli olacak: En yüksek yönetici bile 
(tıpkı Küba’da Fidel Castro Yoldaş’ın 
uyguladığı gibi), halk ne kadar gelire 
sahipse, ne kadar maaş alıyorsa o ka-
dar maaş alacak. Ve bu durum biraz 

önce belirttiğimiz gibi, her an halkın 
(hem de örgütlü halkın) denetimine 
açık olacak.

Ve yine HKP Programı 
der ki 3:

“Milletvekili maaşı, ortalama ha-
yat endeksinden yukarı çıkmayacak. 
Ödenek yerine, bütün taşıt, ulaştır-
ma ve seyahat masrafları (devletçe 
sağlanamayan yerde, faturası dev-
letçe ödenerek) bedava olacak.

“Bakanların kanun üstü durum-
larına son verilecek; maaş ve öde-
nekler Milletvekilininkinden farklı 
olmayacak, yolluk orta bir memura 
verilenden yukarı çıkmayacak. Bi-
rinci Büyük Millet Meclisinde oldu-
ğu gibi, her bakan Meclis önünde te-
ker teker sorumlu olarak seçilecek.” 
(HKP Programı)

Yani HKP İktidarında, daha da 
doğrusu Demokratik Halk İktidarında 
en yüksek makamdaki cumhurbaşkanı 
bile; “ortalama hayat endeksinden yu-
karı”, bir maaş alamayacak.

Aynı şekilde; “Sendika yöneticile-
rinin ücretleri, işkollarındaki işçilerin 
ücret ortalamasının üstünde olamaya-
cak.”

Çünkü halkımızın deyimiyle; tok 
açın halinden anlamaz…

Bir de Tayyip’in Faşist Din Devle-
tindeki uygulamaya bakalım:

“CHP’nin kamuda çift maaş uy-
gulamasını sona erdirecek kanun 
teklifi reddedildi

“CHP Kütahya Milletvekili Ali 
Fazıl Kasap’ın Kamuda “çift maaş” 
uygulamasını sona erdirecek olan 
Kanun Teklifi TBMM Genel Kuru-
lu’nda AKP ve MHP milletvekilleri-
nin oylarıyla reddedildi.” 

“CHP Kütahya Milletvekili Ali 
Fazıl Kasap’ın vermiş olduğu Ka-
nun Teklifi, memurların ve kamu 
görevlilerinin asli görevi hariç ol-
mak üzere yönetim, denetim, kurul, 
organ üyeliği gibi görevler nedeniyle 
huzur hakkı veya başka adlarla üc-
ret almasının önüne geçmeyi amaç-
lıyordu.”

“Ayrıca bu teklif Türkiye Varlık 
Fonu’na devredilen tüm kurum ve 
kuruluşlar, şirketler, Türkiye Var-
lık Fonu kapsamında oluşturulan 
alt fon ve kurulan alt şirketler ve 
miktarı ne olursa olsun kamu payı-
nın olduğu tüm şirketler ve koope-
ratiflerde görevlendirilen memur ve 
kamu görevlilerini de kapsıyordu.” 
(Cumhuriyet 26 Ekim 2021, https://
www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chp-
nin-kamuda-cift-maas-uygulamasi-
ni-sona-erdirecek-kanun-teklifi-redde-
dildi-1879913)

Adamlar, işçimize, emeklimize 
açlık sınırının altında, diğer çalışan 
kesimlere yoksulluk sınırının altında 
ücreti, maaşı uygun bulacaklar; kendi-
lerinin çok daha yüksek olan maaşla-
rıyla yetinmeyecekler; 2-3-4-5… maaş 
alacaklar hiç utanmadan.

Adı Büyük Millet Meclisi olan bir 
mekânda, adı Milletvekili olan şahıslar 
halkın gözünün içine baka baka bu re-
zaleti, bu eşitsizliği bir kez daha onay-
layabiliyor.

Bunlar kıyamet alametleridir…  

***
Türkiye’yi 

ucuz işgücü cenneti
yaptı AKP’giller

Türkiye’de Asgari Ücret 2.825 
TL’dir. Bugünkü dolar kuruna göre 
294 dolardır. Bir zamanlar “ucuz 
işgücü cenneti” olarak görülen, “işçil-
er üç kuruşa çalıştırılıyor” denilen 
ve bu tutumlarıyla biz sosyalistlerin 
yüreğini kanatan Çin Halk Cumhuriye-
ti’nde ise bugün itibariyle Asgari Ücret 
360’dolardır.

Bu durumu 25 Eylül 2021 tarihli 
yazısında Sözcü Gazetesi’nden Özlem 
Ermiş Beyhan şöyle dile getiriyor:

“‘3 kuruş alıyorlar’ denilen Çinl-
ilerin kazancı bizi geçti

“Giderleri dolarla artan asgari 
ücretliler, TL’nin hızlı düşüşü ile 
Pekin’deki asgari ücretliden bile 
az kazanır hale düştü. Türkiye’de 
asgari ücret TL’nin düşüşüyle ancak 
321 dolar ederken, Çin-Pekin’de 360 
dolara yükseldi.” (https://www.soz-
cu.com.tr/2021/ekonomi/3-kurus-ali-
yorlar-denilen-cinlilerin-kazanci-bi-
zi-gecti-6668649/)

Yazıda da görüldüğü gibi, 25 Ey-

lül’de Asgari Ücret 321 dolar iken, 
bugün (31 Ekim’de) 294 dolara 
düşmüştür. Yani Türkiye böylesine bir 
AKP afetiyle karşı karşıyadır. Aşağı 
yukarı bir aylık süreçte Asgari Ücret, 
yüzde 8,5 küçülmüştür. Tabiî sadece 
Asgari Ücret değil, çalışan, üreten 
tüm insanlarımız bir aylık süreçte aynı 
oranda yoksullaşmıştır.

Bunlar kıyamet alametleridir…
Nedir bu dolar heyulası?

Peki anladık ücretler dolar bazında 
eriyor, bunun Türkiye ekonomisiyle, 
halkımızın geçim derdiyle ne ilgisi 
var?

Çok ilgisi var ne yazık ki… Hem 
de tâ dibine kadar var…

Tıpkı bugünkü Tayyipgiller gibi 
ABD uşağı olan Turgut Özal nam hain 
1990’da TL’yi konvertibl hale getir-
di. Yani TL’nin diğer para birimlerine 
dönüştürülmesini (bankalarda TL’nin 
dövize çevrilmesini) serbest bıraktı. 
Kestirmeden söylersek Türkiye ekon-
omisini dolara bağımlı hale getirdi. 
Ekonomimizi dolarize etti.

Böylece Doların TL karşısındaki 
değeri, Türkiye Ekonomisinde her şe-
yin fiyatını, yıllık-aylık-haftalık bile 
değil, artık günlük olarak belirler oldu. 
Hatta bazı durumlarda ve bazı mallar-
da saatlik etkiler görülür oldu. Bugün 
filan fiyattan aldığımız bir malı ertesi 
gün aynı fiyattan alamaz hale getirildik. 
Ürettiğimiz malları dışarıya her gün 
biraz daha ucuza satarken dışardan al-
dığımız malları her gün daha pahalıya 
alır olduk. Yerli-yabancı Parababaları 
bu işten kazanırken halkımız hep kay-
betmeye mahkûm edildi.

Örneğin tamamen yerli olması ge-
reken tarım üretimimize çok kaba hat-
larıyla bir göz atalım:

Çiftçi ekmek için tohum alacak; 
genellikle İsrail’den alacak ve dolarla 
alacak,

Tohumla birlikte gübre atacak to-
prağa, dolarla alacak,

Traktörle tarlayı sürecek, traktör 
dolarla; traktör mazot yakacak, dolar-
la,

Bu ekin sulanacak, sulama için 
kullanılacak suyu basmak için elek-
trik kullanılacak; elektrik dolarla 
(bilindiği gibi elektriğin kilovat/saat 
fiyatı doların alt birimi cent üzerinden 
belirleniyor),

İlaçlama yapılacak, dolarla,
Ürün yetişti, biçilecek, biçerdöver 

dolarla, yaktığı mazot dolarla,
Ürün pazara gidecek, kamyon-TIR 

dolarla, yaktığı mazot dolarla,
Kamyon yoldan gidecek, dolarla; 

köprüden geçecek (geçmese de fark 
etmiyor) dolarla,

Halde kabzımal para kazanacak, 
hesabını tutacak; her gün değeri düşen 
TL yerine dolarla,

Manav malı dükkana getirecek, 
taşıma mazotla daha kestirme deyişle, 
dolarla.

Vb… Vb…
Çok kaba hatlarıyla anlattığımız bu 

süreç, diğer sanayi ürünleri için çok 
daha katmerli biçimde gerçekleşir. Za-
ten ihraç mallarımızın yüzde yetmişi 
dışarıdan aldığımız hammadde ve ara 
mallardan oluşmaktadır. Yani dışarıya 
satabilmemiz için önce dışarıdan al-
mamız gerekmektedir.

Yani damat Berat’ın Ahmet Hakan 
fırıldağına sorduğu; “Maaşını dolar-
la mı alıyorsun?” sorusunun cevabı; 
“Değeri dolar kuruyla tayin edilen TL 
ile”dir. Bu da dolaylı olarak “evet” an-
lamına gelir.

Nitekim AKP sözcüleri müjde ver-
irce şöyle diyebiliyorlar; “Türkiye’de 
dolar bazında ücretler çok düşük. Bu 
da yabancı sermayenin Türkiye’de 
yatırım yapma iştahını arttırıyor. Bu 
yolla Türkiye’ye yabancı sermaye akışı 
artacak. Türkiye ekonomisi düzlüğe 
çıkacak; hele biraz sabredelim…”

Pekiyi bu nasıl sağlanacak?
Onu da Tayyip çok önceden zaten 

açıkladı:
“Türkiye’de hiç grev yok. Olacak 

gibi olursa biz OHAL imkanlarını kul-
lanarak grevleri yasaklıyoruz. İşveren-
ler için Türkiye’yi ucuz işgücü cen-
netine çevirdik.”

Görüldüğü gibi, AKP’nin tüm 
uygulamaları kıyamet alametlerini 
doğuruyor.

Bu her biri bir kıyamet alameti 
olan bu uygulamaları yürütebilmek ise 
Faşist Din Devletinin baskılarını daha 
da arttırmak; halktan gelen talepleri ve 
tepkileri baskılamaktan geçiyor. Nere-
de iki kişiden fazla insan bir araya gel-

HKP Programı der ki…Mustafa Şahbaz

Halkımızın yaşadığı binbir türlü sorunun çözümü
HKP önderliğindeki Demokratik Halk İktidarı Mücadelesinin zaferindedir!
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se onların 10 katı, 100 katı polisi, jan-
darmayı üstlerine göndermek; şiddet 
uygulayarak dağıtmak, gözaltına al-
mak, tutuklamak, hapsetmek günlük 
olaylar oldu artık.

Bunun sonu nedir?
Kıyamettir!
AKP için kıyamet demek olan ik-

tidardan düşmektir.
Fakat olan Türkiye Halklarına ol-

maktadır. Böylesi sınıflar savaşını en-
gellemeye, yasaklamaya kalkmanın 
ülkelere nelere mal olduğunu, Us-
ta’mız söylesin. Onun sözleriyle biti-
relim:

***
Sınıflar Güreşini 

Yasaklamak 
Vatana İhanettir

Yeryüzünde sınıflı toplum doğdu 
doğalı, Toplumun gelişimi, Sınıflar 
güreşinin gidişine uydu. Batı’da Kapi-
talizmin doğuşu, İngiltere’de “ŞARK 
MÜSTEBİTLİĞİ” denilen tutumun 
bir türlü tutunamayışı ortamında ger-

çekleşti. Batı Kapitalizminin ileri gi-
dişinde başlıca insancıl yay: Sınıflar 
Savaşının gerçekliğini, bir türlü püs-
kürtemeyişidir. Antika Doğu’da ise, 
tam tersine, batakçı gerilik: sınıflar 
savaşını sözde inkâr ederken, hep üst 
sınıflar yararına en azgın utanmazlıkla 
uygulamıştır.

Zavallı Doğu Toplumlarında her-
kesin dilinden düşürmediği “ZULÜM” 
adlı şey, alt sınıfların mücadele hakları-
nı “YASAKLAMAK”tan başka bir şey 
değildir. Ezen sömürücü sınıflar elinde 
SINIF SAVAŞI tek yanlı dayanılmaz 
bir TAHAKKÜM silahıdır. Bu silah, 
her zaman egemen sınıfların Tekelinde 
çekilmiş yalın kılıç, namlusu halkın al-
nına dayatılmış tüfektir. Sömürenlerce, 
sömürdüklerine karşı en haksız ve en 
canavarca SINIF SAVAŞI gütmek ta-
hakkümcülerin en vazgeçilmez hakkı 
sayılmıştır.

Bu Zulüm, Uzak ve Yakındoğu’da, 
Toplumun önce gelişim hızını kös-
tekleyip ağırlaştırarak durdurmuştur. 

Sonra, bu durgunluk yüzünden soysuz-
laşmış Sosyal yapıyı, tâ temellerinden 
yıka yıka, insanları köleleştirmenin 
binbir sinsi ve itçil uygulamalarını 
gerçekleştirmiştir. Bir Toplumda, en 
büyük nüfus kalabalığı olan çalışkan 
yığınları, her türlü savunma hak ve 
gücünden yoksul bırakmak, sanıldığı 
gibi, yalnız alt sınıfları ezmekle kalma-
mıştır.

Üstteki Zalim sınıflar, hazır yiyi-
cilik uğruna zulümden başka hiçbir 
düşünce ve davranış gütmedikleri 
için, her türlü yaratıcılıktan uzaktırlar. 
Köle insan ise angarya işinde ağzıyla 
kuş tutsa hiç bir işine yaramayacağı-
nı bilmektedir. Toplumun bütün nefes 
boruları tıkanmış, altlı üstlü bütün sı-
nıfları soysuzlaşmıştır. Zalim, mazlum 
her insan toptan ekonomiye, üretime, 
topluma yabancılaşmıştır, insanlıktan 
çıkmıştır. Her gün biraz daha umutsuz-
laşan kapıkulları, dışarıdan Kapitalizm 
gelir gelmez, Sömürge sürülüğüne yat-
kınlaşmıştır.

Antika Firavun ve Nemrutlar ya-
hut onları maymunca Taklit edenler, 
kimseciklere gık dedirtmeden, dirlik 
düzenlikte çıt çıkarmadıklarını sanmış 
ve avunmuş olabilirler. Tarih ortadadır. 
Zalimler yalnız “Halka huzur verme-
mek”le kalmamışlar, kendileri de çoğu 
bin belâ ile “Cihandan” yıkılıp gitmiş-
lerdir. Sınıflar savaşını durduramamış-
lar: yalnız tek yanlı olumsuzluğu ile 
kanserleştirmişlerdir. Bu kanserleşme, 
ülkeleri çöle, insanları büsbütün köle-
ye çevirmiştir.

Demek, ülkesini ve milletini lafta 
değil, işle seven her kişi ve her sınıf 
ve zümre: biraz namuslu ve vicdanlı 
ise, Sınıflar Savaşını, boş yere yasak-
lamaktansa, tersine bilince çıkarıp ko-
laylaştırmak zorundadır. Sınıflar sava-
şını yasaklamak: her zaman, tek yanlı 
tahakküm biçiminde azdırmak olmuş-
tur. Sınıf zıtlıkları kör kuvvet birikimi 
yaptıkça Toplumun toptan batışını ge-
tirmiştir. Alt sınıfların Demokratik Sı-
nıf Savaşlarını yokuşa sürmek Kadim 

Toplumu yıkılışa, modern ülkeleri ge-
rilikten sömürgeleşmeye doğru sürük-
lemiştir. Tarihi değiştiremeyiz yahut 
yeni baştan işletemeyiz. Ama çağdaş 
Toplum insan emeği ve bilinci ile yü-
rüyor. Emeğe ve bilince Demokratik 
insanca kuralları esirgemek, bir milleti 
ve ülkeyi hem geri bırakmak, hem çok 
daha acı ve kanlı kargaşalıklara ısmar-
lamaktır. Ne denli kara istibdat gele-
nekli olursa olsun, her ülke modern 
demokratik Sınıflar Savaşının bilim-
cil anlamına tolerans göstermelidir. O 
zaman, Marks’ın Kapital Önsöz’ünde 
belirttiği gibi, Sosyal Devrimin “Do-
ğum sancıları daha mülayim” olur.

Bu bakımdan, bugün, sırf Sosyal 
Sınıflar savaşını önlemek kastıyla, As-
kercil Savaşları kışkırtmak (Burada 
AKP’nin Meclisten geçirdiği son tez-
kereyi hatırlayalım. – M. Şahbaz), bir 
ülkede vatan hainliği, millet düşman-
lığı, dünyada İnsan hainliği, Medeni-
yet düşmanlığıdır. (Hikmet Kıvılcımlı, 
Halk Savaşının Planları, s. 207.) q

Devrimci Sınıf Sendikacılığının 
tek temsilcisi Nakliyat-İş Sendikamı-
zın Bölge Temsilcisi Bayrak Karkın 
Yoldaş’ımızın okuduğu basın açıkla-
mamızda işte bunları vurguladık. Her 
sözüne “Başta İşçi Sınıfımız gelmek 
üzere” diye başlayan Halkın Kurtu-
luş Partisi’nin önderliğinde kurulacak 
Halkın İktidarında İşçi Sınıfımızın in-
sanca yaşayacak koşullara ulaşabilece-
ğini vurguladık.

Mücadelemiz devam edecek. Pa-
rababalarının yaratığı kanser düzenini 
ortadan kaldırıp insanca bir düzenin 
kurulmasında yani gerçek kurtuluşta 
yani Halkın İktidarında yol haritamız 
olacak Partimizin Programı.

İşçilerin Birliği Sermayeyi Yene-
cek!

İstanbul
Sefalet ücreti Değil,

İnsanca Bir Yaşam Ücreti İçin 
Kadıköy’deydik

 Asgari Ücret görüşmelerine gün-
ler kalmışken, bunun bir görüşmeden 
ziyade, bir Ortaoyunu olduğunu Kadı-
köy’de, basın açıklamasıyla vurguladı 
Yoldaşlarımız. Yılsonuna doğru baş-
layacak olan bu Asgari Ücret “Ortao-

yunu”nda, milyonlarca işçinin maaşı 
belirleniyor. İşte bu yüzden “Asgari 

Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!” slogan-
larını alanlarda haykırıyor HKP’liler.

Basın açıklamasını gerçekleştiren 
Ayla Şahbaz Yoldaş’ımız, TÜİK ve 
DİSK-AR’ın araştırmalarına yer veri-
len açıklamada, TÜİK’e göre yıllık baz-
daki gıda enflasyonu yüzde 29 ile rekor 
düzeye ulaşmışken, Enflasyon Araştır-
ma Grubu (ENAG)’a göre Tüketici Fi-
yat Endeksindeki 12 aylık artışın yüzde 
44,7 olarak gerçekleştiğini ifade etti. 
DİSK Araştırma Merkezi tarafından 
hazırlanan başka bir raporda ise açlık 
sınırının 2.977 TL, yoksulluk sınırının 
ise 10.299 TL olduğuna dikkat çekti.

Sarı sendikacılığın, Asgari Ücret 
mücadelesinin önündeki en büyük en-
gellerden biri olduğuna değinilen açık-
lamada, emekliler de unutulmadı. Yol-
daşımız, Yıllarca çalıştıktan sonra ar-
tık tükenen bedenlerini dinlendirmesi 
gereken milyonlarca emeklimizin son 
nefesine kadar karnını doyurma müca-
delesi verdiğini yani emeklilerimizin 
açlık Sınırının da altında ücretlerle ya-
şam savaşı verdiğini belirtti.

Açıklamanın sonlarına doğru As-
gari Ücretin, günümüz şartlarında net 
10.000 TL olması gerektiğini vurgula-
yan yoldaşlarımız, daha sonra konuyla 
ilgili bildirileri halkımıza dağıttı.

Bildiri dağıtımının yanı sıra Halkın 
Kurtuluş Yolu Gazetemizin yeni sayı-
sını da halkımıza ulaştırdık.  

İzmir
HKP İzmir’de haykırdı:

Asgari Ücret
Sefalet Ücreti Olmasın,

İnsanca Yaşanacak
Ücret İstiyoruz!

AKP’giller iktidarı tarafından hal-
kımızın işsizlik ve pahalılığın cendere-
sinde kıvrandırıldığı, işçi-emekçi yok-
sul halkımızın mutfağına kor ateşlerin 
düştüğü şu günlerde yeni bir Ortao-
yununun hazırlıkları yapılıyor: Asgari 

Ücret Ortaoyunu!
Halkın Kurtuluş Partisi İzmir İl 

Örgütü olarak, bu Ortaoyununu teşhir 
etmek için 17 Ekim 2021 günü saat 
15.00’te Karşıyaka Çarşı’da “Asgari 
Ücret Sefalet Ücreti Olmasın, İnsanca 
Yaşanacak Ücret İstiyoruz!” eylemi 
gerçekleştirdik.

Eylemimize, Karşıyaka Örgüt Bi-
namızın önünden eylem alanına kadar 
gerçekleştirdiğimiz yürüyüşle başla-
dık. Önde “Sefalet Ücretine, Kölece 
Çalıştırılma Düzenine ve Taşeron 
Cehennemine Karşı Yaşasın Örgüt-
lü Mücadelemiz” pankartımız, elle-
rimizde flamalarımız ve dillerimizde 
“İşsizliğe, Pahalılığa, Zamma, Zul-
me Son!”, “Sefalet Ücreti İstemiyo-
ruz!”, “İnsanca Yaşam Ücreti İstiyo-
ruz!”, “Örgütsüz Halk Köle Halktır, 
Örgütlü Halk Yenilmez!”, “AKP, 
İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm de-
mektir!”, “Gün Gelecek Devran Dö-
necek AKP Halka Hesap Verecek”, 
“Kahrolsun Sarı Sendikacılık,” “İş-
çilerin Birliği Sermayeyi Yenecek” 
sloganlarımızla kortejimiz tüm coşku-
suyla eylem alanına vardı. 

Partimiz adına basın açıklamamızı 
HKP İzmir İl Yöneticisi ve Partimiz 
İşçi Komiteleri Üyesi Fahri Kaya Yol-
daş yaptı. 

Fahri Kaya Yoldaş’ın ardından 
HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve 
İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak 
konuştu. Çolak konuşmasında şunları 
söyledi:

***
Saygıdeğer İzmir Halkı,
Asgari ücret, hep söylediğimiz gibi, 

tüm emekçi halkın sorunudur. İşçinin 
asgari ücreti aynı zamanda memurun 
da ücretini belirler. İşçinin asgari üc-
reti aynı zamanda emeklinin maaşını 
da belirler. İşçinin asgari ücreti kamu-
da çalışanların toplusözleşmede hatta 
özel sektörde çalışanların sendikaları 
aracılığıyla toplusözleşmelerde alaca-
ğı zammı belirler. O nedenle hepimizi 
çok yakından ilgilendiren bir sorundur.

Ama maalesef şunun altını çizelim: 
Bu soruna başta İşçi Sınıfımız gelmek 
üzere emekçi halkımız duyarsızdır. 
Ateş düştüğü yeri yakar, der halkımız. 

Ateş evine pahalılık olarak düşen hal-
kımızı yakıyor. İşinden atılan işçiyi 
işsizlik olarak da yakıyor ama her yıl 
oynanan Asgari ücret Ortaoyunu kar-
şısında İşçi Sınıfımız tepkisiz kalıyor, 
ilgisiz kalıyor.

Tabiî bunda sarı sendikaların çok 
önemli bir payı var. Türkiye’de yaşa-
nan sendikalar faciası demek, başta 
Türk-İş ve Hak-İş olmak üzere, yanına 
DİSK’in bazı sendikalarını da alarak 
maalesef İşçi Sınıfımızın ensesinde 
boza pişiren sarı sendikalar egemen 
olmuş durumda. Onların bu ihanette 
önemli bir yeri var. 

Ancak Halkın Kurtuluş Partisi gerek 
Programı itibariyle, gerek biraz önce 
işçi yoldaşımızın açıklamasında belirt-
tiği ilkeler itibarı ile İşçi Sınıfı davasına 
canı gönülden inanan, bu davanın başa-
rıya ulaştırılmasının kavgasını veren bir 
partidir. Bu aynı zamanda burjuva-be-
zirgân partilerin de ilgisiz kaldığı, hatta 
iktidardaki AKP’nin Bakanlık eliyle 
sarı sendikacıları yedeklediği bir alan 
durumundadır Asgari Ücret. 

Bakın bugün gazetelere yansıdı: 
Meclise bir bütçe kanun teklifi gönde-
rilmiş. Şu anda Meclisteki bizim “Beş-
li Çete” dediğimiz, “Amerikancı Beşli 
Çete” dediğimiz partilere önümüzdeki 
yıl itibarı ile 645 milyon lira aktarıla-
cak.

Neden aktarılacak? Nereden akta-
rılacak?

Bütçeden, senin benim vergile-
rimle oluşan, tüyü bitmemiş yetimin 
hakkı bu partilere aktarılacak. Oysa bu 
partiler hepsi de Mecliste, farklı sayı-
larda da olsa milletvekili olan partiler. 
Zaten milletvekili ayrıcalıklarından 
yararlanan, iktidarı zaten saymıyoruz, 
o her türlü vurgunu-yolsuzluğu-tala-

nı korkusuz bir şekilde, kanunsuz bir 
şekilde yapıyor ama muhalefette olan-
lar da bu ayrıcalıkları kullanmaktalar. 
Dolayısıyla her yıl hazineden aldıkları 
yardımlarla siyaset yapıyor bu partiler.

Ama Halkın Kurtuluş Partisi, tama-
men inanç gücüyle, tamamen uğruna 
mücadele edilen davanın neferlerinin fe-
dakârlığıyla, aidatları ve bağışlarıyla bu 
kavgayı yürütmektedir. Örgütlenmeyse, 
örgütlenme barajını aşmış bir partidir. 
Üç defa milletvekilliği seçimlerine ka-
tılmış bir partidir. Ama kanunsuzluklarla 
bizim gibi partilerin önünü kesiyorlar.

Biz diyoruz ki Hazine yardımı ola-
rak Meclisteki partilere yapılan peş-
keşler açıkça Halka karşı işlenen bir 
suçtur. Kendilerine güveniyorlarsa, biz 
de Hazine yardımı istemiyoruz, onlara 
da verilmesin. Eşit şartlarda mücade-
le edelim. İşlerine gelmeyince seçim 
sistemini değiştiriyorlar, barajları indi-
riyorlar, yandaşları baraj altında kaldı 
diye yüzde on barajını yok beşe, üçe 
hatta bire düşürmeyi düşünüyorlar ama 
yedide karar kılıyorlar. Ama bizim gibi 
partilerden ölümüne korktukları için 
de her türlü kanunsuzluğu çıkarıp en-
gel oluyorlar. Sonuç olarak şunu söy-
lüyoruz değerli arkadaşlar:

Halkın Kurtuluş Partisi İşçinin, 
Memurun, Köylünün, Küçük Esnafın, 
hatta milli anlamda, yarattığı üretim 
değerlerini ülke çıkarlarına harcayan 
sanayicinin de yanında olan bir parti-
dir. Halkın Kurtuluş Partisi tüm emekçi 
halkın partisidir. İşte onun için diyoruz 
ki “Anlatılan senin davandır”. Davana 
sahip çık. Halkın Kurtuluş Partisi’ne 
sahip çık. Halkın Kurtuluş Partisi bu 
ülkenin geleceğinde Tarih yazacak bi-
ricik partidir.

Saygılar sunarım.
***

İzmir Halkının da ilgi ile izlediği 
ve alkışlarıyla desteklediği eylemimizi 
“İşçilerin Birliği Sermayeyi Yene-
cek!”, “Halkız, Haklıyız, Yenece-
ğiz!”sloganları eşliğinde sonlandırdık.
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Halkın Kurtuluş Partililer
“Asgari Ücret Ortaoyunu”na karşı

İnsanca bir yaşam ücreti için alanlardaydı
Baştarafı sayfa 20’de

Birden fazla Kamu Kurumundan 
maaş alarak Halkın hakkını gasp 

eden AKP’giller haberleri artık olağan 
hale geldi. AKP’giller; Milletvekili, 
Bakan eskilerini Belediye Başkanı 
yapıyor, Kamu Kurumlarının başına 
Genel Müdür olarak atıyor, birden faz-
la Kamu Kurumunun yönetim kurulu 
üyesi yaparak, oralardan nemalandırı-
yor. Adını “huzur hakkı” koyuyorlar, 
“Yönetim Kurulu Üyesi”, “Denetim 
Kurulu Üyesi” koyuyorlar, Kamunun 
kaynaklarını kendi hesaplarına, kendi 
ceplerine yönlendiriyorlar.

Bu seferki talanın, Kamu kaynak-
larının AKP’giller eskilerine peşkeşi-
nin yaşandığı kurum, Tarım ve Orman 
Bakanlığına bağlı Tarım ve Kredi Ko-
operatifi. HKP olarak yüreğimiz elver-
miyor sessizce bütün bu peşkeşlerin, 
vurgunların geçiştirilmesine. Unutul-
sun istemiyoruz. Kayıt altına alınsın, 
Tarihe not düşülsün ki yarın bu suçları 

işleyenler için iddianameler bugünden 
hazır hale gelsin.

İşte bütün bu nedenlerle Kamunun 
kaynaklarının, bir avuç liyakatsize, 
Ortaçağcıya, Kamu Malı yi-
yicilerine aktarılmasını yar-
gıya taşıdık.

Suç duyurumuz sonrası 
Partimizin MYK Üyesi Ad-
nan Okur Yoldaş’ın yaptığı 
açıklama aşağıdadır:

Değerli Halkımız;
Halkın Kurtuluş Partisi 

olarak, bir kez daha birden 
fazla kurumdan “huzur hak-
kı” adı altında maaş alan 
AKP yandaşı kamu görevlilerini, on-
ları atayan Bakanları yargıya taşıdık.

AKP’ye yandaşlık ederek Kamu 
Kurumlarının tepesine çöken eski 
Bakan, Milletvekili, Belediye Başkanı, 
Meclis Üyesi, Bürokratın, Halkın hak 

ve çıkarlarını gasp etmesine karşı suç 
duyurusunda bulunduk.

Suç duyurumuza konu olayın 
yaşandığı yer, Tarım ve Orman Bakan-
lığı.

Bu Bakanlığa bağlı Tarım ve Kredi 
Kooperatiflerinin başına getirilen 
Fahrettin Poyraz, kamuoyuna yansıyan 

iddialara göre Kamuda 10 ayrı yerden 
toplamda 180 bin TL tutarında maaş 
alıyordu. Aynı şekilde yardımcısı 
Davut Arpa’nın da 5 ayrı kurumdan 
maaş aldığı iddiaları aynı anda basında 

yer almıştı. 21 Haziran’da kamuoyu-
nun gündemine gelmişti bu adaletsiz-
lik, haksızlık ve hukuksuzluk. 

Aradan aylar geçtikten sonra, 9 
Ekim’de Fahrettin Poyraz lütfen bir 
açıklama yaparak birkaç kurumdan 
huzur hakkı adı altında maaş aldığını, 
miktarın da 180 bin değil 62.500 TL 

olduğunu dile getirdi.
Bu ikrardır, itiraftır.
Bu aynı zamanda Açlık 

Sınırının yani 3.049 TL’nin 
altında asgari ücrete mah-
kûm olan işçilerle dalga 
geçmektir.

Bu aynı zamanda Yoksul-
luk Sınırının yani 9.931,59 
TL’nin yanına bile yanaşa-
mayan tutarlarda maaş alan 
milyonlarca Kamu Emekçi-
siyle dalga geçmektir.

Tarım ve Kredi Kooperatifi Genel 
Müdürü Fahrettin Poyraz, Genel 
Müdür Yardımcısı Davut Arpa ve on-
ları atayan Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli hakkında,  hem Kamu 

görevini üstlenip hem de Kamuya 
bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlarda 
çeşitli adlar altında görevlendirilerek, 
buralardan haksız kazanç elde eder-
ek, görevi kötüye kullanmak suretiyle 
Kamuyu zarara uğrattıkları suçlarını 
işledikleri için suç duyurusunda bulun-
duk.

Umuyoruz ki bu suç duyurumuz 
Savcılar tarafından ihbar kabul edil-
ir, soruşturmalar açılır, tüyü bitmemiş 
yetimin hakkını yiyen sorumlular 
cezalandırılır.

Bu yapılırsa, devletin birçok kuru-
munda o kurumla ilgili hiçbir bilgisi ve 
becerisi olmayan kişilerin  “Yönetim 
Kurulu”, “Denetim Kurulu” üyeliği 
vb. görevlere getirilerek; maaş, ikrami-
ye, huzur hakkı, makam odası, araç ve 
benzeri pek çok Kamu kaynağının, de-
netimsizce ve yasa dışı olarak kullanıl-
masının önüne geçilebilir.
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HKP’den:
Partimizden Kamu Kurumlarının başına çökerek

onları sağan AKP’giller’e suç duyurusu
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Mızıldanmanın, 
acizliğin böylesi de 

fazla oluyor…
“Asrın Lideri”nin düştüğü acizliğe 

bakın. Ne diyor güç bela görüştükleri 
ABD Başkanı Biden’la olan görüşme-
den sonra?

“Biden’ın F-16’lar Konusunda 
Yaklaşımı Olumlu”

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, G-20 zirvesi sonrası Ro-
ma’da düzenlediği basın toplantısın-
da ABD Başkanı Joe Biden’la yap-
tığı görüşmeyi ve diğer temaslarını 
değerlendirdi. ABD’nin Suriye’deki 
terör örgütlerine yönelik desteği ko-
nusundaki üzüntümüzü ifade ettik 
diyen Erdoğan, Biden’ın F-16’lar 
konusunda yaklaşımını olumlu bul-
duğunu kaydetti.

“Erdoğan, Suriye’de bulunan 
PKK, PYD, YPG gibi terör örgüt-
lerinin ABD’den aldığı desteğin 
NATO üyesi Türkiye tarafında 
üzüntüye neden olduğunu ve bunun 
ilişkileri zedeleyen bir durum oldu-
ğu konusunu gündeme getirdiğini 
kaydetti. Erdoğan bundan sonraki 
sürecin bu şekilde devam etmeyeceği 
görüşünü dile getirdi.” (https://www.
amerikaninsesi.com/a/bidenin-f-%C-
C%87%CC%8716lar-konusunda-yak-
lasimi-olumlu/6292992.html)

“Sayın Biden ile samimi ve ya-
pıcı havada bir toplantı yaptık. (…) 
Hepsinden öte tabiî bizim bu F-35 
konumuz var. Malum bizim 1 milyar 
400 milyon dolarlık yaptığımız bir 
ödeme var. Bununla ilgili olarak da 
F-16 tedarikini müzakere ettik. Bu 
konuda da kendilerinden olumsuz 
bir yaklaşım görmedim. Tam aksi-
ne yine bununla ilgili de Savunma 
Bakanlarımız birbiriyle görüşecek-
leri gibi Dışişleri Bakanlarımız da 
muhataplarıyla görüşerek inşallah 
iki ülke ilişkilerini ilgilendiren bu 
hassas konuyu da neticelendirmeyi 
umuyoruz. Biden “Çok kısa zaman-
da netice alamayabiliriz. Biliyorsu-
nuz iki farklı bölümden, Temsilciler 
Meclisi ve Senato’dan geçiyor. Ma-
lum, durum 50-50 ama ben elim-
den geleni yapacağım” dedi. Ben de 
kendisine ‘Bunu başarabileceğinize 
inanıyorum ve bu konuda şu anda 
ağırlığın sizde olduğunu görüyo-
rum’ dedim. İnşallah Savunma Ba-
kanlarımız da birbirleriyle görüş-
meleri devam ettirecekler. Bugünkü 
toplantıya katılan arkadaşlarımızın 
bu işi yakın markajda tutmasıyla 
inşallah bunu nihayetlendirirsek, 
burada iki tane önemli başlığımız 
olacak; biri tedarik, biri de elimiz-
deki F-16’ların modernizasyonu. 
Bunların da o arada inşallah yapıl-
ma durumu söz konusu olacak.” (ht-
tps://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/
son-dakika-erdogan-biden-ile-anlasti-
gini-acikladi-1881218)

Ne diyor Tayyip bir kez daha?
“PKK, PYD, YPG gibi terör örgüt-

leri (…) ABD’den deste”k alıyor.
Ee, bu belli kaç on yıldır. Garp 

Cephesi’nde yeni bir şey mi var sanki? 
Binlerce TIR askeri malzemeyi verdi 
ABD, PKK-PYD-YPG’ye. Koruyup 
kolluyor onu Suriye’de. ABD’nin ko-
ruması sayesinde tutuyor Suriye’deki 
bölgeleri. Onun bayrağı altında sava-
şıyor Suriye Halkına karşı. Elbirliğiyle 
çalıyorlar ele geçirdikleri petrol böl-
gesinden çıkan petrolü. Ve satıp para 
kazanıyor PKK, PYD, YPG. Bunu bil-
meyen mi var? Bunu sağır sultan bile 
biliyor!

Ee, sen ne diyorsun ABD Başkanına?
“Eyy ABD!” diyor musun? “Eyy 

Biden!” diyor musun? Diyebiliyor 
musun?

Yoo…
Ne diyorsun?
“NATO üyesi Türkiye tarafında 

üzüntüye neden olduğunu ve bunun 
ilişkileri zedeleyen bir durum olduğu 
konusunu gündeme getirdiğini”, söy-
lüyorsun.

Komik oluyorsun be Tayyip! Gül-
dürüyorsun dünyayı kendine.

E hani “Eyy” nidan? Hadi efelense-
ne karşısında Biden’ın.

Yok. O sadece “hülooğğ”cularının 
gazını almak içindir, değil mi?..

Haydut,
haydutluğa devam ediyor
Bir acizliğin de ne?
Hani ABD’nin F-35 savaş uça-

ğı projesindeydik. Onun parçalarının 
bir kısmı da Türkiye’de üretiliyordu. 
Ve siz o uçaklardan onlarcasını satın 
almak için “anlaşma” imzalamıştınız 
ABD’yle. Ve üstelik bu uçakların pa-
rasının 1 milyar 400 milyon dolarını 
da peşin ödediniz. Bu uçakların kulla-
nımını öğrenmek için pilotlarımız ve 
teknisyenlerimiz ABD’de eğitim de 
almıştı.  Ve Teslim Töreni yapılmıştı 
ABD’de. Uçaklara Türk bayrağı da 
asılmıştı. Sonra ABD size “yaptırım” 
olarak, bu uçakları satmaktan vazgeç-
ti. Ve sizi F-35 Programından çıkardı. 
Pilotlarımızı ve teknisyenlerimizi geri 
gönderdi. Artık Türkiye’de parça üre-
tilmeyecek, dedi. Uçaklar da verilme-
yecek, dedi. Vermediler. Haydutluk 
yaptılar tam anlamıyla.

Ya sen-siz ne yaptınız?
ABD’li bir şirkete milyonlarca do-

lar ödeyerek, bu uçakların parasını na-
sıl alırız araştırması yaptırdınız. Yani 
ABD’ye bir de bunun için on milyon-
larca dolar ödediniz…

Sonuç?
Sonuç yok! ABD vermiyor uçak-

ları!
Ve siz bunu kabullendiniz.
Şimdi ne yapıyorsunuz?
F-35’leri vermiyorsunuz. Parası-

nı da vermiyorsunuz. O zaman sizin 
bize daha önce satmış olduğunuz F-16 
uçaklarının modernizasyonunu yapın, 
bari, diye rica ediyorsunuz. Bir de tek-
rar F-16 uçağı sat, diyorsunuz.

“Bu konuda da kendilerinden 
olumsuz bir yaklaşım görmedim. Tam 
aksine yine bununla ilgili de Savunma 
Bakanlarımız birbiriyle görüşecekleri 
gibi Dışişleri Bakanlarımız da muha-
taplarıyla görüşerek inşallah iki ülke 
ilişkilerini ilgilendiren bu hassas ko-
nuyu da neticelendirmeyi umuyoruz.”

“Olumsuz bir yaklaşım görmüyor-
sun”, öyle mi?

Eyy Biden! Ne demek bu, diyemi-
yorsun değil mi? 

Bu arada, Biden bir de not düş-
meyi ihmal etmiyor. Topu Temsilciler 
Meclisi ve Senato’ya atıyor. Sen de bu 
yeme anında atlıyorsun ve sözde gaz 
veriyorsun Biden’a:

“Ben de kendisine ‘Bunu başarabi-
leceğinize inanıyorum ve bu konuda şu 
anda ağırlığın sizde olduğunu görüyo-
rum’ dedim.”

Ve yine: “İnşallah Savunma Ba-
kanlarımız da birbirleriyle görüşmeleri 
devam ettirecekler. Bugünkü toplantı-
ya katılan arkadaşlarımızın bu işi ya-
kın markajda tutmasıyla inşallah bunu 
nihayetlendirirsek, burada iki tane 
önemli başlığımız olacak; biri tedarik, 
biri de elimizdeki F-16’ların moderni-
zasyonu. Bunların da o arada inşallah 
yapılma durumu söz konusu olacak.”

Yani inşallah maşallah gidiyorsu-
nuz birlikte… Allah yolunuzu açık et-
sin mi diyelim, ne diyelim?..

Yani kaptırdığınız parayı kurtarma-
ya çalışıyorsunuz…

Ee, ABD niye satmasın bu uçakları?
Satar. Şimdilik nazlanıyor görünse 

de satar. Çünkü yeniden milyar dolar-
lar kazanacak. Üstelik de eski teknolo-
ji ürünlerini elden çıkarmış olacak bu 
sayede…

Bu alışverişten yine kim kazançlı 
çıkacak?

ABD!
Bir şey daha var. Bir de Rusya’dan 

satın aldığınız, parasını da ödediğiniz 
S-400 Füzelerini de aktif hale getire-
mediniz ABD’nin baskıları, yaptırım 
tehditleri sonucu.

Bunun diyeti olarak da ABD’den 
F-16 savaş uçakları almaya kalkıyor-
sunuz…

Yani nereden baksanız, ahmakça 
işler yapıyorsunuz. Utanç verici işler 

yapıyorsunuz.
Nerede Reislik! Nerede “Eyy AB-

D!”ler?
Yok! Olamaz da! İçeride aslan, dı-

şarıda kedisiniz siz. Efendileriniz, ik-
tidara getiricilerin ve götürücüleriniz 
karşısında yamyassı olursunuz siz.

Mavi vatanı da 
sattın sen Tayyip!

Görüşmeyle ilgili bir şey daha söy-
lüyorsun. Diyorsun ki Mavi Vatan ko-
nusunda:

“DOĞU AKDENİZ
“Beyaz Saray’dan ikili görüşme-

ye dair yapılan yazılı açıklamada 
Türkiye’nin Afganistan’daki NATO 
misyonuna yaklaşık yirmi yıldır 
yaptığı katkılardan dolayı Biden’ın 
görüşmede takdirini dile getirdiği 
belirtildi. Açıklamada “Liderler, Su-
riye’deki siyasi süreci, ihtiyaç sahibi 
Afganlara insani yardımın ulaştırıl-
masını, Libya’daki seçimleri, Doğu 
Akdeniz’deki durumu ve Güney 
Kafkasya’daki diplomatik çabaları 
ele aldı” denildi.

“Ancak Cumhurbaşkanlığı ve 
Erdoğan tarafından yapılan açıkla-
malarda ise görüşmede bölgesel ko-
nulara değinilmediği söylendi.

“Yaptığı açıklamada Doğu Ak-
deniz konusunun gündeme gelip 
gelmediğinin sorulması üzerine 
Erdoğan, “Bugünkü görüşmede, 
Doğu Akdeniz gündemimize gel-
medi. Gelmediğine göre de Sayın 
Biden’ın gündeminde değil, benim 
de gündemimde değil” yanıtını ver-
di.” (https://www.birgun.net/haber/
dogu-akdeniz-ve-f-16-lar-aciklamalar-
daki-celiskilerle-erdogan-biden-gorus-
mesi-364069)

Gördük mü itirafı?
Mavi Vatan, “gündemimde değil”, 

diyor Tayyip!
“Bugünkü görüşmede, Doğu Akde-

niz gündemimize gelmedi. Gelmediği-
ne göre de Sayın Biden’ın gündeminde 
değil, benim de gündemimde değil”

Iktırmış seni Antalya Limanı’na, 
bağlatmış gemilerini buraya. Dolayı-
sıyla amacına erişmiş Biden.

Niye gündeminde olsun? Niye 
gündeme getirsin Biden? Akılsız mı?

Ama sen, satıyorsun Mavi Vatanı-
mızı da, sattığın Vatanımız gibi…

Ne diyor Ruhi Su Usta?

Sabahın bir sahibi var
Sorarlar bir gün, sorarlar

Soracağız Tayyip bu ihanetlerinin 
hesabını. Ve adil mahkemelerde, ba-
ğımsız ve vicdanının sesini dinleyen 
yargıçlar tarafından yargılanıp bugün-
kü kanunlar çerçevesinde, vereceksin 
tek tek işlediğin suçların hesabını. Ve 
tanışacaksın çelik bilezikle. Bundan 
kaçışın, kurtuluşun yok…

Ve yine ne diyor Ruhi Su?

Biter bu dertler, acılar 
Sararlar bir gün, sararlar

Evet, bir gün mutlaka bitecek bu 
dertler, acılar. Bundan adımız gibi emi-
niz. Kuracağız Halk İktidarını.

Suriye’deki 
son gelişmeler üzerine

Şimdi bir de yeniden Suriye’de 
PKK-PYD-YPG’ye karşı operasyon, 
harekat yapacağız, diyorsunuz. Bunun 
hazırlıklarını yapıyorsunuz. Sınırla-
rımız tehdit altında, diyorsunuz. Ve 
ABD’den onay istiyorsunuz.

Sadece ABD’den mi?
Hayır. Rusya’dan ve Suriye’den 

de onay almanız gerekiyor. O bölge-
lerde Rus ve Suriye Ordusu da var. 
Dolayısıyla onların da izni gerekiyor. 
Rusya’dan izinsiz kılınızı bile kıpırda-
tamazsınız. Uçaklarınızı, helikopter-
lerinizi uçuramazsınız. Çünkü Suriye 
hava sahasını Rusya kontrol ediyor.

E ne olacak?
İzin alacaksınız.
Verirler mi?
Şu konjonktürde verebilirler.
Niye?
Böylece, sizin sayenizde onlar 

(eğer olaylar bu yönde giderse) ellerin-
deki bölgeleri kaybederler. Kısa süreli 

siz olursunuz o bölgelerde. 
Ama orta vadede sizi ora-
dan çıkarırlar. Çünkü siz de 
altına imza attığınız onlarca 
anlaşmayla Suriye’nin top-
rak bütünlüğünü onayladı-
nız. Yabancı askeri güçlerin 
çekilmesini onayladınız. 
Onaylattı bunu size Rusya 
Soçi’de, Moskova’da…

Şark burası! Ortadoğu 
burası! Binlerce yıldır Anti-
ka Tefeci-Bezirgân Sermaye 
Sınıfının yönetiminde kal-
mış topraklar buralar. Oyunlar bitmez 
burada. Hileler, dümenler, arkadan 
vurmalar bitmez ne yazık ki…

Sizin bu girişiminiz, tehditleriniz 
karşısında PKK-PYD-YPG ne yapı-
yor, karşılaştığı benzer durumlarda 
yaptığı gibi?

Rusya’ya ve Suriye’ye yanaşıyor. 
O da onlarla pazarlık yapıyor. Zaten 
siz ikiniz salıncaktasınız. Bir uçtan 
bir uca gidip geliyorsunuz. Rüzgâr 
nereden eserse o yöne dümen kırıyor-
sunuz. Çünkü ikiniz de efendilerinizin 
tahakkümü altındasınız. Bağımsız bir 
politikanız yok sizin. Efendileriniz, 
yapımcılarınız, yönetmenleriniz var 
sizin. Size ne görev verilirse onu oynu-
yorsunuz siz.

Arapça yayın yapan Al Nahar Ga-
zetesi’nin sorularını yanıtlayan Cemil 
Bayık şunları söylüyor. Okuyalım 27 
Ekim tarihli haberi:

“Bayık: Türkiye’nin kaygılarını 
giderecek bir çözüm üzerinde uzlaşırız

“(…)
“Rusya ile ilişkilerimiz bazen do-

laylı bazen dolaysız olmuştur”
“Rojava konusunda da değinen 

Bayık, “Özerk yönetimin Kürtlere 
saldırmayan, Kürt halkını reddet-
meyen her siyasi güçle ilişki kurma-
sı kadar doğal bir şey olamaz. Yine 
Rusya ile ilişkili olması kadar doğal 
bir şey olamaz” dedi.

“Bayık, “Bizim Rusya ile ilişki-
lerimiz bazen dolaylı bazen dolaysız 
olmuştur. Rusya’nın Türkiye ile iliş-
kilerine göre değişkenlik göstermek-
tedir. Bizim ne Rusya’ya ne de baş-
ka bir ülkeye olumsuz yaklaşmamız 
yoktur” ifadelerini kullandı.

“(…)
“PKK’nin Suriye ilişkisinin bir 

tarihsel temeli vardır”
“PKK ile Şam arasındaki ilişkile-

re dair bir soruyu yanıtlayan Cemil 
Bayık, şu ifadeleri kullandı:

“PKK’nin Suriye ilişkisinin bir 
tarihsel temeli vardır. Yine Filistin 
halkı ve Arap halkıyla ilişkilerimiz 
vardır. Biz bunları unutmayız. Ha-
fız Esad ve ailesiyle ilişkilerimiz de 
yakın ve sıcak olmuştur. Bizim ne 
Suriye karşıtlığı ne de Esad karşıt-
lığı yapmamız söz konusu olur.  Biz 
önceleri de ilişkilerimizi Kürtlerin 
genel çıkarı ve Kürt-Arap kardeşliği 
üzerinden kurmuştuk. Şimdi de böy-
le bir ilişki içinde olmak istiyoruz. 
Rojava’da yaşananlardan dolayı 
Beşar Esad yönetiminin bize soğuk 
ve olumsuz yaklaşımları olsa da biz 
benzer bir yaklaşım içinde olmadık. 
Onları anlamaya çalıştık. Onların 
da bizi anlamalarını isteriz.”

“Şam ile ilişkimizi hiç koparma-
dık; onlar koparmadıkça biz hiçbir 
zaman koparmayız” diyen Bayık, 
PKK lideri Abdullah Öcalan ile 
Esad ailesi arasındaki dostluğa hep 
değer verdiklerini, Şam’ın kendileri 
hakkında “olumsuz” bir şey söyle-
meyeceğini belirtti.

“Cemil Bayık, “Biz her zaman 
özerk yönetimin sorunlarını Şam’la 
çözmelerini istedik. Bu yönlü etkimi-
zi kullanmaya çalıştık” diye konuştu.

“(…)
“Cemil Bayık, “Bizim Suriye’de 

önerdiğimiz ve doğru bulduğumuz 
çözüm ABD’nin varlığına değil; Su-
riye ile özerk yönetimin uzlaşmasına 
bağlıdır. Özerk yönetimin varlığı, si-
yasi yaklaşımı ve önerileri Suriye’de 
tek uzlaşı sağlanacak paydayı ifade 
etmektedir” dedi.

“Kürt sorununda devlet ya da 
devletçik biçiminde bir çözüm ara-
yışımız yoktur” diyen Bayık, “Biz 
Türkiye’nin toprak birliği ve siyasi 
birliği yönündeki kaygıları gidere-

cek bir çözüm üzerinde uzlaşırız. 
Demokratikleşen bir Türkiye ile 
uzlaşmamız zor olmaz” yorumunu 
yaptı.” (https://www.rudaw.net/tur-
kish/kurdistan/271020212)

Gördüğümüz gibi, Bayık görünür-
de doğru şeyler söylüyor. Ama şu ana 
kadar yaptıkları bunun tam tersi oldu 
netçe bildiğimiz, yaşayarak gördüğü-
müz gibi. ABD’nin komutası ve bayra-
ğı altında, onun silahlarıyla savaşıyor-
lar Suriye yönetimine karşı. Suriye’de 
ABD Emperyalistlerinin örgütlediği, 
Eğitip-Donattığı Ortaçağcı çetelerle 
Suriye yönetimine karşı mücadeleyi 
içeren 11 maddelik yazılı anlaşmayı 
onlar yaptı, 2011 yılında. ABD’yle 
baştan itibaren işbirliği yaptı. Çünkü 
onlar artık Amerikanofiller. Onun çı-
karlarına bağlılar. Kaderlerini ABD’ye 
bağladılar. Onların “sahadaki ortağı”, 
“kara gücü”, “iyi çocukları” oldular. 
Suriye Arap halkıyla aralarına kan 
davası sokanlar onlar oldu. Kaldı ki, 
Beşşar Esad ve Suriye Yönetimi de bu 
konuda somut adımlar attı. Ancak siz 
bunları reddettiniz. ABD’yle ve Orta-
çağcı çetelerle iş tuttunuz.

Neyse, bunu geçelim…
Ancak vurgulamak gerekirse, el-

bette biz de Suriye’de Kürt ve Arap 
halkının ve diğer halkların eşit, kardeş-
çe birliğinden yanayız. Bir Federasyon 
çerçevesinde birliğinden yanayız.

Sonuç olarak, olayların zorlama-
sıyla da diyelim, doğru bir çizgiyi sa-
vunur görünüyorlar. Ne zamana kadar 
sürer bu? Bilinmez. ABD’nin tutumu-
na bağlı esas olarak…

Ne Kobani’ye yapacağın harekât 
ne İdlib’deki askeri gücün kalıcı değil, 
Tayyip. Er ya da geç Suriye’den dönüp 
geleceksiniz. Hem de yüz kızartıcı bir 
biçimde. Ve şehitler boş yere can ver-
miş olacaklar sizin yanlış, ABD, AB 
yanlısı politikalarınız yüzünden.

Yolun sonu görünüyor 
Tayyip

İşin zor be Tayyip.
Ekonomi batakta. Üstelik de; “Eko-

nominin sorumlusu benim ben”, diye 
bağıran sen olduğun halde, döviz aldı 
başını gidiyor, fiyatlar uçtu. İnsanları-
mız İşsizlik ve Pahalılık Cehennemin-
de yanıyor senin-sizin yüzünüzden.

Doğu Akdeniz’de çıkarlarımızı ko-
ruyacak gemiler tatilde. Limanda gü-
neşleniyorlar.

AB sıkıştırıyor bir yandan. Vb…
Yani Tayyip; reislik kuru gürültüy-

le olmuyor. Ülkenin ve Halkın çıkar-
larını korumakla gerçek lider, gerçek 
önder olunur. Bak, Beşşar Esad nasıl 
halkının kahramanı…

Ya Batılı Emperyalistlere karşı Bi-
rinci Kurtuluş Savaşı’nın dahi komu-
tanı, gerçek lider Mustafa Kemal’e ne 
diyelim?..

İşte eğer sömürgenlere, vurguncu-
lara, Vatan ve Halk düşmanlarına kar-
şı savaşırsan kahraman olursun. Tam 
tersine sömürücülerin, vurguncuların, 
emperyalist haydutların emirlerini ye-
rine getirirsen, onların istekleri doğ-
rultusunda iktidara getirilirsen onların 
emirleri karşısında da boynun kıldan 
ince olur. Çünkü seni götürecek ola-
nın da onlar olduğunu bilirsin. Sen de 
bunu adın gibi bildiğin için ve vurgun-
cu, talancı Antika Tefeci-Bezirgân Ser-
maye Sınıfının siyasi plandaki temsil-
cisi olduğun için, sınıf karakterin gere-
ği Kamu Malına düşman olduğun için 
onlarla etle tırnak gibi kaynaşıyorsun. 
Ve onların emirleri doğrultusunda po-
litikalar oluşturuyor, uyguluyorsun…

Nereye kadar?..
Yani Tayyip, senin için yolun sonu 

görünüyor… q

İşe bak! Tayyip’e bak!M. Gürdal Çıngı
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Ustaları gibi her sözüne “Başta İşçi 
Sınıfımız gelmek üzere” diyerek başla-
yan ve bu sözünün gereğini yerine ge-
tirerek Türkiye İşçi Sınıfına sayısız İş-
gal-Grev-Direnişler hediye eden Nak-
liyat-İş Sendikamızın önderlik ettiği, 
gasp edilen hakları için direnen Uzel 
Makina, Real, Pegasus ve Neo Trend 
Direnişçileri de Türkiye Devrimi’nin 
Önderi Usta’mızın mezarı başındaydı. 
İşçi kardeşlerimizin sloganlarla, elle-
rinde pankartlarla aramızda olmaları 
heyecan ve coşkumuzu bir kat daha 

artırdı.
Kıvılcımlı Usta’nın düşünce oğul-

ları ve kızları, bedence aramızdan ayrı-
lışının 50’nci yıldönümünde Usta’mı-
zın mezarı başında konuşmalar yaptı-
lar. Açılış konuşmasını İstanbul İl Baş-
kanımız Av. Pınar Akbina’nın yaptığı 
Anma Programında, ana konuşmayı 
HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. 
Sait Kıran yaptı. Sait Kıran Yoldaş’ın 
konuşmasının ardından söz alan Genel 
Başkan’ımız Nurullah Ankut da bir 
konuşma yaparak ufkumuzu açtı, gün-
cel meselelere değindi.

Genel Başkan’ımızın coşkulu 
konuşmasının ardından Usta’mızın 
Öğrencisi, Devrimci Sendikal Mü-
cadelenin yılmaz neferi İsmet Demir 
Yoldaş’ın mezarı başında da bir Anma 
gerçekleştirdik. Burada da öncelikle 

sözü TOLEYİS İzmir Şube Sekreteri 
Fahri Kaya Yoldaş aldı. Yoldaşımızın 
ardından sırasıyla yiğit Uzel Makina, 
Neo Trend ve Pegasus Direnişçileri 
birer konuşma gerçekleştirdiler. Genel 
Başkan’ımız, Gerçek İnsan, Gerçek 
Devrimci Nurullah Ankut, bir konuş-
ma da omuz omuza mücadele ettiği 
İstmet Demir Yoldaş’ın mezarı başın-
da yaptı.  

Gerek Türkiye Devrimi’nin Önde-
ri, Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın ge-
rekse öğrencisi İsmet Demir Yoldaş’ın 
mezarları başında yapılan coşkulu 
konuşmaların tam metinlerini, konuş-
maların yapılış sırasına göre aynen ya-
yımlıyoruz:

***
HKP İstanbul İl Başkanı Av. Pı-

nar Akbina Yoldaş’ın yaptığı açılış 
konuşması:

Yoldaşlar;
Bugün; “Ben insanın hayvan yeri-

ne konulmasına isyan ettiğim için Sos-
yalistim” diyen ve ömrünü insanlığın 
Kurtuluş Davasına adayan, bu uğurda 
daha 17 yaşında iken Antiemperyalist 
Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mı-
za katılarak Kuvayimilliye Komutanı 
olan, gerçek TKP’nin en genç kuru-
cusu, ömrünün 22,5 yılını zindanlarda 
geçiren, girdiği tüm işkencelerden al-
nının akı ile çıkan, cezaevlerini kızıl 
birer üniversiteye çevirerek dünya ve 

ülke meselelerini çözüme kavuşturdu-
ğu onlarca eser veren, Antiemperyalist 
Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda 
Köyceğiz Kuvayimilliye Komutanı, 
İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın ve Tür-
kiye Devrimi’nin Önderi, Partimizin 
ilk Genel Başkanı; kısacası “Devrimin 
İliklerine İşlediği Adam”, Usta’mız 
Hikmet Kıvılcımlı’nın bedence ara-
mızdan ayrılışının 50. Yıldönümü.

Ve bizler Kıvılcımlı Usta’mızın 
düşünce  oğulları ve düşünce  kızları 
olarak yine buradayız, görev başında-
yız. Yarım asırdır onun öğrencisi olan 
ve bayrağını bizlere taşıyarak önderlik 
yapan Gerçek İnsan, Gerçek Devrim-
ci, Genel Başkan’ımız Nurullah An-
kut önderliğinde mücadelemize tüm 
hızıyla devam ediyoruz. Her yıl Us-
ta’mız ve Genel Başkan’ımızın tuttuğu 

projeksiyon sayesinde Devrime  olan 
inancımız daha da bilenerek, daha da 
artarak, mücadeleyi  daha da yükselte-
rek geliyoruz buraya. Çünkü biliyoruz 
ki devrimci teori olmadan devrimci 
pratik olmaz.

Her yıl ülkemizin en önemli sorun-
ları ile ilgili onlarca eylem yaparak ge-
liyoruz buraya…

Emperyalist haydutlar ülkemizi sö-
mürmek için geldiklerinde hiç kimse-
nin sesi çıkmazken en güçlü sesimizle 
“Katil ABD AB ülkemizden, Orta-
doğu’dan defol” dediğimiz protesto 
eylemleri yaparak geliyoruz buraya. 
Doğa katliamlarına karşı eylemler 
yaparak geliyoruz, ülkemizin başı-
na çöreklenmiş suç örgütü Ortaçağcı 
AKP’giller’e karşı hiçbir muhalefet 
partisinin cesaret edemediği davalar 
açarak, suç duyuruları yaparak geliyo-
ruz Usta’mızın mezarı başına.

Gençliğimizle, Köylülüğümüzle, 
Aydınlarımızla, İşçi Sınıfımızla geli-
yoruz.

Ve en önemlisi İşçi Sınıfı içerisin-
deki mücadelemize yeni grevler, iş-
galler, direnişler katarak geliyoruz her 
cümlesine “Başta İşçi Sınıfımız” diye-
rek başlayan Usta’mızın mezar başına. 

İşte bugün gece gündüz, yaz kış, 
tatil demeden öncülük yapan ve dün-
ya çapında bir sendikacı olan Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu önderliğindeki, iş-
kolu ayırımı yapmadan yangına su gö-

türür gibi tüm işçilere ko-
şan Nakliyat-İş Sendikası 
önderliğinde 401 gündür 
mücadeleye devam eden 
Uzel İşçileri aramızda!

Yıllardır süren mü-
cadeleleri aynı zamanda 
sarı sendikacılığa karşı 
mücadeleye de dönü-
şen, Temmuz ayından 
beri mücadele eden Neo 
Trend İşçileri ve hakla-
rına sahip çıkarak Nak-
liyat-İş’te örgütlenen Pe-
gasus İşçileri aramızda!

Selam olsun direnen 
İşçi Sınıfımıza, selam ol-
sun onların devrimci sen-
dikacı önderlerine!

Anma konuşmasına 
geçmeden önce hepinizi 

Hikmet Kıvılcımlı nezdinde, Antiem-
peryalist Birinci Ulusal Kurtuluş Sava-
şı’mızda ve Sosyalizm mücadelesinde 
yitirdiğimiz tüm şehitlerimiz için saygı 
duruşuna davet ediyorum.

“Selam Olsun Bizden Önce Geçe-
ne, Selam Olsun Savaşırken Düşene.”

Şimdi sözü HKP Genel Sekreter 
Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Av. 
Sait Kıran Yoldaş’a bırakıyorum.

***
HKP Genel Sekreter Yardımcı-

sı ve Ankara İl Başkanı Sait Kıran 
Yoldaş’ın Partimiz adına yaptığı ko-
nuşma:

Türkiye Devrimi’nin Önderi 
Hikmet Kıvılcımlı Usta Kızıl Bir 
Yıldız Gibi Yönümüzü Göstermeye 
Devam Ediyor!

Yoldaşlar!
Kendini İnsanlığın Kur-

tuluşu Davasına adamış, bu 
uğurda inanılmaz acılara, 
işkencelere katlanmış, öm-
rünün yirmi iki buçuk yılını 
zindanların kör karanlığında 
geçirmiş, ancak zindanları 
kızıl üniversitelere çevirmiş, 
sayısız eser üretmiş, bir an 
bile sınıflar savaşındaki mü-
cadelesinden geri durmamış 
kızıl bir savaş bayrağı olan 
Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı 
bundan tam elli yıl önce be-
dence aramızdan ayrıldı.

Ondan teslim aldığımız 
bayrağı bugün biz Halkın 

Kurtuluş Partililer yükseklerde tutu-
yoruz. Bu bayrak, yerli yabancı Para-
babalarına karşı yürüttüğümüz sınıflar 
savaşında en önde dalgalanmaya de-
vam ediyor. Er geç zafere ulaşacağız 
ve Kızıl Bayrak ülkemizin göklerinde 
özgürce dalgalanacak. Halkımız ger-
çek kurtuluşla tanışacak.

Demokratik Halk İktidarını kura-
cağız. Oradan kesintisizce Sosyalizme 
geçeğiz. İnsanlığın tek bir aile gibi ya-
şayacağı sınıfsız, sömürüsüz, sınırsız 
bir dünya yaratma mücadelesinde en 
ön cephede yer alacağız. O kutlu gün-
leri göreceğiz. Buna inancımız tamdır.

Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı; kah-
redici sınıflar savaşı içerisinde her tür-
lü bedeli ödeyerek yarattığı, her biri 
orijinal teorik eserleri ile kızıl bir yıl-
dız gibi yönümüzü göstermeye devam 
ediyor. 

Halkın Kurtuluş Partisi savaşçıları 

onun yol göstericiliğinde, Usta’mızın 
en yakınında savaşa katılmış ve 53 
yıldır kesintisiz yürüttüğü teorik-pra-
tik Devrimci Mücadelesi ile Usta’sına 
layık olduğunu kanıtlamış Genel Baş-
kan’ımız Nurullah Ankut (Efe)’nin ön-
derliğinde mücadeleye devam ediyor. 

Bugüne kadar devrimci sendikal 
mücadelede on binlerce işçi örgütle-
dik. İşgal, Grev, Direnişler yarattık.

Bugünlerde de hepinizin bildiği 
gibi, Usta’mızın öğrencilerinin önder-
liğinde devrimci sendikacılığın nasıl 
yapılacağını dosta düşmana gösteren 
Nakliyat-İş Sendikası’nın örgütlediği 
Pegasus, Yemeksepeti, Reysaş Tüv-
türk, Urfa Polçak,  
Muğla Milas Kömür-
cüoğlu/Çınartaş, Uzel 
ve Neo Trend, Real 
İşçilerinin direnişleri 
güçlenerek sürmek-
tedir.

Şu anda bir kısmı 
Usta’mızı anmak için 
aramızda bulunan işçi 
kardeşlerimizin mü-
cadelelerinin zaferle 
sonuçlanacağına adı-
mız gibi eminiz.

Selam olsun işi, 
aşı, ekmeği için direnen Pegasus, 
Yemeksepeti, Reysaş Tüvtürk, Urfa 
Polçak, Muğla Milas Kömürcüoğlu/
Çınartaş, Uzel, Neo Trend, Real İşçi-
lerine!

Selam olsun Devrimci Sendikacılı-
ğı temsil eden Nakliyat-İş Sendikası ve 
Önderlerine!

Hukuku devrimci amaçla kullana-
rak, AKP’giller’in kanunsuzluklarına, 
yolsuzluklarına karşı sayısız suç duyu-
rularında bulunduk. Meclisteki Ameri-
kancı Beşli Çete’nin diğer elemanları-
nın sözde muhalefetinin kayıkçı dövü-
şünden ibaret olduğunu, AKP’giller’in 
kanunsuzluklarına karşı savaşma cesa-
retine bizim sahip olduğumuzu Halkı-
mıza kanıtladık.

Hem Tarihe not düştük, hem de er 
geç çelik bilezikle tanışacak AKP’gil-
ler’in yargılamasını yapacak, emri sa-
dece yasalardan ve vicdanından alan 
bağımsız Hâkimler, Savcılar için suç 
dosyalarını hazırlamış olduk.

Özellikle sosyal medyayı kullana-
rak etrafımızda örülen susuş kumku-
masını kırdık. Halkımız bir nebze de 
olsa bizi bilir, bizi tanır hale geldi.

Ancak henüz görev tamamlanma-
dı. AB-D Emperyalistlerinin ve yerli 
işbirlikçilerinin ülkemize dayatmak 
istedikleri Yeni Sevr’e karşı savaşımız 
devam ediyor. Ne yazık ki Parababaları 
bu hain planın yaşama geçirilmesinde 
çok önemli mesafeler kat ettiler. İkti-
darda bir gün daha kalabilmek, küple-
rini kamu malı hırsızlığı ile doldurma-
ya devam etmek için her şeyi yapmaya 
hazır AKP’giller iktidarı, Yeni Sevr’in 
yaşama geçirilmesi için yerli yabancı 
Parababalarının en sadık ve gözü kara 
hizmetkârı olarak çalışıyor.  

Son günlerde basına yansıdığına 
göre  AKP’giller’in başı, Emperyalist 
Rusya’nın lideri Putin’e yaranmak için 
iki yeni nükleer santral yapma sözü 

vermiştir. ABD Emperyalizmine ya-
ranmak için 40 adet F-16 savaş uçağı 
almak için resmi başvuruda bulunul-
muştur. Yani AKP’giller’in başı bir 
kez daha efendilerine “Beni kubura 
süpürmeyin, kullanın” demeye devam 
etmektedir.

Genel Başkan’ımızın dediği gibi:
“Şu an Türkiye’nin en önem-

li-öncelikli meselesi, bir Ulusal Gü-
venlik Sorunu haline gelmiş bulu-
nan, ABD yapımı, CIA, Washington 
ve Pentagon tarafından yönetilen, 
tüm kadroları en ağulu Türkiye düş-

manları tarafından oluşturulmuş 
bulunan, tepeden tırnağa binbir 
suça batmış Tayyipgiller İktidarın-
dan kurtulmaktır.

“Bu iktidar ve onu meydana ge-
tiren parti, kanunlara göre oynayan 
normal bir sermaye partisi değildir. 
Durup dinlenmeden çok yönlü suçlar 
işleyen “Çıkar Amaçlı Organize Bir 
Suç Örgütü”dür... Kriminal bir yapı-
dır... Mafyatik bir organizasyondur...

“Din Maskesi takındırtılarak 
ABD, İngiltere ve Siyonist İsrail ta-
rafından Türkiye’nin üzerine çöktü-
rülen bu Haramiler Saltanatından 
kurtulmadan, boynuna dolanan bu 
lanet Halkasını çıkarıp atmadan 
Türkiye, hiçbir derdine derman bu-
lamaz... Günbegün eriyip dağılmaya, 
çöküp parçalanmaya devam eder...”

Yoldaşlar;
Görev bizi bekliyor. Birinci An-

tiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızda, 
Yunan maskeli emperyalistlerin işgali-
ne karşı 17 yaşında Yörük Ali Efe Çe-
tesi’nde elde silah savaşmış, savaştaki 
cesareti, kararlılığı ile bileği hakkına 
Köyceğiz Kuvayimilliye Kumandanı 
olmuş, 19 yaşında tanıştığı Bilimsel 
Sosyalizm mücadelesine boylu bo-
yunca dalmış, son nefesine kadar 50 
yıl kesintisizce teorik pratik mücadele 
vermiş Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’ya 
layık olmak istiyorsak bugüne kadar 
yaptıklarımız yetmez.

Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı, 
gerçek devamcıları tarafından anıldı

Yıl: 17 / Sayı: 165 / 3 Kasım 2021



8
Halkımız İşsizlik Pahalılık Cehen-

neminde yanmasına, Ortaçağcı Tayyi-
ban Faşist Din Devletinin adım adım 
inşasını etinde kemiğinde duymasına 
karşın bu lanet Halkasını kırıp atamı-
yorsa; en büyük sorumlusu biz Gerçek 
Devrimcileriz. Çünkü Halkımız, zalim 
avcı önünde ölüme mahkûm av hayva-
nı gibi çaresizdir. Örgütsüz, dağınıktır.

Bu çaresizliği yok edecek, dağı-
nıklığı giderecek, Halkı AB-D Emper-
yalistlerinin Karşıdevrim Cephesine 
karşı Halk Kurtuluş Cephesinde ordu-
laştıracak olan devrimcilerdir. Yani bi-
ziz. Eğer bu görev bugüne kadar yerine 
getirilememişse en büyük sorumlusu 
bizleriz.

Usta’mızın ve ona layık öğrencisi 
Genel Başkan’ımız Nurallah Ankut 
(Efe)’nin yolumuzu aydınlatan önder-
liklerine karşın devrimcileri Gerçek 
Proletarya Partisi saflarında birleş-
tiremiyorsak, Halkımızı bu insanlık 
düşmanı Parababaları düzenine karşı 
örgütleyemiyorsak devrimciliğimizin 
hakkını veremiyoruz demektir.

“Çok verilenden çok istenir “ der-
ler. Mademki bu ülke topraklarını, 
Halkını en iyi tanıyan, gerçek kurtulu-
şun yolunu bilen ve gösteren Hikmet 
Kıvılcımlı Usta’nın düşünce oğulları 
ve düşünce kızlarıyız; buna göre dav-
ranmalıyız. Görev bizim omuzlarımız-
dadır.

Usta’mızın gösterdiği yolda dev-
rimcileri Gerçek Proletarya Partisi 
saflarında birleştirdiğimiz, Halkımızı 
örgütlediğimiz, İkinci Kurtuluş Sava-
şı’mızı zafere ulaştırıp,  bu Halk düş-
manı aşağılık Parababaları düzenini 
alaşağı edip, Demokratik Halk İkti-
darını kurup, kesintisizce Sosyalizme 
geçtiğimiz gün, gönül rahatlığı ile Us-
ta’mıza layık olduğumuzu söyleyebili-
riz. O güne kadar durup dinlenmeden 
savaşmak, savaşmak, savaşmak zorun-
dayız. Gerçek Devrimci olmanın başka 
yolu yok! 

Hani diyor ya Komünist şairimiz 
Nazım Hikmet:

Gün o gün değil, derlenip dürül-
mesin bayraklar.

(…)
Safları sıklaştırın çocuklar,
bu kavga faşizme karşı, bu kavga 

hürriyet kavgasıdır.
O halde görev başına… 

Görev bizi bekliyor.
Usta’mızın şu sözünü bilin-

cimize kazımalı, gereğini yap-
malıyız:

“Görev yapıyorduk, mu-
hallebi değil... Görev yapma-
da çok iyi biliyoruz; vurmak 
da vardır, vurulmak da. Hep-
si vız gelir ve de gelmelidir.” 

Halkız, Haklıyız, Yenece-
ğiz!

***
Av. Pınar Akbina Yoldaş:
Sait Kıran Yoldaş’ımıza teşekkür 

ederiz.
Yoldaşlar, Genel Başkan’ımız, Ön-

derimiz Nurullah Ankut sizlere sesle-
necek.

***
Genel Başkan’ımız Nurullah An-

kut’un yaptığı konuşma:
“Eninde sonunda iyiler kazana-

cak, Gerçek Devrimciler kazana-
cak!”

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
50 yıl önce Usta’mızı kaybettiği-

mizi, CIA’nın yönetimindeki yayın 
organı Hürriyet’te okumuştum. Birin-
ci sayfanın sağ üst tarafında “Hikmet 
Kıvılcımlı Belgrad’da öldü” manşetini 
atmışlardı. Gazetenin sayfa resmi bu-
günkü gibi gözlerimin önünde… 

50 yıl geçmiş aradan, insan hiç far-
kına varmıyor. Kavganın rüzgârı ve 
kavganın ateşi yılların nasıl geçtiğini 
hiç hissettirmiyor insana.

Saygıdeğer arkadaşlarım;
Dün yine çok acı bir olayın 6’ncı 

yıldönümüydü, Ankara Gar Katlia-
mı’nda kaybettiğimiz 103 Devrimci, 
Demokrat, İlerici, Aydın Halk insanla-
rımızın…

Değişik çevrelerden, hatta sağ 
partilerden bile açıklamalar geldi, bu 
katliamı kınayan. Tabii solun her ke-

siminden de geldi. Ama dikkatinizi 
çekmiştir; hiçbiri ABD-AB Emperya-
listlerinden söz etmedi. 

İyi de bu katliamı yapan IŞİD’ciler 
uzaydan mı geldiler?

Kim yetiştirdi bunları?
Eğer ABD ve AB Emperyalist Ça-

kalları Afganistan’ı, Irak’ı, Libya’yı ve 
Suriye’yi cehenneme çevirmeselerdi, 
bu olaylar yaşanır mıydı hiç?

Ve IŞİD denen Ortaçağcı canavar-
lar örgütünü ve onun başı Ebubekir 
el-Bağdadi’yi bizzat CIA’nın yetiştir-
diği artık belgelerle ortaya konmadı 
mı?

O zaman niye gerçek katilden hiç-
biriniz söz etmiyorsunuz?

Siz orada hayatını kaybeden insan-
larımıza acımıyorsunuz. Onlara saygı 
da duymuyorsunuz aslında. Eğer zerre 
miktarda yüreğiniz yansaydı, o piyon-
ların, o tetikçilerin arkasındaki karan-
lık kuzguni gücü lanetlerdiniz. Ama 
hiçbiri oralarda değil. Bu çok koydu 
bana…

Ve bir de bu katliamla ilgili en 
çok koyan olaylardan biri, 6 yıl önce 
bugün yani 11 Ekim’de katliam yeri-
ni ziyarete gitmişlerdi, PKK-HDP’nin 
Türkiye’deki sözcüleri. O an da gözü-
mün önünde: En önde Demirtaş ve Kı-
zıldere döneği Ertuğrul Kürkçü vardı. 
İkisi ağızları kulaklarında hoş sohbet 
bir geyiğin içindeydiler. Daha bir gün 
önce orada 103 kişi can vermiş parça-

lanarak. 
Zerre miktarda olsun yürek yok 

mu?
İnsaf, merhamet yok mu sizde?
Ama yok yoldaşlar…
Ertuğrul itirafçı biliyorsunuz, Kı-

zıldere’de. Kızıldere Katliamıyla il-
gili davada itirafçı oldu. Sıkıyönetim 
Mahkemesindeki ifadesinde, “Türk 
toplumunun ilerleyişine karşı olan 
bir harekete dört elle sarıldım ve bu 
anlamda silaha sarıldığım için tarihe 
ve kendi halkıma karşı suç işlediğim 
inancındayım” diyerek dönekliğini net 
bir şekilde ortaya koydu. Konuyla ilgi-
li haberler Odatv’nin arşivlerinde yer 
almaktadır.

Cihan Alptekin’in ablası Nuran 
Alptekin Kepenek’in yazdığı “Oy Ci-
han Bizum Cihan” adlı kitabında da 
onun bu dönekliği net bir şekilde orta-
ya konulur…

Demirtaş ise; CIA’nın Uluslararası 
Ziyaretçi Liderlik Programı’na katıla-
rak CIA tarafından devşirildi. O yüz-
den bunların Halkla, insanlarımızla, 
Halkın Kurtuluşuyla zerre ilgileri yok, 
arkadaşlar.

Taliban, El-Kaide, El Nusra, Heyet 
Tahrir-üş Şam, IŞİD ve bizdeki Tayyi-
ban, ABD Emperyalist Haydudunun 

Yeşil Kuşak Projesi’nin ağulu ürünle-
ridir. IŞİD, Suriye’de ve Türkiye’deki 
üslerinden hareket ederek bu insanlık 
dışı katliamları yaparken ne yapıyor 
Tayyiban Polisi?

Sadece izliyor onları. 
Ne demişti o zamanlar Tayyiban-

giller’den Ahmet Davidson?
“IŞİD’cileri izliyoruz ama bir suç 

işlemedikleri için onları tutuklayamı-
yoruz.”

Suç işlediklerinde ne oluyor?
Kendilerini patlatıyorlar canlı bom-

ba olarak. O zaman da senin yapacağın 
bir şey kalmıyor. Böylece Tayyiban, El 

Kaide’yle de, IŞİD’le de, El Nusra’yla 
da, HTŞ’yle de aynı Ortaçağcı ideolo-
jinin savunucusu olduğunu, aynı yolun 
yolcusu olduğunu bir kez daha ortaya 
koymuş oluyor.

Geçen aylarda ne demişti Tayyip?
“Taliban’la bizim inanç noktasında 

bir farklılığımız yok.”
Evet, bunların hepsi aynı yolun 

yolcusudur ve ABD Emperyalist Ça-
kalının ipleriyle oynayan kuklalardır, 
piyonlardır.

Bir diğer sözünü etmek istediğim 
konu; aslında Türkiye Halkında ve 
Türkiye İşçi Sınıfında muazzam bir 
Devrimci potansiyel var.

Peki, niye başarılı olamıyoruz? 
Birkaç gün önce Ali Başkan’a 

ABD Başkonsolosluğundan bir telefon 
geliyor. Deniyor ki Amerika’nın Dı-

şişlerinden, Güneydoğu Asya 
Sorumlusuyla Beşiktaş Conrad 
Otel’de bir toplantı yapılacak, 
toplantıya sizi de bekliyoruz. 

Ali Başkan “bize uymaz” 
diyor. Kibarlığını bozmadan 
reddediyor tabiî doğal olarak.

Ama eğer gitseydi ne ola-
caktı?

Ali Başkan’ın önüne son-
suz imkânlar sunacaklardı. 
Nakliyat-İş’in baraj sorunu 
bir ay içinde hallolacaktı. Her 
türlü parasal imkânlar önüne 

serilecekti. Ve diğer sarı sendikalar 
gibi Nakliyat-İş de İşçi Sınıfı Sendika-
sı olmaktan çıkarılıp, ama Türkiye’de 
Parababalarının protokolündeki sendi-
kalarından biri olacaktı.

Demek ki Yoldaşlar; sarılara hep 
bu teklifler gitti. Ve onlar o tekliflere 
icabet etti ve devşirildiler. İşte o yüz-
den onlar İşçi Sınıfı mücadelesi ver-
miyorlar. Aslında İşçi Sınıfının hak ve 
çıkarlarını temsil etmiyorlar. Ustaların 
dediği gibi, İşçi Sınıfı içinde Ameri-
ka’nın ve patronların ajanıdır onlar. 
Gerçek görevleri, gerçek sendikacıla-
rın önünü kesmektir, İşçi Sınıfını ya-
nıltmaktır, şaşırtmaktır, kafa karışıklığı 
içinde bırakmaktır.

CIA Ajanı Nelson Ledsky ne di-
yor? 

“Biz Meclisin her yerindeyiz”, di-
yor. Açık...

Yani hepsini biz yönlendiriyoruz, 
diyor. Hepsi içinde bizim ajanlarımız 
var, diyor. İşte o yüzden Meclisteki 
Tayyipgiller’in de, muhalefet rolünü 
oynayan diğer Dörtlü Çetenin üyele-
rinin de Amerika’ya karşı hiçbir sözü 
yok, NATO’ya karşı hiçbir sözü yok. 
Tam tersine onlar, hem Avrupa Birli-
ği’nin hem NATO’nun hem Ameri-
ka’nın müttefiki ve dostudurlar.

Peki, burjuva siyasetçilerinin ve 

sarı sendikacıların içinde olan ve on-
ları yönlendiren CIA, ABD’nin en 
büyük ajan örgütü Ulusal Güvenlik 
Ajansı, oralarda var da Sosyalist Solun 
içinde yok mu?

Orada da var arkadaşlar. Ne yazık 
ki Marksist geçinen solun içinde de 
var. İşte o sebepten onlar bize düşman. 
İşte o sebepten onlar da Amerikan Em-
peryalizmini ağızlarına almazlar. İşte 
o sebepten onlar, Türkiye Halklarının 
çıkarlarını savunmazlar. Kaybımız bu-
radan kaynaklanıyor, Yoldaşlar.

Yoksa Halkımızdaki Devrimci po-
tansiyel, İşçi Sınıfımızdaki Devrimci 
potansiyel muazzam… Eğer o ajanlar 
olmasa, eğer solu Usta’mızın gösterdi-
ği Gerçek Devrimci hatta birleştirebil-
sek, inanın bir iki sene içinde en güçlü 
muhalefet partisi biz oluruz. CHP’den 
bile daha güçlü ve daha büyük oy po-
tansiyeline sahip muhalefet partisi biz 
oluruz. Ama işte bizi de böyle vuruyor-
lar, böyle yıkıyorlar arkadaşlar.

Ama umudumuzu hiçbir zaman 
kaybetmedik, hiç sarsılmadık. Onlar 
eninde sonunda kaybetmeye mahkûm 
ve bizler adımız gibi biliyoruz ki ka-
zanacağız.

Eninde sonunda iyiler kazanacak, 
Gerçek Devrimciler kazanacak!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
***

Pınar Akbina Yoldaş:
Usta’mıza sözümüzdür! Her yıl 

mücadele bayrağını daha da yükselt-
miş olarak buraya geleceğiz. Ve bir 
gün mutlaka İkinci Kurtuluş Sava-
şı’mızı başarıya ulaştırarak, Sosyal 
Kurtuluşla taçlandırmış ve Sosyalizm 
bayrağını yanı başımızdaki burçlara 
dikmiş olarak çıkacağız karşısına!

Anma Programımıza, Usta’mızın 
öğrencisi ve mücadele arkadaşı, Yapı 
İşçilerinin Önderi İsmet Demir Yol-
daş’ımızın biraz ileride olan mezarı 
başında devam edeceğiz.

***

Av. Pınar Akbina:
Yoldaşlar, şimdi de Usta’mızın öğ-

rencisi, İşçi Sınıfının yiğit, mütevazı 
önderi İsmet Demir Yoldaş’ın mezarı 
başındayız. Burada da sözü İşçi Sını-
fımıza vereceğiz. Söz vermeden önce 
hepinizi İsmet Demir Yoldaş için de 
saygı duruşuna davet ediyorum. Söz 
TOLEYİS İzmir Şube Sekreteri Fahri 
Kaya Yoldaş’ta…

***
TOLEYİS İzmir Şube Sekreteri 

Fahri Kaya Yoldaş’ın konuşması:
“Tarihin omuzlarımızı yükledi-

ği kutsal görev İşsizlik ve pahalılık 
cehennemini yaratan Parababaları-
nın kanser düzenine karşı daha çok 

örgütlenme, daha çok direniş, daha 
çok mücadele ve yine mücadele-
dir” 

Yoldaşlarım; 
“Tarafsızlık bizim harcımız, değil 

işçi çocuğuyuz, olduk olası başta İşçi 
Sınıfımızdan yana düşünüp davranma-
yı öğrendik. İnsanoğlunun ancak ve 
yalnız İşçi Sınıfının yanında Gerçek 
İnsan olacağına inanıyoruz. O noktada 
en ufak ikircilik geçirenler, Stalin olsa-

lar bizi bağlayamamışlardır ve bağla-
yamazlar”, diyor Usta’mız… 

Usta’mızın öğrencisi İsmet De-
mir Yoldaş sadece bir sendikacı değil 
gerçek bir devrimci, gerçek bir Halk 
önderidir. O da İşçi Sınıfından yana 
tavrını koyarken en ufak bir ikiricilik 
geçirmiyor, dünyanın en meşru ve en 
haklı mücadelesine girerken.

Bizlere “Anılar ve Deneyler” kita-
bında;

“Bugünden sonra öğrendiklerim 
beni gerçek hayata kavuşturdu. Bu 
bakımdan şimdiye kadar öğrendik-
lerimin tamamını kafamdan silip 
atmak gerekti ve bunu yaptım. Fa-
kat çok zor olduğunu da söylemek 
zorundayım. Şimdiye kadar değer 
yargıları olan birtakım inançları si-
lip atmak ve yeniden işe başlamak 
zor fakat zevkli. Günlerce kafamı 
meşgul eden düşünceyi artık çöz-
müştüm. Bundan sonra yeni bir yol 
çizmem gerekiyordu, onu yaptım. 

“Bu olaya başlarken de daha 
önce öğrendiğim bütün değer yar-
gılarımı, maddi, manevi silip attım. 
Yeni bir dünyaya başladım. Bütün 
bunlar bir anda verilen karar de-
ğildi. Öğrendiğim düşünce sonunda 
verdiğim karar idi. Bu kararda beni 
en çok zorlayan bir olay vardı, o da 
evli olmam. Dört çocuk vardı, bu 
işte onları yok sayarak harekete geç-
mem gerekiyordu ve öyle yaptım.” 
diye yazıyor.

Yoldaşlarım, ömrünü Parabalarının 
kanser düzenine karşı başta İşçi Sınıfı-
mız gelmek üzere şiarımızı, Halkların 
Kurtuluş Davasına adamış, bu uğurda 
mücadeleye zümrüt bir denize dalar 
gibi dalmıştır İsmet Demir Yoldaş.

Türkiye’nin en zorlu işkollarından 
olan yapı işkolunda sayısız grevler, 
direnişler yürütmüş ve örnek toplu 
sözleşmeler armağan etmiştir. Özellik-
le bunlardan iki tanesini örnek olarak 
anlatacak olursak; Pipeline Grevi’nden 
sonra imzalanan toplu sözleşme gere-
ğince ülkemiz topraklarında şirketin 
bayrağı yanında Fransız bayrağı gön-
dere çekilmeyecektir, maddesi konu-
luyor. İşçiler aralarında para toplayıp 
İsmet Demir Yoldaş’a ayakkabı alırlar 
yırtık, yarım ayakkabısını da Fransız 
bayrağı yerine göndere çekerler. Kapı-
dan kovduğumuz Fransızları sermaye 
olarak bacadan girerek ülkemiz top-
raklarına bayraklarının göndere çekil-
mesine tahammül edemeyecek derece-
de Yurtseverdir, İsmet Demir Yoldaş.

15-16 Haziran Şanlı İşçi Direni-
şi’mizde gözaltına alınan Devrimci 
Gençliğin üzerinden Yapı İşçileri Sen-
dikası’nın kimlik kartları çıkar. Bu te-
sadüf değildir. İsmet Demir Yoldaş İşçi 
Sınıfımız ile Devrimci Gençliğimizi 
buluşturmuştur.

15-16 Haziran Şanlı Direnişi’miz-
den önce İşçi Sınıfı var mıdır, yok 
mudur tartışmalarına karşı Hikmet Kı-
vılcımlı Usta’nın düşünce oğulları ve 
kızları bu tartışmaya son noktayı ko-
yuyorlar. 15-16 Haziran Direnişi’miz-

de İPSD yöneticileri 
ve üyeleri de aktif 
olarak katılır. Genel 
Başkan’ımız Nurullah 
Ankut ve birçok İPSD 
üyesi gözaltına alınır, 
cezaevine gönderilir. 
Onun içindir ki, başta 
İşçi Sınıfımız gelmek 
üzere derken, sadece 
bir söylem değil ey-
lemleriyle de daima 
ait olduğumuz sınıfı-

mıza önderlik etmiştir, etmeye devam 
ediyor Yoldaşlarımız, Partimiz önder-
liğinde.

Bugün de Partimiz önderliğinde 
İşçi Sınıfımız içindeki Yoldaşlarımız, 
başta Nakliyat-İş Sendikası gelmek 
üzere birçok işkolunda Usta’mızın 
öğrencisi İsmet Demir Yoldaş’ın sınıf 
sendikacılığı bayrağını dalgalandırı-
yorlar. 
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 Yoldaşlar, dün İsmet Demir Yol-

daş önderliğindeki YİS de Parababa-
larının sömürü ve soygun düzenine 
ve onlara hizmet eden sarı, gangaster 
sendikacılığı karşı müca-
dele ediyordu. Bugün ise 
aynı kararlılık ve inançla 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu 
önderliğindeki Nakliyat-İş, 
tüm Direniş ve Grev alan-
larında sarı sendikacılara 
ve Parababalarına karşı 
devrimci sınıf sendikacılığı 
mücadelesi veriyor.

Yoldaşlar bu ülkenin 
Eneski Sosyalistlerinin 
devamcılarıyız. Sosyalist-
ler hiçbir zaman düşünce 
ve kanaatlerini gizleyecek 
kadar alçalmazlar, diyor Usta’mız. O 
halde biz öğrencilerine düşen görev, 
birileri gibi ABD’ye değil, İşçi Sını-
fımıza ve Emekçi Haklarımıza umut 
olmaktır. Günümüzde İşçi Sınıfımı-
zın başına bela olmuş, CIA tarafından 
kurulan Türk-İş,  aynı sınıfsal bakış 
açısına sahip Ortaçağcı Hak-İş var. Ve 
maalesef 1967’de İşçi Sınıfımız için 
umut bayrağı olarak kurulan DİSK de 
özünden kopartılmış, Antiemperyalist 
çizgisinden uzaklaşmış, adeta genetiği 
değiştirilmiş, Hak-İş ve Türk-İş’e ya-
kınlaşmış bir konfederasyona dönüş-
türülmüştür. 

Bugün DİSK’in adına, tarihine, 
mücadele geleneğine işkolu ayrımı 
yapmadan tek sahip çıkan, biz Pro-
leterya Sosyalistleri önderliğindeki 
Nakliyat-İş Sendikası’dır. Hal böy-
le olunca omuzlarımızdaki yük daha 
da ağırlaşıyor. Ancak çaresiz değiliz. 
Bizler birileri gibi AB fonlarından ve 
ABD müttefikliğinden beslenmeyiz. 
Bizler bu ülkenin Gerçek Devrimcileri 
olarak sırtımızı İşçi Sınıfımıza, ülke-
mizdeki Emekçi Halk-
lara dayarız. Acılarını 
acımız biliriz, birlikte 
işsizliğe, pahalılığa, 
zamma, zulme karşı 
mücadele ederiz.

 Yoldaşlar İsmet 
Demir Yoldaş’tan bize 
miras kalan mücade-
le anlayışı, mücadele 
geleneği Ali Rıza Kü-
çükosmanoğlu’nun 
önderliğindeki Nak-
liyat-İş Sendikası’nın 
mücadelesinde sürü-
yor. Bizlere düşen gö-
rev, Nakliyat-İş Sen-
dikası’nın mücadele 
anlayışını çalıştığımız 
her işkolunda hayata 
geçirmek için çalış-
maktır. Çabalarımızın 
boşa gitmemesi için de 
sendikal mücadeleyi 
de siyasi mücadele ile taçlandırmak-
tır. Ancak o zaman burjuvaziye karşı 
başarılı olur, sınıfsal mücadeleyi daha 
ileri taşırız. Tarihin omuzlarımızı yük-
lediği kutsal görev İşsizlik ve pahalılık 
cehennemini yaratan Parababalarının 
kanser düzenine karşı daha çok örgüt-
lenme, daha çok direniş, daha çok mü-
cadele ve yine mücadeledir. Ancak o 
zaman İsmet Demir Yoldaş’ı anmış ve 
anlamış oluruz.

Yaşasın Devrimci Sınıf Sendikacı-
lığı!

İsmet Demir yaşıyor!
***

Av. Pınar Akbina:
Fahri Yoldaş’ımıza konuşmasın-

dan dolayı teşekkür ederiz. Söz İşçi 
Sınıfında, demiştik Yoldaşlar. Şimdi, 
401 gündür yaz kış demeden mücade-
le eden Uzel İşçilerinden Sadık Arka-
daş’a sözü veriyoruz.

***
Uzel Direnişçisi Sadık Baş’ın 

konuşması:
Değerli arkadaşlar, hepinize hoş 

geldiniz, diyorum. 
Bugün anma yıldönümü münase-

betiyle Hikmet Usta’mızın 50’inci yıl 
dönümü, İsmet Demir Yoldaş’ımızın 
da 42’inci yıldönümünü anmak üzere 

toplanmış bulunuyoruz. Uzel İşçileri 
adına bu Ustalarımızı anmaktan onur 
ve gurur duyarak Uzel İşçileri adına 
katılmaktan da ayrıca onur duyuyoruz. 

Sağ olun, var olun. Katılımcı bütün ar-
kadaşlara teşekkür ediyoruz.

Nakliyat-İş Sendikamızın öncü-
lüğünde 4 yıl önce başlattığımız bu 
mücadeleye biz de katkıda bulunarak 
bütün değerli arkadaşlarımıza bu ver-
dikleri mücadeleden onurla bahsetmek 
istiyorum.

Bizler 14 yıldır haklarımızı mey-
danlarda ararken, daha doğrusu ara-
maya çalışırken bize vesile olan bu 
Nakliyat-İş Sendikamıza sonsuz te-
şekkürlerimizi sunmaktan da onur du-
yuyorum ayrıca. Bütün mücadelemizi 
meydanlarda vererek artık bizi bas-
kıların yıldırmayacağı, alınterimizin 
hiçe sayılmayacağı, zor günlere göğüs 
gererek bu mücadelede sonsuza dek 
mücadeleyi bırakmadan, ilerleme yo-
lunda adımlarımızı atacağız inşallah.

Saygılar sunuyorum, sevgilerle.
***

Av. Pınar Akbina:
Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. 

Nakliyat-İş Sendikamız işkolu ayrımı 
yapmadan, adeta bir konfederasyon 

gibi çalışarak tüm işçilerin sorunlarına 
koşuyor demiştik. Şimdi de sözü Neo 
Trend İşçilerinden Mehmet Bilal Ar-
kadaş’a veriyoruz.

***
Neo Trend Direnişçisi Mehmet 

Bilal’in konuşması:
Arkadaşlar merhaba.
Bugün Topkapı Mezarlığı’nda 

Devrimci Önderimiz Dr. Hikmet Kı-
vılcımlı’nın anmasını gerçekleştirdik, 
şu an da İsmet Abi’nin mezarındayız, 
anmasını gerçekleştireceğiz. Sendika-
cı Abimiz, bedel ödemiş bir insan ken-
disi. Bize bir miras bıraktı İşçi Sınıfı-
na, öğrenci kardeşlerimize direnmek, 
direnmek mirasını bıraktı. 

Biat değil, itaat değil direnmek mi-
rasını bıraktı. Biz de öğrencileri, kar-
deşleri, işçileri olarak bu mirasa sahip 
çıkacağız, çocuklarımıza bunu öğrete-
ceğiz. Biz Halkız, yoksul insanlarız.

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Yaşasın Nakliyat-İş!
Yaşasın Başkanımız!
Teşekkür ediyorum hepinize.

***
Av. Pınar Akbina:
Şimdi de haklarına sahip çıkarak 

Nakliyat-İş Sendikası’nda örgütlenen 
Pegasus İşçilerinden Barış arkadaşa 
sözü veriyoruz.

***

Pegasus Direnişçisi Barış Tu-
ran’ın konuşması: 

Herkese merhabalar diliyorum. 
Biz Pegasus Havayolları çalışanları 
olarak geçmişte de Devrimci gelenek-
ten gelen insanlar olarak orada bir ör-
gütlenme içerisine girdik.

16 Mayıs’ta Sayın Ali Rıza Baş-
kan’ımızla birlikte görüşme sağlamış-
tık. Hayatımda gördüğüm en büyük 
Devrimcilerden biri olduğunu bura-
da tasdikleyebilirim gerçekten. Tüm 
Devrimci Önderleri de burada say-
gıyla anıyorum. Ali Rıza Başkan’ımız 
sürecin başından sonuna kadar destek 
oldu, destek olmaya da devam ediyor. 
Biz orada bir örgütlü mücadele içeri-
sine girdik, çok güzel sayılara geldik, 
tüm arkadaşlarımızı bu Devrimci nite-
likteki düşünen insanları özellikle içi-
mize alarak çok güzel bir örgütlenme 
faaliyeti içerisindeyiz. Hâlâ Direnişi-

miz devam ediyor. Mutlak surette de 
oraya gireceğimize adım kadar emi-
nim, özellikle böyle bir sendikayla 
birlikte olmaktan da onur ve mutluluk 
duyuyoruz.

Bu Devrimci Geleneği yaşatmak 
için elimizden geleni yapacağız, her-
kese saygı ve sevgilerimle diyorum.

Teşekkür ederim, sağ olun.
***

Av. Pınar Akbina:
İşçi Arkadaşlarımıza da bu güzel, 

coşkulu ve hakkını veren konuşmaları 

için teşekkür ediyoruz. İsmet Demir 
Yoldaşımızı da bugün direnişlerle, 
hakkını vererek andık.

Anma programımız burada sona 

erdi. Özür dilerim, Genel Başkan’ımız 
söz istiyor. Sözü ona veriyorum:

***
Genel Başkan’ımız Nurullah 

Ankut’un, İstmet Demir Yoldaş’ın 
mezarı başında yaptığı konuşma:

İnsanlar ihtiyarladıkça çeneleri dü-
şermiş… Sizi biraz fazla tutuyorum 
birkaç dakika da olsa fazla tuttum, ba-
ğışlayın Yoldaşlar. 

Tabiî Nakliyat-İş ve Ali Başkan 
işkolu ayrımı yapmadan nerede İşçi 
Sınıfı haksızlığa uğruyorsa, zulüm gö-
rüyorsa orada onların imdadına koşu-
yor, tüm Yoldaşlarıyla birlikte. Çünkü 
İsmet Demir Ağabey’imizin öğrencisi, 
ondan miras aldı Devrimci Sendikacı-
lığı.

İsmet Ağabey’le biz öğrencilik yıl-
larımızda Kâğıthane İşçilerinin Gre-
vinde çalışma yaptık. Hâlbuki Yapı 
İşçileri Sendikası Başkanı İsmet Ağa-
beyimiz. Ama Kâğıthane İşçileri de 
greve gitmişti. Faşist, despot emekli 
Albay bir Belediye Başkanı vardı. İş-
çileri topluyordu böyle bazen onlara 
ne istiyorsunuz diye güya konuşma 
bahanesiyle soruyordu; sen nerede ça-
lışıyorsun? Şurada. Sen nerede çalışı-
yorsun? 

O zamanlar ne yazık ki hayvan 
hakları konusunda ülkemiz çok geriy-
di. Belediyeler köpek zehirlerlerdi ve 
köpek zehirleme birimleri vardı. İşçi-
ye soruyor, sen neredesin? Ben köpek 
zehirleme birimindenim Başkanım, 
diyor. Aynen şu karşılığı veriyor: “Asıl 
zehirlenecek köpekler sizlersiniz” di-
yor.

Biz Denizler’le birlikte ve Edebi-
yat Fakültesindeki Devrimci Yoldaşla-
rımızla birlikte İşçilerimizin yanında 
olduk ve bizlerin baskısından dolayı 
pek çok hak vermek zorunda kaldı fa-
şist Belediye Başkanı.

Tabiî o zamanlar 
27 Mayıs’ın ileri-
ci, Devrimci havası 
vardı. Kâğıthane 
Jandarma Komutanı 
Yüzbaşıyı bize gön-
derdi kahveye, beni 
davet etti, Belediye 
Başkanı sizinle gö-
rüşmek istiyor, diye.

“Bizim görü-
şecek bir şeyimiz 
yok. İşçilere, zehir-
lenecek köpek diyen 
Başkanla. Biz nasıl 
konuşacağımızı işçi 
arkadaşlarla birlik-
te ona öğreteceğiz, 
göstereceğiz” ceva-
bını verdik.

Yine bugün kar-
şıdan geldim. Bo-
ğaz Köprüsü’nden 
geçerken hep hatır-

larım. İsmet Ağabeyimiz, o yıllarda 
Boğaz Köprüsü yeni yapılıyordu, is-
keleti yapılmıştı ve halatlarının telleri-
ni döşüyordu. O üzerinde bir aygıt var 
hani, devamlı binlerce kez gider gelir 
ve ince tellerden o kalın halatı oluştu-
rur. O işleri yapıyordu.

Bir seferinde sendikaya gittiğimde, 
sendika Cağaloğlu’ndaydı, o tarihi bi-

nanın en üst katında, arkadaşlar. Nu-
ruosmaniye’ye giden yolla, aşağı inen 
yolun köşesinde. Şimdi altında büfeci-
ler var orada, onun üst katındaydı.

İşçilerle görüşmeye gidiyoruz Nu-

rullah, dedi. Haydi beraber gidelim 
dedik, Boğaz Köprüsü’ne geldik, Or-
taköy’e arkadaşlar. Orada işçi önderle-
riyle görüştük İsmet Ağabey görüştü, 
biz görüştük nasıl örgütlenebiliriz, ör-
gütlenme potansiyeli nedir, işçiler ne-
rededir, nasıldır yani durumları nedir 
gibi konuşmalar yaptık.

Sonunda da İsmet Ağabey ve bir-
kaç arkadaşımızla birlikte Ortaköy’de 
bir yemek yiyelim dedik. İkindi ol-
muştu, öğle yemeği yememiştik. Otur-
duk bir ufak dükkâna. Unutmam, su-
cuklu yumurta söyledi İsmet Ağabey, 
onu yedik. İsmet Ağabey’le sohbet 
ettik birkaç saat, oradan otobüse binip 
geldik, arkadaşlar.

Demek istediğim, yani İsmet Abi 
de işkolu ayırımı gözetmeden nerede 
İşçi Sınıfı zulme uğruyorsa oraya ko-
şardı. Evi yoktu, sendikada yatar kal-
kardı, arkadaşlar.

İsmet Abi hayatını tümüyle Dev-
rimci Kavgaya adamış, kendi özel 
yaşamı diye bir şey bırakmamış, böy-
lesine adanmış militan gerçek bir işçi 
önderiydi. Gerçek bir dava adamıydı. 
Gerçek bir Devrimciydi ve Usta’mızın 
gerçek bir öğrencisiydi, Yoldaşlar.

Teşekkür ederim.
***

Av. Pınar Akbina:
Biz de Genel Başkan’ımıza te-

şekkür ederiz. Yine İsmet Demir 
Yoldaş’ımızın mezarı başında da söz 
veriyoruz, Yoldaşlar. Her yıl buraya 
yeni grevlerle, yeni işgallerle, yeni di-
renişlerle geleceğiz ve eninde sonunda 
mutlaka ama mutlaka İşçi Sınıfı İkti-
darını kuracağız.

Bir duyuru yapmak istiyorum, on-
dan sonra Anma Programımız sona 
erecek, Yoldaşlar:

14 Ekim’de İstanbul Çağlayan 
Adliyesinde, 48’inci Asliye Ceza 
Mahkemesinde Genel Başkan’ımızın 
AKP’giller’i yargılayacağı bir davası 
görülecek. Orada AKP’giller’in nasıl 
yargılandığını, delilleriyle tüm ülke 
görecek. O yüzden bütün Yoldaşları-
mızı, tüm Halkımızı o davaya da bek-
liyoruz. Duruşma 14 Ekim tarihinde, 
Çağlayan Adliyesinde, saat 14.00’te, 
Yoldaşlar... 

Tüm Yoldaşlara katılımları için te-
şekkür ediyoruz, Anma Programımız 
burada sona ermiştir. 

***
Usta’mızın ve öğrencisi İsmet De-

mir’in mezar başında yapılan anma 
etkinliğinde sık sık; “Kızıl Savaş 
Bayrağı Hikmet Kıvılcımlı”, “Kı-
vılcımlı Yaşıyor, HKP Savaşıyor”, 
“Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci 
Kurtuluş Savaşımız”, “Kahrolsun 
AB-D Emperyalizmi”,“Katil ABD 
Ortadoğu’dan Defol”, “İşgal Grev 
Direniş Yaşasın Nakliyat-İş” slogan-
ları atıldı.

Usta’mızın bedence aramızdan 
ayrılışının 50’nci yılında da, bizlere 
miras bıraktığı Cesaret Vatanımızdan 
aldığımız güçle mücadele ediyoruz, 
vatan aşkını söylemekten ve gereğini 
yapmaktan bir an bile geri durmuyo-
ruz, İşçi Sınıfımızı örgütlemeye, İşçi 
Sınıfı Tarihine işgal-grev-direnişler 
hediye etmeye devam ediyoruz.

Kıvılcımlı Usta’mızın teorik ve 
pratik mirasının ışığında, onun öm-
rünü adadığı İnsanlığın Kurtuluşu 
Davasını zafere ulaştırıncaya, AB-D 
Emperyalistlerini ve yerli satılmışları 
Tarihin karanlık sayfalarına gönderin-
ceye kadar mücadelemiz devam ede-
cek.  

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!
Kızıl Savaş Bayrağı Hikmet Kı-

vılcımlı!
Kıvılcımlı Yaşıyor, HKP Savaşı-

yor!
Halkız Haklıyız Kazanacağız!

12 Ekim 2021
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Tayyipgiller’den Bilal’in TÜG-
VA’sının, Büyükada İskele Vurgu-

nu olayının da bir kez daha çok açık 
ve kesin biçimde gösterdiği gibi, Tür-
kiye’de 20 yıldan beri Nazi Alman-
ya’sında olduğu gibi “İkili Devlet” 
var…

Birincisi, Anayasası karikatürleşti-
rilip, kolu kanadı kırılıp iler tutar yanı 
kalmamış da olsa, yasalarla oynamaya 
çalışan bir “Norm Devleti.”

İkincisiyse Tayyipgiller’in “Ka-
çak Saray Ortaçağcı Din Devleti.”

Bu ikincisi, Anayasa babayasa, 
kanun manun, hak hukuk, adalet tanı-
maz…

Çünkü bu “Devlet”in dayandığı 
sosyal sınıf olan Antika Tefeci-Bezir-
gân Sermaye Sınıfının, topluma olum-
lu anlamda hiçbir katkısı yoktur. Bu; 
asalak, sömürgen, Kamu Malıyla bes-
lenen, Üreticilerle Tüketiciler arasında 
aracılık ederek onların kanlarını kuru-
tan, haraca bağlayan, Toplum Kanseri 
bir sınıftır. 

 Üretimle hiç ilgilenmez. Tam ter-
sine; üretilenlerin yani mal ve hizmet-
lerin üzerine bir şekilde çöker… Bu 
yoldaki deneyimlerini kuşaktan ku-
şağa aktardıklarından, son derece be-
cerikli ve başarılıdırlar. Şeytanın bile 
aklına gelemeyecek, onun bile akıl 
edemeyeceği binbir hile yoluyla Kamu 
Mallarının ve kaynaklarının üzerine 
çökerler…

E, tabiî yaptıkları bu hayâsız-
ca vurgun ve talanı gizlemek için de 
Halkça kutsal sayılan kavram, değer 
ve kurumların ardına saklanırlar…

Herkesten dindar olduklarını, muha-
liflerininse dinsiz olduklarını söylerler, 
bıkıp usanmadan. Camiler yaptırırlar 
devasa, hem de hiç ihtiyaç olmadığı 
halde. Çamlıca Tepesi’ne yaptırdıkları 

altmış bin kişilik camide sabah ve ak-
şam namazlarını otuzla otuz beş kişi 
arasında değişen bir cemaat kılıyor. On-
ların da çoğunluğu; “Nasılmış bu cami, 
bir görelim”, merakıyla gelenlerden 
oluşuyor. Cami görevlilerinin yarısı bile 
namaza katılmıyor. Çünkü orada otur-
muyor ve orası yerleşim yeri değil…

Bütün okulları İmam Hatipleştir-
mekle kalmadılar, bir de medreseleştir-
diler. Artık “Ensarlı Eğitim”e geçtiler. 

Özetçesi; mecburen din alıp sat-
maya gittikçe artan bir biçimde hız 
verecek bu Tayyipgiller Kaçak Saray 
Din Devleti. Mecburen Türkiye’deki 
otuz tarikat ve bunlara bağlı 400 ko-
lun oluşturduğu cemaatlerle etle tırnak 
gibi kaynaşacak… Hatta bunlarla da 
yetinmeyecek; İslam Coğrafyasında 
ABD-CIA eliyle oluşturulmuş Taliban, 
El Kaide, El Nusra, Heyet Tahrir-üş 
Şam ve IŞİD gibi en cani, en meczup, 
en acımasız Ortaçağcı hareket ve olu-
şumlarla da kaynaşacak. Çünkü tama-
mının dayandığı sınıf temeli aynıdır. 
Ve hepsi aynı yolun yolcusudur…

FETÖ, bu Kaçak Saray Din Devle-
ti’nin bir bileşeniydi. İktidarı paylaşa-
madılar. Paylaşım Savaşı’na giriştiler 
ve FETÖ yenik çıktı bundan…

Fakat FETÖ’nün yerini, başta 
Menzil gelmek üzere, diğer tarikat-
larla Ensar’lar, TÜRGEV’ler, TÜG-
VA’lar ve benzerleri doldurdular…

Bu Kaçak Saray Din Devletinin 
yönetici ve mensupları, asalak, toplum 
ve insan düşmanı oldukları için vicdan, 
merhamet ve insani hiçbir değer taşı-
mazlar…

Bunlar daha doğarken, Toplum Şef-
leriyle ve Tapınak Ulularıyla kaynaşık 
olarak yani elbirliği, işbirliği, menfaat 
birliği ederek işe başlamışlardır. Yani 
“Damgar” denilen ticaret erbabı, Ta-
pınak Uluları ve toplumun başında 
bulunan Askeri Şefler, ahlâksız bir it-
tifak oluşturarak Tarihin tanık olduğu 

ilk egemen sömürücü sınıf olarak MÖ 
dört bin yıllarında, Aşağı Mezopotam-
ya’da, Sümer’de ortaya çıkmıştır. 

Asur Ticaret Kervanlarının Kay-
seri’ye ulaşmasıyla da bu Toplum 
Kanseri lanet sosyal sınıf, Anadolu’ya 
ulaşmış ve orada kolonileşerek ölüm-
cül metastazını yapmıştır. O zamandan 
bugüne de karakteri hiç değişmemiştir 
bu insan düşmanı kan emicilerin…

İşte Tayyipgiller, bu asalak, sömür-
gen, vurguncu sınıfın tipik bir temsil-
cisidir… Bunların kendi Din Devlet-
lerinin Din Uluları vardır. Fetvacıları 
vardır: Ali Erbaş, Hayrettin Karaman, 
Mehmet Boynukalın vb.

Bunların mahkemeleri vardır her 

türden… Her biri bir tedhiş aracına-o-
perasyon silahına dönüşmüş vaziyet-
te… Tayyipgiller’in Kaçak Saray Din 
Devleti’nin yolsuzluklarına, hırsızlık-
larına, yağma ve talanlarına, vatan sa-
tıcılıklarına ve Amerikan uşaklıklarına 
kim dil uzatırsa, onların başlarına bal-
yoz gibi inmekle görevli…

Yarın, bugünlerin Tarihi yazılacak 
muhakkak. O zaman bu çürümüş hu-
kukuna ya da hukuksuz yargısına şu 
adla kitaplar yazılacak muhtemelen: 
“Tayyipgiller Adaleti: Kaçak Saray 
Din Devleti Mahkemeleri.”

Bunların Ordusu vardır Hulusi’nin 
komutasında, Jandarması vardır Arif 

Çetin komutasında ve Polisi vardır 
Süleyman Soylu komutasında. Ve Pa-
ramiliter silahlı grupları-örgütleri var-
dır. Ülkü Ocakları, Osmanlı Ocakları, 
AKP Gençlik Kolları, SADAT gibi…

Artık Eğitim, bunların devletinin 
bir kurumudur… Meclis bu devletin 
hâkimiyetindedir… YSK bunlarındır 
kesinkes… Adli Tıp Kurumu bunların-
dır. TÜİK bunlarındır. Her biri aslında 
Kamu Malı olan Bankalar bunlarındır…

Dağlar, ovalar, nehirler, göller, ma-
denler, limanlar ve sahiller bunların-
dır…

Sayısız Kaçak Saray’lar, lüks uçak-
lar, zırhlı-zırhsız milyonluk arabalar 
bunlarındır. 

Bu ihanet ve çapul devletinin, 
bu Muaviye-Yezid ve CIA-Penta-
gon-Washington devletinin iki ayağı 
ya da dayanağı vardır:

1- Din alıp satmak
2- Amerikan uşaklığı yapmak…
Bu sebeple de oyları, yani kandıra-

bildikleri yoksul ve cahil insan sayısı 
azaldıkça hız verirler bu ikisine de…

Bakın ne diyor, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum:

“Her mahallede yürüyerek ulaşı-
labilecek camiler yapacağız.”

Sanki böyle camiler yok da bunlar 
yapıverecek…

Tayyip ne diyor?
“Bizim Taliban’la inanç yönün-

den bir farklılığımız yok.”
Bakın bu doğru işte. Bizce de 

yok…
Bunlar da 15 Temmuz’da Köprüde 

20 yaşındaki Hava Harp Okulu Öğren-
cilerinin ve erlerimizin, tıpkı Taliban 
gibi boğazlarını keserek katletmişler-
dir…

Ve Suriye’de tutsak aldıkları asker-
lerimizi yakarak canavarca katleden 
IŞİD’cileri mahkemelerden salıver-
mişlerdir; hadi gidin, başınıza iş mi 
açacaksınız buralarda gezerek, diye. 
IŞİD’le de bir farkları yok çünkü…

Ve Tayyip, ABD Emperyalist Hay-
duduyla, onun şefi Joe Biden Çakalına 

şirinlik yaparak yaranmak için, on mil-
yar dolarlık F-16 uçak alma talebinde 
bulunmuştur.

Ayrıca da iki buçuk milyar dolar 
vererek Rusya’dan alınan S-400’leri 
kurmayıp depoda çürümeye terk et-
miştir… Şu an o hava savunma füzele-
rinin nerede olduklarını bile Halkımız 
bilmemektedir. 

ABD korkusundan yüz milyonlar-
ca dolar verip aldığımız sismik araştır-
ma gemilerimizi bile limana bağlayıp 
hiçbir iş yaptırmamaktadır. Doğu Ak-
deniz ve Ege’deki Mavi Vatan’ımızdan 
çekilmiş bulunmaktadır Tayyipgiller…

Unutmayalım ki ABD ve AB Em-
peryalist haydutlarıyla Siyonist İsrail 
ve Yunanistan bizi (Türkiye’yi) deniz-
de Antalya Körfezi’ne hapsetmeyi he-
deflemektedir…

Özetçe dersek; Tayyipgiller’in Ka-
çak Saray Din Devleti, baştan aşağı 
her türden binbir suça batmıştır. Hiç-
bir meşruiyeti yoktur. Yasallığı yoktur. 
Şefleri-Reisleri zaten diplomasızdır. 
Resmi evrakta sahtecilik ve nitelik-
li dolandırıcılık suçları işlemiştir. Bu 
sebeple Cumhurbaşkanlığı iddiası bir 
sahtekârlıktan ibarettir. Attığı tüm im-
zalar da yok hükmündedir. İşgal ettiği 
Kaçak Saray, adı üstünde kaçaktır…

Orayı hemen boşaltması gerek-
mektedir yasa hükmü ve mahkeme 
kararı gereğince… Orası “Atatürk Or-
man Çiftliği”dir. SİT alanıdır. Orada 
yapılaşma olmaz… Bundan dolayı da 
yargılanıp cezalandırılacaktır Tayyip 
ve avanesi…

Velhasıl, bunların her davranışları 
suçtur, meşruiyet dışıdır…

Fakat sonları geliyor. Kaçışları ol-
mayacak… Gıyabi ya da vicahi yargı-
lanacaklar ve hak ettikleri cezaya çarp-
tırılacaklardır. 

Bugünkü TCK kapsamı içinde ve 
“yasa yasadır” buyruğuna göre hüküm 
kurmayı emreden Pozitif Hukuk anla-
yışı çerçevesinde…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Ekim 2021

Kendisine verilen BOP Görevini, bü-
yük bir heveskârlıkla uyguladı... Laik 
Cumhuriyet’i tüm kurumlarıyla birlik-
te çökertti. Onun malzemeleriyle ken-
di “Kaçak Saray Faşist Din Devleti”ni 
kurdu. Birkaç gün önce patlayan TÜG-
VA gerizi bunun en açık kanıtlarından 
biridir. 

Bu Kaçak Saraylı Hafız Irak’ta, 
Libya’da ve Suriye’de ABD Haydudu 
tarafından kendisine verilen BOP çer-
çevesindeki görevleri eksiksiz yerine 
getirdi. 

Bilindiği gibi bu süreçte, yani BOP 
sürecinde, Ortadoğu’da 10 milyon 
masum Müslüman hayatını kaybetti... 
Bölgemiz ve ülkemiz cehenneme ve 
kan deryasına döndü...

İşte bu on milyon Müslümanın 
kanları ABD ve AB Emperyalist Ça-
kallarıyla birlikte yerli işbirlikçi hain-
lerin ellerine de bulaşmıştır. Bu yerli 
hainler; Tayyipgiller, Suudiler, Ürdün, 
Lübnan, BAE, Katar, Kuveyt’tir. Ve 
de Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi 
PKK, HDP, PYD, YPG, DSG ve Bar-
zanistan’dır. Bunların tamamının elle-
ri kanlıdır. Bunlar da boylu boyunca 
suça batmıştır. 

Ve şimdi gelinen noktada, Kaçak 
Saray Mafyatik Din Devleti adlı çıkar 
ve ihanet amaçlı suç örgütünün şefi, 
kendi söylemleriyle “Reis”i, bedence 
iflas halindedir... Bunca ihanete, yol-
suzluğa, hırsızlığa ve akla gelebilecek 
her türden suça hizmet veren bu beden 
artık çöküntü durumundadır. İhanete, 
hırsızlıklara ve hesap verme korkusu-
nun yol açtığı strese, depresyona ve 
daha birçok ağır psikiyatrik rahatsızlı-
ğa dayanamamıştır bu beden ve zihin...

Artık camda akan yazıları bile oku-
yamayacak duruma gelmiştir, Devşir-
me Hafız...

Böyle olunca da ABD, çıkar ara-
basının beygirlerini değiştirmek iste-
mektedir... Bunun mesajlarını da hayli 
zamandan beri vermektedir...

Ne yazık ki Babil Artığı topraklar 
üzerindeki ülkemiz, Rahmetli Attila 
İlhan’ın da dediği gibi haini bol bir 
ülkedir...

ABD ve AB Emperyalist Çakal-
larına hizmet için Mecliste muhalefet 
rolü oynayan en sağcısından solcusu-
na hainler can atmaktadırlar. Sevinçle 
ellerini ovuşturmaktadırlar, sıranın 
kendilerine geliyor oluşunu gördükle-
rinden dolayı...

Sorosçu Kemal Hafız ne dedi, daha 
doğrusu ne mesajı gönderdi Efendisi 
ABD’ye, Tezkereyle ilgili Meclis Ko-
nuşmasında?

Aynen şunu:
“Biz Büyük Ortadoğu Projesi’ni 

hayata geçireceğiz. Barış ve İşbirliği 
Projesini.”

Tayyip de böyle demişti, on küsur 
yıl önce, değil mi?

Yalnız Tayyip bu hizmetkârlığıy-
la ilgili konuşmalarından birinde ay-
nen bunları söylemişti de, ilaveten bir 
cümle daha söylemişti. O da şuydu:

“Bu projede Diyarbakır bir yıl-
dız olabilir.”

Sorosçu Kemal daha bu noktaya 
gelemedi. Belki onu da iktidar olduk-
tan sonraya bırakıyordur...

Yani diyor ki Sorosçu Kemal 
ABD’ye:

Hiç endişelenme, senin BOP’unu 

Tayyip’in bıraktığı yerden alıp, senin 
önderliğinde sonuna kadar sürdürece-
ğiz...

Geçenlerde de en yakınındakiler-
den biri olan Ünal Çeviköz şöyle de-
mişti: 

“Mavi Vatan, tarifine baktığınız 
zaman, bu aslında egemenlik hak-
larının ötesinde bir alanı kapsayan 
ve bu şekilde egemenliğin daha geniş 
bir alana yayılmasını öngören bir 
kavram gibi. Mavi Vatan diye 200 
mile kadar uzanan alanı da kendi 
egemenlik alanınız olarak görür-
seniz, o zaman biraz saldırgan ve 
yayılmacı bir algı yaratırsınız.” (ht-
tps://tr.sputniknews.com/20210921/
asli-baykaldan-chpli-cevikozun-ma-
vi-vatan-yorumuna-tepki-ana-muhale-
fet-icin-olacak-is-degil-1049093117.
html)

Bu ne demektir?
Şu demektir, ABD ve AB’li efendi-

lerine:
“Biz Akdeniz’in Doğusunda da, 

Batısında da bir hak iddia etmeyece-
ğiz. O konuda da siz ne buyuruyorsa-
nız o olsun. Var bizi Antalya Körfe-
zi’ne hapsedin, biz ona da razıyız.”

Sorosçu’nun İzmir Belediye Baş-
kanı Tunç Soyer ne demişti bir iki yıl 
önce?

“Kıbrıs’tan bize ne?”
Bunlar böyledir işte...

Saygıdeğer Halkımız;
Tayyipgiller de, Sorosçu’nun Yeni 

CHP’si de, HDP de, TİP de, Saadet de, 
Ali Babacan da, Davidson Ahmet de 
hiç tartışmasız Kuvayimilliye ve Mus-
tafa Kemal, İnönü düşmanıdır. Üstelik 
de Kuvayimilliyeci Atalarımızı soykı-
rımcılıkla suçlarlar. Ve de alayı Ame-
rikan işbirlikçisidir, hizmetkârıdır ve 
piyonudur. 

MHP’yse zaten Süper NATO’nun, 
Kontrgerilla’nın paramiliter özel örgü-
tüdür...

Akşener Hanım’ın İYİ’siyse zaten 
MHP yavrusudur. Onun benzeridir. 
NATO’culuğu bu hanım Parti Progra-
mına kadar geçirmiştir, ABD’ye sada-
katiyle ilgili güven verebilmek için...

Bunlara bel bağlamak ölümlerden 
ölüm beğenmektir. Bunların hiçbiri 
Türkiye’ye çalışmaz; ABD ve AB’li 
efendileriyle Siyonist İsrail’e çalışır. 
Bu, en kesin gerçektir...

Tayyipgiller mecburen Tezkereci 
olacaklar ve vatan evlatlarını ülke dı-
şında kırdırmaya devam edecekerdir...

Tezkereden vazgeçmiş oldukları 
anda en cahil insanımız bile uyanıp 
soracaktır:

“Yahu, madem işin sonu buraya va-
racaktı da biz on yıldan beri Suriye’de 
ne arıyorduk? Ne kazandık bu işten? 
Kayıpsa ortada: Altı yüz civarında şe-
hit ve iki yüz milyar dolar civarında 
para. Üstüne üstlük altı milyon civarın-
da Suriyeli kaçkın da ülkemize doldu...

“Yutdışındaki tek Vatan Toprağı-
mız olan Süleyman Şah Türbesi’ni de 
kaybettik. Ve bunun sorumluları olan 
bu iktidar mensupları, yaşattıkları he-
zimetin, acıların ve kayıpların hesabını 
versin...”

İşte böyle bir durumu öteleyerek 
ömrünü uzatmaya çalışan Tayyipgiller, 
sonuna kadar Tezkerecilik oynamaya 
devam edeceklerdir. 

Hâlbuki orada da manevra alanları 
yok denecek kadar kısıtlanmıştır.

Suriye’nin Batısını Rusya ve Beş-
şar Esad güçleri, Doğusunu da ABD ve 
PKK-PYD güçleri tutmuş durumda-
dır... Yani Tayyipgiller’e savaş oyunu 
oynayacağı bir alan bırakılmamıştır. 
Olan yoksul Halkımızın çocuklarına 
olacaktır. Yok yere belki onlarca vatan 
evladı daha canından olacaktır. 

Biz Suriye bunalımının ilk adımın-
da, Ankara’da Suriye Büyükelçiliğini 
ziyaret ettik. Her türlü desteği vermeye 
hazır olduğumuzu, Suriye’yi dostumuz 
ve kardeşimiz olarak gördüğümüzü 
bildirdik. Arşivde kayıtlıdır...

Katil ABD’nin Suriye’de de, Irak 
ve Libya’da olduğu gibi alçak BOP’u-
nu uygulamak isteyeceğini, buna karşı 
son derece uyanık ve hazırlıklı olun-
ması gerektiğini hatırlattık...

Suriye’ye saldıran ABD Emper-

yalist Çakallarıyla Tayyipgiller’i 
UCM’ye varıncaya kadar şikâyet ettik. 
Bundan dolayı Tayyipgiller bize da-
valar açtı, cezalar verdirdi... Şimdi bu 
cezaları daha da ağırlaştırmak için bizi 
yeniden mahkemelerine çağırmakta-
dırlar. Tabiî onların bu saldırıları bize 
vız gelir... Biz 12 Eylül faşist cellatla-
rının başımız üzerinde sallandırdıkları 
yağlı urganları bile tınlamadık. 

Özetçe Arkadaşlar!
Suriye Meselesi’nin çözümü, Su-

riye’nin meşru iktidarıyla-BAAS İkti-
darıyla- anlaşmaktan geçer. O zaman 
hiçbir vatan evladının canı yanmaz. 
Suriye’de bizim koruyup, besleyip si-
lahlandırdığımız ama bize de düşman 
olan Ortaçağcı meczup katiller sürüsü-
nün bileşenleri de nereden gelmişlerse 
oralara giderler...

Saygıdeğer Halkımız!
Bakın, iktidarıyla muhalefetiy-

le Meclisteki ve Meclis dışındaki bu 
Amerikancı satılmışlar güruhunun bir 
teki olsun Amerika’nın, AB’nin ve Si-
yonist İsrail’in adını ağzına alabiliyor 
mu?

Ortadoğu’yu cehenneme çeviren 
bu emperyalist haydut devletlerin adını 
ağzına alabiliyor mu?

Alamıyor...
Alamazlar, çünkü bunların alayı o 

alçak, hain, insanlık düşmanı emper-
yalist kan içicilerin uşağı, hizmetkâr-
larıdır...

2015 TRT Konuşmamızda da açık-
ça belirttiğimiz gibi “‘Katil Amerika, 
Ortadoğu’dan defol!’ diyemeyen her 
siyasi ya gafildir ya hain!”

Bunlardan bir fayda bekleme! Boş 
umutlara kapılma!

Senin tek dostun biziz... Biz Ger-
çek Devrimcileriz... Bu en temel ger-
çeği ne kadar erken bilince çıkarırsan 
o kadar az acı çekersin!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
28 Ekim 2021 

Başyazı
Nurullah Ankut

Baştarafı sayfa 1’de

Amerikan taşeronları bunlar…

Nurullah Ankut Türkiye’de İkili Devlet
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Diğer dava da İstanbul 2’nci Asliye 
Ceza Mahkemesi duruşmalarındaki si-
yasi açıklamalarıyla ilgili olarak İstan-
bul 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesinde 
açılan davaydı.

Daha sonra bu iki dava, Hukukçu-
larımızın itirazlarına rağmen İstanbul 
48’inci Asliye Ceza Mahkemesinde 
birleştirildi.

Ve geldik bugüne…
Tanık olarak bildirdiğimiz, Yurtse-

ver Asker Ümit Yalım da tanıklık yap-
mak üzere aramızdaydı. 

Alkışlarla HKP’li Dayı duruşma 
salonuna girdi.

Daha “bismillah” derken, kendisi-
ne ikinci tekil şahıs (sen) olarak hitap 
eden Hâkime, HKP’li Dayı bir çeki dü-
zen vermek istedi: 

“Siz bana ikinci tekil şahıs zami-
riyle hitap ederseniz ben de size öyle, 
‘siz’ değil de ‘sen’ diye hitap ederim. 
Bu hitap da karşılıklı saygı ve özen 
yerine Keşanlı kahve ağzıyla konuşma 
olur”, diyerek yaptığı uyarıyı dikkate 
almayan Hâkime, duruşma boyunca 
“Hâkim Kardeş” diye hitap etti HKP’li 
Dayı. Bu şekildeki hitap zapta da geçti.

Halkçı Hukukçu HKP’li Avukatla-
rın SEGBİS sisteminin kurulması ta-
lebini; “daha sistemi kuramadık”, gibi 
doğru olmayan bir gerekçeyle reddetti 
“Hâkim Kardeş”. Yine avukatların id-
dianamenin reddi gerekir çünkü ortada 
bir iddianame yok; mahkeme tutanağı 
kes yapıştır metoduyla iddianameye 
dönüştürülmüş. Bu iddianame kabul 
edilemez, reddi gerekir, oysa mahke-
me bunu kabul etmiştir; bu yanlıştan 
dönülmelidir itirazını ve 2’nci Asliye 
Ceza Mahkemesinin müvekkile ceza 
verirken; “bir daha suç işlemeyeceğine 
kanaat getirerek cezanın ertelenmesi-
ne”, hükmederken, aynı zamanda işbu 
davaları doğuran şikâyette bulunma-
sının garabetini belirttiler. Fakat bu 
taleplerin mahkeme hâkimince kabulü 
mümkün olmadı, zaten olamazdı. Fa-
kat bu talepler ısrar edilerek zapta ge-
çirildi.

Ve HKP’li Dayı; “Ben buraya sa-
vunma yapmaya gelmedim! Ben tepe-
den tırnağa suça batmış Kaçak Saray 
iktidarını, çıkar amaçlı bir zulüm ör-
gütünü yargılamak için buradayım!”, 
diyerek, bir bir AKP’giller’in suçlarını 
sıralamaya başladı.

***
Genel Başkan’ımız öncelikle Tür-

kiye Cumhurbaşkanına hakaret et-
mediğini, çünkü şu anda Türkiye’nin 
yasal meşru bir Cumhurbaşkanı ol-
madığını, mafyatik bir suç örgütünün 
başının o koltuğu işgal etmiş olduğunu 
belirtmiştir. “Anayasaya göre Cumhur-
başkanı olabilmek için gerekli olan 4 
yıllık yüksekokul diploması sunabil-
miş değil şimdiye kadar. Sunduğu iki 
diplomanın sahte olduğu kesin olarak 
kanıtlanmış bulunuyor. 84 milyon in-
sanımızı ahmak, hatta eşek yerine koy-
maktan vazgeçsinler”, dedikten sonra 
şu an ikili devletin mevcut olduğunu 
belirtti.

Birinci devletin Mustafa Kemal, 
İsmet İnönü ve Kuvayimilliyecilerin 
Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı vere-
rek kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti 
devleti olduğunu, ikincisinin ise Tay-
yipgiller Faşist Din Devleti olduğunu 
vurgulamıştır.

İkinci devletin tamamen faşist Al-
man Nazi devleti gibi hiçbir kanun 
tanımayan, sadece “Führer”in (bizde 
Kaçak Saray’daki “Reis”in) emirle-
rinin kanun yerine geçtiği bir devlet 
olduğunu, Kuvayimilliyecilerin eksik 
gedik devletinin uygulamaya çalış-
tıkları Laikliği, demokrasiyi, sosyal 
hukuk devletini yok ederek, Yargıyı, 
Orduyu, Eğitimi, Polisi, Bürokrasiyi 
tamamen kendine bağlı kurumlara dö-
nüştürdüğünü, istediğinin aksi yönde 
karar veren Hâkimi nasıl süründürdü-
ğünü, “Değil mi Hâkim kardeş?” diye-

rek AKP’giller’i yargılamasını sürdür-
dü HKP’li Dayı.

Kaçak Saraylı faşist Din Devleti 
Reisi ve avanesinin, bazı generalle-
ri sadece Lozan’ı ve Montrö’yü sa-
vundukları için zulme uğratmasına, 6 
gün gözaltına alıp sorguladıktan sonra 
ayaklarına kelepçe takılarak aşağıla-
malarına; Birinci Emperyalist Payla-
şım Savaşı’nda 4 yıl, sonrasında Birin-
ci Kurtuluş Savaşı’nda 4 yıl, toplamda 
8 yıl savaşmış bir Kuvayimilliyecinin 
torunu olarak, Mustafa Kemal ve Si-
lah Arkadaşı İsmet İnönü’ye “İki Ay-
yaş” denmesine, “Keşke Yunan Galip 
Gelseydi” denmesine haykırarak isyan 
etti, HKP’li Dayı.

AKP’giller’in yolsuzluklarını 
kamu malı aşırmalarını/hırsızlıklarını 
örneklerle açıklayarak, AKP Kurucusu 
ve AKP Programı’nı yazan, AKP’nin 
Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Ba-
kanı Abdüllatif Şener’in sadece Tay-
yip ve ailesinin kamu malları aşırarak 
edinmiş olduğu servetin miktarının 
300 milyar dolar olduğu şeklindeki 
açıklamasını da aktardı salonda.

“Pandora Papers” diye yayınlanan 
belgelere göre Kaçak Saray’ın gözdesi 
5 müteahhidin vurgunlarını, hileli iha-
lelerden sağladıkları kazançlarını, mil-
yon, milyar dolarlık kazançlarını nasıl 

ucuz vergi cennetlerine kaçırdıklarını 
rakamlarla açıkladı.

Tayyip’in, bir zamanlar dediğinin 
tam 180 derece zıddı sözlerinden ör-
nekler vererek, nasıl usta bir yalancı 
olduğunu sergiledi.

Ardından AKP’nin ABD, İngiltere 
ve İsrail tarafından kurulan bir pro-
je partisi olduğunu, bizzat o projenin 
hazırlık aşamasında yapılan toplantı-
larda bulunan Merkez Partisi Başkanı 
Abdurrahim Karslı’nın anlatımlarıyla 
aktardı Genel Başkan’ımız.

Aynı toplantıda bulunan Abdur-
rahman Dilipak vb. gibi şahısların bu 
açıklamayı doğruladıklarını da anlatan 
Genel Başkan’ımız, Tayyip’in BOP 
Eşbaşkanı olarak verilen (Türkiye’nin 
üçe bölündüğünü gösteren BOP bölge 
haritasının yeniden çizilmesine, İsra-
il’in korunmasına ve İslam’ın içinin 
boşaltıldığı, yeni bir İslam’ın yara-
tılmasına hizmet etmek) görevlerini 
harfiyen yerine getirdiğini; Irak, Libya 
ve Suriye’de dökülen 10 milyon Müs-
lümanın kanında emperyalistlerin suç 
ortağı olduğunu belirtmiştir.

Ardından Tayyipgiller’in göklere 
çıkardığı; “örtüsüz kadın perdesiz eve 
benzer, perdesiz ev de ya satılıktır, ya 
kiralık”, diyen N. F. Kısakürek’in dev-
let kasasından beslenen nasıl bir ku-
marbaz, ahlâksız olduğunu bizzat can-
lı tanıkların anlatımlarından aktararak, 
AKP’giller’in hırsızlıklarını nasıl din 
kisvesine bürünerek gerçekleştirdik-
lerini, dini eserlerdeki benzerlerinden 
örnekler vererek ve temiz ahlâklı Hz. 
Muhammed, Ebubekir, Ömer ve Ali’y-
le karşılaştırarak bu din bezirgânlarını, 
bunların sahtekârlıklarını ifşa etmiştir.

Sırf Tayyip’e hakaret suçlamasıyla 
160 bin soruşturma başlatıldığı, 63 bin 
dava açıldığı ve 10 bin kişiye ceza ve-
rildiği gibi rakamlarla, somut olgularla 
Yargının nasıl Faşist Din Devletinin 
operasyon silahına dönüştüğünü vur-

gulaması, HKP’li Dayı’nın tüm bu net 
vuruşları karşısında Hâkim rahatsızlı-
ğını öne sürerek duruşmaya ara vere-
rek yeni gün vereceğini söylemiştir.

Avukatların ve AKP’giller’i yar-
gılaması henüz bitmeyen Genel Baş-
kan’ın, hiç değilse hazır edilen tanık 
Ümit Yalım dinlensin ısrarı karşısın-
da; “rahatsızlığım nedeniyle ara veri-
yorum ve salon havalansın”, diyerek 
salonun boşaltılmasını istemiştir. Ara 
bitiminde mübaşir kanalıyla duruşma-
nın 10 Şubat 2021 tarihine ertelendi-
ğini içeren zaptın avukatlara iletilmesi 
üzerine, bizzat Hâkimin kapısına daya-
nılarak bu yapılanın hukuka ve dürüst-
lüğe uymadığı haykırılmıştır.

Duruşma sonrası Adliye önünde 
AKP’giller’in ve Kaçak Saray Yargısı-
nın hukuksuzluğunu ortaya koyan bir 
basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. 
Basın açıklaması sırasında yapılan ko-
nuşmaların metinlerini aynen yayımlı-
yoruz.

***
Av. Ayça Okur:
Saygıdeğer Basın Emekçileri;
Bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi 

bir tarihi duruşmaya tanıklık etti. Daha 
doğrusu yarıda kesilen, yapılmayan, 
bitirilmeyen bir duruşmaya tanıklık 
etti.

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Baş-
kanı Nurullah Ankut, Cumhurbaşkanı-
na hakaret ettiği gerekçesiyle yargıla-
nıyordu. Yargılamada yaptığı savunma 
nedeniyle bugünkü dava açıldı ve bu 

davada; “Savunma hakkı kutsaldır, sa-
vunmaya dokunulamaz”, şeklindeki, 
Adaletin ABC ilkesi ihlal edilmiş oldu.

Bundan tam 2420 yıl önce Sokra-
tes diyor ki; “Bir yargıç iyi niyetle 
dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, 
sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar 
vermelidir.”

Bugün bir hukuk garabetiyle karşı 
karşıyayız. 

Hâkim duruşmayı yarıda bıraktı ve 
gitti, duruşma salonunu terk etti. Ge-
rekçe olarak da sağlığının bozulduğu-
nu söyledi. Onu rahatsız eden Halkın 
Kurtuluş Partisi Genel Başkanı’nın 
yapmış olduğu savunmalardı. Yüre-
ği kaldırmadı, psikolojisi kaldırmadı. 
Çünkü Genel Başkan’ımız Nurullah 
Ankut daha dava başında bu süreci 
öngörmüştü ve demişti ki duruşma 
tutanaklarında geçen beyanında; “Tay-
yip’e nasıl davranıyorsanız bana da 
öyle davranacaksınız, onun talebini 
yerine getiriyorsanız benim talebimi 
de yerine getireceksiniz. Ancak o za-
man adil olabilirsiniz, mesleğinizin ge-
rektirdiği sorumluluğa ancak o şekilde 
uygun davranmış olabilirsiniz. Bunu 
yapmazsanız Kaçak Saray Faşist Din 
Devletinin emrindesinizdir, yani bir 
tedhiş bir terör örgütünün ötesinde bir 
şey olamazsınız”, demişti.

Hâkim bunu ispatladı, Savcı bunu 
ispatladı ve söylediğimiz gibi bir ya-
lanla duruşmaya beş dakika ara veriyo-
rum diyerek duruşmayı terk etti gitti. 
Yürek yok, cesaret vatanı yok.

Bu konuda açıklama yapmak üze-
re sözü Halkın Kurtuluş Partisi Genel 
Başkanı Nurullah Ankut’a veriyorum.

***

HKP Genel Başkanı Nurullah 
Ankut:

Sevgi ve Saygıdeğer Arkadaşla-
rım;

Olmayan birine hakaret ettiğim ge-

rekçesiyle beni mahkemeye çıkardılar. 
Anayasanın 101’inci maddesi çok 

açık:
Cumhurbaşkanı olabilmek için 

yüksekokul bitirip o diplomaya sahip 
olmak gerekir… 

Eğer Tayyip’in vekilleri buraya bir 
diploma koyabilirlerse, gerçek bir dip-
loma;  ben tek söz söylemeden çıkıp 
gideceğim, istediğiniz cezayı verin, 
dedik.

Ama koyamazlarsa, ki bugüne ka-
dar koyamamışlardır, o zaman da 84 
Milyon insanımızı ahmağın da ötesin-
de eşek yerine koymaya kalkışmasın-
lar!

Karşımızda meşru bir Cumhurbaş-
kanı yok. O makamı hile ve desiseyle 
elde etmiş, işgal etmiş, resmi evrakta 
sahtecilik suçu işlemiş, nitelikli dolan-
dırıcılık suçu işlemiş bir mücrim var. 
İşte ben, onun suçlarını, onun hırsızlık-
larını, onun ihanetlerini burada tek tek 
maddi kanıtlarıyla ortaya koymak için 
gelmiş bulunuyorum, dedim.

Onun attığı bütün imzalar yok hük-
mündedir!

Ne demek ya!..
Anayasanın emrettiği kanuna uy-

mayacaksın, sahte diploma uydura-
caksın, o diplomanın sahteliği Türkiye 
Noterler Birliğinin kararıyla hükme 
bağlanacak; sen hâlâ kendini Cum-
hurbaşkanı diye yutturmaya kalkacak-
sın… 

O bakımdan, her kim ki Tayyip’e 
“Cumhurbaşkanı” der, suç işler. Suçu 
ve suçluyu övmüş olur. Her kim ki 
onun, Danıştay İdari Davalar Kuru-
lunun karara bağladığı; “Atatürk Or-
man Çiftliği’nin üzerinde yapılaşma 
olamaz”, şeklindeki kararını yok sa-
yarak oraya oturttuğu Kaçak Saray’a, 
“Kaçak Saray demez”, “Külliye” der 
ya da “Beştepe” derse; o sahtekârdır, 
o düzenbazdır,  o namuslu değildir. 
Muhalif geçinenler de bu sahtekârlığı 
yapıyorlar, dikkat edin.

O yüzden bu, suç örgütü lideri ol-
masına rağmen kendisini dayatabili-
yor. Meclisteki Amerikancı Çete bun-
ların suç ortağıdır. Medyanın yüzde 
95’i bunların elindedir. Öbür yüzde 5 
de işte dediğim gibi yalandan muhale-
fet yapıyor. Onlar namuslu medyacı, 
namuslu gazeteci falan değil.

İşte onu yargılamak için buraya 
geldik. Bir bir suçlarını ortaya koyduk. 
Hâkime bu diplomayı iste, dedik. Duy-
mazlıktan geldi. O zaman sen adalet 
dağıtma niyetinde değilsin. Sen Kaçak 
Saray’ın organı olan, onun bir ögesi 
olan tedhiş örgütüsün, bir suç örgü-
tüsün, Kaçak Saray’ın bir operasyon 
silahısın, dedik. Ve yarın, FETÖ’nün 
Savcıları, Yargıçları gibi, siz de kaça-
cak delik arayacaksınız. AKP’giller’in 
tüm taraftarları kaçacak delik araya-
cak. AKP üyeleri; “Ben kendim üye 
olmadım, benim haberim yokken üye 
yapmışlar”, diyecek. Tepedekilerse; 
“Tayyip bizi kandırdı. Bilemedik onun 
suçlu, mücrim ve hain olduğunu”, di-
yecekler dedik.

Yok öyle! 
Memleket sahipsiz değil. Biz Mus-

tafa Kemal’lerin, İnönü’lerin ve Ku-
vayimilliyeci atalarımızın önderlik 
ettiği, yüz binlerce şehidin kanlarıyla 
yoğrulmuş bu topraklarda kurduk bu 
Cumhuriyeti. Üç beş din cambazına, 
üç beş Amerikan devşirmesine bu va-
tanı teslim etmeyiz,  bu milleti teslim 
etmeyiz!

Bizi ve Yoldaşlarımızı hiç kimse 
korkutamaz, yıldıramaz, sindiremez. 
Biz Denizler’le, Mahirler’le birlik-
te Beyazıt’ta faşistlerle, bu dincilerin 
atalarıyla savaşırken üzerimize yay-
lım ateşler edildi; onları da tınmadık 
hiç. Onların mahkemelerinde, Faşist 
Cuntanın mahkemelerinde idamla 
yargılandık. Onlar da vız geldi bize.                  
Tayyipgiller nedir ki! Gölgesinden 
korkan Amerikan işbirlikçileri!

Eninde sonunda yenilecek bunlar 
arkadaşlar, göreceksiniz. Genç Yol-
daşlarım mutlaka tanık olacaklar buna. 
Ama ne yazık ki bunların yurtdışına 
kaçırdıkları trilyonlarca dolarlık ser-
vet, Halkın alınterinden gasp ettikleri 
servet, Amerika tarafından el konula-

rak yok edilecek, bunların Kaçak Sa-
ray’ı başlarına yıkıldığı zaman. Onları 
geri almamız, Katil Amerika’yı Orta-
doğu’dan defettikten sonra ancak gün-
deme gelecek.

Ne diyordu Aydınlanmanın temsil-
cisi, yiğit Bruno Engizisyon Mahke-
melerinde yargılanıp yakılarak ölüme 
mahkûm edildikten sonra?

“Sizler, beni ölüme mahkûm 
edenler, şu anda benden daha çok 
korkuyorsunuz.”

İşte Tayyipgiller’in tüm avaneleri 
de, Hâkim Savcıları da bizlerden ay-
nen korkuyorlar bu şekilde.

Bunlar ne yaparsa yapsınlar, enin-
de sonunda İyiler kazanacak. Bunlar 
ne derlerse desinler, “Dünya dönüyor.” 
Bunların Sahte Diploması ortaya çı-
kacak. Resmi evrakta sahtecilikleri, 
nitelikli dolandırıcılıkları, aşırdıkları 
trilyonlarca dolarlık servet; hepsi is-
patlanacak. Buna inancımız tam. Belki 
biz, ömür merdiveninin son günlerini 
yaşıyor olan arkadaşlarımız buna tanık 
olmayabiliriz. Ama siz gençler, yüzde 
yüz tanık olacaksınız arkadaşlar. FE-
TÖ’nün taraftarları bugün nasıl lanetle 
anılıyorlarsa, bunlar da yarın, kısa süre 
sonra aynı şekilde ihanetle anılıyor 
olacaklar.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
***

Av. Ayça Okur:
Değerli Basın Emekçileri, 
Sorularımıza cevap dahi vereme-

yen Hâkim ve Savcılarla hukuk mü-
cadelesini gerçekleştiren Halkın Kur-
tuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah 
Ankut’un avukatlarından Tacettin Ço-
lak’a söz veriyorum.

***
Av. Tacettin Çolak:
Saygıdeğer Arkadaşlar;
Esasında bizim bu davamız, başka 

bir davadan doğan bir dava idi. Yani 
davalar doğurmuştu. İstanbul 2’nci 
Asliye Ceza Mahkemesinde yaptığı 
savunma nedeniyle Sayın Genel Baş-
kan’ımıza ceza verildi. O duruşmadaki 
sözleri nedeniyle de bu dava açılmıştı.

Şimdi, dava doğurdu, bugün de Hâ-
kim kaçtı. Bizim de kaderimiz böyle…

Çünkü doğruları söyleyince; kor-
kusuzca, lafı eğip bükmeden, ikircik-
sizce, Sayın Genel Başkan’ın biraz 
önce yaptığı gibi, mahkeme salonunda 
da şimşek gibi gerçekler yüzüne haykı-
rılınca, Hâkim kaçtı…

27 yıllık meslek hayatımda ilk defa 
böyle bir olayla karşılaştım. Sıkıyö-
netim Mahkemelerinde savunmanlık 
yaptım. Devlet Güvenlik Mahkeme-
lerinde savunmanlık yaptım, aynı za-
manda bizler de yargılandık. 

Ama savunmayı yarıda bırakıp ka-
çan Hâkim ilk defa gördük, demek ki 
göreceğimiz varmış…

48’inci Asliye Ceza Mahkemesi 
Hâkimi Abdullah… Kendisi birinci 
tekil şahısla hitap ediyor duruşma sa-
lonunda; biz de kendine böyle hitap 
edeceğiz. Çünkü misliyle artık davra-
nacağız. 

Ey Abdullah Efendi!
Senin artık bağımsızlığın, tarafsız-

lığın hikâye… Bundan sonra hukuk 
adına ağzınla kuş tutsan hikâye… Sen 
kararını bu kaçkınlığınla vermiş du-
rumdasın. 10 Şubat 2021 tarihine du-
ruşmayı ertelemekle Sayın Nurullah 
Ankut’tan kaçamazsın!

Tek bir kaçışın var: Ya emekliliğini 
istersin ya da tayinini…

***
Genel Başkan’ımız Nurullah An-

kut’un Çağlayan 48’inci Asliye Ceza 
Mahkemesindeki bir sonraki AKP’gil-
ler yargılaması 2 Şubat 2021 tarihinde 
gerçekleştirilecektir. Tüm Halkımız ve 
Kamuoyu davetlidir.

15 Ekim 2021

HKP Genel Merkezi

Genel Başkan’ımız,
Halkımızın yakıştırmasıyla “HKP’li Dayı”

AKP’giller’i bir kez daha yargıladı!

Yıl: 17 / Sayı: 165 / 3 Kasım 2021
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Aşağıda bir olay anlatacağız İsma-
il Saymaz’ın yazısından. Sadece 

güncel, son bir örnek diye… Yoksa 
bu konuyla ilgili örnekler o kadar çok 
ki… Timur Soykan kitabını yazdı. 
Murat Ağırel yazdı. Yine İsmail Say-
maz kitabını yazdı. Barış’lar; Barış 
Pehlivan-Barış Terkoğlu yazdılar ki-
taplarını. Ve daha namuslu birçok ya-
zar yazdı buna benzer olayları.

Olay ne?
Okuyalım:

***
Bahçeli: İstifa edin HSK üyesi: 

Başüstüne
Hakimler ve Savcılar Kurulu 

(HSK) Birinci Daire üyesi olan Avu-
kat Hamit Kocabey geçen perşembe 
günü istifa etti.

Daha doğrusu, ettirildi.
HSK’ya MHP’nin kontenjanından 

atanan Kocabey, avukatı olduğu Dev-
let Bahçeli’nin talimatı üzerine “Ba-
şüstüne” dedi ve beşinci ayı dolmadan 
ayrıldı.

Bir gün sonra yaptığı açıklamada, 
“Genel Başkanımız Bahçeli ile yap-
tığımız istişareler sonucu istifa etmiş 
bulunuyorum” dedi.

HSK üyesi görev süresi bitmeden 
çekiliyor.

Herkesin burnuna kötü kokular ge-
liyor.

Bilhassa Bataklık’tan...
Kocabey’in oğlu müdahale etti 

mi?
İçişleri Bakanı Süleyman Soy-

lu’nun ‘Cumhuriyetin en büyük 
uyuşturucu operasyonu’ dediği Ba-
taklık, uyuşturucu kaçakçısı Çetin 
Gören ve Nejat Daş’ın eylemlerini 
kapsıyor. Ankara’da açılan 73 sanıklı 
davada uyuşturucu ticareti ve suçtan 
kaynaklanan malvarlığını aklama iddi-
ası yöneltiliyor.

Her neyse!
Bataklık Operasyonu için 30 Hazi-

ran 2020’de düğmeye basıldı.
Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi E.Ş., 

34 şüpheliyi tutukladı.
Daş ile irtibatlı olduğu iddia edi-

len Uğur Şener için yakalama kararı 
çıkarıldı.

Hâkim E.Ş.’ye yakın çevrenin id-
diasına göre şu gelişmeler yaşandı:

HSK üyesi Hamit Kocabey’in avu-
kat oğlu Nizamettin Kocabey, arkada-
şı olan Hakim E.Ş.’nin odasına geldi. 
İddiaya göre Kocabey, “Uğur Şener’i 
getireyim, yakalama kararı kaldırıl-
sın. Dosyadan para kazanacağım” 
dedi.

Avukat Kocabey, bir gün sonra fi-
rari Şener ile adliyeye geldi.

Odada beklerken...
Hakim E.Ş., o dönemin Anka-

ra Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın 
yanındaydı. Kocaman, iddiaya göre 
E.Ş.’ye “Bu dosya için 300 bin dolar 
alınmış. Sakın ha!” uyarısında bulun-
du.

Hakim E.Ş., dönüşte Kocabey’e 
“Senin bilmediğin şeyler var” dedi.

Kocabey sinirlendi.
“Bunu Kocaman’ın yanına bı-

rakmam” dedi.
O şüpheliye dava bile açılmadı
Hamit Kocabey’in çevresine göre 

bu anlatım bütünüyle yalan.
Bu çevreye göre Uğur Şener tu-

tuklanacak ve sonra tahliye vaadiyle 
yüksek miktarda para istenecekti. Söy-
lenti adliyede yayılınca Avukat Niza-
mettin Kocabey, Hâkim E.Ş.’ye “Bu 
adam günahsız, neden tutukluyor-
sunuz? Bunun hesabı mutlaka görü-
lür” dedi. Sesler yükseldi.

Kocabey’in yakın çevresi Şenel’in 
bir nöbetçi hâkim tarafından serbest 
bırakıldığına ve kovuşturmaya yer ol-
madığı yönünde karar verildiğine dik-
kat çekerek, borsa kurulmak istendiği-
ni iddia ediyor.

İlk boğulan, Kocaman
Gerilimin ilk kurbanı, HSK üyesi 

olmayı bekleyen Başsavcı Yüksel Ko-
caman oldu. Kocaman, Kasım 2020’de 
Yargıtay’a atandı.

Kocaman’ın terfi suretiyle tenzili 
rütbesinde Hamit Kocabey’in etkisi 
olduğu ileri sürüldü.

Kocabey’in diğer hedefi ise hakim 
E.Ş.’ydi.

Şentop kefil

Hakim E.Ş., 15 Temmuz’dan 
sonra FETÖ üyeliği suçlamasıyla 
soruşturuldu. İddiaya göre mahrem 
imam S.T. ile 2012-2013’te ankesörlü 
hattan görüşmüştü. Bu soruşturmada 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ha-
kim E.Ş.’ye şahit ve kefil oldu.

Şentop, 2 Mart 2017’de verdiği ifa-
dede, E.Ş.’nin 2012’den itibaren FETÖ 
hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Şöyle devam etti:
“17/25 Aralık öncesinden başla-

mak üzere FETÖ ile irtibatının ol-
madığına, tam aksine yararlı bilgiler 
vermek suretiyle mücadelenin yargı 
ayağına önemli katkılar sağladığına 
şahidim.”

E.Ş.’ye takipsizlik verildi.
HSK’daki dosyası işlemden kaldı-

rıldı.
E.Ş., Ankara 8. Sulh Ceza Hakim-

liği’ne atandı.
İkinci FETÖ soruşturması
Fakat Bataklık’tan sonra....
HSK Birinci Dairesi, Ocak 2021’de 

yeni kararnameyi hazırlarken, Hakim 
E.Ş.’nin adı kurula tıkadı. Kocabey, 
hâkimin FETÖ bağlantılı olduğunu sa-
vundu.

İskenderpaşa Tarikatı üyesi hâkim-
ler olarak bilinen Hak-Yol’cular “Ol-
maz” dedi.

Şentop da devreye girdi.
Kocabey, oylamada Ankara Başsav-

cılığı’nın E.Ş.’yi mahrem imamla bağ-
lantılı gösteren 26 Mayıs 2017 tarihli 
üç sayfalık yazısını, irtibat şemasını, 
Şentop’un ifade tutanağını zarfa koydu.

HSK, direnemedi.
Hakim E.Ş., Ankara 6. Ağır Ceza 

Mahkemesi’ne kaydırıldı.
Yine bu yıl Edirne’de yakalanan 

bir FETÖ’cünün ifadesi üzerine Ha-
kim E.Ş. hakkında HSK inceleme izni 
verdi.

E.Ş., yakın çevresine FETÖ ile 
2012’den beri mücadele verdiğini 
ve tanığının Şentop olduğunu söylü-
yor. Kocabey ise çevresine E.Ş.’nin 
Hak-Yol’cular ve Şentop tarafından 
korunduğunu anlatıyor.

HSK’da ihraçlar görüşülecekti
Bu arada HSK üyesi Hamit Koca-

bey, 26 Mayıs 2021’de bir kez daha 
Birinci Daire’nin üyeliğine seçildi.

Son hafta, ihraç edilecek ve açığa 
alınacak olan hâkim ve savcılar görü-
şülecekti.

Hâkim E.Ş. de listedeydi.
Şentop, ihraç çıkmaması için Bah-

çeli ile görüştü.
Kocabey’e “Oylamaya katılma” 

önerisinde bulunuldu.
Kocabey, her hafta olduğu üzere 

pazartesi günü Bahçeli’nin makamına 
gitti. Sohbette “AK Parti gidiyor, bizi 
de beraberinde götürüyor, bir çare 
bulmak lazım” dedi.

Bahçeli yanıt vermedi.
Bahçeli: İstifa edin
Geçen perşembe sabahı Hamit Ko-

cabey’in telefonu çaldı.
MHP’den aranıyordu.
Derhal genel merkeze gitti.
Bahçeli, baş başa görüştüğü Koca-

bey’e şöyle dedi:
“Bir karar verdim. Bu kararı 

çok zor verdim. 24 saat düşündüm. 
Hareketimizin selameti için sizden 
bir şey rica ediyorum. Çok büyük 
hizmetler ettiniz. Bir dik duruş daha 
bekliyorum sizden.”

Kocabey, “Emredin” dedi.
Bahçeli, “İstifa edin” diye ekledi.
Kocabey, “Başüstüne efendim” 

şeklinde karşılık verdi.
Dilekçesini yazdı ve aynı gün Ada-

let Bakanı Abdülhamit Gül’e verdi.
Akşam MHP Basın’dan istifa habe-

ri duyuruldu. Daire üyeleri ve kamuo-
yu istifayı bu şekilde öğrendi.

Bahçeli, bir gün sonra Kocabey’i 
tekrar partiye çağırdı.

Şunları söyledi:

“Çok büyük hizmetiniz oldu. Son 
görevinizi hiçbir şey sormadan yap-
tınız. Şahsınıza karşı hiçbir olum-
suzluk yoktur. Bu Cumhur İttifakı 
ile ilgili meseledir. Şimdi onlar dü-
şünsün. Görsünler. Biz aday göster-
meyeceğiz. Haydi, senin yerine biri-
ni seçsinler.”

Ardından Bahçeli, ”Bir fotoğraf 
çektirelim” dedi.

Fotoğraf çekildi.
Bahçeli, ”Bir açıklama hazırla-

yıp gönderin, onu düzelteceğim, o 
şekilde paylaşalım” dedi. Kocabey’in 
yazdığı metin Bahçeli tarafından dü-
zenlendikten sonra çekilen fotoğrafla 
birlikte istifa açıklaması olarak yayın-
landı.

İddiaya göre...
Bahçeli, o gün Adalet Bakanı 

Gül’ün telefonlarına çıkmadı ve ara-
malarına dönmedi.

Kocabey’e yakın çevreler kararın 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, hükümete 
ve AK Parti’ye mesaj olduğunu iddia 
ediyor.

Bataklık’ta üç kurban
Bataklık’ta şimdiye kadar üç kişi 

boğuldu.
Bir başsavcı, bir hâkim ve bir HSK 

üyesini içine çekti balçık.
Koku bütün adliyeyi sarıyor.
(https://halktv.com.tr/makale/bah-

celi-istifa-ediniz-hsk-uyesi-basustu-
ne-650666)

***
Bu olayla ilgili bir gelişme daha 

oldu geçtiğimiz günlerde. Avukat Ni-
zamettin Kocabey, Saray’ın Arka Bah-
çelisinin avukatlığından da azledildi…

Olay bu. Şimdi soralım:
Bu Yargıdan Adalet beklenir mi? 

Bu Yargıdan Adalet çıkar mı?
Bir Avukat oğul; mafya, çete lider-

lerini savunur, onları hukuksuz bir şe-
kilde, rüşvetle, nüfuz ticaretiyle, suçu 
gizleyerek ve suç işleyerek önce tahli-
ye sonra beraat ettirmek ister.

Bir Başsavcı; “Bu dosya için 300 
bin dolar alınmış. Sakın ha!” uyarı-
sında bulunur. Ama hiçbir şey yapmaz. 
Aldığı bilgiler ışığında bu kişiler hak-
kında soruşturma başlatmaz, dava aç-
maz… Açamaz.

Bir Hâkim nüfuz ticareti yapar, ma-
kamını kullanır.

Bir Hâkim (dosyaya bakan) FE-
TÖ’cülükten soruşturulur, Bakanı “o 
itirafçı”, der, böylece kurtulur-kurta-
rılır.

Bir Nöbetçi Hâkim; suçluyu ser-
best bırakır ve kovuşturmaya yer ol-
madığı yönünde karar verir. Ona hiçbir 
şey olmaz.

Sonra; “Gerilimin ilk kurbanı, 
HSK üyesi olmayı bekleyen Başsavcı 
Yüksel Kocaman ol”ur, ve tenzili rütbe 
ile “Kasım 2020’de Yargıtay’a atan”ır.

Nüfuz ticareti yapan Hâkim baba; 
istifa ettiğiyle kalır.

Avukat oğul; MHP Genel Başkan-
lığının avukatlığından azledilir. O da 
şimdilik…

Cezaya(!) bak… Cezalara(!) bak…
Tarikatlar, cemaatler, partiler iç içe 

geçmiş “Adalet” dağıtıyorlar, bunun 
adı da “tarafsız ve bağımsız yargı” olu-
yor öyle mi?

Güldürmeyin insanı. Gülerler kedi-
nin çamaşır yıkayışına…

Ya bunları buralara atayanlar? On-
lara ne olur?

Bakan hem de Adalet Bakanı Ab-
dülhamid Gül, Bakanlığını yapmaya 
devam eder.

MHP Genel Başkanı, Genel Baş-
kanlığını yapmaya devam eder.

Bu Yargı Sistemi tıkır tıkır işleme-
ye(!) devam eder.

Bu Yargıdan Adalet umulur mu?

HSK’nin yapısı nedir ve üye-
lerinin seçimi nasıl yapılır?
Peki, bu hâkimler nasıl atanır? Hâ-

kimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ne 
yapar?

Yasaya göre:
“(6) Kurul, görevlerini yerine 

getirirken ve yetkilerini kullanırken 
bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, 
merci veya kişi, Kurula emir ve ta-
limat veremez.

“(7) Kurul, mahkemelerin ba-
ğımsızlığı ile hâkimlik ve savcılık 
teminatı esaslarını gözeterek adalet, 
tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük, 
tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve liyakat 

ilkeleri çerçevesinde görev yapar”-
mış!

Hadi canım sen de!
Saray’ın Arka Bahçelisi emrediyor 

Kurul üyesi oluyor, emrediyor istifa 
ediyor!

Bir emirle gelen, bir emirle de gidi-
yor gördüğümüz gibi.

Vay anam vay!
“Hakim Teminatı”na bak! “tarafsız 

ve bağımsız yargı”ya bak!
“… adalet, tarafsızlık, doğruluk ve 

dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve 
liyakat”a bak!

Peki, gerçekte ne yapar HSK?
Kendisini atayanların verdikleri 

görevleri.
Nasıl atanırlar?
2017 yılında yapılan Anayasa de-

ğişiklikleriyle Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun yapısı değiştirildi. 
Ve şöyle oldu HSK Kanununa göre:

Kurul on üç üyeden oluşur; iki dai-
re halinde çalışır.

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. 
Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun 
tabiî üyesidir.

Kurulun 4 üyesini “Cumhurbaşka-
nı” atar. 7 üyesini Meclis seçer.

(Ayrıntılı bilgi için: https://
www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMe-
tin/1.5.2709.pdf)

Bir peki daha diyelim ve soralım:
Meclisçe seçilecek 7 aday nasıl se-

çilir? Liyakate göre mi? Başvuru sıra-
sına göre mi? Neye göre?

Ne ona ne buna:
Meclisteki Partilerin anlaşmasına 

göre!
Evet aynen öyle seçilirler:
“HSK seçiminde uzlaşı sağlandı
“HSK için 4 üye Cumhur İttifa-

kı, 3 üye Millet İttifakı’nın önerisiyle 
seçilecek

“HÂKIMLER ve Savcılar Kuru-
lu’na (HSK) TBMM tarafından se-
çilecek 7 üyenin ismi üzerine uzlaşı 
sağlandı. Kurul’un 7 üyesinden 4’ü 
Cumhur İttifakı’nı temsil eden AK 
Parti ve MHP kontenjanından, 3 üye-
si ise Millet İttifakı’nın ortakları CHP 
ve İYİ Parti kontenjanından belirle-
necek. HSK’de, Adalet Bakanı ve Ba-
kan Yardımcısı haricindeki 11 üyenin 
görev süresi 7 Haziran’da sona ere-
cek. 2017’de yapılan Anayasa değişik-
liği doğrultusunda HSK’nin 7 üyesi 
ilk kez TBMM tarafından seçilecek. 
Dün toplam 114 aday adayı seçime 
girdi. Yaklaşık iki saat süren seçimde, 
HSK üyeliği için 21 aday belirlendi. 
Cumhur İttifakı kontenjanından 3 
ismin AK Parti, 1 ismin MHP kon-
tenjanından, Millet İttifakı’nda 1 
ismin CHP, 2 ismin ise İYİ Parti’nin 
kontenjanından seçilmesi üzerinde 
uzlaşıldı. AK Parti Yargıtay’dan Er-
gün Şahin, Danıştay’dan Aysel Demi-
rel ve avukat kontenjanından Bilal 
Temel’i, MHP halen HSK üyesi olan 
Hamit Kocabey’i önerdi. CHP Yar-
gıtay kontenjanından Ömür Topaç’ı, 
İYİ Parti de Yargıtay kontenjanından 
Sinan Esen ve öğretim üyesi konten-
janından Cumhur Şahin’i HSK üyeli-
ği için gösterdi. TBMM Genel Kuru-
lu, 7 Haziran’a kadar 7 HSK üyesini 
seçecek.” (https://www.sabah.com.tr/
gundem/2021/05/21/hsk-seciminde-uz-
lasi-saglandi)

İşte Yargı bu!
İşte Adalet dağıtacak kurum bu!
Seçenleri bu! Seçilenleri bu!
Meclisi bu! İktidarı bu! Muhalefeti 

bu!
Yani yok aslında birbirlerinden 

farkları; sadece adları değişik…
O zaman ne oluyor?
Tabiî sonuç da haberimizde olduğu 

gibi oluyor. Başka türlüsü de olamaz 
zaten.

Hâkim, kendisini seçenlerin istek-
lerine göre karar vermezse en azından 
bir daha seçilemez.

Kurulun Başkanı Adalet Bakanı, 
Bakanlık Müsteşarı doğal üyesi, 4’ü 
olmayan Cumhurbaşkanınca seçilen, 
kalan 7’si Partilerce seçilen bir Kurul-
dan Adalet beklenir mi? Beklenebilir 
mi?

Beklenmez! Beklenemez!
Adalet de sağlayamıyor zaten gör-

düğümüz gibi.
Yazımıza konu ettiğimiz olay da 

bunun en güncel, en somut kanıtı değil 
mi?

Yani herkes biliyor, Yargının bağım-
sız ve tarafsız olmadığını, hâkim temi-
natı diye bir şeyin olmadığını. Bu yargı-
dan da asla Adalet beklenemeyeceğini…

Şimdi bu gerçekliği, bir de Hal-

kın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı 
Sayın Nurullah Ankut’un Leonard 
Cohen’den aktardığı Herkes bili-
yor-Everybody knows adlı şarkıyla 
gösterelim:

Herkes biliyor, zarların hileli ol-
duğunu.

herkes katlanıyor buna, çaresiz-
lik içinde…

Herkes biliyor, savaşın bittiğini.
herkes biliyor, iyi adamların kay-

bettiğini.
 
Herkes biliyor, dövüşün hileli ol-

duğunu,
fakirler fakir kalır, zenginler 

zenginleşir.
hep böyle gider,
herkes biliyor.
 
Herkes biliyor, geminin su aldı-

ğını,
herkes biliyor, kaptanın yalan 

söylediğini.
herkeste bu buruk duygular,
sanki babaları ya da köpekleri 

ölmüş gibi.
 
Herkes ceplerine konuşur,
herkes bir kutu çikolata
ve uzun bir gül ister.
herkes biliyor.

Gerçek Adalet,
Halkın Adaleti nasıl sağlanır?

Nasıl sağlanacak?

Bunu da önce Halkın Kurtuluş Par-
tisi Programı’ndan okuyalım:

“HÜRRİYETİN İNSANI:
Örgütlü Halk

“(Tepeden Tırnağa Örgütlenme)
“7- HALK ÖRGÜTLERİ: Bu-

gün devletin sırtına fuzuli olarak 
yükletilmiş hadsiz hesapsız görevleri 
kendi üzerlerine alacak. Öyle tam 
örgütlü halk haline girebilmemiz 
için, yalnız şehir ve köy ahalisi değil, 
öğretmen, adliyeci ve memurlar da 
özgür sendikalar, serbest birlikler, 
dernekler, kulüpler ile örgütlene-
cekler. O sayede en cılız birey bile 
örgütüne arkasını dayayarak, hak-
kını yorulmadan arayacak. Dağınık 
ulus, en doğal haklarını arayamayan 
mazlum ulus kavramı kalkacak.

“HÜRRİYETİN MÜEYYİDESİ 
(YAPTIRMA GÜCÜ):

“Adalet Bağımsızlığı (Halkın Ada-
leti)

“9- HÂKİMLER: Millet adına 
kanunları uygulayabilmek için, mil-
let tarafından seçilecekler. Asker, si-
vil adalet ikiliği kalkacak.

“10- HUKUKÇU SENDİKALA-
RI: Savcılar ve avukatlar da dâhil, 
bütün meslekten adliyecilerin sicille-
rini tutacak, terfilerinde esas alına-
cak başarı grafiklerini hazırlayacak 
ve mesleki çıkarlarını koruyacak.

“11- ADALET KONGRESİ: Her 
yıl, bütün hukukçuların temsilcileri-
ni toplayıp mevzuattaki genel gidiş 
ve uygulamalar üzerinde etütler ya-
pacak ve ANAYASA MAHKEME-
Sİ’nin antidemokratik konulardaki 
faaliyetini inceleyecek.”

Gördüğümüz gibi,
1- Öncelikle bütün hukukçular; 

Avukatlar, Savcılar ve Hâkimler ser-
bestçe Sendika kurabilecekler ve Sen-
dikaları aracılığıyla haklarını arayabi-
lecekler.

2- Hâkimler, şimdi olduğu gibi 
Cumhurbaşkanınca, Meclisçe değil, 
Halk tarafından seçilecekler.

Peki, bu nasıl olacak?
Bunu da Türkiye Devrimi’nin Ön-

deri Hikmet Kıvılcımlı, 1957 Seçimle-
ri sırasında Sirkeci Meydanı’nda yaptı-
ğı konuşmada somutlar:

***
İkinci büyük derdimiz, mütemadi-

yen elde bir bayrak gibi dalgalandırılan, 
gene büyük bir laf etrafında geçiyor. 
Bu büyük laf, her gün işitiriz, bütün VP 
haricindeki kendine muhalif süsü veren 
bütün öteki partilerin ağzında pelesenk 
haline gelmiştir: Hâkimlerin teminatı 
diye bir lâf tutturulmuştur.

Hâkim teminatı ne demektir?
Buna da hiçbir parti açık bir şey 

söylemiyor.
Vatandaşlar mı, millet mi hâkime 

teminat versin? Fakat hâkim millete 
nasıl teminat verecek?

Bu Yargıdan Adalet beklenir mi?..
Bir olay, kaç sonuç?..

M. Gürdal Çıngı
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“Marti’nin dediği gibi, onursuz in-
sanların olduğu yerde, pek çok insanın 
onurunu içlerinde taşıyan insanlar var-
dır! Bu sözlere, içlerinde tüm dünyanın 
onurunu taşıyan kişiler de vardır ve Che 
de onlardan biridir diye ekleyebiliriz!”

Küba Halkının yiğit önderi Fidel Yol-
daş böyle tanımlıyor silah arkadaşını, dos-
tunu. 

Neden mi dünyanın onurunu içinde 
yaşıyor Kahraman Gerilla?

Kim İl Sung Yoldaş versin yanıtını:
“Ortaçağ’ın dini ve politik düzen-

bazlıklarıyla maskelenmiş sömürü yön-
temlerini, açık ve ahlâkdışı, dolaysız ve 
acımasız çağdaş sömürü yöntemleriyle 
değiştiren ve insanı alım-satım değeri 
haline dönüştüren modern burjuvazi-
nin tarihin kanlı sahnesine çıkmasından 
bu yana geçen uzun süre içersinde, çağ-
dışı ve çürümüş her şeyi yok etmek ve 
toplumun tüm toplumsal yapısını yeni-
den, devrimci biçimde örgütlemek, ko-
kuşmuş, lanetlenmiş toplumun üstyapı-
sını parçalamak ve yeni, özgür ve mutlu 
bir toplumun doğuşunu hazırlamak için 
yeryüzünde nice komünist ve devrimci 
kanlarını duraksamaksızın döktü ve 
hayatını devrimci fırtınalarda yitirdi. 
Hayatını hiç duraksamaksızın bu kutsal 
mücadeleye adayan Che Guevara, en 
onurlu biçimde, dünya kahramanları 
mertebesine ulaştı.”

Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut 
anlatıyor:

“İnsanlığın genel geçer ortak değer-
leri vardır.

“Nedir bunlar?
“Dürüst olmak, sevgi dolu bir yü-

reğe sahip olmak, hoşgörülü olmak. İn-
sanları eşit görmek yani rengine, dinine, 

mesleğine bakmadan. Ve adil olmak, 
merhametli olmak.”

İşte Kahraman Gerilla Che, insanlığın 
bu ortak değerlerini Cesaret Vatanına sahip 
kişiliğinde topladı, insanlığın kurtuluşuna, 
bu ortak değerlere kavuşmasına kendini 
adadı, bu uğurda, pek çok fedakârlığı, zor-
luğu, çileyi, acıyı, zulmü, çabayı göze aldı. 
Bu yüzden bütün dünyanın onurunu içinde 
yaşıyor, bu yüzden insanlığın unutulmasına 
izin vermeyeceği kahramanlar arasında aldı 
yerini ve “Che, bugün tüm ezilenler, tüm 
sömürülenler, tüm yurtsever ve demok-
ratik güçler için, tüm devrimciler için sü-
rekli ve yenilmez bir simgeye dönüştü.”

 Küba Halkının önderi, Che Yoldaş’ın 
komutanı, kader birliği ettiği Fidel Castro 
Yoldaş anlatsın Kahraman Gerilla’nın ör-
nek kişiliğini:

***
 “Che insana inanırdı. İnsana inanma-

yan, insanın yola gelmez bir hayvan oldu-
ğunu, ancak önüne ot atıldığında yararlı bir 
iş yapacağını, havuçla kandırılıp sopayla 
cezalandırılacağını sanan biri asla devrim-
ci olamaz; buna inanan, böyle düşünen biri 
asla sosyalist olamaz; buna inanan, böyle 
düşünen biri asla komünist olamaz.”

“Hiçten, sıfırdan başlayarak zafere 
ulaşan devrimimiz insana inancın örneği-
dir. Ne tek bir silahımız, ne de paramız var-
dı, mücadeleyi başlatanın adını bile kimse 
bilmiyordu, yine de onların tüm gücüne, 
yüz milyonlarca pesoluk servetlerine, bin-
lerce askerine karşı koyduk ve devrimimiz 
zafere erişti, çünkü insana inanıyorduk. 
Yalnızca zafere erişmekle kalmadık, em-
peryalizme de karşı koyduk, devrimimizi 
bugüne ulaştırdık, (...) insana inanmasay-
dık bütün bunları nasıl yapardık?

“Che her şeyden önce eylem adamı, 

asker, lider, gerillacı, her şeyde en önde 
olan örnek bir insan, ilk önce kendisinin 
yapmayacağı bir şeyi başkalarından asla 
istemeyen bir kişi, doğruluk, dürüstlük 
simgesi, tertemiz ruhlu, cesur, yoldaşlarını 
daima destekleyen bir kişi olarak tanınır.”

“Che, olağanüstü yetenekli askeri li-
derdi. Ama biz Che’yi hatırladığımızda, 
Che’yi düşündüğümüzde, temelde onun 
askeri başarılarını düşünmeyiz. Hayır! Sa-
vaş bir araçtır, amaç değildir. Savaş dev-
rimcilerin elinde bir alettir. Önemli olan 
devrimdir, devrimci duygular, devrimci 
erdemlerdir.”

“(...) Emsalsiz bir eylem adamıydı, 
ama Che yalnızca benzeri görülmemiş bir 
eylem adamı değildi, engin bir hayal gü-
cüne, büyük bir zekâya sahipti, geniş kül-
türlüydü, derin düşünürdü. Onun kişiliğin-
de bir düşünce adamıyla bir eylem adamı 
birleşmişti.                                                             

“Che yalnızca düşünce adamı -derin 
düşünceler adamı- ve eylem adamı ol-
mak gibi çifte özellik taşımakla kalmaz, 
bir devrimcinin sahip olduğu erdemlerin 
tam anlatımı diye tanımlanabilecek tüm 
yüksek nitelikleri kendinde toplardı. Son 
derece dürüsttü, onuruna yüce bir değer 
verirdi, kesinlikle içtenlikliydi, günlük 
yaşamında, bulduğuyla yetinen bir kişiy-
di, çok yalın bir hayat sürerdi, davranışla-
rında en küçük bir kusur bulunmazdı. Bu 
erdemleriyle, gerçek bir devrimci örneği 
oluşturuyordu.”

“Bir başka niteliği daha vardı, ne zekâ, 
ne de irade özelliğiydi, mücadeleden, ya 
da deneyimden kaynaklanan bir nitelik de 
değildi, yüreğinin özelliğiydi: Che olağa-
nüstü sevecen, olağanüstü duyguluydu.

“Che, bu kıtanın ezilenlerinin, sömü-
rülenlerinin, çıkarlarını ve davasını savu-
nurken öldü. Che, bu dünyanın yoksulları-
nın, aşağılananlarının davasını savunurken 
öldü. Bu davayı savunurken gösterdiği 

örnek davranışı ve fedakârlığı, en gözü 
dönmüş düşmanları tarafından bile tartı-
şılamaz.”

 “O, bize devrimci düşüncesini, dev-
rimci erdemlerini bıraktı. Bize karakterini, 
iradesini, dayanıklılığını, çalışma anlayışı-
nı miras bıraktı. Tek kelime ile bize örne-
ğini miras bıraktı.

“Che’nin örneğine, her zaman esin-
lenmek için bakmalıyız; mücadelede esin 
için, dayanıklılıkta esin için, düşmanla 
uzlaşmazlıkta esin için, enternasyonalist 
duygularda esin için bakmalıyız bu örne-
ğe.

 “Çalışmaya karşı tutumuyla, kendi 
örneğine dayalı öğretim ve eğitim yönte-
miyle, her şeyde öncü olmak isteğiyle, en 
zor, en ağır, en çok fedakârlık gerektiren 
görevler için hemen öne atılmasıyla; dava 
uğruna canını vermeye her an hazır bir kişi 
olarak, başkaları için canını vermeye her 
an hazır bir kişi olarak, gerçek dayanışma 
timsali kişi olarak, yoldaşlarını asla hayal 
kırıklığına uğratmayan insan, söyledikle-
riyle yaptıkları, öğrettikleriyle pratiğe uy-
guladıkları arasında hiçbir çelişki bulun-
mayan insan, sade insan, kusursuz insan, 
düşünce ve eylem adamı olarak simgele-
diği her şeyle Che’den örnek alınmalıdır.”

***
Nasıl unutulur böyle niteliklere sahip 

olan bir insan? Dünyanın ezilen ve sö-
mürülen halkları nasıl izin verir böyle bir 
Kahramanın unutulmasına?

Nitekim unutulmadı Kahraman Geril-
la Che. 54 yıldır AB-D Emperyalistlerine 
karşı direnen halkların bayrağı oldu. Maz-
lum Halkların sesi oldu. Ezilen insanların 
çığlığı oldu.

“Devrimin ideoloji ateşini bizlere 
kulan veren dünyanın bütün köşeleri-
ne, Amerika’nın bütün uzak köşelerine 
taşımak görevimizdir”, diyordu Che. Be-
dence aramızda değil ama Kahraman Ge-

rilla, 54 yıldır bu görevine devam ediyor…
Diyordu ki Che:
“Dünyadaki tüm yoksulluğa, tüm 

sömürüye ve haksızlığa karşı duyarlı 
olmak gerekir. Marti’nin pek çok kez 
anılan, başucumuza, en görünür yere 
koymamız gereken bir sözünde dile ge-
tirdiği gibi duyguyu beslemeliyiz hep; 
Marti şöyle der: ‘Gerçekten insan olan 
herkes, başkasına atılan tokadın acısını 
kendi yanağında duymalıdır.’”

Başkasına atılan tokadın acısını ken-
di yanağında hissetmeyi en büyük erdem 
sayan, bu sözü başucumuza koymayı, bu 
duyguyu sürekli beslemeyi öğütleyen Er-
nesto Che Guevara’lar unutulamaz!

Yüreklerimizi, usta elindeki bir ens-
trümanın telleri gibi titreten Kübalı Yi-
ğit Devrimciler Devrim Ateşini Küba’da 
harladılar. Bu topraklarda İkinci Kurtuluş 
Savaşçıları Halkın Kurtuluş Partisi har-
landıracak Devrim Ateşini. Biz sahibiz bu 
topraklarda devrimci erdemlere, yiğitliğe, 
bilgeliğe. Çünkü bizler Marks-Engels-Le-
nin Ustalardan sonra İşçi Sınıfı Biliminin 
geliştiricisi Hikmet Kıvılcımlı’nın öğren-
cileriyiz. Biz başaracağız, arkamıza aldığı-
mız halkımızla birlikte. Çünkü biz sahibiz 
Che Yoldaş’ın, bir öncüde olması gerekti-
ğini belirttiği niteliklere.

Her türlü acıyı, zorluğu, çileyi göze 
alan, gerilemek nedir bilmeyen, bu toprak-
ların Gerçek Devrimcileri, Cesaret Vatanı-
na sahip İkinci Kurtuluş Savaşçıları olan, 
Vatan aşkını söylemekten ve gereğini yap-
maktan korkar hale gelmektense ölmeyi 
yeğ tutan Halkın Kurtuluş Partililer olarak 
sözümüzdür:

Omuzlarımıza yüklenen Devrim gö-
revimizi yerine getireceğiz!

9 Ekim 2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Her gün yeni bir vurgunları, 
soygunları, peşkeşleri açığa 

çıkıyor, AKP’giller’in ve onlara 
yandaşlık eden Parababalarının. 
Alıştırdılar Halkımızı, artık 
kanıksanır oldu, neredeyse üçüncü 
sayfa haberleri gibi algılanıyor bu tür 
haberler. O kadar olağan hale geldi bu 
anormallikler, artık vurgun, soygun, 
kamu malı peşkeşi milyar dolarları 
bulmazsa haber değeri taşımayacak. 
AKP’giller finale yaklaşırlarken, ne 
kadar götürebilirsek kâr mantığıyla 
yaklaşıyorlar. Zaten dünyaya bakışları 
da daha fazla kâr, daha fazla rant, 
daha fazla vurgun olunca, Emekçi 
Halkımıza anormal gelen her şey 
Halkımızın kanını emen sülüklere çok 
normal geliyor.

Ama biz İkinci Kurtuluş 
Savaşçıları, tüyü bitmemiş yetimin 
hakkını savunmayı, korumayı, halka 
çektirilen zulümlerin hesabını sormayı 
görev edinmiş Gerçek Devrimciler, 
bu yapılanlara alışamayız, 
kanıksanmasına da izin vermeyiz.

Yıldırım Demirören’e peşkeş 
çekilen Ziraat Bankasının içinin 
boşaltılmasına da sessiz kalamazdık, 
sessiz kalmadık. Tarihe not düşmek, 
bu suçları da kayıt altına aldırmak 
için bir kez daha suç duyurusunda 
bulunduk.

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

***
Değerli Halkımız; 
Yine Ziraat Bankası, yine peşkeş, 

yine yandaş sermayedar Yıldırım 
Demirören...

Ziraat Bankası ile Yıldırım 
Demirören arasındaki AKP’giller’e 

yandaşlık etmekten kaynaklı peşkeş 
ilişkisinin yeni bir boyutu daha 
kamuoyuna yansıdı.

Ziraat Bankası, kredi karşılığı 
aldığı araziyi “en şanslı golfçu” olarak 
nam salan Yıldırım Demirören’e 
kiraladı.

Yandaş Demirören, Ziraat 
Bankasından 300 milyon dolar ve 
1 milyar 118 milyon lira tutarında 
kredi çekiyor. Krediye teminat olarak 
gösterilen, özel amaçlara tahsis 
edilen 10 milyon dolar değerinde bir 
arazi Ziraat Bankasına 320 milyon 
dolara satılıyor. Teminat olarak 
gösterilen bu arazinin kredi borcunu 
ve faizlerini ödemeyen yandaş 
Yıldırım Demirören’e,  aynı arazi 
Ziraat Bankası tarafından 5 yıllığına, 
toplamda 15 milyon liraya kiraya 
veriliyor.

Nasıl sessiz kalınır bu peşkeşe...
Nasıl insanın vicdanı sızlamaz 

Kamunun kaynaklarının heder 
edilmesine...

Nasıl isyan edilmez bu kadar 
pervasızlığa...

Acaba Ziraat Bankası yöneticileri, 
çektiği tüketici, konut, otomobil 
kredisini geri ödeyemeyen bir 
memura, işçiye, köylüye, esnafa aynı 

pervasızlıkta davranıyor mu?
Asla!
Ödemeyi geciktirmeye gör. 

İhtarlar, maaşa, ücrete blokeler, mala, 
mülke icralar. Halkımızın ümüğüne 
çökerler.

Saygıdeğer Halkımız,
Ziraat Bankası sıradan bir banka 

değildir. Çiftçilere kolaylık sağlamak 
ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak 
için kurulan bir Kamu Bankasıdır.

Ziraat Bankasının kaynakları 
bilerek ve isteyerek, yandaş 
Parababası Yıldırım Demirören’e 
peşkeş çekilerek zarar ettirilmektedir.

Ülkemizin en Haksever, en 
Vatansever Partisi Halkın Kurtuluş 
Partisi olarak, bu hak yemeye, bu 
peşkeşe sessiz kalamazdık. Vicdanımız 
elvermez Halkın parasının hak 
yiyenlere dağıtılmasına. Bir kez daha 
bu vurgunu yargıya taşıdık. 10 milyon 
dolar değerindeki bu arazinin 320 
milyon dolara Ziraat Bankasına geri 
satılmasını 26 Temmuz 2021 tarihinde 
yargıya taşımış, sorumlular hakkında 
suç duyurusunda bulunmuştuk. Ama 
Savcılık, bu tür suç duyurularında 
alışkanlık haline getirdikleri SYOK 
vermişti. Ama biz her yeni çıkan belge 
ve bilgiler doğrultusunda Tarihe not 

düşmeye, bu peşkeşleri, vurgunları 
kayıt altına aldırmaya devam edeceğiz.

Namuslu gazetecilerin ortaya 
çıkardığı yeni belge ve bilgi 
doğrultusunda, Recep Tayyip 
ERDOĞAN, Berat ALBAYRAK, 
Lütfü ELVAN, Ziraat Bankasının Eski 
ve Yeni Genel Müdürü, 2018-2021 
yılları arasında görev yapan Ziraat 
Bankası Müdür Yardımcıları, Ziraat 
Bankası Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Yıldırım Demirören hakkında,

“Nitelikli Dolandırıcılık”,
“İrtikap”,
“Görevi Kötüye Kullanma”,
“Kamu Görevlisinin Suçu 

Bildirmemesi” suçlarını işledikleri 
için suç duyurusunda bulunduk.

Kamunun menfaatini ve kamusal 
değerleri korumak adına ortaya yeni 
çıkan iddialar doğrultusunda suç 
duyurusunda bulunmayı görev bildik.

Az da olsa vicdanı olan ve az da 
olsa hukuk nosyonu olan Savcılar 
kalmışsa, bu suç duyurumuz ihbar 
kabul edilir, soruşturma başlatılır. 
Umarız kalmıştır.

1 Kasım 2021 

HKP Genel Merkezi

Partimizden Ziraat Bankasını soyup 
soğana çevirenlere suç duyurusu

Tüm dünyanın onurunu içinde taşıyan
Kahraman Gerilla Ernesto Che Guevara

İşin asıl çözülecek noktası bu değil 
midir?

Hâkim bir insandır. Bütün bir mil-
let ona bir teminat versin.

Ama buna karşılık, milletin hâ-
kimden karşılıklı olarak bir teminat 
istemek hakkı değil midir? Buna dair 
hangi parti ortaya ne koyuyor?

Boş lâflar…
Hiçbir parti demiyor ki, hâkime şu 

teminatı vereceğim; ama millete karşı 
da hâkimin şu teminatı olacak, diyemi-
yor. İşte CHP, davulu her gün dövülen, 
bütün Türkiye basınının üstüne bağdaş 
kurmuş oturmuş, muazzam örgütüyle 
milletin üzerinde hâlâ etkisini devam 
ettirmeye çalışan Halk Partisi dediği-
miz parti teklif etmiş. Daha dün neşret-
tiği [yayımladığı] seçim propagandası 
risalesinde [broşüründe] der ki:

Hâkim teminatı yüksek şûra ile te-
min edilir.

Ne oldu vatandaşlarım?
Hâkimi temin edeceğiz ama onun 

üstüne bir de yüksek şûra, beş on ki-
şiden ibaret bir heyet daha kuracağız. 
Yani yukarıdan. Yani seçtiğimiz kendi-

mize yarar beş on kişiyi getirip suyun 
başına, hâkimlerin üzerine, partilerin 
üzerine… yine etki edeceğiz.

Bu mudur hâkime verilen teminat?
Bugün bir Adliye Bakanı, hâkimi 

tutup oradan oraya atıyor; o zaman al 
sana “yüksek şûra” dediğimiz hâkim-
ler heyeti, hâkimleri yine dama taşına 
çevirecek.

Böyle hâkim teminatı olur mu? Bu-
nun teminat neresinde?

Hangi parti iktidara geçerse, gene 
hâkimler şûrasını elinde tutacak, iste-
diği gibi, adliye cihazı üzerinde boru-
sunu öttürecek. Böyle hâkim teminatı 
olmaz vatandaşlarım…

Fakat millete karşı bu teminat büs-
bütün yolsuzdur, yersizdir ve imkân-
sızdır.

VP, gene anayasa teklifi olarak hâ-
kimlerin teminatını bir kelime ile gayet 
basite irca ederek [indirgeyerek] halle-
diyor.

Diyor ki, Hâkim nedir?
Anayasamız açıklamış: Hâkim, 

millet namına icra-i kaza eden [yargı-
lama yapan] insanlardır. Yani hâkim 

de, senin, benim, milletimizin adına 
yargısını yapıyor, hüküm veriyor. Yani 
senin, benim adıma iradesini kullanı-
yor. Yani hâkim de, yine benim veki-
lim!

Kanun açıkça diyor ki: Hâkimler 
milletin her gün bir araya gelip yapa-
mayacakları işi, millet namına oturup 
yapacaktır. O halde yine benim tayin 
edeceğim vekilimdir. Hâlbuki hâkimi-
mi ben tayin edemiyorum.

Buna karşı VP açıkça teklif ediyor: 
Biz nasıl mebusumuzu seçiyorsak, 
hâkimimizi de öylece seçmeliyiz. Hâ-
kimi millet seçerse, o zaman hâkim bir 
defa milletten üstün bir kuvvet olama-
yacağı için, milletin emrinde, milletin 
vereceği direktifle hareket eden bir 
insan olacaktır. Artık icra kuvvetinin 
tesirinden yahut herhangi bir bakanın 
emir ve iradesinden korkmayacak-
tır. Elindeki kanun ne ise onun dışına 
çıkmaz. “Falan vatandaş hamalmış, 
öbürüsü milyonermiş, dinlemez, ka-
nun ne emrediyorsa ona göre hareket 
ederim”, der. O zaman hâkime teminat 
vermişizdir. O zaman hâkim de millete 

karşı herhangi bir teminatsız harekette 
bulunamaz. Çünkü düşünür; yarın bu 
milletvekillerinin çıkardığı kanunun 
sınırından bir milim bile dışarı çık-
mamalıyım, der. Çünkü hâkim de bir 
insandır, vatandaşlarım. Hâkim gökten 
zembille inmiş bir melâike değildir. O 
da korkar, o da bakarsınız zayıf olan 
cihetiyle [yönüyle] bir acze düşer, in-
sandır. O da beceriksiz olabilir, bilgi-
siz olabilir. Buna karşı milletin de bir 
teminat istemek hakkıdır. Bu teminat, 
milletin kendi namına icra-i kaza ede-
cek hâkime oyunu bizzat verip, onu 
hâkim seçmesiyle mümkündür.

Bu da o kadar güç bir şey değil-
dir, vatandaşlarım. Hukukçular sendi-
kası olur. Bu sendika… İstanbul’un, 
farz ediniz ki ağır ceza mahkemesine 
hâkim seçilsin… Seçilecek, ağır ceza 
hâkimliği yapmaya elverişli hukukçu-
larımız içerisinde kaç kişi var? Sen-
dikası onu gösterir. Milletin önüne bu 
adaylar çıkarılır. Millet de o adayla-
rın içinden tıpkı bir mebus seçer gibi 
kendi hâkimini seçer. O zaman hem 
hâkim kendi teminatını milletten alır, 

milletin [verdiği] bir kuvvete dayanıp 
korkmaz. Hüküm verirken yalnız vic-
danına ve millete sığınır; hem de buna 
karşılık milletin hâkimden korkusu 
kalmaz: acep hâkim tesir altında mı 
kalır, icra kuvveti hâkimi şaşırtır mı? 
Benim aleyhime hâkim herhangi bir 
zenginin, herhangi bir ağanın tesir ve 
nüfuzundan korkar mı? diye aklına bir 
şey getirmez. Çünkü hâkimlerin ek-
meğini doğrudan doğruya millet tayin 
etmiş olur.

İşte bu nedir?
Yani, en son sistem insan iradesi-

nin, insan siyasetinin en elverişli üç 
parçalı işinden birincisi; mebus seç-
mek, ikincisi; hâkim seçmek, yani 
mahkemelerin istiklâli [bağımsızlığı] 
ve adalette mutlak hiçbir şeyden kork-
maksızın, millete yüzde yüz sadık ol-
ması, bu şekilde mümkündür.

***

İşte bizim İktidarımızda, Halkın İk-
tidarında, Adalet böyle sağlanacak!q
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Esasen biz yıllardır, bu maddenin 
ifade özgürlüğünü ortadan kaldır-

dığını söylüyoruz, bıkmadan usanma-
dan yazıp çiziyoruz.

Tüm “Cumhurbaşkanına Haka-
ret” davalarındaki savunmalarımızda 
kullanıyoruz.

Ceza Yasasında hakaret fiilini yap-
tırıma bağlayan 125’inci madde ve 
kamu görevlileri yönünden de ağır-
laştırılmış yaptırım öngören 125/3-a 
fıkrası yürürlükteyken, yalnızca cum-
hurbaşkanına özgü ve daha ağır yaptı-
rımlar içeren TCK 299’uncu maddeyle 
bir kişiyi diğer kamu görevlilerinden 
üstün bir yargılama hukukuna konu 
etmek Anayasanın “eşitlik ilkesi”yle 
uyuşmaz, çok hukukluluk yaratır ve 
bu durum “üstünler hukuku”dur, di-
yoruz.

Geçmişte partilerüstü cumhurbaş-
kanlığı makamını korumak için geti-
rilen düzenlemenin, partili cumhur-
başkanı sistemine geçildikten sonra 
aynen uygulanması ve aynı maddeye 
göre yargılama yapılması, cezalar ve-
rilmesi açıkça Anayasa ve Uluslararası 
Sözleşmelere aykırıdır, diye diye dili-
mizde tüy bitti.

Konuyla ilgili Avrupa İnsan Hakla-
rı Mahkemesi (AİHM)’in onlarca ka-
rarı bulunmaktadır.

Bu kararların hepsinde de özetçe; 
“bir siyasetçiye yönelik eleştirilerin 
kabul edilebilir sınırları, özel bir 
şahsa yönelik eleştiri sınırına göre 
daha geniştir”, denilmektedir.

Yine “Siyasal tartışmalarda, ya-
sama dokunulmazlığının koruması 
altında sık sık hakarette bulunul-
ması, bu alandaki beyanların özel 
yaşamla ilgili kriterlerle değerlen-
dirilemeyeceği izlenimini vermekte-
dir. O halde siyasetçiler, daha geniş 
bir hoşgörü göstermelidirler. Genel 
olarak siyasal tartışmalarda yapılan 
eleştiriler, özel yaşama dokunma-

dıkça, kişinin itibarını etkilemez”, 
yönünde tespitler yapılmaktadır.

Öyle ki, Türkçede küfür olarak ni-
telendirilen bazı kelimelerin siyasilere 
söylenmesinin hakaret olarak değer-
lendirilemeyeceğine dair (Handyside, 
Lingesi vb.) kararları da bulunmakta-
dır AİHM’in.

Mahkeme, bu kararlarında siyasal 
dokunulmazlıkları olan kişilerin, si-
yasal ilişkilerde ve hareketlerde daha 
hoşgörülü olmaları gerektiğinin altını 
çizmektedir.

Hatta bir kararında AİHM; “siya-
setçi olmak ya da kamuoyuna mal 
olmak bir tercihtir. Bu tercih ile 
kamuoyuna mal olmanın nimetle-
rinden yararlanacak olan kişi, bu 
şöhretin yükümlülüklerini de üst-
lenmek zorundadır. Sıradan insan-
lardan çok daha fazla en ağır eleş-
tirilere katlanma yükümlülüğü bu 
bağlamda kamuoyuna mal olmuş 
kişiler için elzemdir. Aksi takdirde, 
sıradan bir insan konumunda ka-
lıp, siyasi bir kişilik arz etmemeleri 
ve kamuoyuna mal olmuş bir şah-
siyet olmamak yönünde tercihlerini 
kullanmalıdırlar”, diyerek siyasilere 
yapılan eleştirilerin neredeyse sınırsız 
olduğunu ifade etmiştir.

Hal böyle olunca, Anayasanın 90. 
maddesi gereğince, hem bir iç hukuk 
normu hem de bir üstün hukuk normu 
olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
si (AİHS) ve onun ayrılmaz parçası 
olan ve sözleşmeyi imzalayan ülkeler 
açısından bağlayıcı yargı kararı niteli-
ğindeki AİHM kararları da, TCK’nin 
299’uncu maddesini açıkça AİHS’e ve 
dolayısıyla Anayasaya aykırı hale ge-
tirmektedir.

Diğer yandan Yargıtay Ceza Genel 
Kurulunun 2001/9-132 E. - 155 K. Sa-
yılı içtihadında; “(…) bu hüküm ile 
Devlet kavramı ve Devletin varlığını 
oluşturan ve maddede sayılan ku-

rumlar korunmuş olup, bu kurum-
larda var olan KİŞİ VEYA KİŞİLE-
RİN YA DA GRUPLARIN KORUN-
MASI AMAÇLANMAMIŞTIR… 
Demokratik bir hukuk devletinde 
kamu görevi üstlenenleri denetle-
mek, faaliyetlerini değerlendirmek 
ve eleştirmek kaynağını Anayasadan 
alan düşünceyi açıklama özgürlüğü-
nün sonucudur” denilmektedir.

Ancak ülkemizde, öfkeyi ve haka-
reti “hitabet sanatı”(!) sayan Tayyip’i 
eleştiren herkesi susturma aracı olarak 
kullanılan TCK’nin 299’uncu madde-
sinde ise “partili cumhurbaşkanına 
yapılan eleştirilere çok daha hoşgö-
rüsüz olun!” denilmektedir adeta…

Kaldı ki, Cumhurbaşkanlığı maka-
mının yöneldiği ilkeler olan; Laiklik, 
Tam Bağımsızlık, Yurtta Barış Dün-
yada Barış, Hukuk Devleti ilkelerinin 
hiçbirisi bugün o makamı işgal eden 
kişi tarafından yaşama geçirilmemek-
tedir.

AİHM’nin en güncel kararı olan 
Vedat Şorli-Türkiye, (Başvuru No: 
42048/19 nolu) kararında ise; “(…) 
özel bir suç yasasıyla artırılmış ko-
rumanın ilke olarak Sözleşme’nin 
ruhuna uygun olmadığının defalar-
ca Mahkeme tarafından belirtildiği” 
ve “bir devletin kendi devlet başka-

nının itibarını korumadaki çıkarı ile 
devlet başkanı hakkında bilgi verme 
ve görüş açıklama hakkı arasında 
bir ayrıcalık veya özel bir koruma 
verilmesini haklı kılamayacağına 
hükmedildiği” hatırlatılarak, “Türk 
Ceza Kanununun 299. maddesinin 
uygulanması nedeniyle başlatılan 
ceza yargılamalarının ifade özgür-
lüğü ile bağdaşmadığına; özellikle, 
özel bir suç yasasıyla artırılmış ko-
rumanın ilke olarak Sözleşme’nin 
ruhuna uygun olmadığına” karar ve-
rilmiştir.

AİHM bu kararında; “Sözleş-
me’nin 10. maddesinde güvence al-
tına alınan haklarının ihlalinin söz 
konusu hükmün kaleme alınışı ve 
uygulanmasıyla ilgili bir sorundan 
kaynaklandığı” tespitini yaparak, “bu 
konuyla ilgili olarak Mahkeme, ilgili 
iç hukuk ile Sözleşme’nin yukarıda 

belirtilen hükmüne uygun hale ge-
tirilmesinin tespit edilen ihlale son 
verilmesini mümkün kılan uygun 
bir telafi yöntemi oluşturacağı kana-
atine varmaktadır.” denilerek açıkça 
Türkiye devletine TCK’nin 299’uncu 
maddesinin AİHS’ne ve AİHM karar-
larına uygun hale getirilmesi gerektiği-
nin talimatını vermiştir.

Öyle ki Mahkemece geçmişte ve-
rilen kararlara atıflar yapılarak; “(…) 
devlet makamlarını temsil eden 
kişilerin, işgal ettikleri baskın ko-
num tarafından bu mercilere cezai 
yaptırım yoluna başvurulmasının 

sınırlandırılmasını emrettiğinin, bu 
bağlamda, 10. madde ile korunan 
haklara yapılan bir müdahalenin 
orantılılığının, yetkililerin cezai yap-
tırım dışında hukuki tedbirler içeren 
bir araç kullanıp kullanamayacak-
larına bağlı olacağını hatırlattığının, 
gerçekten de, yaptırımı mümkün 
olduğunca en ılımlı olan bir ceza-
nın bile, örneğin basit bir -sembolik 
Euro- ödeme yükümlülüğünün bile 
cezai bir yaptırım teşkil edeceğinin 
ve her halükarda, ifade özgürlüğü 
hakkının kullanılmasına yapılan 
müdahalenin meşru amaç taşıdığına 
işaret etmeyeceğinin” altı çizilmiştir.

AİHM’in bu kararı ile TCK’nin 
299’uncu maddesi ilga edilmiştir, 
yani ortadan kaldırılmıştır. Halkçı Hu-
kukçuların bugüne kadar ileri sürülen 
Anayasaya aykırılık iddiaları da doğ-
rulanmıştır.

Esasen bu madde baştan itibaren 
Anayasanın 10 ve 26’ncı maddeleriyle 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
10’uncu maddesine aykırıydı.

AİHM’in bu son kararı ile bu hu-
kuksuz durum bir kez daha tescillen-
miş oldu.

Ancak bizdeki güdümlü ve hatta 
AKP’nin hukuk bürolarına çevrilen 
yargı mekanizması TCK 299’dan önü-
ne gelen tüm dosyaların neredeyse ta-
mamında cezalandırmaya gidiyor. En 
hafifinden Ceza Muhakemesi Kanunu-
nun (CMK) 231’inci maddesini uygu-
layarak Hükmün Açıklanmasının Geri 
Bırakılması (HAGB) kararları veriyor-
lar. Bu durumda bile kişiler beş yıl ce-
zalandırılma tehdidi altında tutuluyor.

Ama bundan sonra durum değiş-
miştir. Artık TCK’nin Cumhurbaş-
kanına Hakaret suçunu düzenleyen 
299’uncu maddesi AİHM’in bu son 
kararı ile yok hükmündedir,

Dolayısıyla halen bu maddeye göre 
verilecek cezalandırmaya ilişkin karar-
lar da yok hükmündedir/keenlemye-
kündür.

Açılacak davalarda da kesinlikle 
HAGB istenmemeli, tüm dosyalar (iç 
hukuk yolları tüketilerek) AİHM önü-
ne gönderilmelidir.q

Değerli Meslektaşlarımız,
Mesleki faaliyet ve hizmetle-

rimizin doğrudan toplumsal alana dö-
nük sonuçlar üretmesi, yüzyılları aşan 
mesleki formasyon sürecine iki kural-
laştırma kazandırmıştır:

1- Meslek disiplini ve etiğine dö-
nük bağlayıcı kurallar geliştirilmesi 
(meslek deontolojisi),

2- Topluma hizmet veren deonto-
lojik mesleklerin kamusallaşması.

Bu gereklilikler ise, mesleki birlik-
lerin/örgütlerin doğmasını getirmiştir.

Keza kamusal meslek kurallarını ve 
meslek ahlâkını hem geliştirip hem ko-
ruyacak meslek örgütlerinin de kamu-
sal yetkilerle donatılması gerekmiş ve 
meslek örgütlerimize “kamu kurumu 
niteliği” kazandırılmıştır.

Ancak gelinen aşamada ne meslek 
kuralları, ne meslek ahlâkı, ne kamusal 
yetki kalmıştır. 

Çünkü:
Türkiye’de 20 yıldan beri Nazi Al-

manya’sında olduğu gibi “İkili Devlet” 
var…

Birincisi, Anayasası karikatürleşti-
rilip, kolu kanadı kırılıp iler tutar yanı 
kalmamış da olsa, yasalarla oynamaya 
çalışan bir “Norm Devleti.”

İkincisi ise, AB-D Emperyalistleri-
nin kurdurup iktidara getirdiği Proje 
olan Tayyipgiller’in “Kaçak Saray Or-
taçağcı Din Devleti.”

Bu ikincisi, Anayasa, kanun, hak 
hukuk, adalet tanımaz…

Çünkü bu “Devlet”in dayandığı 
sosyal sınıf olan Antika Tefeci-Bezir-
gân Sermaye Sınıfının, topluma olum-

lu anlamda hiçbir katkısı yoktur. Bu; 
asalak, sömürgen, Kamu Malıyla bes-
lenen, Üreticilerle Tüketiciler arasında 
aracılık ederek onların kanlarını kuru-
tan, haraca bağlayan, Toplum Kanseri 
bir sınıftır. Bu Antika sınıf,  ekonomik 
altyapı ve siyasetten bilime, kültürden, 
sanata ve de hukuka tüm üstyapı ku-
rumlarına egemen olan Modern Fi-
nans-Kapital Zümresiyle birlikte yapar 
tüm bu kötülükleri.

AKP iktidarı ve onun kaçak oldu-
ğu yüksek yargı kararlarıyla kesin-
leşmiş sarayda mukim Reisi eğitimden 
sağlığa, ordudan yargıya tüm kurum-
ları kendine bağlamış, Orduyu site 

güvenlikçisi durumuna düşürmüştür. 
Okulları Peşaver Medreselerine çevirip 
oradan Taliban anlayışlı nesiller yetiş-
tirmeye başlamıştır. Yüksekten yerele 
tüm Yargı Kurumlarını da AKP’nin 
hukuk bürolarına dönüştürmüştür.

Artık ne hukuk kuralı ne teamülleri 

kalmış, tek kişinin istekleri kanun ol-
muştur. Örneğin artık en yüksek yargı 
organı olan Anayasa Mahkemesi üye-
lerini sadece AKP’giller’in Reisi belirle-
mekte, bir Başsavcıyı birkaç günlüğüne 
Yargıtaya atayıp oradan AYM’ye geçişi-
ni sağlayabilmektedir bu tek adam.

Kadınlarımızı ve çocuklarımızı er-
kek egemen toplumda, Ortaçağcı ge-
ricilerden, sapıklardan, tecavüzlerden, 
katledilmekten bir parça olsun koru-
yucu kuralları ve kurumları içeren İs-
tanbul Sözleşmesi’ni, bir gece ansızın, 
“feshettim, bu iş bitti” diyerek ortadan 
kaldırabilmektedir.

Ne Uluslararası Sözleşme kuralla-

rını, ne Evrensel Hukuk Kurallarını ne 
de ülke kanunlarını tanımıştır bunu 
yaparken.

AİHM’in, İnsan Haklarını açıkça 
ihlal ettiklerini belirlediği kararlarının 
ise neredeyse hiçbirine uymamakta, 
“gerekirse parasını veririz” diyerek yok 

sayabilmektedir.
Kendisi ayrımsız herkese hakaret 

edebilmekte ama Siyasi Parti Başkanı 
olarak kendisine yapılan masum eleş-
tirilere, sosyal medyada paylaşılan me-
sajlara karşı “Ben Cumhurbaşkanıyım, 
eleştirilmem” yaklaşımıyla on binlerce 
masum insanımıza davalar açabilmek-
te, sabaha karşı evlerine baskın yaptıra-
bilmekte, tutuklatabilmektedir.

Değerli Meslektaşlar,
Kısacası AKP’giller’in, Antiemper-

yalist Birinci Ulusal Kurtuluş Sava-
şı’mız sonucunda kurulan Laik Cum-
huriyet’in tüm Kurumlarını yok ederek 
yerine Faşist Din Devleti kurma Pro-
jelerini hayata geçirme eylemleri hızla 
devam emektedir. Bu som gerçeklik 
apaçık ortadadır.

İşte tam bu noktada sorulması ge-
reken soru şudur:

Biz ne yapıyoruz?
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Baş-

kanı Kaçak Saray’da Kaçak Saraylıya 
BİAT etmiştir. Üst Kurumumuzda bu 
facia yaşanmaktadır.

Peki Barolarımızın hali pür melali 
nedir?

Sessizlik, edilgenlik, cesaretsizlik…
Daha ne beklenmektedir?..
Yukarıda verdiğimiz örnekler bile 

yeterli iken artık Yargıtay dualarla açı-
lır hale gelmiştir. Yani Laik Hukukun 
yerine Şeri Hukuk egemen kılınmak-
tadır. Hukuk Devleti bir yana Kanun 
Devleti de yerle yeksan edilmekte, 
Ruhlarına Fatiha okunmaktadır.

TBB’den tepki beklemek zaten saf-
lıktan öte zavallılıktır. Barolarımız ise 
bir iki pasif, dostlar alışverişte görsün 
açıklamanın dışında bir şey yapma-
makta, adeta faciayı seyretmektedir. 
Acı, üzücü, durumumuz budur ne ya-
zık ki.

Hak yemek bizim meşrebimizde 
yoktur… Geçmiş yıllarda sevinçle, he-

yecanla ve de onurla içinde yer aldığı-
mız ve sonuç alıcı, etkili, cesur eylemle-
rimizi, yargılanmaları unutmuş değiliz. 
Örgütümüzü ele geçiremedikleri için 
Sarayın Barolarını tehditle, hile ile kur-
ma saldırısına karşı verilen yine onurla 
yer aldığımız eylemlerimizi (her ne ka-
dar Yöneticilerimiz tarafından asli fail 
Tek Adamı hedef almasa da) unutma-
dık. Ama o eylemlerden sonra bu güne 
kadarki eylemsizliği, sessizliği, kamu-
oyu oluşturamamayı, cesaretsizliği de 
(salgın olgusuna karşın) söylemezsek 
olmaz… Bu da meşrebimizde yoktur…

Ne Yapmalı?
Biz Antiemperyalist, Antifeodal 

ve Antişovenist ilkeler ışığında müca-
dele eden Halkçı Hukukçular olarak 
diyoruz ki, önümüzde iki yol var:

Ya, Demokratik, Laik, Tam Ba-
ğımsız Cumhuriyet’in Hukukçuları; 
Avukatları, Yargıç ve Savcıları ola-
cağız.

Ya da “Faşist Din Devleti’nin 
Kadı Divanı”.

Sözümüz Cumhuriyet’in gerçek 
hukukçularınadır:

Her şeyden önce ülkemizin coğraf-
yasını yani topraklarımızı oluşturan, 
bize kan ve can veren VATANIMIZI ve 
bir vatan olan CESARETİMİZİ kay-
betmeyeceğiz. Eğer cesaret vatanımızı 
kaybedersek, üzerinde yaşadığımız va-
tanımızı da koruyamayız.

Ve tam da bugün; “Vatan aşkını 
söylemekten korkar hale gelmekten-
se ölmek yeğdir”, diyenlerden olmak 
zorundayız…

Halk İçin Baro, Halk İçin Ada-
let!

Gün Birleşme Gün Mücadele 
Günüdür!

16.10.2021

Halkçı Hukukçular

TCK’nin
Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu

düzenleyen 229’uncu maddesi ilga olmuştur

Bugün Değilse Ne Zaman?
Halkçı Hukukçular; Türkiye Barolar Birliğini, Baroları;

kitlesel, etkin, kararlı, meşru-demokratik mücadele örgütlemeye 
çağırmaktadır

Av. Tacettin Çolak
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Yarın 29 Ekim. Birinci Antiem-
peryalist Kurtuluş Savaşı’mızın 

ölümsüz önderi Mustafa Kemal’in “Ya 
İstiklal, Ya Ölüm!” şiarını kuşanan ka-
dın-erkek, yaşlı-genç,  mazlum Ana-
dolu Halklarının, Usta’mız Hikmet 
Kıvılcımlı’nın söylediği gibi “Türki-
ye’nin yüzyıllardan beri iki büyük 
kahredici gücü, iki büyük lanetleme 
gücü ezdiğini haykırdığı gün…”dür 
29 Ekim.

“Bu iki kahredici, lanetleme, baş 
belası güç neydi?

“Mustafa Kemal’e göre; birisi 
emperyalizm, öteki Saltanat’tı.”

Yokluklar, yoksulluklar içinde, be-
denlerini siper ederek bir destan yaz-
dılar Tarihe Birinci Kuvayimilliyeci 
atalarımız. Ve “Türkiye’de Cumhu-
riyet demek, Türk Milletinin bağrı-
na oturmuş olan emperyalizmle Sal-
tanat’a karşı kurduğu bir savunma 
kalesi” oldu.

“Ve kadınlar, bizim kadınları-
mız”; çilekeş, cefakâr Anadolu kadın-
larımız; nasıl da yiğitçe yer aldılar bu 
onurlu Kurtuluş, bu “savunma kalesi”-
nin kuruluş mücadelesinde.

Vatansever Şairimiz Fazıl Hüsnü 
Dağlarca ne kadar duru ve yalın ci-
simleştirir Kuvvacı Kadınlarımızın bu 
bağımsızlığa adanmış kararlı mücade-
lelerini “Mustafa Kemal’in Kağnısı” 
adlı şiirinde.

Yediyordu Elif kağnısını,
Kara geceden geceden.
Sankim elif elif uzuyordu, inceli-

yordu,
Uzak cephelerin acısıydı gıcırtı-

lar, inliyordu dağın ardı, yasla,
Her bir heceden heceden.

Mustafa Kemal’in kağnısı derdi, 
kağnısına

Mermi taşırdı öteye, dağ taş 
aşardı.

Çabuk giderdi, çok götürürdü 
Elifçik,

Nam salmıştı asker içinde.
Bu kez yine herkesten evvel al-

mıştı yükünü,
Doğrulmuştu yola önceden önce-

den.

Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif,
Yemezdi, içmezdi, yemeden iç-

meden onlar,
Kocabaş, çok ihtiyardı, çok za-

yıftı,
Mahzundu bütün bütün Sarıkız, 

yanı sıra,
Gecenin ulu ağırlığına karşı,
Hafifletir, inceden inceden.

İriydi Elif, kuvvetliydi kağnı ba-
şında

Elma elmaydı yanakları üzüm 
üzümdü gözleri,

Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi, 
daim;

Toprak gülümserdi çarıklı ayak-
larına.

Alını yeşilini kapmıştı, geçirmiş-
ti,

Niceden, niceden.

Durdu birdenbire Kocabaş, ova 
bayır durdu,

Nazar mı değdi göklerden, ne?
Dah etti, yok.
Dahha dedi, gitmez,
Ta gerilerden başka kağnılar ye-

tişti geçti gacır gucur
Nasıl dururdu Mustafa Kemal’in 

kağnısı.
Kahroldu Elifçik, düşünceden 

düşünceden

Aman Kocabaş, ayağını öpeyim 
Kocabaş,

Vur beni, öldür beni, koma yol-
larda beni.

Geçer götürür ana, çocuk, mer-
misini askerciğin,

Koma yollarda beni, kulun köpe-
ğin olayım.

Bak hele üzerinden ses seda 
uzaklaşır,

Düşerim gerilere, iyceden iyce-
den.

Kocabaş yığıldı çamura,
Büyüdü gözleri, büyüdü yürek 

kadar,
Örtüldü gözleri örtüldü hep.
Kalır mı Mustafa Kemal’in kağ-

nısı, bacım,
Kocabaşın yerine koştu kendini 

Elifçik,
Yürüdü düşman üstüne, yüceden 

yüceden.

98 yıl öce kurulan Laik Cumhuri-
yet artık yok. AB-D Emperyalistleri ve 
onların emrindeki yerli satılmışlar iha-
net cephesi yıktılar onu. Ve bu ihanet 
cephesinin iktidardaki temsilcisi Or-
taçağcı AKP’giller, yoksul halkımızı 
Allah ile aldatan din bezirgânları, Sal-
tanat haramileri, yerle yeksan ettikleri 
Laik Cumhuriyet’in kurulması uğrun-
da yaşamlarını ikirciksiz feda eden Bi-
rinci Kuvayimilliyeci kadınlarımızın 
kemiklerini sızlatıyorlar.

28 Ekim akşamı televizyon kanal-
larında,  AKP’giller’in Genel Merkez 
Kadın Kollarının düzenlediği “Cum-
huriyet’i Kuran ve Yaşatan Kadın-
lar” toplantısına ve Reis’lerinin top-
lantıda yaptığı konuşmasına yer veri-
liyor.

Kazanılmış Vatan’ı satanlar, Cum-
huriyet’i yıkanlar ve iktidarları boyun-
ca Ortaçağcı gericiliğin kıskacında ka-
dınlarımızın katline ferman çıkaranlar, 
hiç utanmadan sıkılmadan “Cumhuri-
yeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar” top-
lantısı düzenliyorlar!

Ülkemiz için Yeni Sevr demek 
olan BOP’un Eşbaşkanı Kaçak Saray-
lı,  bu toplantıda Mustafa Kemal ve 
silah arkadaşlarının adını bir kez dahi 
anmadığı konuşmasını yapıyor:

“Düşmana karşı yürüttüğü mü-
cadele ile  destanlar yazan Şerife 
Bacı’yı, işgale karşı milletimizi hare-
kete geçiren Halide  Onbaşı’yı, Ga-
zilikle şereflenen Halime Çavuş’u, 
Nezahat Onbaşı’yı, Gördesli  Mak-
bule’yi, Şehit Tayyar Rahmiye’yi 
asla unutmadık, unutmayız ve unut-
mayacağız.”, “Kucağında evladıyla 
cepheye mermi taşıyan Cumhuri-
yet’in  öncü kahraman kadınlarının 
mücadelesi aynı kararlılıkla şimdi 
de Cumhuriyeti  yaşatmak ve hep 
daha ileriye taşımak için devam edi-
yor.”

Zırhlı araçları ve koruma ordula-
rı olmadan insan içine çıkamayan bu 
korkak hainler, hiç yüzleri kızarmadan,  

Kurtuluş Savaşçısı kahraman kadınla-
rımızın adlarını alıyorlar ağızlarına.

Konuşma, “Bir tane kız mıdır, 
kadın mıdır bilemem.”, “Ben zaten 
kadın erkek eşitliğine inanmıyo-
rum.”, “Kadın ahlaklı olsun, kürtaj 
yapmak zorunda kalmasın.”, “Anası 
tecavüze uğruyorsa neden çocuk öl-
sün? Anası ölsün.”, “Çiftçinin hali 
ne olacak, anamız ağladı” diyen 
Mersinli çiftçiye, “Ananı da al git” 
söylemleriyle kadını nasıl aşağıladığı-
nı, yok saydığını, kadın düşmanlığında 
Taliban’dan hiçbir farklılığı olmadığı-
nı ortaya koyan bu zihniyetin, fütursuz 
yalanlarıyla devam ediyor:

“Her fırsatta altını tekrar tekrar  
çizdiğim bir husus vardır. Kadınla-
rını dışlayan bir toplum gücünün ve  
potansiyelinin yarısından vazgeçmiş 
demektir. Rahmetli Neşet Ertaş’ın 
gönül  diliyle ‘kadın insandır, erkek 
insanoğlu’ diyerek ifade ettiği gibi 
kadın yoksa  insan da yoktur.”

Tarihteki en eski, en gerici, en asa-
lak sermaye sınıfı olan Tefeci-Bezir-
gân Sermayenin iktidardaki temsilcisi 
AKP’giller, kadının üretim sürecinde 
yer almasının onun özgürlüğü, top-

lumsallaşması için çok önemli oldu-
ğunu bilmektedirler. Bu nedenle 19 
yıllık iktidarları boyunca kadınlarımı-
zın eğitim sürecini en erken terk ede-
cekleri uygulamaları getirdiler. Sanatçı 
kadınlarımıza, sporcu kadınlarımıza 
linç politikaları uyguladılar. Kadınları-
mızı üretim sürecinden uzaklaştırarak, 
işsizliğe mahkûm ederek Ortaçağ kö-
leliğine, cariyeliğine, evin dört duvarı 
arasında hapse mecbur kılmayı hedef-
lediler.

İş isteyen kadına: “Evdeki işler 
yetmiyor mu?”, ”Kadınlar iş ara-
dığı için işsizlik yüksek.”, “Her ça-
lışan kadın, gözü doymamış erkek 
demektir. Bir kadın çalışmayı ter-
cih ederek fuhuşa hazırlık yapmış 
olur”, dediler.  “Kızlar okuyunca 
erkekler evlenecek kız bulamıyor.”, 
”Türk kadını evinin süsüdür.”, “Ka-
dınsa o da iffetli olacak. Mahrem na-
mahrem bilecek. Herkesin içerisinde 
kahkaha atmayacak, bütün hare-
ketlerinde cazibedar olmayacak”, 
“İslam’ın kızı! Sen oyun alanlarının 
değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayâ-
nın, edebin sultanısın” dediler.

Aldatmak, düzenbazlık, egemen-
liklerini sürdürebilmek için her türlü 
oyunu oynamak, bu Ortaçağcı sömü-
rücü sınıfın karakteri olmuş. O nedenle 
konuşuyor Reis:

“Elbette tohumdan hasada, tar-
ladan sofraya, sanayiden tekno-
lojiye, üretimin her  aşamasında, 
spordan sanata, hizmet sektöründen 
ihracata, hayatın her alanında  ka-
dınlarımızın gösterdikleri başarılar-
la ayrıca iftihar ediyoruz.”

Kıvılcımlı Usta, “Halkı sömürüp 
ezen gerici sınıflar, ezip soydukları 
alt sınıfları her yerde aldatarak gü-
derler. Ama hiçbir yerde bu aldatış, 
bizdeki kadar hep en utanmazca ve 
hayvanca gerekçelerle Kadın öne sü-
rülerek yapılamaz.” der.

İşte AKP’giller de sınıf karakterleri 
gereği böyle yapmaktalar.

Ama bilsinler ki bu ülkenin İkinci 
Kuvayimilliyeci Kadınları var! Ve on-
lar Birinci Kuvayimilliyeci Kadınların 
gerçek mirasçıları olarak bu gün de 
AB-D Emperyalizmine ve Yerli İşbir-
likçilerine karşı mücadeleye devam 
ediyorlar.

Yazımı, Kurtuluş Partili Kadın-
lar olarak yayımladığımız bir metni 
bir kez daha paylaşarak bitirmek isti-
yorum.

“Onur Yaşamdan Üstündür” diyen-
ler asla pes etmezler!

“Cesaret Vatanını” terk etmeyenler,
“Ya İstiklal ya Ölüm” diyenler asla 

yenilmezler!
Ve yenilmediler!
Diz çöktürdüler Yedi Düvele,
Bu topraklardaki mazlum halklar,
Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, La-

zıyla, Çerkeziyle.

Geldikleri gibi gönderdiler
Ağızlarından halkların kanları 

damlayan Emperyalist Çakalları,
“Bağımsızlık benim karakterim-

dir” diyen önderleri Mustafa Kemal’in 
şiarıyla verdikleri Kurtuluş Mücadele-
si ile!

“Ve kadınlar, bizim kadınlarımız”
Ana Tanrıça Kybele’nin bereketi-

ni bin yıllardır nasırlı elleriyle dağıtan 
kadınlarımız,

Bu toprakları Vatan yapan Kadın-
larımız,

“Ayın altında yürüyen kağnılarda” 
cephane taşırken,

Donarak şehit olan 20 yaşındaki 
Şerife Bacı oldular;

“Bu vatan sizin olduğu kadar ka-
dınların da” diyerek, düşmanla en ön 
safta savaşırken 21 yaşında başından 
vurularak ölen Gördesli Makbule ol-
dular,

Kurtuluş Savaşı’nda, cepheye git-
mek için erkek kılığına giren ve cep-
hede şarapnel parçalarıyla bacağından 
yaralanarak sakat kalan Halime Çavuş 
oldular;

300 kişilik bölüğe komuta eden 
Kara Fatma oldular;

Çocuk yaşta cephelerde at binip, 
silah kullanmayı öğrenen, savaş alan-
larında elde silah yıllarca cesurca mü-
cadele eden Nezahat Onbaşı oldular;

Yörük Ali Efe Çetesi’nde, Ay-
dın’da Yunan işgaline karşı elinde silah 
en önde çarpışan Efe Ayşe oldular;

Çukurova’da mavzerini kuşanıp 
Fransızlarla kıyasıya savaşa tutuşan, 
savaş alanlarındaki atılganlığı ile ünle-
nip, “Tayyar” lakabıyla anılan, bağım-
sızlık uğruna şehit olduğunda:

Temmuzun sarı sıcağı
Yaktı köşeyi bucağı
Zalim düşman talan etti
Söndürdü nice ocağı

Rahmiye otuz yaşında
Yan gider fesi başında
Arkadaşı çetelerle
Gezer düşman peşinde

Öğlen ikindi arası
Düşman üstüne varası
Rahmiye’yi şehit ettik
Alnında kurşun yarası

Çeteler içinde şanlı
Yüzü nokta nokta benli
Yurdu için şehit düştü
Yerde yatar ala kanlı

ağıtları yakılan Tayyar Rahmiye 
oldular;

Zafere ant içtiler,
Emperyalizme karşı Birinci Kurtu-

luş Bayrağını
Tüm cephelerde kahramanca dal-

galandırdılar.
Onların mücadele bayrağı
Bugün biz İkinci Kurtuluşçu Ka-

dınların elinde! 
Emperyalistleri, İşbirlikçileri bir 

kez daha,
Geldikleri Gibi Göndereceğiz!
Bir daha geri gelmemek üzere!q

28. 10. 2021

Birinci Kuvayimilliyeci Kadınların gerçek mirasçıları
bugün de AB-D Emperyalizmine ve Yerli İşbirlikçilerine karşı 

mücadeleye devam ediyor
Prof. Dr. Özler Çakır

Kurtuluş Partili Kadınlar olarak, 
29 Ekim Kadınları Derneği tarafından 
27.10.2021 tarihinde, Çankaya Belediye-
si Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenle-
nen “Demokrasi İçin Laiklik, Laiklik 
İçin Kadın Hareketi Ne Yapmalı?” 
konulu sempozyuma davetleri üzerine 
katıldık.

Sempozyum’un öğleden sonraki fo-
rum bölümünde aşağıdaki metnimizle 
öncelikle kadınlarımızın bilinçlerindeki 
bulanıklığı gidermek ve doğru mücadele 
hattında yol almak için laikliğin ne oldu-
ğunu, laiklik olmazsa neden demokrasi-
nin olamayacağını, Burjuva Demokratik 
Devrimlerle Batı’da din devleti tehlikesi-
nin ortadan nasıl tamamen kaldırıldığını, 
bizde ise din devleti yani Siyasal İslam 

Devleti tehlikesinin neden can alıcı bir 
gerçekliğimiz olarak durduğunu anlattık.

Laiklik mücadelesinin özü itibarıyla 
bir iktidar meselesi olduğunu açıkladık. 
Bu iktidarı ancak İşçi Sınıfımız önder-
liğinde kurabileceğimizi ve tam laikliği 
tüm toplumsal hayatta uygulanır duru-
ma getireceğimizi söyledik. Dolayısıyla, 
ölüm döşeğine yatmış kapitalizm yani 
emperyalizm çağında, kadınların kurtu-
luşunun İşçi Sınıfının kurtuluşundan ba-
ğımsız olmadığını vurguladık! 

Forum bölümünde Ankara İl Yöneti-
cimiz ve Ankara Kadın-Çocuk Komitesi 
üyemiz Reycan Cantaş Çakır’ın yap-
tığı konuşma metnini aşağıdaki linkten 
okuyabilirsiniz:

https://bit.ly/3BB47sf

HKP’den:

Kurtuluş Partili Kadınlar olarak, 29 Ekim Kadınları 
Derneği’nin düzenlediği “Demokrasi İçin Laiklik,

Laiklik İçin Kadın Hareketi Ne Yapmalı?”
Sempozyumuna katıldık
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Son demlerini yaşayan her diktatör-
lükte görüldüğü gibi, AKP’giller’in, 

AB-D Emperyalistlerinin hamiliğinde 
tesis ettiği ve 19 yıldır sürdürdüğü dik-
ta rejimi son zamanlarda kendisini daha 
bariz şekilde dayatmaya başlamıştır. 
İnsanlarımızın temel hak ve hürriyetle-
rinin kısıtlanması, hatta yok edilmesi, 
en ufak bir hak arama mücadelesinin 
çoğunlukla şiddet yoluyla bastırılması, 
sosyal medya kullanımının dahi “mil-
li güvenlik sorunu” ilan edilmesi ve 
AKP’giller’in attığı daha nice gerici, 
halk düşmanı adımlar, bu gerçekliği bir 
kez daha göze batırmaktadır.

AKP’giller’in Laik Cumhuriyet’i 
kerte kerte aşındırıp yok ederek kur-
duğu ve halkımızın üzerine bir karaba-
san gibi çökmekte olan diktatörlüğün, 
HKP Genel Başkanı Nurullah An-
kut’un çok yerinde ifadesiyle; “Orta-
çağcı Faşist Din Devleti”nin en açık 
şekilde tezahür ettiği alanların başında 
ise bildiğimiz gibi Türkiye’deki Yargı 
Sistemi gelmektedir.

AKP’giller’in hukuk bürolarına 
dönüşmüş olan Yargı Sistemi, özellikle 
siyasi konularda ve AKP’giller’in vur-
gunları, soygunları, kamu malı hırsız-
lıklarıyla ilgili konularda adalet değil, 
tam anlamıyla adaletsizlik dağıtmak-
tadır. AKP’giller’in gerizleri her gün 
birer birer patlamakta, bunlara kayıt-
sız kalmaması gereken savcılar tam 
bir ölüm sessizliğine bürünmektedir. 
Halkçı Hukukçular’ımız neredeyse her 
gün AKP’giller’in hırsızlıklarını, yol-
suzluklarını, usulsüzlüklerini somut 
kanıtlarıyla birlikte yargıya taşımakta, 
bunlarla ilgili suç duyurusunda bu-
lunmakta fakat AKP’giller Yargısı bu 
başvuruları bazen sümen altı etmekte, 
bazen de bu başvurularla ilgili bir çır-
pıda “Soruşturmaya Yer Olmadığına”, 
“Kovuşturmaya Yer Olmadığına” dair 
kararlar vermektedir.

Gazetemizin daha önceki sayıla-
rında, şu andaki Yargı Sisteminin bi-

leşenlerinden olan savcı ve hâkimlerin 
büyük çoğunluğunun ya bile isteye 
AKP’giller’le suç ortaklığı ettiklerini 
ya da duydukları korkudan ötürü Ka-
çak Saray’ın emir erleri haline geldik-
lerini, bu tutumlarıyla AKP’giller’in 
işlediği suçlarda birer “masabaşı fai-
li” olarak görev yaptıklarını; AKP’gil-
ler Yargısının ise Nazi Yargısına öy-
kündüğünü dile getirmiştik.

Evet, gerçekten de bugünün Tür-
kiye’sinde yürürlükte olan AKP’giller 
Yargısı, birçok yönüyle Nazi Alman-
yası’nın Yargısını andırmaktadır. Bu 
gerçekliği Nazi Almanyası’ndaki sayı-
sız “cüppeli katil”den belki de en ünlü-
sü olan Roland Freisler örneğiyle bir 
kez daha vurgulayalım.

Bilindiği gibi, Mart 1933’te Hit-
ler’in iktidara gelişinden Almanya’nın 
İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’n-
da teslim olduğu 7 Mayıs 1945 tarihi-
ne kadar işleyen Nazi Yargı Sisteminde 
hukuksuzluk adeta bir norm haline ge-
tirilmişti. Weimar Cumhuriyeti’nden 
“Üçüncü Reich”a geçiş süreciyle bir-
likte yargı bağımsızlığı ve güçler ayrı-
mı son bulmuş, hukuk alanında da tüm 
yetkiler süreç içerisinde “Führer”in 
yani Adolf Hitler’in elinde toplanmış-
tı. Wehrmacht’ın (Alman Silahlı Kuv-
vetlerinin) başkomutanı, hükümet baş-
kanı, yürütme yetkisinin biricik sahibi 
olan ve açık diktatörlüğünü ilan eden 
Hitler, aynı zamanda baş yasa koyucu 
konumundaydı.

Hitler, “Adaletin Saptırılması” 
işini elbette tek başına yapmamıştı. 
Weimar Cumhuriyeti’nden kalma bur-
juva hukukun bir baskı, terör ve tedhiş 
aracına dönüştürülmesinde aynı za-
manda sözde hukukçu cüppeli katillere 
de ihtiyacı vardı.

İşte Nazi Almanyası’nda hukukun 
katledilmesinde görev alan en ünlü 
cüppeli katillerden biri Roland Freis-
ler’dir. Hitler iktidara gelmeden önce 
avukatlık yapan Freisler, 1925 yılında 

Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi’ne üye 
olur. Hitler’e derin bir bağlılık duyan 
Freisler, faşizm ideolojisinin özellikle 
ceza hukukuna nasıl egemen olacağına 
kafa yorar. Zaten o dönemlerde Naziler 
de ceza hukukunun kendi insanlık dışı 
rejimlerine hizmet edecek şekilde ye-
niden yapılandırılmasına özel bir önem 
atfetmektedir. Freisler’in karanlık ruh 
ve düşünce dünyasıyla Hitler öncülü-
ğündeki Nazilerin uyguladığı açık fa-
şizm bir araya gelir ve Nazilerin bizzat 
kendi komploları olan Reicshtag Yangı-
nı Davası’nın sonuçsuz kalması baha-
nesiyle “Halk Adalet Divanı” (Volks-
gerichtshof) adında özel bir mahkeme 
kurulur. Mahkemenin en ünlü başkanı 
ise tabiî ki Roland Freisler’dir.

Nazi Almanyası’nda özellikle Halk 
Adalet Divanı’nın kurulmasıyla birlik-
te artık hukukun en temel prensiple-
rinden dahi kopulmuştur. Alman yazar 
Helmut Ortner’den dinleyelim:

“Nasyonal Sosyalistler, adaleti 
tamamen siyasi hedeflerine tabi kıl-
mışlardı. Adım adım hâlâ geçerliliği-
ni koruyan Medeni Kanun’un temel 
yapısı değiştirilmiş ve muhtevasının 
kökeni gasp edilmişti. Özellikle de 
ceza hukuku, halkın ve devletin çı-
karlarını korumak adı altında, Nas-
yonal Sosyalist savaşın hukukuna 
dönüştürülmüştü.” (Helmut Ortner, 
Acımasızca Alman-Hitler Diktatörlü-
ğünde Failler ve Kurbanlar, Çev: Em-
rah Cilasun, Tekin Yayınevi, s. 78)

İşte hukukun böylesine iğdiş edil-
diği bir dönemde, artık savcılar da hâ-
kimler de mahkemelerde görev yapan 
birer “Siyasi Asker” haline gelmişler-
di. Bunu, Halk Adalet Divanı Başkanı 
sıfatıyla günde ortalama 10 idam kara-
rına hükmeden Freisler’in bizzat ken-
disi ifade etmektedir:

“Dr. Roland Freisler kendisini 
bir ‘siyasi asker’ olarak görüyordu. 
Halk Adalet Divanı başkanı ola-
rak sahneye çıktığı gün, 15 Ekim 
1942’de Hitler’e yolladığı bir mek-
tupta kendisini böyle tanımlamıştı.” 
(age, s. 79)

Peki, Halk Adalet Divanı adı ve-
rilen bu tedhiş aracı kararlarını hangi 

kriterlere göre alıyordu?
Bu sorunun çarpıcı cevabını, Fre-

isler’in yine Hitler’e yazdığı bir başka 
mektupta görüyoruz. Freisler, mektu-
bunda aynen şu ifadelere yer vermişti:

“Führerim, Halk Adalet Divanı 
her zaman sanki siz karar veriyor-
muşsunuz gibi karar almaya çalışa-
caktır.” (age, s. 74) 

İşte Nazi Almanyası’nda hukukun 
getirildiği durumun en somut, dolaysız 
göstergesi, Freisler’in bu sözleriydi. Ve 
gerçekten de Halk Adalet Divanı tam 
da; “Sanki Führer karar veriyormuş 
gibi” kararlar verdi: Mahkemelerde 
yargılanan, Nazilerin deyimiyle “Halk 
Haşereleri”, ki çoğunlukla masum olan 
bu kişilerin sayısı binlerle ifade edili-
yordu, kimi zaman hapis cezası bile 
gerektirmeyecek kadar hafif suçlar-
dan idama mahkûm edildi, katledildi. 
Komünistlerin, Sosyal Demokratların, 
Hitler muhaliflerinin ortadan kaldırıl-
ması işinin hukuki kılıfını sağlayan 
merci de Halk Adalet Divanı oldu. 

Yine HKP Genel Başkanı Nurul-
lah Ankut’un altını çizdiği gibi, gü-
nümüzde tüm muhalif kesimlere karşı 
bir operasyon silahı olarak kullanılan 
AKP’giller Yargısının da işleyiş ve iç 
mantık bakımından Nazi Almanyası’n-
daki Halk Adalet Divanı’ndan bir farkı 
kalmamıştır.

Evet, AKP’giller Naziler gibi açık 
bir faşizm uygulayamamaktadır. Evet, 
günümüzdeki mahkemelerden idam ka-
rarları çıkmamaktadır. Nazi Almanya-
sı’nda olduğu gibi muhaliflerin başları 
resmi kararnamelerle giyotin kullanıla-
rak gövdelerinden ayrılmamaktadır.

Fakat ne yazık ki günümüzün hâ-
kim ve savcılarının büyük çoğunluğu 
da tıpkı Freisler’in Hitler’e yazdığı 
mektupta dile getirdiği şekilde görev 
yapmaktadır. AKP’giller Yargısının 
savcılarının büyük çoğunluğu iddi-
anameler hazırlarken, hâkimlerinin 
büyük çoğunluğu özellikle siyasi içe-
rikli davalarda kararlar verirken tıpkı 
Freisler’in ifade ettiği şekilde; “Sanki 
Reis karar veriyormuş gibi”, davran-
maktadırlar. Yani ne yazık ki tarumar 
edilmiş Laik Cumhuriyet’in savcıla-
rının, hâkimlerinin büyük çoğunluğu, 
AKP’giller’in ve hukuk dışı düzenleri-
nin “Siyasi Askerleri”ne dönüşmüş du-
rumdadır. Bu tutum hukukun temel il-
keleriyle, vicdanla, hakkaniyetle ve in-
sani değerlerle bağdaşmadığı gibi aynı 
zamanda alenen suç teşkil etmektedir.

Şu ya da bu nedenden ötürü 
AKP’giller’in mahkemelerdeki Siyasi 
Askerliğine soyunan sözde hukukçula-
rın da çok iyi bildikleri gibi, her suçun 
bir cezası vardır. Suçlular da eninde 
sonunda hak ettikleri cezayı çekerler. 
Bugün AKP Yargısının Siyasi Askerle-
ri, bizzat AKP’nin hazırladığı Anaya-
sayı dahi ihlal etmektedirler. Bırakalım 
21’inci Yüzyıl’ın egemen Burjuva Hu-
kukunu, 13’üncü Yüzyıl’da imzalanan 
Magna Carta Libertatum-Büyük 
Özgürlükler Sözleşmesi’ne dahi ay-
kırı şekilde görev yapmaktadırlar.

Magna Carta’nın 40’ıncı maddesi 
şöyledir:

“Kimseye hakkı ya da adaleti 
satmayacağız, kimseyi haktan ya da 
adaletten men etmeyeceğiz, kimse 
için hakkı ya da adaleti geciktirme-
yeceğiz.”

Bugün AKP’giller’in mahkemeler-
deki Siyasi Askerleri, hakkı ve adaleti 
Kaçak Saray’a, hem de büyük oranda 
bedelsiz şekilde satmakta; AKP mu-
haliflerini haktan ve adaletten men 
etmekte, geniş halk yığınları için ada-
leti geciktirmektedir. Eğer bu tutum-
larından vazgeçmezlerse hak ettikleri 
cezalarla kesin surette yüz yüze gele-
cekler, halkın adalet terazisinde tartıla-
caklardır. Ve yine çok iyi bildikleri gibi 
“Hükm-ü avam istinafsızdır.” q

Bir kez daha AKP’giller Yargısının
“Siyasi Askerleri” üzerine
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Hep söylediğimiz gibi AKP’gil-
ler’de vicdan teşekkül etmemiş. 

İnsan sevgisi yok, doğa, hayvan sevgi-
si yok. Alınteri döken, onuruyla yaşa-
yan, ekmeğini taştan, çöpten çıkartan 
herkese düşman. Çünkü kendileri, bu 
insana özgü şeylerden uzaklar. Onlar 
rantla, kamu malını yağmalamakla, 
soygunla, hırsızlıkla var ediyorlar ken-
dilerini.

O yüzdendir ki kendilerini çöpten 
ekmeklerini çıkartarak var eden emek-
çilere saldırıyorlar. Sureta insanların 
emekçi insanlara saldırısıdır bu.

Başkasına yapılan saldırıyı, baş-
kasına yapılan haksızlığı, adaletsizliği 
kendine yapılmış gibi hisseden Parti-
miz, onurlarıyla çalışan bu insanlara 
karşı yapılan saldırıyı da Yargıya taşı-

dı. Gerçek hesabın sorulacağı Halkın 
İktidarında hesabı sorulacak bir suça 
daha iddianame hazırladı.

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

Değerli Halkımız; 
Bugün, çöplerden ekmeklerini çı-

kartan insanlara yapılan saldırıları Yar-
gıya taşıdık. Herkes çöplerden bir ya-
şam yaratan bu emekçileri “Çekçekçi” 
olarak biliyor. Onlar; Atık Kâğıt Top-
layıcıları, Geri Dönüşüm İşçileri. Üst 
başları kirli, yürekleri tertemiz insan-
lar. Onlar aynı zamanda doğa, çevre 
koruyucuları. Onlar kamu malını yağ-
malamıyorlar. Onlar kamu varlıklarına 
çökmüyorlar. Onlar hırsızlık yapmı-

yorlar, kimseye avuç açmıyorlar. Onlar 
onurlarıyla, alınteri dökerek yaptıkları 
bu işi, uçuruma düşerken tutundukları 
tek dal olarak adlandırıyorlar.

İşte ülkemizin en Halksever, en 
Vatansever Partisi Halkın Kurtuluş 
Partisi olarak, bu onurlu insanların tu-
tundukları tek dalı kesmeye çalışanlar 
hakkında suç duyurusunda bulunduk.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve diğer 
sorumlular hakkında, Görevi Kötüye 
Kullanma ve Zor Kullanma Yetkisine 
İlişkin Sınırın Aşılması suçlarını işle-
dikleri için İstanbul Cumhuriyet Savcı-
lığına suç duyurusunda bulunduk.

Çekçekçilere, Geri Dönüşüm 
Emekçilerine yapılan saldırı aynı za-
manda Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasına da aykırı bir eylemdir. Çünkü 
Devlet; kişilerin maddi ve manevi 
varlığını geliştirebilmesi için gerekli 
şartları hazırlamak göreviyle Anayasal 
olarak yükümlü kılınmışken, Devletin 
Bakanı ve yerel bazdaki temsilcileri 

Geri Dönüşüm Emek-
çilerinin maddi ve ma-
nevi varlıklarını devam 
ettirecek koşulları orta-
dan kaldırmaktadırlar.

İçişleri Bakanlığı, 
İstanbul Valiliği, Em-
niyet Müdürlüğü, Geri 
Dönüşüm Emekçilerine 
yapılan saldırı ile işçi-
lerin maddi ve manevi 
varlığını koruma ve ge-
liştirme haklarını da ellerinde almakta-
dırlar.

Yine Devlet; Yurttaşlarının hayat 
seviyesini yükseltmek, çalışmalarını 
desteklemek, işsizliği önlemeye elve-
rişli ekonomik bir ortam yaratmak ve 
çalışma barışını sağlamak için gerekli 
tedbirleri almak Anayasal Yükümlülü-
ğüyle görevli kılınmışken, şüpheliler, 
Geri Dönüşüm Emekçilerini, bütün 
kötülüklerin anası işsizliğe mahkûm 
ederek, çöplerden kazanılan hayatları 
yok etmekte, çalışma barışını değil, 
huzursuzluğu, açlığı, yokluğu, kavgayı 

tesis etmektedir.
Halkın Kurtuluş Partisi’nin bu 

suç duyurusu; çalıp çırpmayan, hak-
sız kazanç peşinde koşmayan, el etek 
öpmeyen, alınteri dökerek hayatlarını 
idame ettiren, ellerinin kiri sadece çöp 
toplamaktan ibaret olan binlerce onur-
lu insanın, işsizliğe, açlığa, yokluğa 
mahkûm olmasını, karınlarını doyu-
racak kadar bile olsa ekmeklerinden 
olmasını önlemek için Savcıları görev-
lerini yapmaya davettir.

26 Ekim 2021
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Ziyarette Gençlik adına konuşmayı 
İstanbul Kurtuluş Partisi Gençliğinden 
Kıvılcım Çolak Yoldaş’ımız yaptı. Ko-
nuşmasında İşçi ve Gençliğin sorunla-
rının aslında birbirinden farklı olma-
dığını, bu sorunların eninde sonunda 
Parababalarına ve AB-D Emperya-
lizmine karşı verilecek mücadele ile 
çözüleceğini belirtti. Halkın Kurtuluş 
Partisi olarak başından beri yanında 
ve içinde bulunduğumuz bu haklı 
mücadelenin, sonunda sarı sendikacı-
ların ve işverenlerin eninde sonunda 
yenilip, örgütlü İşçi Sınıfının zaferi ile 
sonuçlanacağını söyledi.

Aynı zamanda Yoldaşımız, kendisi-

nin yazmış olduğu aşağıdaki şiiri oku-
yarak konuşmasını sonlandırdı.

Yigit Uzel İşçileri,
Gündüz demez gece demez, 
Direnir Uzel İşçileri.
Fabrikasını satanı,
Onu işinden atanı,
Ekmeğinin savaşını,
Verir uzel isçileri.
Yetim hakkını yutanı,
Sahte sarı sendikacıları 
Görür Uzel İşçileri
Bıçak dayansa da ete, 
Resti çeker parlamente.
Edirnekapı’ya dikti bayragı, 
Onurumuz uzel işçileri.

Sarı sendikacılar, patronlar 
Bitti sandı
Nakliyat-İş ile kor alevlendi.
İşci düşmanlarının 
Gözlerine korku saldın,
İzledikçe hayran kaldım, 
Gurur Uzel İşçileri.
Bir ateş ki yanar sönmez,
Bir öfke ki artar dinmez
Hakkını almadan dönmez, 
Yiğit uzel işçileri.
Başarmadan bitmez çile, 
Varmak isterse menzile
Nakliyat-İş ile tek söz tek umut;
İşgal, Grev, Direniş yeter bize!

Açıklamaya “Yaşasın Uzel Dire-
nişimiz, İşçiyiz Haklıyız Yeneceğiz”, 
sloganları ile eşlik edildi.

31 Ekim 2021 
İstanbul’dan 

Kurtuluş Partisi Gençliği

HKP’den:
Partimiz,

Geri Dönüşüm Emekçileri Çekçekçilerin
hayata tutundukları dalları koparanlar hakkında

Suç Duyurusu’nda bulundu

Kurtuluş Partisi Gençliği, 
Yiğit Uzel Direnişçilerini

ziyaret etti
Baştarafı sayfa 20’de



17Yıl: 17 / Sayı: 165 / 3 Kasım 2021

AKP’giller adeta bir kriminal suç 
örgütü gibi çalışmaktadır. Ana-

yasa, kanun dinlemiyorlar. Anayasa 
da, kanun da, yönetmelikler de Kaçak 
Saraylı Reis’in ağzından çıkanlar... 
Kriminal suç örgütünün başı ne derse 
o. Onun altındakiler, Süleyman Soylu 
gibiler de Reislerinin birebir kopyası. 
Farklı da davranamazlar zaten.

AKP’giller’in Anayasa, Kanun 
tanımazlığına, hukuksuzluklarına, 
vurgunlarına, Kamu Malı yağmalama-
larına, Kamunun varlıklarına çökme-
lerine, Kamuya TÜGVA’nın beyinleri 
iğdiş edilmiş gençleri yerleştirmeleri-

ne, hırsızlıklarına sessiz kalmadığımız 
gibi, Süleyman Soylu’nun İnsanları 
suç işlemeye tahrik eden kanunsuzlu-
ğuna da sessiz kalamazdık.

Bu suçlarını da kayıt altına aldır-
dık. Bir kez daha Tarihe not düştük. 
Bir kez daha AKP’giller’i hesap gü-
nünde yargılayacak, gücünü vicdandan 
ve hukuktan alan Savcı ve Yargıçlara 
iddianame hazırladık.

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

Değerli Halkımız,
Süleyman Soylu bir kez daha Ana-

yasayı ve yasaları hiçe saydı. 26 Ekim 
2021 tarihinde Kadın Muhtarlar Der-
neği’nin Genel Kurulunda bir konuş-
ma yaptı ve burada dedi ki; “Metruk 
binalar var. Ama yıkamıyor diyor-
sunuz, Mahkeme kararı var diyor-
sunuz. Mahkeme kararına siz uy-
mayın. Mahkeme bizim arkamızdan 
gelsin. Geceleyin yıkılsın. Kim nere-
den bilecek kimin yıktığını? Sabah 
da valilerimiz, kaymakamlarımız 
molozları temizleriz” dedi.

Süleyman Soylu adeta bir kriminal 
suç örgütü lideri edasıyla konuşuyor. 
Gerçekten kendi fıtratında hukuk bi-
linci yok. Devlet memurları ve kamu 
görevlilerinin Anayasaya ve Yasalara 
sadakat borcuna dair bir bilinç yok. 
Mahkeme kararlarının, yargı kararla-

rının yürütmeyi bağladığına dair 
de bir bilinci yok. Bir tek biz 
ne istersek yaparız, bilinci var. 
Ama bu bilinç bir hukuk devleti 
bilinci değil. Bir Anayasal dev-
let, sosyal hukuk devleti bilinci 
değil. Bu bilinç, bir çete hukuku 
bilincidir.

Kemal Gözler Hoca’mızın 
Anayasa Hukuku ders kitabında 
çok isabetli ifade ettiği gibi, sa-
dece hiyerarşi ve sadece liderin verdiği 
kuralların uygulanmasından oluşan dü-
zene hukuk devleti demiyoruz. “Çete 
Hukuku”, “Harami Hukuku”, diyoruz. 

Elbette biz bu ülkede Cumhuriyet 
hukuku ve Laik Sosyal hukuk devleti-
nin koruyucusu Halkın Kurtuluş Par-
tisi olarak ve bunlara gerçek anlamda 
temellice sahip çıkan tek parti olarak, 
bir kez daha suç duyurusunda bulun-

mak zorunda kaldık.
Çünkü TCK’nin 214’üncü madde-

si, “Suç işlemek için alenen tahrik”te 
bulunan kimseye verilen cezayı dü-
zenliyor. Biz de bu suçtan Süleyman 
Soylu’nun yargılanıp, cezalandırılması 
için bir kez daha suç duyurusunda bu-
lunmak zorunda kaldık. 

28 Ekim 2021 
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HKP’den:
Partimiz, “Siz yıkın mahkeme kararı bizim

arkamızdan gelsin”, diyen
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında

suç duyurusunda bulundu!

Gıda fiyatlarındaki tırmanış devam 
ediyor. Ekmeğe fiili zam geldi. 

Resmi tarife değişikliğinin en erken 
Kasım ayı ortası en geç Ocak ayında 
olması beklenirken, bazı fırıncılar ma-
liyetlerindeki artışı gerekçe göstererek 
ekmeği 2.5 liradan satmaya başladı 
bile.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gaze-
tede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 
kararıyla, aspir, ayçiçek tohumu ve 
ham yağ ithalatında gümrük vergileri 
yılsonuna kadar sıfırlandı. Bu durum; 
ağır girdi maliyetleri altında üretemez 
duruma gelen çiftçilerimizin ürünleri-
nin daha da değersizleşmesi, tüketici-
lerin aldığı yağlara zam üzerine zam 
gelmesi sonucunu doğuracak.

Ekim ayı verilerine göre, Açlık Sı-
nırı 3 bin 93 TL, Yoksulluk Sınırı 10 
bin 75 TL olarak açıklandı. Yoksulluk 
sınırı ilk defa 10 bin TL seviyesinin 
üstüne çıkmış oldu. Yani Emekçi hal-
kımız bir aylık süre içerisinde daha da 
yoksullaştı. Alım gücü düştü.

Yazımızın ilk bölümünde gıda fi-
yatlarının önlenemez artışının neden-
lerini irdelemeye başlamıştık. İkinci 
bölümde de buna devam edeceğiz:

Gıda maddelerinin hammaddesi 
olan tarımsal ürünlerin üretilmesinde 
önemli yeri olan diğer öğeler de arazi 
kiraları ve enerji fiyatları. Tarla kirala-
yarak üretim yapmaya çalışan çiftçiler 
arazi kiralarının son bir yılda yaklaşık 
yüzde 60-70 oranında arttığını söylü-
yor. “İzmir Karaburun’da bağcılık 
yapan Mesut Karaoğlan 2017’de Mil-
li Emlak’ tan dönümünü 400 liraya 
kiraladıkları arazinin bu yıl 850 lira-
ya çıkarıldığını bildirdi. Zeytin, fıstık 
çamı, badem, ceviz, tıbbi aromatik 
bitkiler ve bağ alanları için farklı ki-
ralar uygulanıyor. Bu kiralarla para 
kazanmak mümkün olmuyor.” Ali 
Ekber Yıldırım, Tarım Dünyası’ndan.

Çiftçi enerjiyi en çok sulama için 
kullanıyor. Bölgelere göre değişmekle 
birlikte elektrik faturaları da son 1 
yılda yaklaşık yüzde 80-90 oranında 
zamlandı.

Daha önce de söylediğimiz gibi 
çiftçi, üretimini borçlanarak yapıyor. 
Çünkü kazandığı geçimini sağlamayı 
bırakın, maliyetlerini karşılamaya dahi 
yetmiyor. 

Çiftçi nereden borç alır? 
İlk aklımıza gelen Ziraat Bankası 

değil mi? 
Maalesef çiftçi ihtiyacının 

tamamını buradan karşılayamıyor, 
bu yüzden de tefecilere borçlanıyor. 
Çünkü AKP’giller’in Ziraat Bankası 
çiftçiyi kalkındırmak yerine, British 
Virgin Adaları’nda kurulan bir 
şirkete1 milyar 650 milyon dolarlık, 
3 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli kredi 
vererek AKP’giller’in yandaşlarını 
kalkındırıyor. Üstelik şirketin borcunu 
ödemediği Sayıştay raporlarıyla ortaya 
çıktı. Çiftçilere verilmesi gereken para 
Virgin Adaları’nda heba oldu gitti.

Tarım Kredi Kooperatifleri 
de pandemi döneminin en ağır 
koşullarında borcunu ödeyemeyen 

çiftçilere bile haciz uygulamaktan 
çekinmedi. Çiftçilerimizin bugünkü 
toplam borcu 180 milyar doları 
aşmış durumda.

İthalata dayalı gıda ve tarım 
politikası gıda fiyatlarının artışındaki 
en önemli neden. Yazımızın başında 
da söylediğimiz gibi aspir, ayçiçek 
tohumu ve ham yağ ithalatında gümrük 
vergileri yılsonuna kadar sıfırlandı. 
Bunun gibi, hububat, bakliyat başta 
olmak üzere birçok üründe yılın 12 ayı 
sıfır gümrükle ithalat yapılıyor. Yine 
yakın zamanda buğday, arpa, mısır, 
yulaf, çavdar, tritikale, mercimek, 
nohut ithalatında gümrük vergileri 
sıfırlandı. Sözde ithalat gerekçesi, 
yüksek gıda fiyatları. Ancak gıda 
fiyatlarını düşürme gerekçesiyle 
yapılan ithalatlar tam tersine fiyatların 
yükselmesine, çiftçimizin üretimden 
uzaklaşmasına sebep oluyor. Üretim 
azalınca ve tarımsal girdilerde de 
ithalata bağımlı olunca fiyatlar artıyor. 
Kısır döngü devam ediyor.

Üstelik bu sene çiftçilerimizin 
başında bir de kuraklık belası vardı. 
Ancak AKP’giller bu konuda da hiçbir 
destekte bulunmadı. Kuraklığa karşı 
bilim ve tekniği kullanarak çiftçilere 

destek olacak sulama yöntemlerinin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gibi 
çözümlerin yanından bile geçmedi. 
Kuraklık bu yıl özellikle hububat ve 
bakliyatta üretimi düşürdü. Diğer 
ürünlerde verimi etkiledi.

Birinci bölümde ve burada bah-
settiğimiz girdi fiyatlarındaki artışa 
rağmen, çiftçinin ürünlerinin alış fi-
yatı aynı oranda zamlanmadı. 1 Tem-
muz-31 Aralık 2021 tarihleri arasın-
daki çiğ süt alım fiyatı litre başına 
3 lira 20 kuruş. Destekleme primi 
ise litre başına 20 kuruş. Destekleme 
primi demeye utanır insan. 20 kuruş 
ile kimi nasıl destekliyorsunuz acaba? 
Marketten aldığımız 1 litre pastörize 
sütün fiyatı 9 lira 75 kuruş. Üreten de 
tüketen de zararda.

AKP’giller şovu pek sever. Tefe-
ci-Bezirgân Sermaye Sınıfı temelin-
den gelen, gösteriş ve şatafat sevgisi 
gibi bir de şov sevgisi var bunlarda. 
Marketlerde fiyat denetimi yapar, güya 
gözdağı verirler. Ondan sonra da ken-
di yandaş çiftliklerine çevirdikleri Ta-

rım Kredi Kooperatiflerinde “Fiyatlar 
noktasında gayet uygun’’ diyerek gö-
zümüzün içine baka baka dalgalarını 
geçerler.

O Tarım Kredi Kooperatifleri 
(TKK) ki, çoğu ürünü kooperatif ürünü 
bile değil. Zaman zaman sosyal med-
yaya da yansıyor, kim olduğu belirsiz 
işletmelerce üretilen ürünlerin üzerine 
TKK etiketi basılmış, satışa sunulmuş. 
Fiyatlar da diğer perakendecilerden 
farklı değil.

Nasıl olsun ki… Burası AKP’gil-
ler’in arpalığı olmuş durumda. 2019 
yılında zararı 46 milyon 5 bin 231 
liraymış. Bu zarar bir yılda 12 milyon 
248 bin 330 lira artarak, 2020 yılında 
58 milyon 253 bin 561 liraya çıkmış. 
Şirketin yönetim kurulu üyelerine de 
yurt dışına çıktıklarında harcırah ola-
rak günlük 170 Euro ödeniyormuş. 
Devletin-Halkın malı deniz, biz bunu 
iyi yeriz, diyorlar anlayacağınız.

Yönetim Kurulu Başkanı 5 ayrı 
yerde görev yapıyor. 

Kimmiş bu 5 ayrı yerden maaş alan 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerini zarara 
sokan yönetici?

Eski AKP milletvekili TKK Genel 
Müdürü Fahrettin Poyraz’ın eski da-
nışmanı Davut Arpa.

Bloomberg HT yazarı İrfan 
Donat’ın verdiği bilgiye göre, Tarım 
teknolojileri şirketi Doktar, “Çiftçinin 
Nabzı Araştırması”nı yayınlamış. 

Türkiye’nin 81 
ilinde, 464 ilçeden 
3 bin üretici ile 
görüşülen bir anket 
çalışması bu.

Bu anketin 
sonuçlarına göre, 
çiftçilerin yüzde 
24’ü geçen 
yıla göre ekim 
a l a n l a r ı n ı n 
a z a l d ı ğ ı n ı 
söylemiş. Küçük 
çiftçilerin ekim 
alanı büyük 
çiftçilere oranla 
daha fazla azalmış. 
Yani küçük çiftçi, 
ekim alanları 

açısından da her geçen yıl daha da 
küçülüyor ve üretime küsüyor.

Ankete katılan çiftçilerin yüzde 
52’si 2020 yılında bir önceki yıla 
göre gelirlerinde azalma olduğunu 
belirtiyor. Çiftçilerin yarısından fazlası 
2020’de bir önceki yıla göre gelir 
kaybına uğramış.

Anketin çarpıcı sonuçlarından biri 
de çiftçilerin %70’inin üretimi için 
yeni yatırım yapamamış olması. Bu 
çiftçiler traktör veya ekipman, sulama 
sistemi alamamış ya da yenileyememiş.

Çiftçilere “en önemli 3 sorununuz 
nedir?” diye sorulmuş. İlk sıradaki 
en önemli sorun yüzde 73 ile “girdi 
maliyetlerinin yüksek olması” 
çıkmış.

İkinci en büyük sorun yüzde 19 
ile “elektrik/su sorunu” olarak öne 
çıkarken, üçüncü sorun ise yüzde 10 
ile “satış fiyatının düşük olması” 
şeklinde anket sonuçlarında yer almış.

Çiftçilerin teknik destek 
bakımından tamamen kendi haline 
bırakıldığının en önemli kanıtı da, 

anket sonucuna göre, yüzde 33-35’inin 
teknik konularda kimseye danışmıyor 
oluşu. Aslında bunu şöyle okumak 
lazım: Kamuda bu şekilde, çiftçiye 
teknik destek sağlayacak kişilerin 
ataması yeter sayıda değil ki, çiftçiye 
yerinde teknik destek sağlansın. Çiftçi 
bunları nerede bulup danışacak? Yüzde 
62-64’ü de tohumu, ilacı, gübreyi 
aldığı satış temsilcisine danışıyormuş.

Gıda fiyatlarında ucuzluk ne 
zaman?

Gıda enflasyonunun önlenemez 
yükselişinin temel nedenlerini ortaya 
koymaya çalıştık. Peki, fiyatların 
düşmesi için ne yapılmalı?

İthalata-dışa bağımlı gıda ve 
tarım politikalarına son verilmeli.

Çiftçinin ürettiği ürününün 
maliyetlerini karşılayacak hak ettiği 
değerden alınmasını, tüketicinin 
ucuz ve güvenli gıda tüketmesini 
sağlayacak, fahiş kârlar elde eden 
aracıları bertaraf edecek kooperatifler 
yaygınlaştırılmalı.

Halkımıza ucuz ve güvenli gıda 
üretecek ve piyasadaki fiyat dengesini 
sağlayacak Et Balık Kurumu, Süt 
Endüstrisi Kurumu gibi yok edilen 
kamu kurumları yeniden kurulmalı.

Girdi fiyatları düşürülmeli, 
bunun için tarımsal girdilerde dışa 
bağımlılık sona erdirilmeli ya da en 
aza indirilmeli. Kamu eliyle tarımsal 
girdilerin üretimini ve geliştirilmesini 
sağlayacak bilimsel araştırma 
kurumları ve üretim yerleri açılmalı.

Çiftçiler faizsiz krediler, teşvikler, 
devlet tarafından yapılan sulama vb. 
kamusal yatırımlar ve teknik destek 
bakımından desteklenmeli.

HKP Programı’nda “Köylü 
Meselesi” başlığı altında çiftçilerin-
Köylülüğün sorunları özel olarak 
incelenmiş ve çözümlenmiştir. 
Yazımızda çiftçi olarak belirttiğimiz 
kesim köylülerdir. Programda 
daha detaylı anlatılmakla beraber 
biz buraya özellikle “Örgüt ve 
Ekonomi Politikası” alt başlığından 
alıntı yaptık. Yukarıda belirttiğimiz 
maddeler ve aşağıda alıntıladığımız 
çözümler gıda fiyatlarını da düşürecek, 
Köylülüğümüzün sorunlarını da 
çözecektir. (Bu bağlantıdan tamamı 
okunabilir: https://www.hkp.org.tr/
program/)

“Üçüncü Sonuç: Köylü Meselesi
“AB ülkelerinde 1 tarım işçisi, 

tarım dışında çalışan 23 kişiyi besler. 
Üstelik de artan bir sürü tarım 
ürünlerini bizim gibi geri ülkelere 
pazarlarlar.  Zaten 1990’dan bu 
yana ABD ve AB’nin bizim gibi 
ülkelerin tarımını geriletmeye “şunu 
ekme, bunu destekleme” diyerek 
budamaya çalışmalarının asıl sebebi 
de budur.

“Türkiye’nin ise tarımda çalışan 
bir kişisi, ancak tarım dışında çalı-
şan iki kişiyi zar zor besleyebilmek-
tedir. Kaldı ki bizdeki beslenmeye 
gerçek anlamda beslenme denemez. 
Çünkü Halkımız özellikle protein 
bakımından yetersiz beslenmekte-
dir. Yani tarımımızın verimi, AB’de-
kinin sekizde ya da onda biri kadar-
dır.”

“(…) ÖRGÜT ve EKONOMİ 

POLİTİKASI
“10- TARIM İŞÇİLERİ SENDİ-

KALARI: Sayıları yüz binleri aşan 
yanaşma, götürücü, aylıkçı rençper-
ler ve tarım işçileri iş mevzuatına 
göre özel sendikalarda toplanacak-
lar. Çalışma şartları, süreleri, yerel 
geçim endekslerine uygun en az ge-
çim endeksleri belirtilecek. ILO’nun 
“Sosyal Adalet İçin” eseri der 
ki: “Dünya barışı için sanayi işçile-
rinin sosyal ilerlemesi kadar, toprak 
işçilerinin sosyal ilerlemelerinin de 
esaslı bulunduğunu, 20. Asrımızda 
görmeyen kimdir?”

“11- TOPRAKSIZ KÖYLÜ ÖR-
GÜTLERİ: Toprak reformunda 
anarşiye ve kırtasiyeciliğe yol açıl-
maması için temel örgüt olacak.

“12 – TARIM KOOPERATİF-
LERİ: Köylünün kendisi tarafından 
kurulup kendisi tarafından kont-
rol edilecek. Ortak sayısı 100’ü ge-
çince, bin güçlük çıkarılmayacak. 
Milyonlarca üretmeni dağınıklıktan 
kurtaracak. Şehirle köy arasında-
ki uçurumu doldurmaya çalışacak. 
Kooperatifler, hükümet ya da tüccar 
emrindeki birliklerin kontrolünden 
kurtarılacak. Büyük Sanayi rekabe-
ti karşısında el ve ev sanayisini kay-
beden köylüye, büyük çiftliklere kı-
yasla daima daha pahalıya mal olan 
malzeme ve eşyaları ucuza mal ede-
cek. Ortaklarına piyasadan pahalı 
mal satmayacak. Satarken birbirle-
riyle rekabete düşerek, bereket yılla-
rını bile felâket yılına çeviren küçük 
ekincilerin mallarını değeri ile sata-
cak. Ortaklarının malını ölü fiyatına 
almaya kalkışmayacak. Küçük ekin-
ciyi de modern üretime ve bilime ka-
palı kalmaktan kurtaracak.

“13- ULUSAL BİRLİKLER: Bü-
tün tarımsal meslek birlikleri, sendi-
kalar, yurt ölçüsünde federasyonlar, 
konfederasyonlar kuracaklar.

“14- KREDİ: Bizim güzel gelene-
ğimize göre, tefecilik, faizcilik sosyal 
haram ve suç olarak en sıkı kovuş-
turmaya uğratılacak. Bugünkü yüz-
de 19-24 banka faizi, köy işletmesi 
kooperatifleştikçe en az sınırına in-
dirilecek, büyük çiftlikler için arttı-
rılacak, küçük ekinciye eksiltilecek. 
Öylelikle, devlete olan borcun 12 
misli, banka borcunun 6 misli olan 
faizci borçlarıyla, köylünün sömü-
rülmesi önlenecek. Üretim Koope-
ratifleri kanalıyla verilen ödünçlerin 
taksitleri, ürün alınınca tahsil oluna-
cak. Kredi, güçlü çiftçilerden ziyade, 
güçsüz köylüye sağlanacak. İpotek 
ve teminat yerine, kooperatif ve köy-
lü örgütlerinin kefaleti ve sorumlu-
luğu geçecek.

“15- FİYAT POLİTİKASI: Ta-
rım ürünleri aleyhine, sanayi ürün-
lerinin fiyat artışı durdurulacak. 
Köy ürünlerinin gerçek köylü koo-
peratifleri eliyle ihracatı kolaylaştı-
rılacak, Ofisin yönetim ve kontrolü 
köylü örgütlerine bırakılacak.

“Modern üretim küçük ekinci-
lere kadar götürülerek tüm tarım 
ürünlerinin maliyet fiyatları indiri-
lecek.” (HKP Programı’ndan) q

Gıda Fiyatları neden artıyor?
Ucuzluk ne zaman? (II)
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Ankara:
O Kalpaklı Mustafa Kemal ve 

Zafere ulaştıran sözleri
Anıtkabir’e girdi,

yine girecek!

Laik Cumhuriyet’in kuruluşunun 
98’inci yılında da Anıtkabir’e Kal-
paklı Mustafa Kemal sokulmadı. An-
tiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mıza 
bayraklık eden “Bağımsızlık Benim 
Karakterimdir!” sözü Anıtkabir’e 
yine alınmadı. Emperyalist Yedi Düve-
li ülkeden gemilerine binip gönderen 
iradeyi simgeleyen “Emperyalistler, 
İşbirlikçiler geldikleri Gibi Gidecek-
ler” sözüne bir kez daha yasak kondu.

Sökmeyecek yasaklamalarınız. Biz 
İkinci Kurtuluş Savaşçıları bıkmayız, 
usanmayız, yılmayız, vazgeçmeyiz. 
Nasıl Mustafa Kemal vazgeçmeyip, 
Halklarımızı ordulaştırıp, Antiemper-
yalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mıza 
önderlik ettiyse, bu savaşı zaferle taç-
landırıp Laik Cumhuriyet’i kurduy-
sa, bizler de vazgeçmeyiz. Mustafa 
Kemal’in gerçek devamcıları olarak, 
Mustafa Kemal’e sözümüz olsun, biz 
de vazgeçmeyeceğiz.

Ne diyordu Mustafa Kemal?
“Bir ülkede, bir toplumda dev-

rim yapıldığında, devrimin gerek-
çesi elbette vardır. Ancak devrimi 
yapanlar, inanmak istemeyen inatçı 
(anut) düşmanlarını ikna etmek zo-
runda mıdır?

Cumhuriyet’in de taraftarı ve 
karşıtları elbette vardır. Taraftarlar, 
Cumhuriyet’i hangi inanç ve düşün-
celerle neden kurduklarını, karşıtla-
rına anlatarak onlara yaptıkları işin 
doğruluğunu anlatmak isteseler de, 
onları bağnaz inatçılıklarından vaz-
geçirmeleri mümkün müdür?

Cumhuriyetçiler elbette, güçleri 
yeterliyse inançlarını herhangi bir 
yolla; ayaklanmayla, devrimle ya 
da toplumun onaylayacağı başka 
yollarla gerçekleştirirler. Bu ülkü, 
devrimcilerin görevidir. Buna karşı 
direnmeler, yaygaralar ve geriletici 
girişimler, karşıtların yapmaktan 
geri durmayacakları hareketlerdir.”

98 yıldır ABD ve AB Emperyalist-
leri ve yerli satılmışlar yaygaralarını, 
geriletici girişimlerini hiç bırakma-
dılar. Laik Cumhuriyet’i yıkıncaya 
kadar uğraştılar. Ama biz İkinci Kur-
tuluş Savaşçıları da, Partimizin Genel 
Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. 
Ayça Okur Yoldaş’ımızın da barikatlar 
önünde haykırdığı gibi:

“29 Ekim ruhuyla, inancıyla 
Laik Cumhuriyet’e sahip çıkmaya 
devam edeceğiz!

“Laik Cumhuriyet’in kurucusu 
Mustafa Kemal ve silah arkadaşla-
rına saygı, sevgi ve hürmetlerimizi 
sunmak için geldiğimiz Anıtkabir 
ziyaretimiz engelleniyor. Deniyor ki 
bize; elinizdeki Mustafa Kemal’in 
kalpaklı portresini ve onun müca-
delesine temel olan ‘Bağımsızlık 
Benim Karakterimdir’ bayraklarını 
bırakın.

“Asla!
“Ayşe, Fatma, Hasan, Mehmet 

Anıtkabir’e girmiş ne fayda…
Tek tek Ayşe’yi, Hatçe’yi, Meh-

met’i, Hasan’ı bir ulus yapmış, Yedi 
Düvele meydan okutmuş, zafere gö-
türmüş o söz olmadan Anıtkabir’e 
girmek bir anlam ifade etmez, ede-
mez!

“İşte bu bayraktaki sözdür, Mus-
tafa Kemal’e ‘geldikleri gibi gide-
cekler!’ dedirten. İşte bu bayraktaki 
sözdür, ‘söz konusu vatansa gerisi 
teferruattır’, diyerek emperyalist 
düşmana saldırtan.

“İşte biz böyle bir ülkü için mü-
cadele ediyoruz. Ve inatla bu müca-
delemiz devam edecek.”

Antiemperyalist Birinci Kurtuluş 
Savaşı’mızı mantıki sonucuna ulaş-
tırıncaya, Halkın İktidarını kurunca-
ya kadar bu kutsal mücadele devam 
edecek. Bu ülkü, biz devrimcilerin 
omuzlarına yüklenmiş bir görevdir. 
Biz almış olduğumuz görevin gereğini 
yapar, layıkıyla da yerine getiririz.

İstanbul:
Cumhuriyetimizin

98’inci Yıldönümünde
bir kez daha Haykırdık:

Emperyalistler, İşbirlikçiler 
Geldikleri Gibi Gidecekler!

Bugün 29 Ekim. Batılı Emperya-
listlere karşı savaşımızın zaferle taç-
landığı gün. Mustafa Kemal önderli-
ğinde emperyalistleri ve işbirlikçi va-
tan hainlerini Antiemperyalist Birinci 
Kurtuluş Savaşı’mızla bu topraklardan 
söküp atmıştık. O gün arkalarına bak-
madan kaçan düşmanlarımız ülkemiz 
üzerindeki planlarından asla vazgeç-
mediler ve her fırsatta ülkemizi bölüp 
parçalamak için yeniden saldırıyorlar. 

Her seferinde içeriden buldukları 
vatan hainleriyle kol kola girerek ül-
kemizi Yeni Sevr’e götürmek için her 
yolu deniyorlar. Biz Kurtuluş Parti-
liler de buna izin vermemek için tüm 
gücümüzle direniyor, mücadele ediyor 
ve her alanda bu emperyalist güçler ve 
yerli satılmış-vatan hainleriyle savaşı-
yoruz. Bu mücadeleyi veren biz İkinci 
Kurtuluş Savaşçıları, emperyalistleri 
ve onlarla işbirliği içerisinde olan yerli 
hainleri vatanımızdan mutlaka defede-
ceğiz.

Bu inanç ve kararlılığımızla Halkın 
Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü ola-
rak, Laik Cumhuriyet’e sahip çıkmak 
için Bakırköy Meydanı’nda basın açık-
laması gerçekleştirdik. Eylemde basın 
açıklamasını İstanbul İl Başkanımız 
Av. Pınar Akbina yaptı. Akbina yap-
tığı açıklamada özellikle AKP’giller’in 
Laik Cumhuriyet’e karşı saldırıları-
nın en yoğun olduğu bugünlerde, 29 
Ekim’e ve Mustafa Kemal’e sahip çık-
manın önemini bir kez daha vurguladı. 
Laik Cumhuriyet’e sahip çıkacağımızı, 
ülkemizi emperyalistlere bırakmaya-
cağımızı belirterek, insan soyunun en 
büyük düşmanları ABD ve AB Em-
peryalistlerine karşı mücadeleyi bir an 
olsun bırakmadan, Antiemperyalist Bi-
rinci Kurtuluş Savaşı’mızı Sosyal Kur-
tuluşla taçlandırmak yani Ulusal Kur-
tuluş Savaşı’mızı mantıkî sonucuna 

ulaştırmak için ödünsüz, esnemeden, 
bükülmeden, eğilmeden, korkusuzca, 
cesaretle, yılmadan, bıkmadan, usan-
madan mücadele edeceğimizi bir kez 
ifade etti.

Akbina, bunun için de Vatan aşkı-
nı ve gereğini yapmaktan korkar hale 
gelmektense ölmeyi yeğ tutarak, “Söz 
konusu Vatansa gerisi teferruattır”, 
“Bağımsızlık Benim Karakterimdir” 
diyerek, Bağımsızlığımızı elimizden 
almaya çalışanlara karşı “Geldikleri 
gibi gidecekler!” sloganını haykırarak 
Halkın İktidarını kuracağımızı ve Hal-
kımızın bu sömürü düzeninden ancak 
böyle kurtulacağını belirtti.

İçinde bulunduğumuz sürecin de-
ğerlendirmesini ve gerçek çözümü 
ortaya koyduğumuz basın açıklaması-
nı alanda bulunan halkımız da ilgiyle 
dinledi ve alkışlarla destekledi. 

Coşkulu bir şekilde gerçekleşen 
eylemimizde “Kahrolsun ABD-AB 
Emperyalizmi”, “Yaşasın 29 Ekim”,  
“Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız”,  
“Bağımsızlık Benim Karakterimdir”, 
“Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri 
Gibi Gidecekler”, “Yeni Sevr’e Karşı 
Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız”, 
“Ne ABD Ne AB Tam Bağımsız Tür-
kiye” sloganları atıldı.

İzmir:
Cumhuriyet Bayramı’nı

İzmir’de coşkuyla kutladık

HKP İzmir İl Örgütü olarak Cum-
huriyet Bayramı’mızı İzmir Konak 
Meydanı’nda halkımızın yoğun ve 
coşkulu ilgisiyle kutladık.

Saat 15.00’te Konak Meydanı Ke-
meraltı girişinde partili yoldaşlarımız-
la bir araya geldik. Kutlama etkinliği-
mizde Parti Bayraklarımızın yanı sıra, 
Mustafa Kemal’in Kalpaklı Portresinin 
olduğu “Bağımsızlık Benim Karakte-
rimdir”, “Emperyalistler İşbirlikçiler 
Geldikleri Gibi Gidecekler” sözlerinin 
yazılı olduğu pankartlarla Mustafa Ke-
mal ve Lenin portrelerinin yer aldığı 
pankartımızı açtık. Ayrıca Cumhuriyet 
Bayramı’mızın özünü yansıtan “98 yıl 
önce Cumhuriyet’i kuranlar ‘Katil 
Emperyalistler Ülkemizden Defo-
lun’ diyenlerdir!”  sözlerinin yer al-
dığı ozalitimizi açtık.  Eylemimiz sü-
resince sık sık “Yaşasın Cumhuriyet 
Bayramı’mız”, “Emperyalistler, İşbir-
likçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler”, 
“Gün Gelecek, Devran Dönecek, AKP 
Halka Hesap Verecek”, “Katil ABD 
Ülkemizden Defol”, “Kahrolsun ABD-
AB Emperyalizmi”, “Mustafa Kemal 
Ölümsüzdür” “Halkız Haklıyız Yene-
ceğiz” sloganlarımızı coşkuyla attık.

Partimiz MYK Üyesi Yusuf Gen-
çer yaptığı açış konuşmasında şunları 
söyledi:

“Bugün Antiemperyalist Birinci 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız sonucu 
ilan edilen Cumhuriyet’imizin 98’inci 
Yıldönümü, kutlu olsun! 

“Cumhuriyet demek, bağımsızlık 
demektir. Cumhuriyet demek demok-
rasi demektir. Cumhuriyet demek La-
iklik demektir. 98 yıl önce atılan bu 
tohumlar yeşerdi, Cumhuriyet’imiz 
bugünlere geldi. Ancak, ne var ki Mus-

tafa Kemal’in dediği gibi iktidardaki 
kişiler ya da gruplar ya da siyasi par-
tiler, şahsi çıkarlarını müstevlilerin si-
yasi emelleriyle tevhit etmişlerdir. İşte 
onun içindir ki bugün şekli bir Cum-
huriyet kutluyorlar. Onun özünden ve 
coşkusundan yoksun bir Cumhuriyet 
kutluyorlar.

“Hayır, o Cumhuriyet bu değil! 
Cumhuriyet, Mustafa Kemal’in “Ba-
ğımsızlık Benim Karakterimdir” 
Cumhuriyet’idir. O Cumhuriyet, “Em-
peryalistler, işbirlikçiler, geldikleri 
gibi gidecekler” diyenlerin Cumhu-
riyet’idir. Ve bugün ülkemiz ne yazık 
ki büyük tehlikelerle karşı karşıyadır. 
Ya Taliban’ın Afganistan’ı olacağız ya 
Pakistan olacağız; ya da gerçek anlam-
da Çağdaş, Demokratik, Laik, Tam Ba-
ğımsız Türkiye Cumhuriyeti olacağız. 
Davamız budur, bu coşkuyla Cumhuri-
yet bayramını kutluyoruz.”

Yusuf Gençer’in ardından Partimi-
zin Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir 
İl Başkanı Av. Tacettin Çolak söz aldı. 
Tacettin Çolak konuşmasında şunları 
söyledi:

***
Saygıdeğer İzmir Halkı;
Günümüz Mütareke yıllarından 

daha ağır karanlıkları yaşadığımız 
gündür. Ülkemizin düşman çizmeleri 
ile işgal edildiği 100 yıl önceki karan-
lık günlerden daha karanlık zamanları 
yaşıyoruz.

Son 4 yıldır Mustafa Kemal’in 
“Bağımsızlık Benim Karakterimdir” 
sözü ve kalpaklı resmi polis tarafından 
Anıtkabir’e alınmıyor. Bu yıl da aynı 
suçu işlediler Ankaralı yoldaşlarımızı 
Anıtkabir’e almadılar.

Bu suçların hesabı sorulacak. Hiç-
bir güç, hiç kimse, ne asker ne siya-
siler, Mustafa Kemal’in yanına onun 
Kurtuluş Savaşı’nın en veciz sözü olan 
“Bağımsızlık Benim Karakterimdir” 
sözünü almamazlık edemez. Bugün 
polis gücüyle almıyorlar ama yarın bu 
suçların hesabını verecekler. 

Bugün bir şey daha yaşadık. 29 
Ekim Cuma gününe denk geldi. Ül-
kenin yüz bin tane camisinde Cuma 
hutbeleri okundu. Cuma hutbeleri 
merkezi olarak hazırlanır. Her camide 
aynı hutbe okunur. Bugünkü hutbede 
bir cümlelik kutlamayla geçiştirildi, 
Cumhuriyet Bayramımız. Ama Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’nın komutanlarının 
ismini geçirmeden… Sadece Kurtuluş 
Savaşı’mızla bağımsız bir ülke oldu-
ğumuzu ifade ettiler. Onun komutanla-
rını yok sayarak hutbe okutan Diyanet 
İşleri Başkanından da hesap sorulacak. 

Mustafa Kemal, Yedi Düveli dize 
getirmiş bir komutan olarak halkın 
içinde hiçbir koruma olmadan, halkla 
iç içe, diz dize yaşarken, bu din alıp 
din satan tüccarlar fakir halka, fakir-
liğin ferasetini öğütlerken, kendileri 
milyonlarca liralık zırhlı araçlarla ge-
ziyorlar. Yani kendileri bu dünyada 
Cenneti yaşıyor, emekçi halkımıza da 
bu dünyadaki Cehennemi, öbür dünya-
daki Cennet ödülü olacak diye yuttur-
maya çalışıyorlar.

Onun için işsizlik ve pahalılık ce-
henneminde yaktıkları emekçi insanla-
rımızın vebali de bunların boynunda-
dır. Kendileri öbür dünyaya inansalar 
bu ihaneti, bu din düşmanlığını yapa-
mazlar. Ama bunların da, o din tüccar-
lığı yapanların Diyanetin en tepesinde 
olanların da, bu ülkenin en tepesinde o 
koltuğu işgal edenlerin de en küçük bir 
dini inancı yoktur. 

Dini inancı olan, kul hakkı yemez. 
Hırsızlık yapmaz. İyi, güzel ahlâklı 
olur. İnsanların açlığıyla yoksulluğu 
ile dalga geçmez. Kendisi saraylarda 
oturan kişi, kimsenin olmadığı market-
lerde,  marketleri boşaltarak ıvır zıvır 

alarak, yani mutfakta olması gereken 
temel ihtiyaç malzemelerini değil çi-
kolata bilmem ne alarak bin küsur lira 
harcıyor. Sonra da o kişi marketlerde 
fiyatlar uygundur, diyor. İşte görüyor-
sunuz dolar almış başını gidiyor. 

Batılı Emperyalistlerin büyükelçi-
leri tamamen kendi devletlerinin yön-
lendirmesi ve talimatlarıyla hareket 
ederek bu ülkenin yargı mekanizması-
na dil uzatacak alçaklığı gösteriyorlar. 
Yani onların hesabına çalışan kişilerin 
tahliye edilmesini istiyorlar. 

Peki, bu sözü eden ediyor da, bu 
sözleri söyletenler nerede?

Ondan sonra kuru efelenmeler-
le “sınır dışı edeceğiz”, “istenmeyen 
adam ilan edeceğiz” diyorsun ama Vi-
yana Sözleşmesi’nin 41. Maddesi uya-
rınca biz açıklama yaptık diyenlerin 
özür diledikleri yalanını söylüyorsun. 
Kendi yalanınla kendini kandırıyor-
sun. Bağımsızlık, ulusal onur diye bir 
şey bırakmadınız ülkemizde. 

Bu Batılı Emperyalistlerin elçileri 
hangi cesaretle, hangi amaçla bu lafları 
ediyor? 

Değerli halkımız, çünkü bu ülkeyi 
batıya bağımlı hale getirdiler. Bu ülke-
yi Ortadoğu’da, Emperyalist ülkelerin 
milyonlarca masum Müslümanın kanı-
nı döken saldırılarında koçbaşı yaptı-
lar. Onlara ortaklık yaptılar. Büyük Or-
tadoğu Projesinin Eşbaşkanı yaptılar. 
İşte ondan yüz buluyor Batılı Emper-
yalistler. Çünkü sen benim Eşbaşka-
nımsın, o zaman benim talimatlarıma 
uyacaksın, diye alçakça bağımsızlığı-
mıza göz dikmiş durumdalar. 

Yapılması gereken neydi, değerli 
İzmir Halkı?

Eğer tutarlıysan, eğer lafının arka-
sındaysan Dışişleri Bakanına talimat 
verdiysen, ertesi gün bütün büyükel-
çiler sınır dışı edilmeliydi. İstenme-
yen adam ilan etmek,“persona non 
grata“ demek bu eylemi, bu davranışı 
gerektirir. Sen bunun lafını edersen, 
ondan sonra da hiçbir şey olmamış 
gibi kendini kandırmaya yönelirsen, 
yurtdışında kimse seni ciddiye almaz.  
Afrika’daki ülkeler ile maçı idare eder-
sin. Yazık ettiniz bu ülkeye, sizlere de 
yazıklar olsun!

Değerli İzmir Halkı;
Bugün 29 Ekim. Ülkenin en büyük 

bayramı, bağımsızlığı kazandığımızın, 
kulluktan kurtulduğumuzun,  Saltana-
ta ve Hilafete son verdiğimizin, Batılı 
Emperyalistlere diz çöktürdüğümüz 
günün tescillenişidir Cumhuriyet Bay-
ramı. Kutlu olsun!”

***
Cumhuriyet Bayramı kutlamamız 

atılan sloganlar ve İzmir Marşı ile bi-
tirildi. 

Adana:

Cumhuriyet’in 98’inci kuruluş yıl-
dönümünü Adana İl Örgütü olarak Ata-
türk Parkı’nda kutladık. Parti çelen-
gimizi bırakarak Partimizin 29 Ekim 
bildirisini okuduk. Kutlama için orada 
bulunan çeşitli dernek ve kuruluşların 
temsilcileri de bildirimizi ilgiyle dinle-
diler. Bildiri okunduktan sonra eylemi-
mizi “Yaşasın Cumhuriyet” sloganıyla 
sonlandırdık.

29 Ekim 2021

Halkın Kurtuluş Partililer

29 Ekim coşkusuyla, Laik Cumhuriyet’i savunma azmiyle
Cumhuriyet Bayramı’nda alanlardaydık!
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Çalışanların, gençliklerinin bir dö-
nemini harcadıkları, bu koşullardaki 
çalışmaya dayanamayarak bir süre sonra 
ayrılmak durumunda kaldığı çalışma or-
tamı… Yemeksepeti 20. Yılında Hilese-
peti oldu.

Binlerce Yemeksepeti İşçisi, çalışma 
koşullarının ağırlığına, bunun karşılığı 
aldıkları ücretlere isyan ederek Anaya-
sal haklarını kullanarak Sendikamıza 
üye olmaya başlamışlardır. Çok kısa 
bir süre içerisinde başta İstanbul olmak 
üzere, Ankara, İzmir Antalya, Trabzon, 
Kocaeli, Bolu, Bursa Adana, Eskişehir, 
Adapazarı, Edirne’de çalışan işçiler 
Sendikamızda örgütlenmişlerdir.

2021 Ocak ayında Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 6200 

Yemeksepeti çalışanının 2200’ü aşan 
sayıda çoğunluğu sendikamıza üye ol-
muştur. Toplu iş sözleşmesi yetkisi ala-
bilmek için az sayıda işçinin üye olma-
sına ihtiyaç kaldığı bir aşamada (Toplu 
iş sözleşmesi için % 40 üye çoğunluğu 
24809 Yemeksepeti işvereni bugüne ka-
dar hiçbir işyerinde görülmeyen hileye, 
sahtekârlığa, kanunsuzluğa başvurarak 
işkolunu değiştirmiştir. İşkolu taşımacı-
lık işkolundan, Ticaret, Büro, Eğitim ve 
Güzel sanatlar işkolu olmuştur.  Bunun 
sonrası Sendikamız Nakliyat-İş’e üye 
2000’i aşan işçinin üyeliği düşmüştür. 
Bununla ilgili Cumhuriyet Savcılığına, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-
na gerekli yasal başvurular yapılmıştır.

İncelemeyi yapan müfettiş, hileyi, 
muvazaayı tespit ettiği halde 8 ay geç-
mesine karşın rapor sendikamıza gönde-

rilmemiştir.
Yemesepeti işvereni, işçi ve sendika 

düşmanlığı yapmaktadır. İşkolu değişik-
liği dışında sendika üyelerine bu süreçte 
sistematik olarak baskılar yapılmıştır, 
mobbing uygulanmıştır. Moto kuryler, 
esnaf kuryeliğe geçmeye zorlanmıştır. 
Banabi depoları özel kişilere devredil-
miş, işçiler istifaya zorlanmıştır.

Yemeksepeti “indirim yağmuru” 
adı altında müşterileri de aldatmaktadır. 
Ticaret Bakanlığı müfettişlerince bu du-
rum tespit edilmiştir. Ürün ve hizmetin 
fiyatına zamlar yapıp, sonrasında % 50 
indirim yaptığı, reklamlar vererek müş-
terileri, halkı aldattığı tespit edilmiştir.

Hilesepeti Olan Yemeksepeti 
BOYKOT’u Başladı

Yüzbinlerce üyesi bulunan Tüke-
ticiler Birliği Federasyonu, Tüketici 
Derneği (TUKODER), DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB, Birleşik Kamu-İş,Tek 
Gıda-İş, Liman-İş, Hava-Sen, Bağımsız 
Maden İş, DGD-SEN gibi kamu çalışan-
ları sendikaları, konfederasyonları, mes-
lek örgütleri, tüketici birlikleri, federas-
yonu Halkın tüketimden gelen örgütlü 
gücünü kullanarak BOYKOT çağrısı 
yapmışlardır.

BOYKOT çağrısı
Yemeksepeti İşçileri ve Nakliyat-İş 

Sendikası ile dayanışma amacıyla halk 
örgütleri  BOYKOT başlatmışlardır.

Boykot, tüm bölglerde etkili şekilde 
devam etmektedir. Yemeksepeti televiz-
yon kanallarına, sosyal medyaya, ilk si-
parişte indirim, 30 TL indirim kuponları, 
yeni indirimlerle ilgili reklam üzerine 
reklamlar vermektedir.

Sözcü Gazetesi, Yemeksepeti’nin 
işçi ve sendika düşmanlığına ortak ol-
makta, boykot kırıcılığı yapmaktadır.

Sözcü Gazetesi’nin yaptığı basın ah-
lakına da uymamaktadır. Yemeksepeti 
işvereni kendi yapmış olduğu içeriğinin 
de gerçeği yansıtmadığı haberi parayı 
bastırıp, ilan olarak vermiştir. Bu hangi 
basın ahlâkına-etik kurallara uyar?

Hilesepetine dönüşen Yemeksepe-
ti’ni BOYKOT’a devam

Yüzbinlerce üyesi bulunan, sendika-
lar, konfederasyonlar, meslek örgütleri, 
odalar, tüketici dernekleri, federasyon-
lar, işçi ve sendika düşmanlığına kar-
şı halkın kandırılmasına “dur” demek 
için, tüketimden gelen örgütlü gücü 
göstermek için BOYKOT’u etkin bir 
şekilde sahip çıkmaya devam ediyorlar. 
06.10.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

***
Kurtuluş Yolu: Teşekkür ediyo-

ruz, sağ olun.
Buyurun sözü size bırakalım.  
Haşmet Gün: İsmim Haşmet Gün, 

yaklaşık 19 yıl çalıştım Uzel Makina 
Sanayi Anonim Şirketi’nde.

Kurtuluş Yolu: Parababaları ta-
rafından haklarınız 14 yıl önce gasp 
edildi. Sarı Sendikacıların ihanetlerine 
uğradınız. Bu süreçte ne gibi sıkıntılar 
yaşadınız?

Haşmet Gün: 2008’de burası ka-
pandı. Bu fabrika kapandıktan sonra 
çok eziyetler çektik, çok arkadaşımız 
banka faizlerine battı, kimi arkadaşla-
rımız aramızdan ayrıldı. İntihar eden-
ler var, üç dört arkadaşımız. Ailesi yu-
vası yıkılanlar var, tedavi göremeyip 
parasızlıktan eşini kaybedenler var. 
Yani kendimiz de çok borç harç işine 
girdik, kredi kartlarına battık, faizlerle 
boğuştuk. Yani 14 yıldır haklarımızı 
alamıyoruz…

Yaklaşık 11 yıl Türk Metal Sen-
dikası bizi kandırdı. Bugün alacağız, 
yarın alacağız, gittik geldik, gittik gel-
dik. Bizim gazımızı alıp gönderdiler 
oradan affedersiniz. 

Ama ondan sonra arkadaşlar ola-
rak, biz burada güvendiğimiz arkadaş-
lar Fuat Başkan olsun, diğer arkadaş-
larımız 10 kişilik bir komite kuruldu. 
Bir de Nakliyat-İş Sendikası Başkanı 
Ali Rıza Bey ve ekibine çok teşekkür 
ederiz, adam gibi adam çıktı. Allah 
utandırmasın inşallah hepimizi de. 
Bize sahip çıktı, bizim izinlerimizi o 
alıyor, destek veriyor, yani bizim du-
amız o adama yeter, Allah razı olsun.

Komitemizde güvendiğimiz arka-
daşlarla yola devam ediyoruz. Kemik 
kadro kaldık burada, yani 150 kişi-
lik gibi bir kadromuz var. Güvenen 
arkadaşlar sonuna kadar mücadele 
edeceğiz, çocuk çoluğumuzun hakkını 
kimse yiyemez! Burada cesetlerimiz 
çiğnenmeden bir çivi dahi çaktırma-
yacağız, diyor başkanlarımız. Biz 
başkanlarımızın arkasındayız; ceset-
lerimiz çiğnenmeden, bizim paramızı 
vermeden kimse buraya bir çivi dahi 
çakamaz. Bu şekilde mücadelemize 
devam ediyoruz.

Kurtuluş Yolu: Son olarak Türki-
ye İşçi Sınıfına vermek istediğiniz bir 
mesaj var mı? Tüm işçilere sizin mü-
cadeleniz bir örnek oldu sonuçta.

Haşmet Gün: Türkiye İşçi Sınıfına 
şöyle vermek istediğim mesaj: Bu gibi 
mücadelelere kulak versinler bir. Bir 
ikincisi, Türk Metal Sendikası çalışır-
ken iyi, aidatları alırken iyi, güzel… 
Türk Metal Sendikası gibi büyük bir 
sendika. 1990’da yapılan grevde “Uzel 
İşçisi benim kalem oldu” dedi. 

Hani kalen senin? 
O grevde aldığımız 

zamlar, güzel zamlar 
oldu. Uzel benim ka-
lemdi, dedi. Şimdi bize 
sahip çıkmadılar. 14 
sene geçti büyük bir 
sendika istese bence 
koparır alırdı istediği 
gibi haklarımızı.

Diyeceğim, düşe-
nin dostu olmuyor… 
Onlar da bilmiyorum 
çalışırken iyiler, çalış-
maz iken böyle kapa-

nan yerlerde satışa getiriyorlar herhal-
de, benim görüşüm bu. Bizim burada 
da Uzel, patron, işte diğer kısımlar 
hepsi üzerimizden rant yaptılar. Bizim 
çocuk çoluğumuzun geleceğiyle oy-
nadılar, işin Türkçesi. Çok derinlere 
girmiyorum, kimileri çocuklarını 
okutamadılar, yeterince anlatabiliyor 
muyum? Böyle durumlarımız var. Çok 
eziyetler çektik, psikolojimiz bozuldu, 
kafayı sıyıran arkadaşlarımız oldu.

Kurtuluş Yolu: Ama buna rağmen 
mücadeleye devam ediyorsunuz…

Haşim Gün: Sonuna kadar gide-
ceğiz. Bizim davamız ekmek davası, 
başka bir şey değil… 

Biz bu işin işine girdiğimiz için, 
girmeyen düşmeyen insan bilmez 
bunu, dışarıdan hoş gözükür veya ne 
yapıyor bu insanlar, derler. Ama biz 
koskocaman Uzel Makine Sanayi 
Anonim Şirketi dünyada ilk 10’a gi-
riyor, ilk 10’un içinde de 5’e giriyor, 
126 tane ülkeye traktör veriyorduk biz. 
Yani şu aşamadaki olayımız, biz bir 
çadır kurduk, çadırda nöbetlerimiz 24 
saat devam ediyor, paramızı almadan 
da buradan bu çadırı kaldırmayacağız.

Kurtuluş Yolu: Evet, çok teşekkür 
ederiz sağ olun, kararlılığınızla Türki-
ye İşçi Sınıfına örnek oluyorsunuz.

Haşim Gün: Biz teşekkür ederiz, 
saygılar.

***
Kurtuluş Yolu: Buyurun, siz neler 

söylemek istersiniz?
Ahmet Akgül: Ben Ahmet Akgül.
Kurtuluş Yolu:  Kaç yıl çalıştınız 

Uzel’de?
Ahmet Akgül: 86’dan 2008’e, 21 

yıl küsur var. 
Kurtuluş Yolu: Ahmet Bey, az ön-

ceki arkadaşlarınız Nakliyat-İş’le bir-

likte hak arama sürecinin nasıl farklı bir 
aşamaya sıçradığını anlattılar. Bu süreç-
te başka kimlerden destek gördünüz?

Ahmet Akgül: Şimdi biz yola çı-
karken tek başımıza çıktık ama bundan 
sonra sağ olsun Ali Rıza Başkan’la 
bizim yolumuz kesişti. Aynı zamanda 
bizim Direnişimizin başından beri Hal-
kın Kurtuluş Partisi devamlı bizim ya-
nımızda. Yani daha ben onun haricinde 
bize o kadar büyük destek veren bir 
Parti olsun, siyaset dışı olsun, örgütler 
olsun hiçbir örgüt görmedim. Hiç kim-
se bize Halkın Kurtuluş Partisi kadar 
bir destek vermedi, onlara canı gönül-
den teşekkür ederiz, Ali Rıza Başkan 
ve Halkın Kurtuluş Partisi’ne. 

Biz bu yola çıkarken dedik yani 
böyle bir amacımız var, belli.

Ne yaptık? 
Komite kurduk, komitenin etrafın-

da adamları topladık bizim yürüyüşü-
müz orada başladı, 4 yıl oldu. Bunun 
son 421 günü çadırda… Yani 421 gün-
dür 7/24 Uzel’in önünde bekliyoruz. 
Bize bir siyasi destek, ufak tefek geli-
yordu, seçim zamanı geldi formalite-
den oy için. Ama Halkın Kurtuluş Par-
tisi’nin böyle bir beklentisi olmadığını 
biz hissettiğimiz için, bizim için daha 
iyi oldu. Biz kendimizden biri gördük, 
mücadelemize güç kattılar, biz onlar-
dan güç aldık, onlar bizim yanımızda 
oldular. Bu yönde bizim herhangi bir 
şeyimiz yok, onlara minnettarlığımız 
var yani, başka bir şeyimiz olamaz. O 
konuda sıkıntımız yok yani. Birileri ra-
hatsız olsa da biz rahatsız olmuyoruz 
çünkü bizim mücadelemize destek ve-
riyorlar.

Kurtuluş Yolu: Teşekkür ederiz, 
son bir cümleyle Türkiye İşçi Sınıfına 
ne söylemek istersiniz? 

Ahmet Akgül: Türkiye İşçi 
Sınıfına bir cümlede şunu söylerim: 
Örgütsüz hiçbir mücadele kazanılmaz, 
kazanacaksanız örgütlü kazanacaksı-
nız.

Kurtuluş Yolu: Çok Teşekkür 
ederiz, sağ olun. İşçi Sınıfımıza örnek 
olan mücadelenizde bir kez daha 
başarılar diliyoruz.

Ahmet Akgül: Rica ederim. 
***

Neo Trend Direnişçileri:
“Direnmek kutsaldır!”

Kurtuluş Yolu: Mehmet Bilal Bey, 
az önce Hummel Mağzası önünde yap-
tığınız coşkulu konuşmadan dolayı sizi 
kutlayarak başlamak istiyoruz. DİSK/
Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde bu 
yılın Temmuz ayından beri kararlı bir 
Direniş sürdürüyorsunuz. Haklarınızın 
gasp ediliş sürecini kısaca anlatabilir 
misiniz?

Mehmet Bilal Doğan: Yılların 
tekstil işçisiyim. En son çalıştığımız 
fabrikamız Neo Trend Tekstil’de gece 
gündüz çalışıyorduk, işlerimiz çok 
iyiydi. Avrupa’nın en iyi şirketleri-
ne ortaklık yapıyorduk. Bu pandemi 
bahanesiyle patronumuz bizi 2 aylı-
ğına izne çıkardı. İşçilerime bir şey 
olmasın, dedi. 

Bu iki ay 14 ay oldu. 
Ama Başkanın (Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu kast 
ediliyor – K. Y.) dedi-
ği gibi planlı bir şekilde 
bu pandemi de bahane 
oldu şirketi satmak için, 
boşaltmak için, işçilerin 
hakkını ödememek için. 
Bütün haklarımızı gasp 
etti. Kendisine ulaştığım-
da, benden para istemeyin 
param yok diyor. İflas ettim yalanına 
başvurdu. Biz bunu öğrendik, bütün 
mal varlığını ikinci, üçüncü, dördüncü 
şahıslara aktarmış. 

Biz de tam 120 gündür direniyoruz 
haklarımızı alabilmek için. 

Kime karşı?
Çalıştığı mağazalara karşı. 

Hummel Mağazalarına, Next Sourcing 
şirketine karşı. Devamlı şirketin önün-
de eylem yapıyoruz. İki şirket de öde-
yeceğiz diyorlar, top çeviriyorlar ama 
bizi oyalama taktiğine başvuruyorlar. 
Biz İşçi Sınıfı örgütlü olamayacağımı-
zı zannettiler, mücadele etmeyeceği-
mizi zannettiler, bizi cahil zannettiler 
ama durum öyle değil. Biz mücade-
le edeceğiz haklarımızı alana kadar. 
“Hak verilmez, hak alınır” diye bir söz 
vardır. Biz bu mücadelemize devam 
edeceğiz, söyleyeceklerim bu kadar.

Kurtuluş Yolu: Evet, teşekkür ede-
riz. Bir şey daha: Bu süreçte Nakliyat-
İş’in nasıl bir katkısı oldu, onu da bir 
kısaca özetleyebilirseniz…

Mehmet Bilal Doğan: Biz yola 
çıkarken sudan çıkmış balık gibiydik. 
Avukatlara gitsek para isteyecekler.  
Hukuk Bürosuna gittik sağ olsun da-
vamızı üstlendiler. Ama onlar dedi; 
davayla, mahkemeyle bu iş olmaz, 
mücadele edeceksiniz. 

Kimin yanında mücadele edebi-
liriz, kimi yanımıza alabiliriz, hangi 
sendikayı alabiliriz?

İşçisini satan şerefsiz sarı 
sendikalara değil,  şerefli sendikaya 
gideceğiz: O da Nakliyat-İş. Zaten 
yıllardır Ali Rıza Ağabey’i tanıyor-
dum. Gittik ona, bizi sahiplenir mi-
sin, bize bir abilik yapar mısın, dedik. 
“Ne demek… Biz bütün İşçi Sınıfını 
sahipleniriz”, dedi.

Sağ olsun, var olsun, 
mücadelemizde her zaman yanımızda 
oldular. Kendilerine teşekkür ediyo-
ruz, Nakliyat-İş’e, Ali Rıza Küçükos-
manoğlu’na ve yönetimine. 

Kurtuluş yolu: Teşekkür ederiz.
***

Kurtuluş yolu: Neo Trend Dire-
nişi aynı zamanda bir kadın direnişi. 
Şimdi de söz kadın direnişçi arkada-
şımızda. Sizi tanıyalım, bir kadın işçi 
olarak, direnişçi olarak neler söylemek 
istersiniz?

Nuray Öztürk: Ben Neo Trend 
işçilerinden Nuray Öztürk,  işten çıka-
rılan 104 işçiden biri de bendim. Biz 1 
Temmuz’da çıkışımız verildiğinden bu 
yana eylemlerle her hafta protestoya 
katılıyoruz, protestolarımız devam 
ediyor, devam edecek.

Çünkü biz hakkımızı istiyoruz, 
bunun için uğraş veriyoruz, yani dire-
niyoruz. Ali Bey’e teşekkür ediyorum 
buradan bizimle ilgilendiği için.

Kurtuluş Yolu: Peki bu mücadele 
size neler kattı?

Nuray Öztürk: Ben daha önce hiç 
böyle eylemlerde, protestolarda falan 
bulunmadım ama insan hakkını arar-
ken desteği oluyormuş, yani gördük. 
Nakliyat-İş’e teşekkürler. Aslında Bi-
lal Ağabey benim söyleyeceğim her 
şeyi söyledi yani.

Kurtuluş Yolu: Nakliyat-İş birden 
fazla direniş, mücadele yürütüyor. On-
lardan da destek geliyor tabiî…

Nuray Öztürk: Evet, birçok bi-
zimle beraber direnen işçiler de var. 
Uzel İşçileri falan hep yanımızdalar, 
Pegasus İşçileri, onlara da teşekkür 
ediyoruz, elimizden geldiğince.

Mehmet Bilal Doğan: İşte örgütlü 
olma, mücadele budur işte. Halkın 
Kurtuluş Partisi olsun, Nakliyat-
İş olsun, diğer küçük sol örgütler 
olsun, sendikalar olsun bizi yalnız 
bırakmıyorlar. Siz var olun, sağ olun. 
Eğer Nakliyat-İş’le biz yürütmemiş 
olsaydık size yemin ederim polis bize 
hiçbir basın açıklaması yaptırmazdı. 
Biz sendika arkamızda olduğu için ce-
saretimizi alıyoruz özellikle.  Küçük bir 
sendika olmuş olsa, sarı sendika olmuş 
olsa on kere bizi satmışlardı, çünkü her 
yer polis. Ben bunu geçmişten biliyo-
rum. Geçmiş davalarımdan da biliyo-
rum. Ali Rıza Bey’le, Nakliyat-İş’le 
yola çıktığımıza seviniyorum yoksa bu 
arkadaşların çoğu örgütlü mücadele-
den gelen insanlar değil, sınıf bilincini 
bilmiyorlar. Ne zaman Kâzım Akbulut 
bunları yüz üstü bırakınca demek ki sı-
nıf mücadelesinin şart olduğuna karar 
verdiler. Biz 104 kişiden yalnızca 34 
kişi direniyoruz. 34 kişi de yeter bize, 
fark etmez. Direnmek kutsaldır!

Kurtuluş Yolu: Çok teşekkürler. 
Türkiye İşçi Sınıfına bir cümleyle me-
saj iletmek isterseniz ne dersiniz?

Mehmet Bilal Doğan: Her za-
man söylüyorum basın açıklamasında: 
Örgütlenin, sendikalaşın, örgütlü mü-
cadelede birlikte mücadele edersek 
daha büyük güç oluruz.

 İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız!
Nuray Öztürk: Kurtuluş yok tek 

başına, ya hep beraber ya da hiç biri-
miz, diyorum ben de.

Kurtuluş Yolu: Kurtuluş Yolu 
Gazetesi olarak çok teşekkür ederiz 
sağ olun. Sizleri başından beri yalnız 
bırakmadık, bundan sonra da bırak-
mayacağız. Mücadelenizde başarılar 
diliyoruz. 

Nakliyat-İş’ten: 

Yemeksepeti 20. Yılında Hilesepeti Oldu
Boykota Devam

Tazminat hakları gasp edilen Yiğit Uzel Makine ve 
Neo Trend İşçilerinin Parababalarına ve 
Sarı Sendikacılığa karşı mücadeleleri

Nakliyat-İş önderliğinde sürüyor!

Baştarafı sayfa 20’de

Baştarafı sayfa 20’de



Yemeksepeti, çevrimiçi yemek 
sipariş sitesi olarak 2001 yılın-

da hizmet vermeye başlamıştır. Daha 
sonraları Yemeksepeti/Banabi olarak 

market alışveriş hizmeti de vermeye 
başlamıştır. 2015 yılında aynı zaman-
da Dünya tekeli olan Alman Delivery 
Hero’ya 519 milyon Dolara satılmıştır.

Yemeksepeti Beşiktaş’ta küçük 
işyerinde faaliyete başlamış bugün 
39 ilde 250’yi aşan merkezde büyük 
çoğunluğu moto kurye olarak çalışan 
binlerce işçinin çalıştığı işletme ol-
muştur. Yemeksepeti’nin bu büyüklü-
ğe ulaştıran binlerce işçinin yarattığı 
artıdeğer olmuştur.

Asgari ücretin biraz üzerinde olan 
aylık ücretler, çalışanları birbiriyle, 
kendisiyle yarıştırarak prim usulü ça-
lıştırma her an karşılaşılabilecek kaza, 
sağlık açısından boyun, bel fıtığına ya-
kalanma riski… Hiçbir insani ihtiyacın 
karşılanma ve sağlıklı olma olanağı 
olmayan yerlerde sipariş bekleme vb. 
çalışma koşulları.

Ankara AKP’giller’in Türkiye’sinde insanca 
yaşanacak ücretin miktarı da bellidir: 10 
bin TL.

İşte bu talebimizi haykırdık Anka-
ra’da, sloganlarımız, bayraklarımız, 

dövizlerimiz eşliğinde. Aralık ayında 
oynanacak Asgari Ücret Ortaoyununda 
yüzdelik ufak zamlarla sefalet ücretinin, 
insanca yaşanacak ücrete dönüşemeye-
ceğini haykırdık.

Zaten de:
Ne işveren tarafının, ki doğaları ge-

reğidir işçiye sadece ölmeyecek kadar 
ücret vermek,

Ne devlet tarafının, ki AKP’giller 
var bu tarafta; onlar da evveli ezelden 
emekçi düşmanıdır, üretimle bir ilgileri 
olmaz,

Ne işçi tarafının, ki sadece kendile-
rini öyle adlandırıyorlar, aslında onlar 
da işveren ve AKP’giller’in tarafında-
lar. İşçi sendikası değiller, sarı gangs-
ter sendikacılığın Türkiye versiyonu-
durlar.

Bu işçi düşmanı üç tarafın işçinin 
insanca yaşayacağı bir ücret almasıyla 
bir ilgileri olamaz. Onlar günlerini gün 
etmenin peşindeler. Emekçinin sırtın-
dan dünya malı sağlamanın, vurgunları 
vurmanın peşindeler.

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak, 
14 yıldır işverenler tarafın-

dan hakları gasp edilen ve onların 
yandaşları sarı sendikacıların iha-
netine uğrayan, şu anda da DİSK/
Nakliyat-İş önderliğinde hak mü-
cadelesi veren, 421 gündür fabrika 
önündeki Direniş Çadırında müca-
delesini sürdüren Yiğit Uzel Maki-
ne İşçilerini ziyaret ettik. 

Uzel İşçileri yıllardır hakları 
olan yasal tazminatlarını almak 
için mücadele veriyor ve her Pazar 
günü de kitlesel bir biçimde Uzel 
Fabrikası önünde taleplerini hay-
kırıyor. Kurtuluş Partisi Gençliği 
olarak biz de “Gençliğin safı İşçi 
Sınıfının yanıdır”, diyerek bu hak-
lı mücadelelerine destek verdik, 
Direnişçi İşçilerle dayanışmamızı 
sergiledik.

Parababalarının azgın sömürü 
düzeninde hakları gasp edilen, Sarı 
Sendikacıların ihanetine uğrayan, 14 
yıldır hak arama mücadelesi veren, 
35 aydır DİSK/Nakliyat-İş önderli-
ğinde eylemden eyleme koşan, 421 
gündür Direniş Çadırında destan 
yazan Yiğit Uzel Makine İşçilerinin 
kararlı mücadelesi tüm engelleme 
girişimlerine, tüm tehditlere rağmen 
aralıksız sürüyor!

Pandemi döneminde bir hırsız 
gibi Neo Trend Tekstil Fabrikası’nı 
boşaltarak kaçan Parababası Kâ-
zım Akbulut’un tazminat haklarını 
ve diğer alacaklarını gasp ettiği Neo 
Trend İşçileri de aynı kararlılık ve 
azimle DİSK/Nakliyat-İş Sendikası 
önderliğinde yiğitçe mücadelelerine 
devam ediyorlar. 

Kurtuluş Yolu Gazetesi olarak 
Yiğit Uzel Makine ve Neo Trend İş-
çileriyle yaptığımız röportajı aynen 
yayımlıyoruz.

***

Bir destandır
Uzel Makine Direnişi!

Kurtuluş Yolu: Merhabalar. Kur-
tuluş Yolu Gazetesi olarak öncelikle 
Nakliyat-İş önderliğindeki destansı 
Direnişinizi kutluyor, fedakârca sür-
dürdüğünüz mücadelenizde başarılar 
diliyoruz. Buyurun, söz sizde.

Mevlüt Aydoğan:  Adım Mevlüt 
Aydoğan. 36 senedir Uzel’de çalış-
mışlığım var. 2008 senesinde burası 
kapandı. O zaman Türk Metal Sen-
dikası vardı. Türk Metal Sendikası 
bize vaatlerde bulundu burası kapa-
nırken. “Sizin 6 ay içerisinde bütün 
tazminatlarınızı alacağız”, diyerek 
namus ve şeref sözü verdi bize. O 
günden beri de şu anda Türk Metal 
Sendikası’nın ne uğradığı var ne gör-
düğü var…

Sağ olsun Nakliyat-İş Sendika-
sı Başkanı vesile oldu işte. Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu, o bize sahip çıktı. 
Bizden hiçbir şey beklemedi, ne aylık 
olarak, ne ödenek olarak. Bizi bugün-
lere kadar getirdi. Sağ olsun, var ol-
sun. Söyleyeceklerim bunlar.

Tazminat hakları gasp edilen Yiğit 
Uzel Makine ve Neo Trend İşçilerinin 
Parababalarına ve Sarı Sendikacılığa 

karşı mücadeleleri
Nakliyat-İş önderliğinde sürüyor!

Nakliyat-İş’ten: 

Yemeksepeti 20. Yılında Hilesepeti Oldu
Boykota Devam

HKP’den:

Halkın Kurtuluş Partililer
“Asgari Ücret Ortaoyunu”na karşı

İnsanca bir yaşam ücreti için alanlardaydı

Kurtuluş Partisi Gençliği, 
Yiğit Uzel Direnişçilerini

ziyaret etti

HKP’den:

Partimiz, “Siz yıkın mahkeme kararı bizim
arkamızdan gelsin”, diyen

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında
suç duyurusunda bulundu!

HKP’den:
Partimizden Kamu

Kurumlarının başına
çökerek onları sağan

AKP’giller’e
suç duyurusu

19’da

5’te 19’da

16’da

17’de 5’te

Zafer, Nakliyat-İş öncülüğünde
direnen işçilerin olacak!

Sefalet Ücretine mahkûm
olmasın İşçi Sınıfımız
İşçi Sınıfımızın Hakkı

insanca yaşanacak ücrettir!


