HKP’den:

G

Partimiz, Türk Lirasını pula çeviren
AKP’giller’in bu suçlarını da kayıt altına aldırdı

HKP’den:

C

Partimiz Tayyip’in “Diplomasının”
Peşini Bırakmıyor

HP’li İBB “özel hayat” dedi, diplomayı paylaşmadı, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu başvurumuzu aynı gerekçeyle reddetti, İdare
Mahkemesi ehliyet yönünden açmış olduğumuz
iptal davasını reddetti. Partimiz, Ankara 9’uncu
İdare Mahkemesinin bu kararını Bölge İdare
Mahkemesine taşıdı.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak biz masayı devirecek asıl soru olan “Diploma nerede?” sorusunu ısrarla sormaya ve olmayan diplo11’de

enel
Başkan’ımız
Nurullah
Ankut’un hep söylediği gibi
AKP’giller’in bu vatana, bu vatan toprakları üzerinde yaşayan insanlarımıza
verdiği zararı hiç kimse veremedi. Lozan ile kazandığımız Ege’deki 20 adamızı Yunanistan’a bunlar peşkeş çekti.
Değer yaratan kamuya ait ne varsa,
bütün fabrikaları, üretim çiftliklerini
2’de
bunlar yağmaladı.

HKP’den:

Kalpaklı Mustafa Kemal
posteri ve
“Bağımsızlık Benim
Karakterimdir”
sözüyle Anıtkabir’e
girmek yine yasak!
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Siyasi Gazete

www.kurtulusyolu.org

Kuru gürültü yapmayın,
Amerikan işbirlikçileri…
Diplomayı sorun!

S

Başyazı

orosdaroğlu Kemal nam Hafız ve NATO’cu Meral
nam Hafize!
Ha bir tek de olsun, bir tek, sorun bakalım Masayı Devirecek Soruyu:
“Diploma nerede?”
Sormazsınız, soramazsınız, değil mi?
Çünkü sorarsanız; Kaçak Saraylı Neron’un Saltanatı yerle
bir olur. ABD ise uşaklarının böylesine rezil rüsva olmalarını istemez. Usturuplu bir biçimde hizmetkarlığı birbirinizden
devralın der. Böyle yapmazsanız efendiniz, sahibiniz ABD
Emperyalist Haydudunun sizin için belirlediği sınırın dışına çıkmış olursunuz. O zaman da efendiniz ABD Çakalı sizi
“ham yapar”, değil mi?
“Diploma nerede?” diye bir kampanya başlatırsanız Masa
Devrilir. Kaçak Saray Saltanatı paldır küldür yıkılır…
Ama siz bunu istemiyorsunuz. ABD Efendimiz nasıl olsa
iktidarı Tayyipgiller’den alıp bize verecek… Efendimize
hizmete biz devam edeceğiz artık, tabiî koltuğa da oturmuş
olacağız böylece, diye düşünüyorsunuz ve öylece de davranıyorsunuz…
Bre ihanet tiyatrosunda muhalifi oynayan satılmışlar!
Kaçak Saraylı Neron yakıp yıkıyor memleketi… Ne Laik
Cumhuriyet bıraktı, ne Yargı, ne Ordu, ne Eğitim, ne Ahlâk,
ne de Hak Adalet, Vicdan Merhamet! Ve tüm bunlara ilaveten Ekonomiyi de yakıp yıkıp mahvetti… Parayı-TL’yi pula
çevirdi. Bir haftada TL, yüzde 15 değer kaybetti. Türkiye’nin
dış borçları trilyonlarca lira arttı…
10’da

13’te

HKP’den:

Masayı devirecek
“Diploma nerede?”
sorusunu soruyoruz,
“özel hayatın gizliliği”
diyorlar...
Sormaya devam
edeceğiz;
korkmadan, bıkmadan,
yılmadan...

2’de

HKP’den:

Genel Başkan’ımız
Nurullah Ankut (Efe)’nin
Eşi, Yoldaş’ımız Hacer
Ankut (Efe)’ye
Cumhurbaşkanına
Hakaretten Dava Açıldı!

11’de

HKP’den:

Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe,
kendisi hakkında açılan “Davanın Suyunun Suyu”
kabilinden bir soruşturmada daha
AKP’giller’i yargıladı!

Yargı öylesine AKP’nin hukuk bürolarına dönüştü ki, artık Recep Tayyip
Erdoğan hakkında söylenen en ufak bir
söze karşı bile soruşturma, dava açılır
oldu. Hele bu sözleri söyleyen HKP

2.5 TL

Genel Başkanı Nurullah (Ankut) Efe
olunca, AKP’giller’in korkuları bin kat
daha artıyor ve neredeyse söylediği,
yazdığı her söze dava-soruşturma açtırıyorlar.

HKP’den:

Kurtuluş Partili Kadınlar
olarak
25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü’nde
Alanlardaydık

HKP’den:

Katil ABD ve 6. Filo, Ülkemizden,
Ortadoğu’dan ve Karadeniz’den Defol!
Yankee Go Home!

İnsanlığın Baş Düşmanı, Katil ABD’nin Savaş Gemilerinin
Boğazlar’ımızdan geçerek Sarayburnu Limanına demirlemesini
protesto ettik!

H
11’de
AKP’giller’in
iyice su yüzüne çıkan
Ortaçağcılığı

4’te

Mustafa Şahbaz

Aynı toptan kesme bunlar:
Vatan ve Halk düşmanı
hepsi…

5’te

M. Gürdal Çıngı

alkın Kurtuluş Partililer olarak, 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Mücadele Günü’nde “Kadın
Erkek Kol Kola Sosyalist Kurtuluşa” şiarımızla Kadın-Erkek Kurtuluş
Partililer olarak alanlardaydık. 14’te

Siz hep birliktesiniz ki!
Neyin ittifakı?

7’de

Av. Tacettin Çolak

Laiklik Kadının Özgürlüğüdür,
Özgürlüğünden
Asla Vazgeçme!

8’de Prof. Dr. Özler Çakır

12’de

Sendika Kongreleri…
8’de

Prof. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu

IMF’siz
IMF Reçeteleri ve Dolar:
“Dolsa ne olur,
dolmasa ne olur?”
Hüseyin Ali
20’de
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HKP’den:

HKP’den:

Partimiz, Türk Lirasını pula çeviren
AKP’giller’in bu suçlarını da kayıt altına aldırdı

Baştarafı sayfa 1’de
Emekçi Halkımızın bütün kazanımlarını yerli yabancı Parababalarının emrine bunlar sundu. Laik Cumhuriyet’i
ve kazanımlarını bunlar yok etti.
Laik Eğitimi bunlar ortadan kaldırdı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
bütün hükümetlerin toplamından çok
çok daha fazla vurgunu, soygunu, talanı bunlar gerçekleştirdi. Ülkenin onuru, itibarı, saygınlığı bunlar eliyle yok
edildi. Komşu ve tarihsel bağlarımız
olan Mazlum Halkların bağımsızlığının yok edilmesine bunlar katkı sundu.
Türkiye tarihinde bunların bir başka
bir örneğinin olmadığını biliyoruz ama
dünya tarihinde de ilk sıralardadırlar.
AKP’giller’in ve Reislerinin son
büyük tahribatları, ekonomik yıkımları Türk Lirasını pula çevirmeleri oldu.
Özellikle Dolar ve Avro başta gelmek
üzere bütün para birimleri karşısında
Türk Lirası değersizleştirildi. AKP’giller bir ekonomi nasıl batırılırın kitabını
yazdılar, yazmakla kalmadılar pratiğe

geçirdiler. İşte yaşadıklarımız bunların, üretimle hiçbir ilgisi olmayan
Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi plandaki temsilcileri Ortaçağcı AKP’giller’in uyguladıkları rant
ekonomisinin sonuçlarıdır.
AKP’giller’in Türk Lirasını değersizleştirmesi, Türk Lirasını pula
çevirerek Emekçi Halkımızı daha da
fakirleştirmesi suçları hakkında da suç
duyurusunda bulunduk.
Suç duyurumuz sonrası Partimiz
MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın
yaptığı açıklama aşağıdadır:
Saygıdeğer Halkımız;
Halkın Kurtuluş Partisi olarak;
AKP’giller’in Türk Lirasını pula çevirmesini yargıya taşıdık. “Faiz sebep,

enflasyon sonuçtur” diye bağıran AKP
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, etkisiz-yetkisiz-sessiz Hazine ve Maliye Bakanı
Lütfü Elvan, kanunsuz emri uygulayarak Anayasa Suçu işleyen, Türk Lirasını en değersiz para birimlerinden biri
haline getiren Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Para Politikası
Kurulu üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.
Saygıdeğer Halkımız;
AKP Sebeptir.
Sonuç; Kamu Mallarının yağmalanmasıdır, yerli-yabancı Parababalarına peşkeş çekilmesidir.
Sonuç; en büyük vurgunların, soygunların, yolsuzlukların yapıldığı Rant
Ekonomisidir.
AKP Sebeptir.
Sonuç; işsizliktir, pahalılıktır, zamdır, zulümdür.
Sonuç; yoksulluktur, açlıktır, açlık
sınırında yaşamaktır, sefalet ücretlerine mahkûm olmaktır.
AKP Sebeptir.
Sonuç; Türk Lirasının değersizleştirilmesidir,
Türkiye
Ekonomisinin ABD Emperyalizmine ve onun Dolarizasyon/
Spekülasyon sömürüsüne mahkum edilmesidir.
Sonuç; üretici olmayan ölü
yatırımlardır. Ülke Ekonomisinin dünyanın en kırılgan ekonomisi
durumuna getirilmesidir.
Bu ülkenin en vatansever, en haksever, en halksever Partisi Halkın Kurtuluş Partisi olarak AKP’giller’in bütün soygunlarını, vurgunlarını, kanunsuzluklarını, hukuksuzluklarını kayıt
altına aldırdığımız gibi, ülke ekonomisini batıran, zengini daha zengin, fakiri
daha fakir yapan döviz vurgunlarını da
kayıt altına aldırıyoruz.
Gün gelip devran döndüğünde, o
hesap günü geldiğinde, gücünü vicdanlarından ve hukuktan alan savcı ve
hakimlere bu suç duyurularımız çok
lazım olacak, çok...
19 Kasım 2021

HKP Genel Merkezi

HKP’den:

Masayı devirecek “Diploma nerede?” sorusunu
soruyoruz, “özel hayatın gizliliği” diyorlar...
Sormaya devam edeceğiz;
korkmadan, bıkmadan, yılmadan...

Marmara Üniversitesine sorular
sorduk, Tayyip Erdoğan’ın “diplomaları” ile ilgili. Yanıt; “talebin kişisel
veriler kapsamında olduğu ve reşit
kişinin rızası dışında üçüncü kişilerle paylaşılamayacağı...” Dolayısıyla
ret...
Bu ret kararına karşı, bir üst başvuru yolu olarak, adlarının başında
“Prof.” olan “büyük büyük” insanların
olduğu Bilgi Edinme Değerlendirme
Kuruluna başvurduk; sonuç, oybirliğiyle Ret... Gerekçe, “özel hayatın
gizliliği”.
Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak söyleyip geçmeyiz, sonuna kadar
takibini de yaparız, gidilecek yere kadar da gider, sonlandırmadan peşini
bırakmayız. Artık sonunda masa mı
devrilir, ev mi yıkılır, göreceğiz. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun
verdiği cevabın Anayasaya, uluslararası sözleşmelere, kamu düzenine; yetki,
şekil, sebep, konu, maksat yönlerinden

usul ve esastan aykırı olması nedeniyle
ve “İleride telafisi imkânsız zararlara neden olacağı” gerekçesiyle yürütmenin durdurulması ve iptal talebi
ile Ankara İdare Mahkemesinde dava
açtık.
Açtığımız dava sonrası Partimizin
MYK Üyesi Av. Pınar Akbina Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:

Değerli Halkımız;
Halkın Kurtuluş Partisi, masayı devirecek asıl soru olan “Diploma Nere-

Yanan ormanlarımızı rant kapısına çeviren
AKP’giller hakkında Suç Duyurusunda bulunduk

B

ilindiği üzere 2021 yılı yaz aylarında ülkemizin kıyı kesimlerinde
tarihimizin en büyük yangınları meydana gelmiş, halk seferber olmuş canla
başla yangını söndürmek için mücadele etmişti. İktidar tarafından ise Türk
Hava Kurumunda Yangın Söndürme
Uçağı bulunmadığı söylenerek uzun
süre boyunca yangınlara gerekli müdahale yapılmamıştı. Bu nedenle yangınlar 1 ay sonra kontrol altına alınabilmişti. Bu yangınlar nedeniyle ülkece
yüreklerimiz sızlamıştı.
Ancak bu yangınlardan sonra
AKP’giller buraları da rant kapısı olarak değerlendirmiştir. Konu ile ilgili
olarak 07.11.2021 tarihli Cumhuriyet
Gazetesi’nde çıkan habere göre:
“Tarım Orman-İş Genel Başkanı
Şükrü Durmuş, bu yıl yaz aylarında
Antalya, Muğla, Denizli, Aydın ve
Isparta’daki yangınlardan etkilenen
orman alanlarındaki zarar görmüş
ağaçların kesim işinin, anayasaya göre orman köylüleri ve onların
kurduğu kooperatiflerce yapılması
gerekirken özel şirketlere verildiğini
belirtti.”
Ayrıca haber içeriğinde verilen teknik bilgiye göre yangınlardan beri 70
Milyar TL’lik bir vurgun yapılmıştır.
Şöyle ki:
Çokuluslu bir firma, dikili satış fiyatıyla metreküpü 155 TL’den aldığı
tomrukları, sadece kabuklarını soyarak
yurtdışına 1 metreküpü 730 Avrodan
satmaktadır. 730 Avro yaklaşık 10
milyon metreküp tomrukla çarpıldığında 7 milyar 300 milyon Avroluk (70
milyar lirayı aşkın) bir rakam ortaya
çıkmaktadır. (https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/iktidar-cokulus-

HKP’den:

lu-sirketlere-agac-kesimi-ileormanlarda-rant-kapisi-acti-1882623)
Bu haberin yayınlanmasının ardından insan, hayvan, bitki ve doğa sevgisine yeterince önem vermemeyi, sahip
olunması gereken insan kalitesinden
uzak kalışta gören; insan, hayvan, bitki
ve doğa sevgisini Programına koyan,
Emekçi Halkın sırtından yapılan peşkeşleri, soygunları, vurgunları, kamu
kaynaklarının peşkeş çekilmesini,
heba edilmesini kamucu olma sıfatıyla
yargıya taşıyan Halkın Kurtuluş Partisi olarak, çokuluslu şirketlere görevinin gereklerine aykırı olarak kasten
menfaat sağlayan, kamuyu 70 milyar
TL zarara uğratarak görevi kötüye kullanma suçunu işleyen Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman
Genel Müdürü Bekir Karacabey hakkında Görevi Kötüye Kullanma suçundan suç duyurusunda bulunduk.
Suç duyurusu ile ilgili olarak HKP
MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı
Av. Pınar Akbina şu açıklamayı yaptı:
Değerli Halkımız;
Halkın Kurtuluş Partisi olarak ülkemizde yapılan vurgunlara, talanlara,
doğa katliamlarına karşı suç duyurularında bulunmaya devam ediyoruz.
Bildiğimiz gibi 2021 yaz aylarında bütün ülkenin ciğerlerini yakan ve
günlerce süren orman yangınları meydana gelmiştir. Bu orman yangınları
AKP’giller tarafından Türk Hava Kurumunda yangın söndürme uçakları
olmadığı yalanıyla günlerce söndürülmemiştir. Yangınların söndürülmesinin
ardından ise ne yazık ki bu alanlar rant
kapısına dönüştürülmüştür.
7 Kasım 2021 tarihli Cumhuriyet

Celalettin Alp Yoldaş Ölümsüzdür!

Partimizin; yüreği engin bir insan-doğa-hayvan sevgisiyle dolu
yiğit, cesur, fedakâr militanı, görev
insanı Celalettin Alp Yoldaş’ımızın Koronavirüs yüzünden bedence
aramızdan ayrılışının 1’inci yıldönümünde mezarı başındaydık. O’nu
saygı ve sevgiyle selamladık.
Celalettin Alp Yoldaş’ımızı en
verimli olacağı bir yaşta kaybettik.
O, başta İşçi Sınıfının, bir parçası olduğu Kamu Çalışanlarının
ve tümüyle Halkımızın mücadelesine,
Partimizin Devrimci Mücadelesine en
inançlı bir şekilde omuz veren, küçük

büyük demeden her görevi üstlenen ve

de?” sorusunu ısrarla sormaya devam
ediyor. Bildiğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Noterler Birliğinin 23
Mayıs 2019 tarihli kararına göre bir
yüksek öğrenim diploması yok. Çünkü
bu karara göre, İstanbul 15’nci Noterliğinin Kâtibi Emine Seven tarafından
Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının aslı değil fotokopisi onaylanmıştır.
Bu nedenle Emine Seven’e disiplin
cezası verilmiştir. Bu kararla diploma
aslı olmadan onay işlemi yaptırılarak
sahte bir evraka resmiyet kazandırıldığı alenen ortaya çıkmıştır.
İşte biz bu karara da dayanarak Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde Recep
Tayyip Erdoğan’ın diploması için birçok kuruma başvuruda bulunduk. Bu
kurumlar arasında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve Marmara Üniversitesi de
bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir
Belediyesine yaptığımız başvuru, bu
konunun özel hayatın gizliliği kapsamında olduğu gerekçesiyle reddedildi.
Buna karşı açtığımız dava da en son
Ankara 9’uncu İdare Mahkemesi tarafından Halkın Kurtuluş Partisi’nin
dava açma ehliyeti olmadığı gerekçesiyle reddedildi.
Bugün yine Marmara Üniversite-

sine yaptığımız başvuru konusunda
yeni bir dava açmış bulunmaktayız.
Marmara Üniversitesi de aynı gerekçeyle başvurumuzu reddetmiştir. Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna
yaptığımız itiraz da aynı gerekçeyle
reddedilmiştir. Biz dava dilekçemizde
açıkça şunu sorduk:
“Bugün 85 milyonu temsil ettiği iddia edilen Cumhurbaşkanı’nın
diploması nasıl bir kişisel veri olabilir? Nasıl özel hayatın gizliliği kapsamında olabilir?”
Halkın Kurtuluş Partisi gibi son
üç seçime Türkiye’nin 81 ilinde 550
milletvekili ile katılmış bir partinin,

Sahibi ve Yazıişleri Müdürü: Yusuf Gençer
Yönetim Yeri: İnebey Mah. İnkılap Cad. Otohan No:
43/514 Fatih-İSTANBUL Telefaks: (0212) 512 43 95

Gazetesi’nin haberine göre, Tarım
Orman İş Sendikası Genel Başkanı
açıklamalar yapmış ve bu alanlarda
kamuoyunun 70 milyar lirayı aşkın bir
şekilde zarara uğratıldığını belirtmiştir.
Anayasa madde 169’a göre, “Devlet Ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet Ormanları, kanununa
göre, devletçe yönetilir, devletçe işletilir. Ancak bu bölgelerdeki ağaçların
kesim işi Anayasaya aykırı olarak çokuluslu şirketlere verilmiştir. Buralarda çokuluslu şirketler metreküpünü
155 TL’den aldıkları odunları, metreküpü 730 Avrodan yurtdışına satmışlardır.
İşte bu nedenle Halkın Kurtuluş
Partisi olarak “Görevi Kötüye Kullanma” suçundan Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey hakkında bugün
suç duyurusunda bulunduk.
Orman yangınları olduktan sonra
da oradaki yangınların söndürülmemesi nedeniyle yine suç duyurusunda
bulunmuştuk. İşte bizler Halkın Kurtuluş Partisi olarak, Türkiye’nin en
vatansever, en halksever ve en doğasever partisi olarak bu suçluların peşini
bırakmayacağız ve mücadelemize her
zaman devam edeceğiz.
Davamız Halkın Kurtuluş Davasıdır!
12 Kasım 2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
O’nu bedence kaybettik ama anıları hep bizimle olacak.
Bizlere miras bıraktığı İnsanlığın
Kurtuluş Davası mutlaka zaferle sonuçlanacak.
Ve o büyük gün geldiğinde, Celalettin Yoldaş da bizlerle birlikte
mücadelenin en ön saflarında olacak.
Celalettin Alp Yoldaş Ölümsüzdür!
O’nun Yükselttiği İnsanlık Davası Zaferle Sonuçlanacak!

görevini tevazu ile yapan bir Yoldaş’ımızdı.
Ve örnek bir Gerçek Devrimciydi!

07.11.2021

Adana’dan Kurtuluş Partililer
Türkiye’nin en vatansever, en halksever, en doğasever partisinin nasıl dava
açma ehliyeti olmaz?
İşte bugün bu soruları ve birçok
soruyu sorduğumuz dava dilekçemizi
göndererek davamızı açmış bulunmaktayız. Yürütmenin durdurulması ve
iptal talebiyle davamızı açmış bulunmaktayız. Ve şunu söylemek istiyoruz:
Biz bu davaları açmaya, suç duyuruları
yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, AKP’giller tepeden tırnağa
suça batmış bir kriminal suç örgütüdür.
Eninde sonunda yargılanacaklardır.
10 Kasım 2021

HKP Genel Merkezi

Selam Olsun Bizden Önce Geçene!
Selam Olsun Savaşırken Düşene!
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Siyaset ve Ekmek
Hikmet Kıvılcımlı
Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın 1970’in başlarında kaleme aldığı
bu yazı, Halkın Kurtuluş Partisi’nin girişimiyle dijital hale getirilen-herkesin
kullanımına açılan, Hollanda’daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nde
bulunan Hikmet Kıvılcımlı Arşivi’nden alınmıştır
Hikmet Kıvılcımlı’nın, Kurucusu ve
Genel Başkanı olduğu Vatan Partisi’nin, 1957 yılı Seçimleri sırasında
yazdığı konuşma metnidir.
Vatandaşlar… Ekmekten bahsedeceğiz…
Bizde Osmanlı tâbiliğinden kalan
korkunç bir hastalık var; Siyaset korkusu…
Medeni bir insan için siyaset korkusu ayıp bir itiyattır. Siyaset korkusu
hırsızlık kadar şeref kırıcı bir suçtur.
Çünkü vatandaşın kıymetli oyunu çaldırır. Siyaset korkusu cinayet kadar
ağır bir suçtur. Çünkü vatandaşın medeni haklarını öldürür. Ne çare ki, vatandaşı köle görmek isteyenler, siyaset
korkusunu vatandaşa aşılamaktan geri
kalmazlar.
Tarafsız bir vatandaşa hangi partiden olduğunu sorsanız: “Ben ekmek
partisindenim!” der. Yani kendisinin günlük ekmeğinden başka bir şey
düşünmediğini anlatmak ister. Gerçi,
meşhur partilerin halkı boyuna kandırmaları vatandaşta siyasete karşı bir
tiksinme yaratmıştır. Ama bu kandırılma keyfiyeti vatandaşın da siyasete
alakasız olmasından ileri gelmiştir. Siyasetten tiksinme, papaza darılıp oruç
bozmaktan daha manasız ve tehlikelidir. “Partiler mademki aldatıyorlar, ben
de insanlıktan istifa ederim”, demeye
gelir. Ayrıca da en kestirme yoldan

korktuğuna uğramaktır. Vatandaş siyasetle uğraşsa bir veya iki defa aldanır
ama nihayet edindiği tecrübeden bir
ders çıkarır. Siyasetten kaçan insan ise
ebediyen aldatılmaya mahkûmdur.
“Ekmek Partisindenim” diyen kimse, bu köle kanaati ile ekmeğini kurtarabilir mi? gözlerini kapamakla karnını
doyurabilir mi?
Hayır… Doyuramaz. Ekmek misali meydanda… Sekiz yıl evvel 1000
gram olan ekmek, sekiz yıl sonra 570
grama düşmüştür. Nerede kaldı ekmek
partisi olmak?
Vatandaşın köle olması, insanlıktan
istifa etmesi, kuru ekmeğini olsun kurtarabilmiş midir?
Hayır… Kurtaramamıştır. O halde
neye yaradı ekmek particiliği?
Vatandaş, spor dövüşleri ile mahalle ve gazete dedikoduları ile hatta
sigarası ile, rakısı ile ilgilendiği kadar
siyasetle ilgilenseydi, ekmeğinin yarı
yarıya azalması önünde apışıp kalır
mıydı?
Ekmeğin azalışı kör talihin, alınyazısının eseri değildir. İnsan siyasetinin neticesidir. Gelişigüzel bir partiye,
def’i bela kabilinden oyunu atan vatandaş, üzerine en çok titrediği ekmeğinden olmuştur. Siyasetten kaçarak
sırf ekmek peşinde koşan insan ekmeğini kaybetmiştir. Bunun neresi ekmek
partisi?
Siyasetten kaçmak, insanlık şere-

fimiz adına ayıptır. Bizi adam sayan
başka vatandaşlarımızın kaderine kastetmek olduğu için de günahtır. “Ekmek Partisindenim” diyen, uşaklıkla
yarınını sağlamış tok insana sözümüz
yok. Allah manda şifalığı versin.

Lakin alın teri ile çalışıp “yövmülcedid, rızkılcedid”* yaşayan bir kimse
ekmek partisi yalanına kendini kaptırdı ise, Allah rızası için bu gaflet yeter!
Kendimize gelelim… Ekmeğimiz elimizden gitmiştir. Geçinemiyoruz. Tükenen peynirimiz gibi, yarım liradan
beş liraya çıkan zeytinimiz gibi, beş
buçuk liraya fırlayan fasulye nimetimiz gibi vb… Bütün maddi ve manevi
ihtiyaçlarımız görüyorsunuz ki siyaset

Ya İŞ! Ya EKMEK!
Hikmet Kıvılcımlı
Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın 1970’in başlarında kaleme aldığı
bu yazı, Halkın Kurtuluş Partisi’nin girişimiyle dijital hale getirilen-herkesin
kullanımına açılan, Hollanda’daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nde
bulunan Hikmet Kıvılcımlı Arşivi’nden alınmıştır
İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği (İPSD)’nin 30 Kasım 1968 yılında İstanbul’da İşsizliği ve Pahalılığı
Protesto Yürüyüş ve Mitingi düzenlemiştir. Miting saat 14.00’da Hürriyet
Meydanı (Beyazıt)’tan başlamış, burada yapılan konuşmaların ardından;
Sultanahmet, Eminönü üzerinden yürüyüşle Taksim’de son bulmuştur.
Hikmet Kıvılcımlı da İPSD Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesidir.
Bu mitingde Hikmet Kıvılcımlı da
bir konuşma yapmıştır. Ancak bu konuşmanın metni bulunmamaktadır.
Beyazıt’taki Miting alanında okunan, Hikmet Kıvılcımlı’nın kaleme aldığı, İPSD Bildirisi’ni aynen yayımlıyoruz:
Aziz vatandaşlarımız,
Türkiye’de bir ehali var: siz, biz,
hepimiz, fakir fukara halkız. Bizlere
yönetilenler, güdülenler deniyor. Elimizde hiçbir şey yok. İş bulursak çalışırız, bulamazsak sokakta işsiz kalırız.
Ekmek bulursak yeriz, bulamazsak aç
kalırız.
Bir de bizi yönetenler var. Onlara
yönetici, güdücü deniyor. Bu yöneticiler olmasa biz işsiz ve aç kalır mıyız?
Öyle diyorlar. Bir şeyi iyi biliyoruz:
Yöneticilerimiz bizim işimize ve ekmeğimize çok karışıyorlar.
Kimdir bu yöneticiler?
Hiç birisini önceden tanımayız. 4

yılda bir kimilerini seçeriz. Başımıza
çıktıkları zaman bakarız, görürüz, tanırız. Anlarız. Bunlar bizi yönetiyorlar.
Niçin yönetiyorlar bizi?
Onlara sorarsanız çok hoş sözler
ediyorlar. Ülkemizi vaktiyle “Muasır
Medeniyet Seviyesine” çıkaracaklardı, olmadı. Şimdi “Çağdaş Uygarlık
Düzeyine” çıkarma nutukları atıyorlar.

O nutuk atmalar başladığı vakit yumurta 3 kuruştu. Nutuklar arttıkça yumurta 30 kuruşa çıktı. Biz ne “Muasır
Medeniyet Seviyesine” ve ne de “Çağdaş Uygarlık Düzeyine” çıkamadık.

Yumurtaya baktık, 30 kuruş iken
bir yıl sonra 40 kuruşa, iki yıl sonra 50
kuruşa çıkıyor.
Bu ne demektir?
Türkiye eşya fiyatları her yıl %25,
%30 pahalaşıyor demektir. Ben geçen
yıl 100 kuruşa aldığımı, bu yıl 125 kuruşa alamıyorum. Yani, param geçen
yıl 100 kuruş ise, bu yıl 75 kuruşluk
mal etmiyor.
100 yerine 125 kuruş kazanmak
için iş arıyorum, yok. Bir işte çalışıyorsam, kapıda 10, 100 işsiz bekliyor.
100 kuruşluk işi bıraksam, yüzü birden
kapışacaklar.
Yöneticiler bize böyle mi ekmek,
böyle mi iş veriyorlar? Kendilerine soramıyoruz. Çok yüksekteler. Adamları,
“Piyasadır bu” diyorlar, “Serbest Pazar”a karışmayız.
Piyasa, haşa Allah mıdır ki karışmıyorlar?
Piyasa, birkaç bin kapitalist patronun veya tefecinin, bezirgânın veya
ağanın keyfine bırakılmış bir vurgun
mahşeri.
Yok mu bunlara bir karışan, görüşen? Her şeyin üstünde Anayasa kanunu var. Her Türk’ün hür yaşadığını yazıyor. İşsizlik, hürriyetimizi öldürüyor.
Pahalılık, yaşayışımızı baltalıyor.
O bunalışla kış kıyamet sokaklara
döküldük. Bir yanda buradan Ankara’ya dek uzanan bir kuyruklu dilekçe yazdık. Bütün halkımız işsizlikten,
pahalılıktan canı yanmış her vatandaş

kapısına dayanıyor.
Siyaset, bazılarının zannettiği gibi
bir lüks değildir. Particilik, bir zenginin boş vakitlerini geçirmesine yarayan bir kumar oyunu değildir. Bilakis,
asıl fakir fukaranın başvuracakları tek
kurtuluş, çare siyasettir. “Cahilin siyasete aklım ermez, hele ekmeğimi çıkarayım” dedik mi, yandığımız gündür.
Siyaseti birtakım imtiyazlılara bırakırsak, köylümüzün kötü günlerinde haykırdığı gibi: “Kırk araba çıra ile kendi
kendimizi yaktık”, demektir.
Çünkü siyaset, bütün ihtiyaçlarımızın hesabını toptan görür. Parti, bütün
ekmeklerimizi çıkaran fırındır. Siyasete aldırmayarak oyunu rastgele bir partiye kullanan arkadaş: “Ekmeği düşünüyorum fırın neme lazım”, diyen gafile benzer. Ya fırıncı una arpayı, darıyı
karıştırıyorsa,
ya ekmek torta hamur veya
eksik çıkarsa;
“Ben ekmek
partisindenim”,
demenin faydası
görülür
mü? Vurguncu
parti fırınından
çıkan
böyle
bir ekmeği hiç
bakmadan yiyecek miyiz?
Buna rağmen vatandaşlar,
hepimiz
ekmek partisinden olalım. Ama sahici ekmek partisinin ne olduğunu bilerek, kendimize
sahici ekmek partisi bularak ekmek
partisinden olalım. Hiçbir zaman unutmayalım ki, elimize geçecek ekmek
daima şu veya bu siyaset fırınından
çıkmaktadır. Şahsen kuru ekmek parçası kemireceğiz diye siyaset fırınını
şuna buna peşkeş çekmeyelim. Eğer
siyaset değirmeninde istediğimiz unu
öğüttüremezsek, eğer parti fırınına naaltına imza atsın. Ya İŞ, ya EKMEK!
Yöneticiler mecburdurlar, halka ya iş
bulsunlar yahut her işsiz kalana ekmek
versinler.
Birkaç bin kişi milyon kazanacak
diye, istediklerini işe almak, istemediklerini işsiz bırakmak niçindir?
İşe aldıklarını yok pahasına çalıştırmak içindir, çalışanları çalışanlara
düşürmek içindir. Demek işsizlik, milyon kazananların bir oyunudur.
Kemalpaşa’da köylüden 10 kuruşa
alınan soğan, şehirde 100 kuruşa, 150
kuruşa satılıyor.
Niçin bu pahalılık?
Alınteri ile çalışan köylüyü sıkboğaz edip, çalışan şehirlinin rızkından

çalıp milyonlar vurmak için. Demek
pahalılık da alınyazısı değil. Patronlarla ağaların vurgun oyunudur.
Sokaktaki çocuğun bildiği bu gerçeği, yöneticilerimizin bilmeyişine
kim inanır?
Demek yöneticilerimiz de, 30 milyon Türk’ün birkaç bin vurguncu elinde işsiz ve ekmeksiz kalışına ya göz

muslu hamur ustalarını geçiremezsek,
bizi değil, sadece kendi kârını düşünen
değirmenci ve fırıncı ekmeğimize her
gün biraz daha zehir katacaktır. Hepimizin rızkına kesad [kıtlık, yokluk, azlık] gelecektir.
Âsiyab-ı Devleti (Devlet değirmenini) bir har da olsa (bir eşek de olsa)
döndürür, demeyelim. Eşeğin döndürdüğü değirmeni de insanlar kurup işletir. Eşek değirmeni çevirir ama taşlarının arasına koyacak taneyi insanlar seçer. Çıkacak siyaset ununu da insanlar
çuvallar ve sevk eder.
Parti fırınını, kuru laf pişiren köhne fırın olmaktan çıkaralım. Siyaset
değirmenine bol su, parti fırınına temiz un, işin başına ehliyetli fırıncı ve
değirmenciler getirelim. Onları kendi
aramızdan seçelim. Seçtikten sonra
da boş bırakmayalım. İşinde sapıttıklarınızı gördüklerimizi sigaya çekelim
[sorguya çekelim, hesap soralım]. İşte
o zaman sahici ekmek partisinden olabiliriz. Yani kendi ekmeğimizi kendimiz hazırlarız.
Bugün böyle yapmaya hazırlanmış
olan tek parti “Vatan Partisi”dir. İşçileri ve fakir köylüleri siyaset sahnesinin
ön safına geçirmek isteyen “Vatan Partisi”nin icraatı ancak ve ancak milletin
ekmeğini çoğaltabilir. Başka hiçbir yol
görünmemektedir.
Ekmeğimiz bol ve temiz olsun vatandaşlar! q
* Yövmülcedid, rızkılcedid (yevmün
cedid rızkun cedid): Sözlük anlamı: Yeni
bir gün yeni bir rızık; Mecazi anlamı: Günü
gününe yaşama, o gün kazandığını o gün
yeme. (K. Yolu.)

yumuyorlar, ya katılıyorlar.
Öyleyse, ey fakir işçi, köylü, esnaf, aydın, genç, yaşlı yurttaşlarımız,
iş başa düşüyor. Biz yönetilenleri biz
yönetilenlerden başkası düşünmüyor
ve düşünemez. Demokrasi de zaten
halkın kendini düşünmesi ve yönetmesi demektir. Birkaç bin kişi sefa sürüp
30 milyon insanı işsiz ve ekmeksiz
bırakacağına, 30 milyon insan hem iş,
hem ekmek yaratmak için, o birkaç bin
kişiyi yönetmelidir.
Memleket teşkilatla yönetilir. Birkaç bin yönetici sırf teşkilatlı oldukları
için dağınık 30 milyonumuzu işsizliğe
ve pahalılığa katlandırabiliyor. İşsizlik
ve Pahalılıkla Savaş
Derneği bunun için,
yönetilen fakir fukara
tarafından kuruldu.
Bir araya geleceğiz, birbirimizi anlayarak tutacağız ki,
yedi yüz seksen bin
küsur kilometrekarelik geniş toprağımızı
işe ve bolluğa kavuşturacak yolları bulabilelim. Biz çil yavrusu
gibi dağınık kaldıkça
ne işsizlikten, ne pahalılıktan yakamızı kurtaramayız.
Birlik
olursak,
damla damla göl oluruz. Göl taşar sel oluruz. Sel, işsizliği ve
pahalılığı bu güzel
yurdumuzdan siler süpürür.
Yaşasın Çalışan veya İşsiz Bırakılmış Yönetilenler!
Kahrolsun İşsizlik ve Pahalılık!
Yaşasın İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği!
Yaşasın Büyük Sabırlı Türk Milleti! q
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anrım; bu güzel yüze vermişsin
emek,
O sümbülü koklamak, saçın’
ellemek.
Sonra da ona bakma, dersen,
anlamı:
Dolu kadehi ters tut, hiç dökme
demek!
Ömer Hayyam bu sözleri tâ 900
yıl önce söylemiş. Yani diyor ki, dolu
kadehi ters tutarsan (henüz Newton
tarafından tanımlanmamış olsa da yer
çekimi diye bir şey vardır) doğanın
yasası işler; şarap dökülür, bardakta
duramaz. Doğa yasalarına karşı
durulamaz.
Hayyam’dan 900 yıl sonra Tayyip
ne diyor?
Kapitalist, hatta Tekelci Kapitalist
(Emperyalist) bir düzende yaşayalım
ama onun kurallarına uymayalım. Yani
hem üretim yapmayalım (Kuvayimilliye
yadigârı fabrikaları satalım, hiçbir
yeni fabrika da kurmayalım, köylüyü
üretemez hale getirelim) hem faizleri
düşürelim hem döviz kurunu serbest
bırakalım, dalgalı kur uygulayalım hem
de enflasyonu düşürelim.
Bu nasıl olacak?

“Ekonominin Kitabı”nı yazan Tayyip,
Türkiye Halkını
ekonomik uçruma sürüklüyor...

Kapitalizmin
hiçbir
kuralına
uymayan bir kendinden menkul
ekonomik model uygulayacak hatta
bir deneme yapacak hazret.
Neymiş?
“Faiz
sebep,
enflasyon
sonuç”muş.
Sen üretim yapmayacaksın, piyasaya
yeterli mal veremeyeceksin yani
yeterli “arz-sunu” geliştirmeyeceksin,
arttırmayacaksın; bunun doğal sonucu
olarak “talep-istem” artacak; sonuçta
arz-talep dengesiyle oluşan malların
fiyatı kaçınılmazca yükselecek yani
enflasyon oluşacak ama sen bunu
enflasyonun sebebi saymayacaksın ve
bu cahilliğinle; “Ekonominin kitabını
yaza”caksın. Sonra da buna bağlı
olarak artmış olan, artmak zorunda olan
faizleri düşüreceksin. Bu uygulamayla
memlekete ucuzluğun geleceğini ve
istihdamın artacağını savunacaksın.

TL’nin dolarla imtihanı
ya da sağ iktidarların
halka ihaneti
1946’dan beri, özellikle de
1950’den
beri
Türkiye, ABD
güdümüne girmiş bir ülkedir.
Dolayısıyla da doların hâkimiyet
alanında yer almıştır. TL’nin değeri,
ABD dolarına bağlı olarak belirlenir
olmuştur o günden bu yana. İlki
1946’da, ikincisi 1958’de, üçüncüsü
1970’te olmak üzere yani on iki
yılda bir büyük devalüasyon yapmak
(TL’nin değerini, ABD dolarına ve
diğer emperyalist ülke paralarına karşı
düşürmek) zorunlu olmuştur. Sonra
da 1980 24 Ocak Kararları, 1994
devalüasyonlarıyla bu süreç devam
etmiştir. Bu sürecin kısa özeti şudur:
“1946 yılında Türk lirasına
yüzde 40’a yakın değer kaybettirildi.
“1958 yılında Demokrat Parti
iktidarı döneminde yapıldı. 4
Ağustos 1958 tarihinde “İktisadi
İstikrar Tedbirleri” uygulandı.
Türk lirasına yüzde 220 değer
kaybettirildi ve bir Amerikan doları
9 Türk lirası oldu.
“10
Ağustos
1970
tarihinde
Süleyman
Demirel
başbakanlığındaki 32. Türkiye
Hükümeti tarafından ağır bir
devalüasyon yapıldı. Türk lirası

AKP’giller’in iyice su yüzüne çıkan
Ortaçağcılığı
yüzde 70’e yakın değer kaybetti.
“1980 24 Ocak Kararları
kapsamında açıklanan paket yüzde
33’lük bir devalüasyon öngörmüştü.
Bir Amerikan doları 1980’de 90 TL,
1981’de 133 TL, 1982’de 191 TL’ye
ulaştı. Döviz kurundaki belirsizlik
faizlerin artmasına sebep oldu ve
toplumda da bankerler krizi gibi
yansımaları oldu.
“1994 Ekonomik krizinde ağır
bir devalüasyon gerçekleştirildi.
Başbakan Tansu Çiller tarafından
açıklanan 5 Nisan Kararları ile Türk
lirası yüzde 38 devalüe edildi.
“2001 yılında Merkez Bankası
sabit kur rejiminden vazgeçerek
dalgalı kur rejimine geçti.” (Vikipedi)
Dalgalı Kur Rejiminin anlamı
ise aylık, günlük, haftalık, hatta son
günlerde yaşadığımız gibi, saatlik
devalüasyondur. Her ne kadar
ekonomistler “buna devalüasyon
denmez” deseler de...

Paramızın değeri
neden düşer?
Kısaca
söylersek
içeride
yerli
Parababalarının,
dışarıda
emperyalistlerin sömürüsü yüzünden.
Türkiye’nin yarısömürge durumuna
düşürülmesi yüzünden.
İçerideki Parababaları iki küçük
zümredir.
Bunlardan Birincisi: Küçüğün de
küçüğü olan Modern Parababaları
yani Finans-Kapitalistlerdir. Bunlar,
30-40 aileden oluşan ve sayıları 300-500
kişiyi geçmeyen ve göbekten yabancı
Finans-Kapitale bağlı olan bir zümredir.
Yani kapitalist sınıfı içinde küçücük bir
zümreyi oluştururlar. Fakat ekonomide
tekelci kapitalizmi yani emperyalizmi
temsil ederler. Bu tekel konumlarından
dolayı tüm ekonomiyi belirlerler.
Ekonomi altyapısının belirleyiciliğinde
tüm üstyapı kurumlarını da yani
siyaseti, dini, kültürü, adaleti, eğitimi
vb.ni de onlar belirler. Sayılarının
azlığına aldanılmamalıdır.
Bu
azlığın
azlığı
Modern
Parababalarının
azlığına
AKP
iktidarı bir ekleme daha yapmıştır;
daha doğrusu bir daraltma daha
geliştirmiştir:
“Milletin
a...na
koyan” beşli müteahhitler çetesini
yaratmıştır. Dünyada devletten en
çok ihale alan 10 müteahhit firma
arasında bizim ülkemizden 5 firma
en önde gelmektedir. Bilindiği gibi
dolar üzerinden geçiş garantili yollar,
köprüler ile hasta ya da tetkik garantili
Şehir Hastaneleri hep bu 5’li Çete’ye
sunulmuş yağma Hasan’ın börekleridir.
Deli Dumrul hikâyesinin günümüz
Türkiye’sine uyarlanmış acımasız
soygun düzeninin başaktörüdür bu
5’li Çete. Bu ballı kaymaklı vurgunla
yetinilmemiş; bir de uyuşmazlık
hallerinde Londra mahkemelerinin
tahkimi (anlaşmazlıkların hakem
yoluyla çözülmesi yöntemi) kabul
edilerek bu soygun düzeni iyice
tahkim edilmiş (kuvvetlendirilmiş,
sağlamlaştırılmış)tır.
Tayyip’in
deyimiyle bu 5’li Çete ve tabiî ortakları
olan
uluslararası
emperyalistler,
Türkiye’yi soymak anlamına gelen bu
vurgunlarına engel olunmak istenirse;
bu paraları (dolarları) “söke söke
alırlar” bu tahkim sayesinde.
Adam, Türkiye’nin soyulması
anlamına gelen antlaşmalar yapıyor,
sonra da utanmadan sıkılmadan; siz
bu antlaşmalara uymak, Türkiye’nin
soyulmasına katlanmak zorundasınız.
Biz
öyle
antlaşmalar-tahkimler
yaptık ki, yerli-yabancı Parababaları,
paralarını Türkiye’den, daha doğru
bir söyleyişle, Türkiye Halklarından
“söke söke alırlar” diyebiliyor.
Bu Beşli Çeteden söz etmişken...
bütün yetkiyi elinde tutan Tayyip,
bu beşliye bu kadar vurgunu babası
hayrına mı yaptırıyor?
Bu mümkün değil...
Asıl kaymağını kendisi ve yakın
şürekâsı yemeden böylesi vurgunların
birilerine sunulacağına çocuklar bile
inanmaz. Yalnızca; “Kupon arsalar
benim bilgim dışında satılmayacak”,
sözü akla getirilsin gerisi anlaşılır...
Bu kadar vurgun için verilen

garantiler
karşılığı
hazineden
milyarlarca lira, hem de dolar kuruna
bağlı olarak artan miktarlarda, bu Beşli
Çete’ye aktarılınca, Hazine açık verecek.
Bu açığı kapatmak için Hazine, halka
vergiler yükleyecek, karşılıksız para
basacak paramızın değeri kaçınılmazca
düşecektir. Vurgunu sadece Beşli Çete
yapmıyor elbette. Fakat soygunu en
kestirmeden anlayabilmek için Beşli
Çete en tipik örnektir.
İkincisi: Sayıları 3000 ila 5000
arasında olan Antika Sermaye
yani Tefeci-Bezirgân Sermayedir.
Ki, bu sınıf AKP’nin ideolojik ve
örgütsel tabanını oluşturur. Bu geçmiş
çağlardan kalmış ama Batı’da ortadan
kaldırılırken, Türkiye gibi geri
kalmış-bıraktırılmış ülkelerde kökü
kazınamamış, varlığını tüm gücüyle
sürdüren bir sömürücü sermaye
grubudur.
Tefeci-Bezirgânlığın
üretimle bir ilgisi yoktur. O küçük
üretim temelinde var olabilen ve küçük
üretmenlerin kanını emerek yaşayan bir
asalak, bir kenedir. Tefecilikle küçük
üretmenleri faizle soyar, bezirgânlıkla
da küçük üretmene girdi maddelerini
en pahalıya satarak ve onun ürününü
yok fiyata kapatarak sömürür.
Üçüncü Olarak: Bu ikili yerli
sömürünün üzerine bir de asıl büyük
patronun, aslan payını alan, başta ABD
olmak üzere, Batılı Emperyalistlerin
vurgununu eklemek, halklarımızın
nasıl bir vurgun ve soyguna mahkûm
edildiğini gösterir. En basitinden
gidelim: Adamın ürettiği 200 gram bile
gelmeyen bir cep telefonuna 10 ton, 20
ton tarım ürünü verdiğimiz göz önüne
getirilsin; insanlarımızın emeğinin
Yabancı Parababalarına nasıl peşkeş
çekildiği anlaşılır.
Bu can dayanmaz sömürü düzenine
mahkum edilmiştir halklarımız.

Emperyalizmin kuklaları
Türkiye Cumhuriyeti, emperyalizm
ülkeden defedilerek, siyasi ve iktisadi
bağımsızlık ilan edilerek kuruldu.
Özellikle ekonomik bağımsızlığı
sağlamak ve korumak için Birinci
Kurtuluş Savaşı’nda en büyük
müttefiki olan Sovyetler Birliği ile
dayanışma içinde kendi sanayisini
kurma hamlesini yürütmüştür Türkiye.
Uçak Fabrikası da dahil olmak üzere
ağır sanayiyi kurmak için yüzlerce
fabrika
kurulmuştur.
Detayına
girmeyelim.
Fakat önce Bayar-Menderes hainleri
bu kurumlara ihanet etmişlerdir. ABD’nin
emirleri doğrultusunda bu kurumları ya
kapatmış ya da atıl bırakarak kapanmıştan
beter etmiştir. Örneğin Uçak Fabrikası
atıl bırakılarak yoka dönüştürülmüştür.
Emperyalizm; “Siz sanayiyi bırakın, biz
size veririz; siz Batı’nın kasabı, manavı
olun”, diye buyurmuştur. Bizimkiler de
“emrin olur” diyerek uymuşlardır bu
buyruğa. Hoş bugünlerde “kasap, manav”
olmak bile çok görülmüştür Türkiye’ye
AKP sayesinde. Artık tarım ürünlerini de,
eti de, yemi de Batı’dan ithal eder hale
getirildi ülkemiz.
Daha sonra bunlara rahmet
okutacak Nakşibendi Tarikatının
İskenderpaşa kolunun müridi Turgut
Özal, özelleştirme adını vererek bu
Kuvayimilliye yadigârı kurumları
yerli-yabancı
Parababalarına
satmıştır. Fakat ondan sondan gelen
ve doğrudan ABD-İngiltere-İsrail
yapımı olan AKP iktidarı, Özal’ı kat
kat aşmıştır. Bu kurumlar, neredeyse
bir teki bile kalmamacasına ve yok
fiyatına yerli-yabancı Parababalarına
peşkeş çekilmiştir. Birçoğu arsasının
değerinin bile 5 katı, 10 hatta 40 katı
altında fiyatlarla satılmıştır. AKP’nin
ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın
deyişiyle; “babalar gibi sat”mışlardır
halkın mallarını, sanki babalarının
malıymış gibi. Hoş bu söylem de lafın
gelişi söylenen bir sözdür. Çünkü hiç
kimse babasının malını böyle yok
fiyatına satmaz, peşkeş çekmez.

Nas mı?
Din sömürüsüne pas mı?
Beyimiz faizi düşürecek...
Düşürecek de kör olası dolar

kuru rahat durmuyor ki, aldı başını
gidiyor… Canım dolardan bize ne,
varsın yükselsin, diyor başta Damat
olmak üzere AKP avanesi. Fakat
kazın ayağı öyle değil. Turgut Özal
TL’yi konvertibl ettiğinden beri dolar
tüm ekonomimizi artık günlük olarak
belirler oldu. Artık devalüasyon
yapmaya da gerek kalmadı. Yani
hükümetin kalkıp da; bugünden
itibaren dolar karşısında TL’nin değeri
şudur demesine gerek kalmamıştır.
Dediğimiz gibi devalüasyon artık
her gün her saat “serbest piyasadalgalı kur” denen canavar tarafından
otomatik olarak yapılmaktadır.
Doların TL karşısında değeri
yükselince ne oluyor?
İğneden ipliğe her şeyin fiyatına
zam geliyor. Çünkü her şeyin
fiyatını dolar belirliyor. Çünkü başta
enerji olmak üzere her şeyi dolarla
alıyoruz. Çünkü tarım ve hayvancılık
sektörünün bile bütün girdileri,
örneğin saman bile dolarla alınıyor.
Doların her yükselişi halkımızın
satın alma gücünü düşürüyor. Ama
örneğin Bulgar Halkının satın alma
gücünü Türkiye’deki mallar karşısında
yükseltiyor. Edirne Bulgarlar için ucuz
mal cennetine dönüşüyor. Kısa sürede
milyonu aşkın insan Türkiye’den
ucuz mal almak için Edirne’ye hücum
ediyor. Halkımızın alınteri yok paraya
peşkeş çekiliyor. Bu örnek ufak bir
ticareti temsil eder. Hani günlük bir
milyar dolarlık ihracat yapıyoruz
falan diyorlar ya... İşte o ihracat da
aynen Edirne pazarı usulü yapılıyor.
Yani halkımızın alınteri yok pahasına
başta Batılı Emperyalist ülkeler olmak
üzere dışarıya peşkeş çekiliyor. Bir de:
“bizde işgücü ucuz, Avrupa Sermayesi
gelip yatırım yapacak, döviz girdisi
ve istihdam artacak; bu yolla Türkiye
düzlüğe çıkacak”, Nasreddin Hoca
ekonomisi anlatılıyor halka. Hani
Nasreddin Hoca, evinin etrafına çit
gererken gelen alacaklısına; “Buradan
koyunlar geçecek. Yünleri bu çitlere
takılacak. Onları toplayıp eğireceğim;
ip yapacağım. O ipleri dokuyup
satacağım, borcumu ödeyeceğim.”,
der ya... İşte bunların ekonomisi de o
hesap. Ama bu hesapta tutmayacak bir
kusur var. Halkımız işgücünün bu kadar
ucuza yabancı Parababalarına peşkeş
çekilmesine ne kadar katlanabilir?
Katlanamayacağı çarşı-pazardaki
esnafın, sokağa çıkıp tencere-tava çalan
kadınlarımızın, traktörü haczedilen
köylümüzün, barınamıyoruz diye isyan
eden gençliğimizin ve en önemlisi
meydanlara çıkmaya başlayan İşçi
Sınıfımızın tepkisinden belli ki
Tayyip’in rüyasının gerçekleşme şansı
yoktur. “Demir almak günü” gelmiştir
artık AKP iktidarı için.
Bu; “Faiz sebep, enflasyon
neticedir”, yavelerini halk yemiyor
artık. Bütün bu demagojiler tutmayınca
ne diyor Tayyip:
“Beraber
yürüdüğümüz
arkadaşlarımızdan faizi savunanlar,
kusura bakmasınlar. Bu yolda ben,
faizi savunanla beraber olamam,
olmam. Bu görevde olduğum sürece
faiz ve enflasyonla mücadelemi
sonuna kadar sürdüreceğim. Bu
konuda nas ortada. Nas ortadayken
sana, bana ne oluyor?”
Hazret
höykürüyor
ki
ne
höykürme: “Beraber yürüdüğümüz
arkadaşlarımızdan faizi savunanlar,
kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi
savunanla beraber olamam, olmam.”
Sanırsınız ki, Türkiye’de AKP iktidar
olduğundan beri faiz yoktur. Şimdi ise
bu faiz uygulanmayan(!) Türkiye’de
Tayyip’in; “beraber yürüdüğü” bazı
arkadaşlarından “faizi savunanlar”,
çıkmış. Böyle densizlerle dini bütün
Tayyip tabiî ki; “beraber olamaz, olmaz”.
Nitekim Kur’an ve Sünnet’in
emrettiği ve tartışma kabul etmez,
eksiksiz uygulanması gereken Nas
yani Doğma ne diyor?
Riba-Faiz haramdır.
Ve: “Bu konuda Nas ortada. Nas
ortadayken sana, bana ne oluyor?”
İyi de bu Nas 19 yıldan sonra mı
yani şimdi mi indi? Ondan önce yok
muydu? Hatta mademki bu Nas var,
niçin hâlâ faizler yüzde 15? Hatta ve
hatta bu Kur’an’ın kesin hükmüne
rağmen İslam Tarihi boyunca “riba
haram” kılınabilmiş midir?
Hayır, uygulanamamıştır bu kural.
Hz. Muhammed’in en sevdiği torunu
Hz. Hüseyin’i Kerbela’da katleden ve

bunu da din adına yaptığını kitlelere
dayatabilen Tefeci-Bezirgân Sermaye,
her zaman bir yolunu bulup faizletefecilikle halkın iliğini sömürmenin
yolunu bulmuştur. Bu konuda çok
özendikleri Osmanlı’dan bir örneği,
hem de adı “Dini Sualler” olan dinci bir
internet sitesinden, sunmakla yetinelim:
“Sual: Osmanlıların İslamiyet’teki
fâiz yasağını bertaraf ettikleri
söyleniyor, hatta bu hususta vesikalar
gösteriliyor. Osmanlılar gerçekten
fâiz yasağını kaldırmış mıdır?
“Cevap:
Para
darlığının
bulunduğu, karz yoluyla kredi temin
edilemediği zamanlarda ulemâ
muamele satışını tavsiye etmektedir.
Muamele satışında, meselâ, on altın
alıp, on bir altın ödemek hususunda
uyuşulunca, on altını borç olarak
verip, bir altına da kalem, defter gibi
bir şeyi borç alana satmak câizdir.
Böylece on bir altın borçlanılmış
olur. Satış önce, borçlanma sonra da
olabilir. Hatta meselâ, borç isteyen
kimse bir malı on liraya peşin
satıp teslim ettikten sonra, bunu o
kimseden on bir liraya veresiye geri
satın alsa bu da muteberdir. Ancak bu
çeşit satışlarda muamele ile satılacak
malın fiatı, borç mikdarının devlet
tarafından tesbit edilen yüzdesinden
fazla olamaz. (İbn Âbidîn).” (https://
dinisualler.com/osmanlilar/osmanlidafaiz-var-miydi/)
Kur’an’a göre haram olan faiz, adı
“Muamele”ye dönüştürünce pekâlâ
helal olabilmektedir. Tayyip’in faizle
mücadelesi de emin olalım ki, aynen
bu çerçevede olacaktır.
Tayyip “Nas”a sığınmakla bir taşla
birkaç kuş vurmak istiyor:
Önce dini bir argümana dayanarak
kafadan silahsızlandırdığı tabanına;
“ben çok dindar bir insanım, beni
desteklemeye devam edin”, mesajı
veriyor. Sonra artık pahalılıktan
cinnet geçirecek hale gelmiş, zamdan
zulümden başka bir şey düşünmez,
başka bir şey konuşmaz olmuş halka,
bir tartışma konusu sunmuş; onları asıl
sorundan uzaklaştırmayı amaçlamıştır.
Tabiî “muhalefetin” de bu tartışmaya
katılması onun ekmeğine yağ sürecektir.
Fakat asıl önemlisi, daha önce de
örneklerini gördüğümüz üzere artık
yavaş yavaş bilimin dediğiyle değil,
Nas’ın dediğiyle ülkeyi yönetmenin
taşlarını döşemek istemektedir. Bunun
kısa anlatımı Türkiye’yi Şeriatla
yönetmektir. Türkiye’yi bir Suudi
Arabistan, bir İran hatta bir Afganistan
yapma rüyasıdır bu.
Tâ Necmettin Erbakan’ın Milli
Nizam Partisi’nden beri bu dincilerin
bir sloganı vardır: “Hâkimiyet
Allah’ındır.”
Bu
slogan
Cumhuriyet’in;
“Hâkimiyet
kayıtsız
şartsız
Milletindir” prensibinin karşıtıdır.
Yani hâkimiyeti, milletin yapacağı
yasalar değil, Allah’ın kanunu demek
olan Kur’an’ın hükümleri belirleyecek
demektir. Türkiye’de Şeriatı hayata
geçirmeyi amaçlayan bir söylemdir
bu. Ve bütün dincilerin, tarikatların,
cemaatlerin rüyasıdır.
Bir de ne demişti Mustafa Kemal:
“Hayatta en hakiki mürşit (doğru
yol gösterici) ilimdir.”
Oysa Tayyipgiller’in ideolojisinde
tek mürşit Kur’an ve Sünnettir. Aslında
bu da sadece söylemde böyledir.
Gerçekte ise Şeriat adına gelen her
despot kendi yasasını dayatmıştır
halklara tarih boyunca. Günümüzde
de ülkelerini Şeriatla yönettiğini iddia
eden despotların ülkelerinde Şeriat,
o ülkenin despotunun yasalarıdır. Ve
o yüzden kaç Şeriatla yönetilen ülke
varsa o kadar Şeriat anlayışı vardır.
Yine ne kadar tarikat varsa o kadar
mürşit ve o kadar Şeriat anlayışı vardır.
Tayyipgiller’in gördüğü bu Şeriat
rüyası da hüsranla sonuçlanmaya
mahkûmdur. Çünkü Tarihin çarkı
bazen geriye doğru işler gibi görünse
de (19 yıllık AKP iktidarı gibi), daima
ileriye doğru işler.
Namık Kemal ne demişti?
Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile
imhâ-yı hürriyet
Çalış idraki kaldır muktedirsen
âdemiyetten
Günümüz Türkçesiyle:
Ne mümkün zulümle işkenceyle
özgürlüğü yok etmek
Çalış anlama yeteneğini kaldır
gücün yetiyorsa insanlıktanq
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epsi aynı. Sadece adları farklı…
Al birini vur ötekine. Hiçbirisinin diğerinden en ufak bir farkı yok.
Her konuşanı, her ağzını açıp bir şey
söyleyeni halk ve vatan düşmanlığını
açık ediyor. İnsanların çektikleri acılar
karşısında asla utanma duygusu taşımıyorlar. Asla vicdan taşımıyorlar. O
dillerinden düşürmedikleri “Allah”,
“İnşallah” vb. sözcüklerinin hepsini
adam kandırmak için kullanıyorlar.
İnsanları “Allah’la aldatıyorlar”. Hepsi… Bir tek istisnası bile yok içlerinde
namuslu, vicdanlı, ahlâklı olan…
Nasıl oluyor bu?
Çünkü hepsi aynı toptan kesme
bunların. Hepsi Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının temsilcileri,
savunucuları… Üretimle hiçbir ilgisi
olmayan, sadece aracılık yaparak Faiz
ve Kâr elde eden bir sınıfın temsilcileri bunlar. Almak-satmak, paradan para
kazanmak, insanı tanımamak iliklerine işlemiş, ruhlarına sinmiş bunların.
Birbirlerinden zerre miktar farklarının
olmayışı, 7 bin yıllık bu gelenekten
kaynaklanıyor. Doğaları bu, Fıtratlarında bu var.
İnsan suretindeler ama gerçekte
insan değiller. Hep söylediğimiz gibi
insan suretinde yaratıklar bunlar.
Ama bu, onları haklı çıkarmaz.
Hepsi İnsan, Halk ve Vatan düşmanı.
Kim mi bunlar?
AKP’giller. Başta Reisleri olmak
üzere, tüm kadroları. MYK Üyeleri, Milletvekilleri, İl Başkanları, İlçe
Başkanları, bürokrasideki, yargıdaki,
ordudaki kadroları… Tepeden tırnağa
hepsi… Fıkradaki Laz’ımızın dediği
gibi; ne birusi, hepisu hepisu…
Yanlış hatırlamıyorsak, Charles
Dickens’in “İki Şehrin Hikâyesi”
adlı romanında okumuştuk yıllar önce.
Büyük Fransız Devrimi’nden-Burjuva
Devriminden önce, 1700’lü yılların
ortalarından itibaren yoksulluk, açlık,
sefalet içinde yaşamaya çalışan kadınlar harıl harıl örgü örüyorlar.
Niye mi?
O ördükleri örgülere, haksızlık,
zalimlik yapan yöneticilerin adlarını
işliyorlar. Kayda geçiriyorlar unutulmasınlar diye!
Biz de kayda geçiriyoruz bu zalimleri, bu hainleri, bu insanlık ve vatan,
halk düşmanlarını habire: Unutulmasınlar diye!
Resmi görevleri olanlar hakkında
Suç Duyurularında bulunuyoruz, haklarında davalar açıyoruz; gelecek kuşaklar bunları tanısın, diye.
Tarihe not düşelim, diye…
İşte Bu Dördüncü Tür Yaratıkların
birkaçını daha sizlere tanıtacağız, söyledikleri, yapıp ettikleriyle.
Ne diyordu Şairimiz Ahmed Arif:?
Bunlar engerekler ve çıyanlardır
Bunlar aşımıza ekmeğimize
Göz koyanlardır
Tanı bunları
Tanı da büyü
Ancak ondan önce kimi yaşadığımız, hepimizin bildiği gerçekleri bir
kez daha göstererek bunların nasıl insan, halk düşmanı olduklarını somutlamak istiyoruz.
Bildiğimiz gibi, “Ekonominin kitabını yazan” diplomasızın yönettiği,
her şeyin onun iki dudağının arasında
olduğu bir ülkede yaşıyoruz. 19 yıldır
süren bu iktidarın ülkemizi getirdiği
nokta ise her şeyden önce; Ekonomik
Felaket!
Ekonomik Felaketin göstergeleri
ise ortada:
Dövizin (yabancı paraların, başta
ABD Doları ve AB’nin Eurosu olmak
üzere) alıp başını gitmesi,
Son bir ayda Türk Lirasının Dolar
karşısında yüzde 15; son bir yıl içinde
ise yüzde 70 değer kaybetmesi,
Buna paralel olarak da enflasyonun
yani fiyat artışlarının dizginlenemeyişi, zamların ara vermeksizin ve sürekli
füze gibi artması sonucu alım gücü,
ücreti zaten düşük halkımızın, Hayat
Pahalılığı karşısında iyice ezilmesi,
iyice fakirleşmesi ve artık en zorunlu

Aynı toptan kesme bunlar:
Vatan ve Halk düşmanı hepsi…
ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelişi,
Yerli üretimin her alanda çöküş
noktasına gelmesi sonucu, şeker, yağ
vb. kuyruklarının oluşması,
Dövizin (özellikle dolar ve euronun) artması sonucu ihracatın artacağı
beklentisinin gerçekleşmeyişi,
Yine aynı nedenlerle yerli mallarımızın, şirketlerimizin değerlerinin
pul olması sonucu yabancı Parababalarının alımlarını arttırmaları, böylece
var olan kimi yerli fabrikalarımızın,
şirketlerimizin de tamamen yabancı
Parababalarının, döviz spekülatörlerinin eline geçip gitmesi,
“Yap-İşlet-Devret” mantığıyla gerçekleştirilen köprülerin, otoyolların,
tünellerin, şehir hastanelerinin vb.lerinin ödemelerinin dövizle ve güncel kur
üzerinden yapılması sonucu devletin
kasasından milyarlarca doların-euronun çıkışı,
Yine 5’li Çete denilen yerli Parababalarına aktarılan milyar dolarlar-eurolar,
Diğer yandan Suriye’de ABD’nin
emirlerinin yerine getirilmesi sonucu çıkartılan savaştan kaçan-getirilen
milyonlarca Suriyeliye aktarılan 100
milyar dolara yakın devletin kasasından, yani halkımızın vergilerinden kesilen paralarla yapılan harcamalar,
Suriye’de boş yere (hiçbir sonuca
ulaşmayacağı kesin olan politikalar
sonucu) tutulan-tutulmak zorunda kalınan ordunun milyarlarca dolarlık giderleri,
Vb. vb…
Ardından komşu kardeş devletler
ve halklarla yaratılan kan davaları,
Başta 20 Ada’mız olmak üzere,
Suriye’deki Süleyman Şah Türbesi’nin
bulunduğu toprak olmak üzere Vatan
topraklarının elden çıkması ve buna
ilişkin tek sözün edilmeyişi,
Dış politikada uygulanan yanlışlar
sonucu yalıtılmışlık,
ABD-AB Emperyalistlerinin emirlerinin yerine getirilişi,
Suriye’de bir yandan ABD’ye diğer yandan Rusya’ya yaranmaya, yanaşmaya çabalamalar, salıncak politikaları,
Vb. vb…
Bütün bu gerçeklikler gün gibi,
güneş gibi oportadayken, insanlarımız bir parça iş, bir lokma ekmek için
çırpınırken AKP’giller insanlarımızla
alay ediyorlar, kafa buluyorlar.

Oysa azıcık insaf, merhamet, utanma arlanma duygusu olan insan, halkımızın acılarıyla dalga geçer mi?
Okuyalım bunların dediklerini ve
unutmayalım!
24 Kasım 2021:
“AKP’li Etyemez’den olay sözler: ‘Ülkede yokluk yok, her şeyde
bolluk ortada’
“AKP Konya Milletvekili Halil Etyemez, Türk Lirası’nın değer
kaybı ve artan gıda fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ekonomideki kötü gidişatı dış güçlere bağlayan Etyemez, ‘Çok net söylüyoruz. Ülkede yokluk denen bir
şey yok. Her şeyde bolluk ortada’
dedi.” (https://www.cumhuriyet.com.
tr/turkiye/akpli-etyemezden-olay-sozler-ulkede-yokluk-yok-her-seyde-bolluk-ortada-1887470)
23 Kasım 2021:
“AKP’li Demirbağ’dan yurttaşlara tepki çeken ‘et’ tavsiyesi
“AKP Elazığ Milletvekili Zülfü
Demirbağ’ın, artan gıda fiyatları
üzerin yurttaşlara verdiği tavsiye
tepki çekti. Demirbağ, ‘Normal şart-

larda bir kilo et yiyorsak yarım kilo
yeriz’ dedi.
“(…)
“Bir millet için önemli olan önce
vatanıdır, namusudur, haysiyetidir,
şerefidir. Bugün ekonomik sıkıntı
çekebiliriz. Diyelim ki normal şartlarda ayda bir kilo, iki kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domatesi iki
kilo alıp, yarısını diyelim ki dikkatli
kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor, iki tane alırız ya.
“Kış günü, iki tane, üç tane alırız. Turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı
değil. Biber alacaksak üç tane alırız,
bir kilo alacağımıza… Bunlara bu
fırsatı vermeyelim. Piyasadaki bu
fırsatçılara, tefecilere, vicdansızlara
bu fırsatı vermeyelim derim ben.”
(https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/akpli-demirbagdan-yurttaslara-tepki-ceken-et-tavsiyesi-1887127)

Zevk-ü sefa içinde yaşayan AKP’giller
Halkımızla düpedüz alay ediyor...

23 Kasım 2021:
AKP’li Birinci bu sefer de enflasyon çıkışıyla tepki çekti
“(…)
“Katıldığı tartışma programında
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınış şeklini eleştiren Prof. Dr. Ersan Şen’e ‘Alışacaksınız, alışacaksınız’ diye yanıt veren
AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, yine tartışma yaratacak ifadeler
kullandı.
“Enflasyonist baskı olduğunu
dile getiren AKP’li Birinci, ‘Enflasyon psikolojik hadisedir’ dedi.
“2022’NİN İLK 4 AYINA İŞARET ETTİ
“Enflasyonun reçetesinin AKP
olduğunu dile getiren AKP’li Birinci, ‘“Yüzde 70-80’lik enflasyonla
devraldığımız Türkiye’yi, tek haneli
enflasyona indiren Ak Parti’dir’
“2022’nin ilk 4 ayına işaret eden
Birinci, faiz indirimi konusundaki
kararlılıklarına devam edeceklerini
dile getirdi.” (https://www.cumhuriyet.com.tr/video/akpli-birinci-bu-sefer-de-enflasyon-cikisiyla-tepki-cekti-1886978)
22 Kasım 2021:
AKP’li Mücahit Birinci: ‘Hay
atkı kadar kafanıza taş düşsün’
“(…)
“(…) AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci’nin taktığı atkı sosyal
medyada gündem oldu. Birinci’nin
Louis Vuitton marka atkısının fiyatının 330 pound (4,983 TL) olması
tepki çekti.
“TEPKİLER ÜZERİNE KENDİSİNİ SAVUNDU
“(…)
“Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri
kullandı:
“‘Hay atkı kadar kafanıza taş
düşsün. Başka işiniz mi yok yahu,
Tiktok videoları, İnstagram paylaşımları... Fondaş bir kısım sözde gazeteci de bunlara uymuş. Neredeyse
atkı sempozyumu düzenleyecekler.
Yahu bırakın magazini, bir iki kitap okuyun, tarih okuyun, kendinize
fayda...’”
(https://www.cumhuriyet.com.
tr/turkiye/akpli-mucahit-birinci-hay-atki-kadar-kafaniza-tas-dussun-1886649)
19.11.2021
“AKP’li vekil ücretli otoyolları
böyle savundu: Vatandaşımız zekidir, cebinde parası yoksa eski yolu
kullanır

“(…)
“AKP Manisa Milletvekili Uğur
Aydemir, (…) ‘Yani paranız bittiği zaman arkadaşlar olabilir, para
kalmayabilir, gözlerinizi kapatıp
arazinin gölgesinde oturmayın, başınızı bir kaldırın, şu yolların güzelliğine bakın arkadaşlar. Gözünüz
gönlünüz açılsın arkadaşlar ya. Bakın ne kadar güzel yollar yapılmış,
gözünüz gönlünüz açılsın. Artık
Türkiye’de Volkswagen Passat’lar
sıradan bir araba oldu (…).
“Kaldı ki yola çıkarken de bizim
vatandaşlarımız elini cebine atarlar,
bütçelerini kontrol ederler, Sayın
Paylan bunu yapmamış ama vatandaşlarımız çok zekidir, akıllıdır, yola
çıkarken kendilerini bir kontrol
ederler, öyle yola çıkarlar. Dolayısıyla eğer cebinde parası yoksa eski
yolu kullanır, eski yolun seyahat rahatlığını da yaşayarak görür.’” (https://www.birgun.net/haber/akp-li-vekil-ucretli-otoyollari-boyle-savundu-vatandasimiz-zekidir-cebinde-parasi-yoksa-eski-yolu-kullanir-366304)
26 Kasım 2021:
“AK Partili Aydemir: Zamlarla
ilgili benzin istasyonlarında kuyruk
yok
“AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, akaryakıt istasyonlarındaki kuyruklar ile ilgili
bir soruya, ‘Zamlarla ilgili kuyruk
yok, Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Araç sayısı fazla ondan kaynaklı.’ yanıtını verdi.”
(https://www.dunya.com/video-galeri/
gundem/ak-partili-aydemir-zamlarla-ilgili-benzin-istasyonlarinda-kuyruk-yok-video-640956)
“AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı,
Benzin İstasyonlarındaki Kuyrukları ‘Bereket Yoğunluğu’ Olarak Yorumladı” (https://onedio.com/haber/
akp-li-ahmet-hamdi-camli-benzin-istasyonlarindaki-kuyruklari-bereket-yogunlugu-olarak-yorumladi-1009962)
15.11.2021
“AKP’li Nergis’ten asgari ücret
yorumu: Onu düşünenler düşünsün,
Allah da yardımcıları olsun
“(…) AKP’li Kayseri Milletvekili
Hülya Atçı Nergis, Kayseri yerel televizyonu ETV’ye ilginç bir yorumda bulundu.
“(…)
“Sunucunun ‘Bir vatandaşın
geçinebilmesi için asgari ücretin ne
kadar olması lazım?’ sorusunaysa
Nergis, ‘Bu konuda ben bir rakam
söylemeyeceğim. Bilemiyorum. Onu
düşünenler düşünsün, Allah da yardımcıları olsun’ cevabını verdi.” (https://haber.sol.org.tr/haber/akpli-nergisten-asgari-ucret-yorumu-onu-dusunenler-dusunsun-allah-da-yardimcilari-olsun)

28 Kasım 2020:
“AK Parti Milletvekili Ahmet
Sorgun: Türkiye’de kriz yok, iş beğenmiyorlar
“Konya merkezli yayın yapan
Kanal 42’de yayınlanan Sümen Altı
programının bu haftaki konuğu AK
Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun oldu. Türkiye’deki ekonomik kriz ve işsizlikle
ilgili tartışmalara neden olacak söylemlerde bulundu.
“(…)
“Sorgun, ‘Ekonomide problem
yok diyemeyiz. Türkiye’de bir kriz
yok. Tarihin en yüksek konut alımını yaptık. Sıfır araç alımı için 3
ay 6 ay sonrasına vatandaşa gün
veriliyor’ dedi. Diyarbakır Valisi
Karaloğlu’nun ‘Mesele işsizlik değil, iş beğenmemezliktir”’ çıkışına
destek veren Sorgun, kendilerine
‘yandım, bittim, işsizim, açım’ diye
gelenler olduğunu, iş beğenmediklerini savundu.” (https://www.gazete-

duvar.com.tr/ak-parti-milletvekili-ahmet-sorgun-turkiyede-kriz-yok-is-begenmiyorlar-haber-1505820)
12 Kasım 2021:
“AKP milletvekili ekonomik krizin faturasını traktör satın alan çiftçiye kesti!
“(…)
“Aşırı yükselen gübre, mazot,
ilaç ve tohum gibi tarımsal girdi fiyatları yüzünden ekim yapamaz hale
gelen çiftçi dar boğazdan nasıl kurtulacağını düşünürken AKP Aydın
Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’den
çiftçiye tahtırevanlı suçlama geldi.
“Sadece savurganlık yapan, hesap kitap yapamayan çiftçilerin
zora düştüğünü, hesabını iyi yapan çitçilerin kazanç sorunu yaşamadığını savunan Erim, ‘30 dekar
arazisi olan 500 bin liralık traktör
alıyor, sonra da zarar ediyor. Hani,
ayranın yok içmeye tahtırevanla gidersin ekin biçmeye misali’ dedi.”
(https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/akp-milletvekili-ekonomik-krizin-faturasini-traktor-satin-alan-ciftciye-kesti-6764905/)
Birisi diyor ki, “Türkiye’yi, tek haneli enflasyona indiren Ak Parti’dir”.
Öbürü eti az yiyin, diyor, sanki çok et
yiyormuşuz gibi. Birisi lokmaları küçültün, diyor. Kiloyla almayın, diyor
bir diğeri. Sağlığa zararlı, diyor. Benzin kuyrukları araba çokluğundan, diyor öbürüsü. Otoyolu kullanma, seyret
diyor… Diyor oğlu diyorlar.
Çakallar,
Çakalların tiksineceği
Çakallar!
Taşlar,
Dalar dikenlerin dişlerken
Tu diyeceği taşlar!
Engerekler,
Engereklerin kin güdeceği
Engerekler!
Böyle diyordu ünlü Komünist İspanyol Şair Pablo Neruda sizin gibileri için…
Bre Allahsız, bre Kitapsızlar!
Şu yoksul, şu çilekeş halkımızla
alay ediyorsunuz, dalga geçiyorsunuz
öyle mi?..
Yahu, bu kadarı da olmaz be! Enflasyon devletin resmi (TÜİK) rakamlarına göre yüzde 19,89. Yani çift hane.
Gerçek enflasyon yüzde 55-60.
Benzinin litresi olmuş 10 lira, mazot çıkmış 9,5 liraya. Etin kilosu olmuş
ortalama 100 lira. Soğan-patatesin kilosu 5 lira… Hangi birini sayalım? Ekmek olmuş 2,5-3 lira. Tavuk eti olmuş
35-40 lira… Kış sebzesi pırasa-ıspanak-havuç 5-6 liradan aşağı mı? Karnabahar artık bütün olarak değil parçalanmış olarak gramlarla satılıyor. Simit
satıcıları artık ikiye bölerek satıyorlar
simitleri. Görmüyor musunuz?..
Ama bunlar, bu vicdansız, insafsız,
Allahsız ve Kitapsız AKP’giller bunları söylemiyorlar. Görüyorlar söylemiyorlar. Yalan söylemek bunların birinci
işi olmuş çünkü. Yemek yer, su içer
gibi yalan söylüyorlar. Bunları ancak
toprak ıslah eder.
Bu gerçekler karşısında gözleriniz
kör, kulaklarınız sağır, dilleriniz lal,
öyle değil mi?..
Çünkü siz, Saraylarda yaşıyorsunuz, 3’er-5’er, yetmiyor 10’ar maaş
alıyorsunuz. “Kupon arsalar benden
habersiz satılmasın” diyorsunuz, vurgun üstüne vurgun vuruyorsunuz. Hepiniz birden vuruyorsunuz. Partinizle,
Vakıflarınızla, Derneklerinizle vuruyorsunuz…
Bu dünya size Cennet, bize, halkımıza Cehennem.
Ama bu böyle gitmez! Böyle gitmeyecek!
Ant olsun ki unutmayacağız!
Ve sizi er ya da geç başta Reisiniz
olmak üzere çelik bilezikle tanıştıracağız!
Ant olsun ki yapacağız bunu!
Ve biz, sizin devrimcileri, demokratları, ilericileri yargıladığınız gibi
Hukuk Bürolarınıza dönüştürdüğünüz
mahkemelerde değil, emri yasalardan
ve vicdanından alan yargıçlardan kurulu mahkemelerde yargılayacağız sizi!
Biz sizi belleğimize mıh gibi çaktık.
Siz de belleğinize mıh gibi çakın ki:
Hükm-ü Avam istinafsızdır!
Halkın Adaletinin temyizi yoktur!q
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etmiyor, gözünüz doymuyor, kininiz bitmiyor değil mi?
Dur durak bilmeksizin, ara vermeksizin, aman vermeksizin satıyorsunuz Kamu Mallarını.
“Babalar gibi sat”ıyorsunuz, “adlarını Tarihten sil”meye çalışıyorsunuz
büyük bir kinle.
Kininiz kime?
Laik Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal’e, İsmet İnönü’ye ve kurucu kadrolarına.
Cumhuriyet’i kuran Birinci Kuvayimilliyecilere, halkımıza…
Kamu Malları deyince de yanlış
anlaşılmasın, o kadar büyük bir kısmını özelleştirdiler ki, elde avuçta kalan
birkaç tane…
Hangisi kalan örneğin?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD).
Bildiğimiz gibi, “TCDD, 1 Mayıs
2013 tarihinde yayımlanan 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında
Kanun gereğince Türkiye’deki demiryolu altyapısını Demiryolu Altyapı İşletmecisi olarak yönetmektedir. TCDD’nin bağlı ortaklığı TCDD
Taşımacılık ise Demiryolu Tren
İşletmecisi olarak bu demiryolları
üzerinde yolcu ve yük taşımacılığı
yapmaktadır.”
TCDD Taşımacılık tarafından verilen hizmetler şunlardır:
Yolcu Taşımacılığı
Yüksek Hızlı Tren
Anahat Trenleri
Bölgesel Trenler
Banliyö Trenleri / Kentiçi Toplu
Taşımacılık
Uluslararası Trenler
Yük Taşımacılığı
TCDD’nin yolcu ve yük taşımacılığı için, istasyonları ve bu istasyonlara
bağlı değişik birimleri bulunmaktadır.
Vagon fabrikaları, tren setleri, tamirhaneler, lojistik merkezleri, depolar,
araziler, misafirhaneler, lojmanlar,
hastaneler, kamplar vd.leri
Yük taşımacılığı yapmak için de
limanları ve gemileri bulunmaktaydı
TCDD’nin. Bu limanlarda değişik işlevleri olan iskeleler bulunmaktadır.
Başlıca iskeleler; ticari eşya iskelesi, tahıl iskelesi, orman ürünleri ve
canlı hayvan iskelesi, balıkçılık iskelesi, maden cevheri iskelesi, petrol iskelesi ve onarım iskelesidir.
Bir de depoları bulunmaktadır.
Esas olarak üç ana depo vardır. Zati
(kişisel) eşya ambarı, ticari eşya ambarı, konteyner depolama alanı.
2007 yılından itibaren TCDD’nin
7 limanından; Samsun, İskenderun,
Bandırma ve Mersin, Derince Limanlarını özelleştirdiniz bir bir; 30 yıllığına, 40 yıllığına, 50 yıllığına verip
geçip gittiniz yandaşlarınıza.
Kalan limanlardan İzmir’i de Varlık Fonuna devrettiniz. Elde sadece
Haydarpaşa Limanı kaldı. Haydarpaşa
için de akla hayale gelmedik yolları
denediniz ama kamuoyundan gelen
tepkiler sonucu şimdilik başaramadınız. Bunun üzerine siz de atıl durumda
tutuyorsunuz. Şu an için işlevsiz bıraktınız o güzelim tarihi, aynı zamanda kültür varlığı da olan Haydarpaşa
Garı’nı ve müştemilatını.
Hastanelerini, kamplarını kapattınız.
Şimdi sıra, TCDD’nin yürüttüğü
Yolcu ve Yük taşımacılığı hizmetlerinin tamamını özelleştirmeye geldi.
Gözünüzü onlara diktiniz. Zaten 2013
yılından itibaren altyapısını oluşturmaya başladınız. “6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun”u
bunun için çıkardınız. Ardından yönetmeliklerini çıkarmaya, kamuoyunu
hazırlamaya başladınız ve şimdi; “artık tamam”, diyorsunuz. İcraata başlıyorsunuz.
12 Haziran 2013 tarihli “Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği (UTİKAD)” haberi bu gerçeği tâ o zamandan ifade
ediyordu:
“Özelleştirme tamam, Yönetmelik
bekleniyor
“Lojistik sektörünün uzun yıllardır
beklediği “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında

Bal gibi ya da zehir gibi Özelleştirme:
TCDD de sizlere ömür…
Kanun” onaylandı. Firmaların demiryolu yatırımı için önü açılmış oldu.
Ancak lojistik sektörü yatırım için yönetmeliğin çıkmasını bekliyor.
“TCDD AŞ’nin bünyesine geçen
lokomotifleri özel sektörün kullanımına ne ölçüde açacağı, blok tren fiyatlarının nasıl olacağı, yeni tarifelerin nasıl
olacağı merak konusu. Bunun yanında
yatırım teşviki, akaryakıttan vergi muafiyeti gibi sektörün beklentileri de var.
“Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi
(TCDD Taşımacılık AŞ) kurulmasını
öngören, “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında
Kanun”u onayladı. TCDD’nin yerine
TCDD Taşımacılık AŞ kurulması ve
şirketlerin demiryolu altyapısı inşa
edebilmesi, işletebilmesi ya da aynı
karayolu taşımacılığında olduğu gibi
demiryolu üzerinde tren işletebilmesinin önü açıldı. Özel şirketler, demiryolu altyapısı inşa etmek istemeleri
halinde, ihtiyaç duydukları arazi ve
taşınmazları, kamulaştırma bedeli ödemeleri kaydıyla 49 yıllığına kiralayabilecekler.
“TCDD tarihinde en köklü değişimi
getiren düzenlemeyle, kamuya ait demiryolu ağı üzerinde özel şirketler taşımacılık yapabilecek. Yasa ile TCDD,
demiryolu altyapı işletmecisi olarak
yeniden yapılandırılacak. TCDD’nin
tren işletmesi ile ilgili birimleri ayrılarak, TCDD Taşımacılık A.Ş. kuruldu.
TCDD, ulusal demiryolu altyapı ağı
üzerinde işletmeci olacak. Özel şirketler, kendilerine ait demiryolu altyapısı
inşa edebilecekler ve ulusal demiryolu ağı üzerinde işletmecilik yapmak
üzere bakanlıktan izin alacaklar. Şirketlerin, demiryolu altyapısı kurmak

(https://www.transmedya.com/dosya-haber/ozellestirme-tamamyonetmelik-bekleniyor-h6640.html)
Durmadınız tabiî. Çalışmalara devam ettiniz. Kamuoyunu kandırabilmek için her türlü yolu denediniz. Her
türlü yalanı söylediniz. 21.01.2015
tarihli habere göre: “Demiryolları
rekabete açılacak”, diyerek, özelleştirmeyi “rekabet”, “serbestleştirme”
diye yutturmaya kalktınız:
“Demiryollarının serbestleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
bilgiler veren Lütfi Elvan, şöyle devam etti:
“Demiryollarını serbestleşmeyle rekabete açmak istiyoruz. Bu bir
özelleştirme değil, tamamen serbestleşme. Devlet Demir Yolları sadece
demiryolu işleticisi olmayacak. İsteyen şirketlere, yolcu ve yük taşımacılığı için tüm demiryollarını açacağız. ‘Kirasını ver, işletmeciliğini yap.
Yolcuysa yolcu, yükse yük taşı’ diyeceğiz. Bununla ilgili tüm hazırlıklarımız bitti. 1-2 ay içerisinde bunu
açıklayacağız, demiryollarının serbestleşmesine yönelik uygulamaları
başlatacağız.” (https://www.aa.com.
tr/tr/turkiye/demiryollari-rekabete-acilacak/81960)
Ve geldik 2020 yılı başına. Artık
taslak yönetmeliği de hazırladınız. Bu
sızdı medyaya. Buna göre özelleştirme
süreci ana hatlarıyla şöyle işleyecek:
“Kamu yükümlülüğü için yüzde
20 kâr verilecek
“İhaleyi alan firmaya kamu yükümlülüğü için tahmini maliyet tutarlarının azami yüzde 20’si makul
kâr oranı olarak verilecek.”
Bu nasıl ticaret oluyor?
Firma yüzde 100 kazanırsa devlete
bir pay verecek mi?

Kamu Malı Hırsızı AKP’giller
bu kez de TCDD’yi peşkeş çekiyor...

istemeleri halinde yapacakları gerekli
taşınmazlar kamulaştırma bedeli ilgili
şirketten tahsil edilerek devlet tarafından kamulaştırılacak. Şirket lehine 49
yılı geçmemek üzere bedelsiz olarak
kullanım hakkı tesis edilecek. Ormanlar hariç olmak üzere, devlette bulunan
taşınmazlardan TCDD’nin görev ve
faaliyetlerinde kullanılanlar, Hazine
adına tescil edildikten sonra üzerindeki yapı ve tesislerle birlikte TCDD’ye
devredilecek. Bu taşınmazlardan Milli
Savunma Bakanlığı’na tahsisli olanlar
ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olup TCDD ile ortak kullanılan
taşınmazlar kapsam dışı olacak. Yeni
yatırımlar yapması ve uluslararası borç
alabilmesi amacıyla TCDD’nin bütün
borçları Hazine’ye devredilerek tasfiye edilecek.
“TCDD Genel Müdürü Süleyman
Karaman yaptığı açıklamada bunun
bir özelleştirme olarak algılanmaması
gerektiğini belirterek, “Hiçbir şekilde
demiryolları özelleşmiyor. Demiryollarının statüsü değişmediği gibi hiçbir
demiryolcu arkadaşımın işi, statüsü ve
yeri de değişmiyor. Sadece özel sektörün bizim yollarımızda, bizim trafik
sitemimiz içerinde, gerekli altyapı kullanım ücretini ödeyerek taşıma yapmasına imkan sağlanıyor. Bu yasayla
demiryoluna devlet desteğinin artarak
sürmesi de yasal güvenceye kavuşuyor” dedi. Avrupa Birliği ülkeleri ve
demiryolu gelişmiş ülkelerin tamamının bu serbestleşmeyi sağladığını
aktaran Karaman, bundan sonra aynı
özverili çalışmayı sürdürerek hizmet
vermeye devam edeceklerini söyledi.”

Yook!
Az kazanırsa, örneğin yüzde 10 kazanırsa ne olacakmış?
Devlet en az yüzde 20 kâr verecekmiş…
Yani hem bir yandan özelleştireceksiniz yani işi özel sektöre devredeceksiniz hem de firmanın en az yüzde
20 kâr etmesini garanti edeceksiniz!
“Asgari ücretten personel çalıştırabilecek
“Demiryolu taşımacılığı tehlikeli
iş ve işyerleri sıfatında yer almasına
karşın tren üzerinde çalışan personel şirketler tarafından asgari ücret
ile çalıştırılabilecek.”
Bu yasal değil bir kere. Nasıl olacak? Devlet yasadışı iş yapar mı? Yaptırır mı?
Sizin düzeninizde yapar-yaptırır
öyle değil mi?
Kim düşünür işçiyi…
“Taşeron devreye girecek
“İhale dokümanında belirtilen
her bir hat kapsamında çalıştırılmak
üzere isteklilerce teklif edilen araç
envanterine dâhil trenlerin üçüncü
kişilerden kiralama yöntemiyle temin edilmesi durumunda, kiralama
maliyetlerinin hesabında üçüncü kişiler ile istekli arasında akdedilecek
kira sözleşmelerinde her bir demiryolu aracı için gösterilen bedel esas
alınacak.”
Taşeron demek; her şeyden önce
iş güvencesinin olmayışı, düşük ücret,
sigortasız çalıştırma demektir. Bunu
yaşayarak biliyoruz.
“Yaşanabilecek kazalar ve bu kazaların yaralanma ve ölümle sonuç-

lanması dikkate alındığında sigorta
giderinin kim tarafından ödeneceği
muallakta bırakıldı.”
Herhangi bir ölümlü ya da yaralanmalı kazada sigorta giderini kimin
karşılayacağını belirsiz bırakarak, işçileri firmanın ve sigortanın insafına
bırakıyorsunuz.
“Hizmet sunumunda ve trenlerin
seferleri sırasında kaç personelin çalışacağı belirtilmedi.”
Böylece en az işçiyle en fazla verimi bekleyecek firmalar. Yani işçiler
kölece çalıştırılabilecek. Ya çalışmak
istemezse?
Kapı açık, ceketini al git, denecek…
“Sefer sayısı değişikliği yapılabilecek
“Günlük, haftalık, aylık, sezonluk, yıllık olarak dönem içinde yeniden planlama yapılabilecek. Yeni
hat ve hatlar eklenmesi durumunda
sefer sayısı artışı ve eksilişi yapılabilecek.”
Sefer sayısı ve artışı nasıl, neye
göre artırılıp azaltılacak? Bu belirsiz.
Bu belirsizlik, örneğin az yolcusu olan
hatların kapatılması ya da seferlerinin
azaltılması anlamına gelebilir. Kamu
hizmeti demek, her zaman dolu sefer
demek değildir. Amaç, ihtiyacı olanların bu hizmetten yararlanmasıdır. Bunun sağlanmasıdır devletçe. Dolayısıyla devlet, firmaları bu yükümlülükten
kurtarıyor…
“Şirketlere yüzde 30 avans verilecek
“Sözleşmede öngörülmesi şartıyla kamu hizmeti yükümlülüğüne,
avans teminat mektubu karşılığında
sözleşme bedelinin yüzde 30’u avans
verilecek.”
Yani devlet, bizim halkımızın cebinden özel şirkete kaynak aktaracak.
Son sözü de işkolundaki Birleşik
Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS)’ye bırakalım:
“Şirketlerin isteklerine göre düzenlenmiş”
“Yönetmelik taslağını inceleyen
KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık
Çalışanları Sendikası (BTS) özelleşmeye karşı çıkarak, altyapıların
kamu bütçesinden karşılanmasına
karşın, işletmeciliğin sektörün isteklerine göre belirlenmesine itiraz etti.” (https://t24.com.tr/haber/
tcdd-de-ozellestirme-yolcu-tasimaciliginin-ozel-sektore-devredilmesi-olanlaniyor,856388)
Yani tamamen özelleştirme, taşeronlaştırma idi yapmak istediğiniz.
TCDD’nin bütün altyapısını devlet yapacak, özel şirketler bu altyapıyı kullanarak kârına kâr katacak. Taş atıp kolu
yorulmadan vurgun üstüne vurgun
vuracak. Çıkardığınız yasa da, hazırladığınız yönetmelik de bunu amaçlıyor.
Ama siz yine kandırmaya, yalanlar
söylemeye devam ettiniz. Bu haberin
ertesi günü, 18 Ocak’ta şöyle bir açıklama yaptırdınız TCDD’ye:
“TCDD’den ‘özelleştirme’ açıklaması
“(…)
“YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR”
“Söz konusu kanunun yürürlüğe
girmesiyle birlikte TCDD’den başka
2 özel sektör tren işletmecisinin de
yük taşımacılığı yetkilendirmesini
alarak faaliyetlerine başladığı, yolcu
taşımacılığı için de özel sektör tren
işletmeciliğine yönelik yetkilendirme işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
“Türkiye’de demiryolu işletmeciliğinin kaliteli, emniyetli, ekonomik sunulması amacıyla demiryolu
altyapısına yapılan yatırımlara devam edileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Altyapı yatırımlarının yanında
TCDD eliyle demiryolu taşımacılığı
hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla yüksek hızlı tren setleri, elektrikli
ve dizel setleri teminine yönelik yatırımlarımız da devam etmektedir.
TCDD bünyesinde yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerine son verilmesi
veya TCDD’nin özelleştirilmesi gibi
bir durum söz konusu değildir.”
(https://www.yenicaggazetesi.com.tr/264726h.htm)
Haberde de okuduğumuz gibi,
2019 yılında 2 özel sektör tren işletmecisini yük taşımacılığı işinde yetkilendirdiniz ve onlar da faaliyetlerine
başladılar. Daha doğrusu birisi başladı:
Pasifik Eurasia.
Kimin bu Pasifik Eurasia şirketi?

Hani şu, 3’üncü çocuğunun doğumunda, Bakanlar Kurulu toplantısını
yarıda keserek hastaneye gittiğiniz
sizin akrabanız, köylünüz Fatih Erdoğan’ın ve sizin Ankara Milletvekiliniz Asuman Erdoğan’ın. Yani o da
sizden…
Bu şirkete ve ilişkilerine ilişkin
şimdilik bu kadar bilgiyle yetinmek istiyoruz. Bu konu başlıbaşına farklı bir
yazının konusu çünkü.
2020 yılının sonunda yolcu taşımacılığını özelleştirme işini de başlattınız. Gazetemizin 12 Eylül tarihli
163’üncü sayısında “Kuzuyu kurda
emanet…” başlıklı yazımızda da aktardığımız gibi, Sun Group adlı şirket,
28 Aralık 2020’de Ulaştırma Bakanlığından demiryolları için Türkiye’nin
ilk özel yolcu taşıma lisansını alan
şirket olmuştu. Şirket 2 Nisan tarihinde imzalanan bu anlaşmayla, “Yataklı
Lüks Tren Turu” projesi kapsamında
Kapadokya-İstanbul arasında hizmet
verecekmiş. Kapadokya Ekspresi’nde
araçlar birer 5 yıldızlı otel şeklinde
olacak, hepsi yataklı vagonlardan oluşacakmış.
Bu başlangıç… Arkasını getirmek
ve başta Yüksek Hızlı Trenler olmak
üzere tüm Yolcu Taşımacılığı işini de
özel sektöre aktarmak istiyorsunuz.
Daha özcesi, peşkeş çekmek istiyorsunuz.
Ve bu anlaşmadan birkaç ay sonra,
4 Eylül 2021 tarihinde TCDD Genel
Müdürünü görevden aldınız.
Yerine kimi atadınız?
Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik’i atadınız!
Gerçekten de böyle yaptınız. İşte
biz de o yüzden “Kuzuyu kurda emanet” başlığını attık.
Yahu bu iş nasıl olurdu?
Daha 8-9 ay önce “Ulaştırma Bakanlığından demiryolları için Türkiye’nin ilk özel yolcu taşıma lisansını
alan şirket”in Yönetim Kurulu Başkanı, TCDD Genel Müdürü olarak nasıl
atanırdı?
Ama atadınız siz.
Atarsınız siz atarsınız, yeter ki sizin isteklerinizi, emirlerinizi yerine getirsin. Size vurgun sağlasın…
Ve Halkın Kurtuluş Partisi bu
konuda Avukatları aracılığıyla Suç Duyurusunda bulundu da, A. Murat Atik
“istifa” etmek zorunda kaldı ve siz de
kamuoyundan yükselen tepkiler çok
yoğun olunca geri adım atmak zorunda
kaldınız ve istifayı onayladınız…
Bu arada Murat Atik’in “Adnan
Oktar Silahlı Terör Örgütü üyesi” de
olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla geriz
patladı.
Sonuca gelirsek:
Demiryollarının özelleştirilmesinde en çarpıcı örnek ülke İngiltere’dir.
İngiltere “Demir Leydi” Margaret
Teatcher döneminde Demiryollarını
tümüyle özelleştirdi. Onların gerekçesi
de aynıydı: Demiryollarını rekabete,
serbestleşmeye açarak yolcu ve yük
maliyetlerini düşürmek… Daha güvenli, hızlı yolcu ve yük taşımak, idi.
Ama sonuç, korkunç bir verimsizlik,
taşıma ücret artışları, çalışanların işten
çıkartılması ve dolayısıyla işsizlik ve
taşeronlaştırma oldu. İngiltere bu işten
pişman oldu ama iş işten geçmişti…
Ülkemizde de aynısı olacak. Bu kaçınılmaz. Ki şu anda da yük taşımacılığında Pasifik Eurasia tekel konumunda
ve yük taşımacılığında fiyatlar sürekli
yükseliyor. Bütün sektör bundan şikâyet ediyor. Başka türlüsü de olmaz zaten.
O bakımdan, AKP’giller, Birinci
Kuvayimilliye yadigârı Kamu Mallarını “özelleştirme” adı altında yerli yabancı Parababalarına, kendi vurguncu
akrabalarına, Beşli Çetelerine peşkeş
çekiyorlar. Diğer konularda olduğu
gibi bu konuda da hiçbir ahlâki, vicdani değer taşımıyorlar. Vatan ve Halk
düşmanlığı gütmekten başka bir şey
düşünmüyorlar. Çünkü böylece, özelleştirmeler sonucu kendileri de vurgunlarına vurgun katıyorlar.
Demokratik Halk İktidarını kurduğumuzda, bütün Özelleştirmeleri iptal
edeceğiz. Bunların tamamını yeniden
Kamu Malı haline getireceğiz. Ve teknolojinin son sözü araç gereçlerle donatarak, en verimli şekilde işleterek
halkımızın bunların yarattığı değerlerden (ürünlerden, hizmetlerden vb.lerden) en ucuz şekilde yararlanmasını
sağlayacağız.
Bunu mutlaka yapacağız!q
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urjuva-bezirgân partiler halka
güven veremediklerini çoktandır
biliyorlar. Bu tükenmişliklerini gizlemek için de şeytanın bile aklına gelmeyen düzenbazlıklara imza atıyorlar.
Bir önceki seçim sürecinde, seçim
yasası ile oynayarak, partiler arasında ittifaklar kurulabileceğine dair değişiklik
yaptılar. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adı altında seçim ittifakları kurdular.
Normalde seçim barajını aşamayacak partileri de aralarına alarak onları
Meclise taşıdılar.
Bu ittifaklar sayesinde, eşit koşullarda girilecek bir seçimde HKP’den
daha az oy alacak partiler milletvekili
çıkarmış oldu.
Dolayısıyla “ittifak”lar moda
oldu.
Önüne gelen ittifak kurmakta.
Şimdilerde ise adı konulmamış
“üçüncü bir ittifak” konuşulmaya
başlandı.
Muhalif geçinen kanallarda hep
bu konu gündemde ve sürekli bu “ittifak”ı oluşturacak partilerin temsilcileri “ağırlanmakta”!
Ama kimse; “siz zaten birlikteydiniz, neyin ittifakını kuruyorsunuz?” demiyor, diyemiyor.
Böyle olunca da desteksiz sıkıyor,
yeni yetme burjuva sosyalistleri.
Neymiş; “halkta büyük karşılıkları
varmış”! “Seçimlerde grup kuracaklarmış”!
“Muhalefet en az 360 milletvekili
ile seçimi kazanacakmış”!
Atış serbest. Sık sıkabilirsen.
Bu arada bazıları, “millet ittifakı”
ile de dirsek temasını hiç kesmiyor.
Burjuva-bezirgân politikaları öğrendikleri de belli oluyor.
Tek ata oynamıyorlar.
Ne olur ne olmaz, birinde yer bulamazlarsa diğerine taklayı atmanın da
yerini yapıyorlar.
Oysa “üçüncü ittifak” içinde adı
geçen partilerin tamamı zaten HDP
bünyesinde ya da güdümündeki partiler.
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ulunduğu makama oturabilmesi
için gerekli Anayasal koşul olan
Diploması olmayan birisi; “evelallah
ekonominin kitabını biz yazdık biz,
yazmaya da devam ediyoruz” diye
desteksiz sıkıyor.
Fakat son süreçteki gelişmelere bakınca ekonominin değil “Kalpazanlığın Kitabı”nı yazdıkları iyice belli
oluyor.
Artık bankamatiklerden ardışık sayılar içeren gıcır banknotlar çekilmeye
başlandı!
Cüzdanda az yer kaplayan tertemiz
paraları harcamak ne güzel değil mi?
Şaka bir yana, ülkede üretimin, yatırımın, olmadığı; kamu mallarının ve
kaynaklarının yerli-yabancı Parababalarına peşkeş çekildiği, Kapitalist ekonominin para-faiz politikasının yerle
bir edildiği bir ortamda kalp para basmanın hangi akla mantığa sığar yönü
olabilir ki?
Klasik Burjuva iktisadına göre;
merkez bankalarının bastığı her para
için karşılığında bir şey göstermesi gerekiyor. Yani devletler para basma
karşılığında genel olarak bir rezerv(*)
göstermek zorundadır. Rezerv için genel olarak altın gösterilse de; tahvil ya
da vergi gösterildiği de olur.
Özetle, AKP’giller mantığıyla 20
liralık rezerv karşılığında 200 lira basayım, halkım da refah içinde yaşasın diye
bir kural ya da uygulama yok. Dolayısıyla 20 lira değerinde bir altın rezervi
varken 200 liralık para basmanın tek sonucu hiperenflasyon yaratmaktır.
Yani 1 lira olan ekmeğin fiyatının 10
lira olması gibi...
Bazı TV kanallarındaki; “Herbokolog”ların “Merkez Bankası’nın dolar
alıp satmasının ekonomiyi yükselte-

Siz hep birliktesiniz ki!
Neyin ittifakı?
Amerikancı Kürt Hareketi, Türkiye
partisi görüntüsü vermek için hemen
her seçimde kendisine ibrikçilik yapan
Sevr’ci solcuları listeye koyar, bildiğimiz gibi...
Türkiye seçmeni içinde önemli
bir oy tabanı olmadığını bildikleri halde onları milletvekili seçtirir,
grup başkanı ve hatta eşbaşkan yapar.
Bu ulufelerin karşılığında ise adlarında sol, sosyalist, komünist yazan
bu zavallılar bırakalım devrimciliği/
sosyalistliği, demokratlığın asgari kriterlerinden olan Antiemperyalizmden,
Laiklikten, Ulusal Değerlerimizden
kolayca vazgeçerler.
Said-i Nursi anmaları yaparlar.
HDP milletvekilinin NATO Parlamenterler Asamblesi Başkan Yardımcılığı’na seçilmesine ses çıkarmazlar,
çıkaramazlar.

organı Newsweek’e; “Biz Türklerin
aksine Amerika’ya düşman değil,
dostuz. Yedi bin silahlı savaşçımızı-gerillamızı ABD’nin emrine verebiliriz”, diye demeç vermesini duymazdan gelirler.
Kuzey Suriye’ye ABD tarafından
taşınan on binlerce TIR’lık silah ve
cephaneye tık demezler.
Ama Batılı Emperyalistlere karşı
Antiemperyalist bir mücadele yürüten
Suriye devletine karşı devrimci mücadele verdikleri yalanına kendilerini
inandırırlar.
Bazı Ermeni örgütlerinin girişimleriyle Dünya genelinde kendilerine “sosyalist” diyen bazı örgütlerin imzasıyla
yayımlanan Sevr Antlaşması’nın uygulanmasını ve Türkiye’nin adli bir tazminat ödemesini isteyen bildiriye HDP
Gençlik Meclisi olarak imza konulmasına ilişkin tek bir itirazları olmaz.

NATO PA Başkan Yardımcısı seçilen HDP Milletvekili Ziya Pir

HDP’li üst düzey yöneticilerin
ABD’de her biri birer CIA yapılanması olan “Düşünce Kuruluşları”nı tavaf ettikten sonra; “Biz ABD’den Suriye’de bize rol vermesini istedik”,
demelerini sineye çekerler.
PKK şeflerinin Amerikan yayın

Çünkü, olursa “ortaklık”(!) bozulur. Anında üstleri çizilip kapı dışarı edileceklerini ve Meclisin ceylan
derili koltuklarının altlarından kayıp
gideceğini iyi bilirler.
Velhasıl, üç kuruşluk menfaatleri
için bütün devrimci değerlerini bir çır-

Kalpazanlığın kitabını yazanlar!
ceği, TL’nin değerinin düşük tutulmasıyla ihracatın artacağı”, türünden
yalanlarına bakmayın siz. Marifet çok
para ile çok ürün değil, az para ile
çok ürün alabilmektedir. Yine ihracatı artırıp ithalatı görece azaltmaktır,
olması gereken. Bu ise ancak güçlü ve
düzenli bir ekonomik sistemle, bilimsel-teknolojik yeniliklerle, güven veren
bir yargı mekanizması vb. ile pahalı ve
lüks devlet yerine ucuz devlet, bilinçli
ticaret, büyük sanayileşme ve tarımsal
atılımlarla mümkün olabilir.
Kendilerini iktidara taşıyan emperyalizme bağımlı Ortaçağcı AKP’giller’in yaptığı gibi; geçiş garantili yol ve
köprüler, hasta garantili hastaneler ve
yolcu garantili havaalanları ile güçlü
ülke olunmaz.
Bu iş; “garanti” verilen yerlerin
“yap-işlet-devret” mantığıyla yapılırken normal değerinin en az 10 katı
daha pahalıya mal edilmesiyle olmaz.
Buraların ihalelerinin kendi para birimimizle değil de döviz cinsinden yapılması ve güncel kurdan ödeme zorunluluğunun getirilmesi ile hiç olmaz.
Şimdi kâğıt paranın ne olduğunu ya
da ne olması gerektiğini bir de Hikmet
Kıvılcımlı Usta’nın veciz anlatımından
görelim:
“Hepimiz pek iyi biliyoruz: Kâğıt paranın kendine has bir kıymeti
yoktur. Kâğıt para bir kıymetin ifadesidir. Ve mecburi olduğumuz, onu
elden ele geçirmeğe mecbur olduğumuz için, tedavülü zorunlu olan bir
nesne olduğu için kıymetli gibi görünür bize.
“Gerçekte o kâğıt para: Mecburi
elden ele geçecek diye bir devlet zoru
olmasa, onu sokağa atsanız kimse
dönüp bakmaz bile, pis bir kâğıttır.
Üzerine mikrop bulaşmıştır. Hatta
ele alınır kâğıt değildir.
“Kullanılmış kâğıt parçasını kim

eğilir de yerden alır?
“Ne çare ki, mecburiyet hepimizi
bu kâğıdı almaya sevk eder.
“Sahici paranın kıymeti onun
üzerine harcanmış emekle ölçülür.
İnsan emeği ne kadarsa paranın üstünde, o kadar değeri yüksek olur.
“Nitekim altın böyle, üzerine fazla insan emeği harcanmış büyük değerde bir nesnedir. Ve kıymetli para
altındır.” (Eyüp Konuşması, Derleniş
Yayınları s. 10)
Peki, merkez bankasında rezerv
bulunmadan, karşılıksız para basan ülkeler yok mudur?

Vardır elbet.
Uluslararası Finans-Kapital’in egemenliğindeki ekonomik sistemde karşılıksız para basma “imtiyazı”(!) sadece ABD Emperyalizminindir.
Çünkü ABD Emperyalizmi dünyayı Para-Casus-Ordu gücüyle yönetmektedir. O nedenle Ordu gücüyle geri
ülkeler başta olmak üzere tüm Dünya
devletlerini Dolarla ticaret yapmaya
zorlar. Buna karşı gelen, bağımsızlıkçı
bir tavır alan siyasileri ise ya CIA eliyle darbeler tezgâhlayarak ya da açık
işgaller yoluyla iktidardan uzaklaştırır.
Kendisine uydu liderleri yönetimlerin başına getirir.
Geri ülkelerin ise böyle bir para
basma özgürlükleri yoktur.

pıda silip atarlar ve dahi attılar.
Öyle ki, son günlerde Karadeniz’e
giderken iki kez Sarayburnu açıklarına
demirleyen ABD 6. Filosu’nun savaş
gemilerine karşı bunlardan hiçbir tepki
gelmedi.
HKP Gençliği iki defasında da gerekli tepkiyi vererek, 6. Filo’ya karşı
Denizler’in, Mahirler’in geleneğini
yaşatmış oldu.
Dahası, Televizyonlarda “sosyalist” kimlikleriyle arzı endam eyleyen bu hazretlerin ağzından netçe bir
ABD, AB karşıtlığı, Laiklik savunusu
da göremezsiniz. Kaldı ki, bunlardan
bazıları 90’lı yılların başında üniversitelerde tezgâhlanan “türban eylemleri”ne katılıp destek verdiler. İnanç
özgürlüğü diyerek türbanın Siyasal
İslam’ın bayrağı yapılmasını masumlaştırdılar.
ABD ise; 1991 sonrası yörüngesine
çektiği PKK vb. Kürt örgütlerinin geçmişteki “sol”culuklarını kullanarak,
Türk Solu’nu yedeklemek için “solculuk” yapmaya devam etmelerine icazet vermiştir.
Maalesef HKP dışındaki solu HDP
yörüngesine çekip uydulaştırmış durumdalar.
Yukarıda sadece birkaçını saydığımız teslimiyetlerde görüleceği üzere HDP’nin yörüngesine girmiş olan
Türk Solu acınacak durumdadır.
ABD karşıtlığı ya da emperyalizm
karşıtlığı kalmamıştır bunlarda. Tüm
Mazlum Milletlerin Emperyalizme
Karşı İlk Zaferi olan Çanakkale Zaferi’ne, Kuvayımilliyeye sahip çıkmadıkları gibi, akıllarınca eleştiri getirirler.
Ve hatta “(…) Şimdi büyük bir riyakârlıkla karşı karşıyayız. 18 Mart
dolayısıyla bugün ‘antiemperyalist
mücadele’ deniliyor. Ne zamandan
beri emperyalist bir savaş antiemperyalist oluyor. Osmanlı savaşın ittifak kuvvetlerinden biri. Bu baştan
aşağı riyakârlık” (http://www.abcgazetesi.com/16-nisandan-sonra-dengelerin-her-gun-degisecegi-bir-doneme-girilecek-47295h.htm) diyerek,
Çanakkale Zaferi’ni sahiplenen bizleri
suçlarlar.
Sonradan bu söylemlerine dair hiçbir özeleştiri yapmadan çark etmeleri

bu gerçekliği değiştirmez.
HKP Genel Başkanı Sayın Nurullah Ankut’un tanımlamasıyla; artık bunlara “Sevrci Soytarı Sahte
Sol” diyoruz. Dolayısıyla bunların
savundukları sosyalizme de “CIA Sosyalizmi” denir.
Sonuç olarak; şimdiye kadar HDP
listelerinden milletvekili seçilip daha
sonra ayrı parti tabelaları altında toplananların tekrardan HDP şemsiyesi
altında “üçüncü ittifak” kuruyoruz
demeleri tipik bir burjuva siyasetidir.
Hiçbir derde deva olmaz.
Zira ittifak ayrı yapılar/örgütlenmeler arasında oluşur. Bunların bir ayrılıkları-gayrılıkları yok ki.
Esasen bu “üçüncü ittifak” çalışmaları da bir proje ürünüdür.
Batılı Emperyalistler, bütün teslimiyetine karşın Tayyipgiller’in ipini
çekti. Şimdilik uzatmaları oynuyorlar.
Kendilerine hizmette yarışan ve
aleste görev bekleyen; Y-CHP, İYİP,
HDP ve AKP’den kopardığı türevleriyle bir koalisyonla yönetmek istiyorlar, Türkiye’yi.
Bu “üçüncü ittifak” aldatmacasıyla HDP’yi ulusal hassasiyeti olan
seçmen nezdinde perdeledikleri gibi,
“Sevr’ci Sol”u da kolayca yedeklemiş
olacaklar.
Ülkenin güncel sorunlarına karşı
pratik mücadelenin önderliğini yapan
HKP ise tüm örgütlenme barajlarını
aştığı ve bir yerel seçim ve iki genel
seçime katıldığı halde, keyfi olarak
seçimlere sokulmamaktadır.
Bazı basın yayın organları bir yandan HKP’nin etkili pratik faaliyetlerinden bahsederken diğer yandan ekran
yasağı, yani “susuş suikasti” uygulanmaktalar.
Dolayısıyla gerçek halkçı, vatansever, devrimci, sosyalist seçenek
Halkın gözünden kaçırtılmaktadır.
Sağlı sollu Amerikancıların önü
açılmaktadır.
Yani Garp Cephesinde değişen bir
şey yok, maalesef...
Demek ki; bu çemberi kırmak için
bizler daha çok çalışacağız…q

Bizim gibi geri ülkelerin karşılıksız para basmalarının sonuçlarının ne
olacağını yukarıda özetçe anlatmaya
çalıştık.
AKP iktidarı önceden; “serbest piyasa ekonomisine, uluslararası ekonomi kurallarına bağlıyız”, gibi güvenceler veriyordu ağababalarına.
Ama son süreçte, kendini ülkede
ekonomi dahil her şeyin sahibi sanan
Tayyip tarafından; “ben ekonomistim”, “faiz sebep enflasyon sonuç”,
saçma teziyle kapitalist ekonominin
tüm kuralları hiçe sayılmaya başlandı.
Oysa bu tezde bile politika faiz oranında
ancak yüzde bir indirime gidebiliyorlar.
Ekonominin kitabını yazdığını söyleyen bu kişi; “Biz faiz belasını milletimizin sırtından kaldıracağız. Faize
milletimize ezdirmeyeceğiz. Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim.”, derken, tüm
işleyişi modern tefecilik, dolayısıyla
faize endeksli olan bankacılık sistemini ortadan kaldırabiliyor mu?
Emekçi halka verdiği kredilerden
aldığı faizden vazgeçebiliyor mu?
Kamu alacaklarına faiz yürütülmesine son verebiliyor mu?
Tarım Kredi Kooperatiflerine faiz
ödemekten belini doğrultamayan Köylümüzü rahatlatabiliyor mu?
Elbette hayır!
Çünkü faiz, Kapitalist sömürü ve
soygun düzeninin temel taşlarından
birisidir.
Öyleyse Kur’an’daki faize ilişkin
ayetleri diline dolayarak popülizm
yapmanın âlemi yok.
Kaldı ki, aynı Kur’an’da başta Bakara suresi olmak üzere onlarca yerde
geçen İNFAK; bunların elini yakıyor.
Hiç ona değinen yok…
Mesela;
“Helal kazancınızın kendinizin
ve bakmakla yükümlü olduklarınızın zaruri ihtiyaçlarına yetecek kadarını alıkoyun, gerisini dağıtın.”,
yani ihtiyaç sahiplerine verin diyen

Bakara Suresi’nin 219’uncu Ayetinden
fersah fersah uzak dururlar.
Yine; “Allah rızık alanında bir
bölümünüzü diğerlerinizden üstün
kıldı. Üstün konumdakiler rızıklarını, buyrukları altındaki yoksullarla
paylaşmıyorlar ki, herkes eşit geçim
düzeyine kavuşsun.”, diyen Nahl Suresi, 71. Ayetinin yanına yaklaşmazlar.
Çünkü İnfak ve Rızıkda Eşitlik
bunların küplediği malı-mülkü azaltır.
Çünkü bunlar; herkesin eşit geçim
düzeyine kavuşmasını istemezler.
Tek amaçları var:
O da lanet olası sadaka düzenlerine
biat eden zavallılar olsun, vurgun düzenleri biraz daha devam etsin.
Ancak Dünyayı hegemonyası altına
alan Evrensel Finans-Kapital ve onun
ülkemizdeki Şubesi yerli Finans-Kapitalistler, AKP’giller’in reisinin, “hülooğğ”cularına coşku vermekten başka
hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan kof
açıklamalarına gülüp geçiyorlar.
Çünkü onlar efendi bunlar kul…
Tam da burada Hikmet Kıvılcımlı Usta’ya bir kez daha kulak vermek
gerek:
“Olanlar, evrensel yabancı Finans-Kapitalin, küçük kapitalist
uydularındaki yerli Finans-Kapital
şubelerince her saat başı oynattığı
oyundur. … Ara sıra, kartlar eskidikçe, aktörler yenileştirilir. Amerikan dolarının şakası yoktur. Kulsan,
yüzde yüz her şeyini teslim edeceksin.” (Hikmet Kıvılcımlı, Ya Birleşmek Ya Ölüm, Türk Solu Dergisi,
Sayı: 67, 25 Şubat 1969)
Bu işin başka lamı cimi yok Tayyip!
Sana kimse ekonominin yönetimini
bırakmadığı gibi, kitabını da hiç yazdırmazlar.
Kaldı ki, sende o çap da yok. q
(*) Rezerv; ilerde kullanılmak üzere artırılmış, biriktirilmiş, saklanmış
şey.
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Prof. Dr. Özler Çakır
Şiddet,
Taciz,
Tecavüz,
Kadının katline ferman!
Evde, sokakta, pazarda,
Sabah, gün ortasında, akşam,
Ama durmadan.
Ortalık kan revan!
Ülke döndü salhaneye,
Kadın kanı akmakta her gün her
yerde;
Okul yolunda, iş çıkışında, evinin
içinde,
Hem de çocuğunun gözü önünde!
Kadındır,
Sömürünün her türlüsü reva görülen Parababaları düzeni tarafından,
Din maskesi takınan Ortaçağcı gericilerin tarikat evlerinin kör kuyularında naçar bırakılan,
Esaret zinciri kara çarşafın içinde
nefessiz kalan!
Kanatları koparılmış yaralı kuşlar
gibi çırpınıp duran,

Prof. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu

E

mekçilerin ekonomik-demokratik
hak alma örgütleri olan sendikalarda kongreler sendikalardaki durumun, işleyişin aynasıdır. Kongrelere
bakarak sendikalarının hangisinin sınıf
örgütü, hangisinin sarı sendika olduğunu kolayca anlarız.
Sarı sendikalarda işyerlerinden
başlayarak temsiliyet sorunları yaşanır. İşyerinde sendika şube kongreleri
için delegeler, seçim yerine atama usulüyle gelirler. Sarı Sendikalarda şube
kongrelerinden işçilerin çoğunlukla
haberi bile olmaz.
Kamu emekçilerinin sendikalarında, üyelerin kongrelerden haberi daha
çok olur. Fakat buralarda da delege
seçimlerinde çoğunlukla, yönetimlere
muhalif olanlara engeller çıkarılır.
Memur-Sen ve bağlı sendikaları
başka bir kategoride değerlendirmek
gerekir. Memur-Sen, Sarı Sendikacılığı da aşmış, iktidar ile tam bir bütünleşmeye girmiştir. Bu konfederasyon
ve bağlı sendikalarda tam bir hiyerarşi

Laiklik Kadının Özgürlüğüdür,
Özgürlüğünden Asla Vazgeçme!
Çırpındıkça nefessiz kalan.
Çünkü Laikliktir kadına nefes aldıran,
Laikliktir onun yüzündeki peçeyi
kaldıran,
Laikliktir ona özgürlüğü, kadınlığını, insanlığını tattıran!
Olmaz dedik,
Din tüccarı Tefeci-Bezirgânla demokrasicilik oynanmaz dedik!
Tüm eğitim kurumlarımız oldu birer medrese,
“Bir kereden bir şey olmaz” diyen ENSAR’larıyla, TÜRGEV’leriyle
CIA-Pentagon İslamcıları her yerde!
En çok da kadınlarımız cehaletin
pençesinde.
Kız çocukları everilmekte on ikisinde, on üçünde,
Şeyhler, Şıhlar fetvalar vermekte,
Körpecik bedenlerine hoyrat eller,
pis nefesler çökebilsin diye!
İktidardaki Ortaçağcı gericilik höykürmekte
Kadınlarımız Ortaçağ köleliğine
mahkûm olsun diye:

KP’giller iktidara geldiklerinden beri her alanda olduğu gibi
ekonomide de ülkemizi uçuruma sürükledi. Cumhuriyet döneminin tüm
fabrikalarını ve kurumlarını yerli ve
yabancı Parabalarına yeyim ettirdiler.
AKP’giller Tefeci-Bezirgân (Antika
Tarihin üretimle hiçbir bağı olmayan,
vurguncu, asalak) Sermaye Sınıfının
temsilcisi olarak ülkemizi ekonomik
bir krizin içine soktular. Bu kriz de diğer tüm krizlerde olduğu gibi halkımız
için daha çok işsizlik, daha çok pahalılık olarak katlanılamaz bir cehennem
yarattı.
İşte böyle bir ekonomik krizin ortasında 2022 yılı Asgari Ücretini belirlemek için 1 Aralık’ta taraflar bir araya
geliyor. Taraflar derken yanlış anlaşılmasın; iktidar, işveren ve sözde işçiyi
temsil edenler aslında aynı taraftalar.
Yıllardır asgari ücret orta oyununda
aynı perdede sahneye çıkıyorlar.
Neden mi aynı taraftalar?
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda
İktidarı temsilen AKP’giller’in bakanı
var. AKP’giller iktidara geldiklerinden
beri İşsizlik Fonunun işverenlere yağmalatılması, işverenlere yapılan vergi
indirimi gibi teşviklerle hep işverenlere hizmet ettiler.
Masanın diğer ayağı işverenler ise
daha çok kâr ve daha ucuz işgücü için
İşçi Sınıfımızı sefalet ücretlerinde çalıştırmak istediler. Basına yansıdığı

Meclisteki sözde muhalefet amenna demekte bu gidişe,
Hele bakın şu işe “Laiklik değilmiş
tehlikede”!
Bir de Helalleşeceklermiş(!) Ortaçağcı-Amerikancı gericilikle.
Biz mal değiliz alınıp satılacak,
Biz kadınız, kadın;
Cana can katan, yaşamı doğuran!
Yaşamak için yaşatmak gerek,
Bize de hava gerek, su gerek, aş gerek, iş gerek!
İşte biz kadınlara tüm bunlar için
Laiklik gerek.

Bak oralardaki kadınlara!
Çok uzakta değil tehlike,
Senin de yakınında,
Anlasana!
Ülken dönüyor Faşist Din Devletine.
Ey bu topraklarda elde silah Antiemperyalist Birinci Kuvva’ya katılan
yiğit kadınların,
Ey bizlere Laik Cumhuriyet’in değerlerini miras bırakan Mustafa Kemal’in kızları;
Gün, bu mirasa sahip çıkma günüdür!
Gün, Laiklik yoksa özgürlük de,
demokrasi de bilim de yoktur şiarını
yükseltme günüdür!

Gün, var olman için elzem olan Laiklik için mücadele günüdür!
Kadını yok sayan Ortaçağcı gericiliğe, Parababalarının sömürü düzenine
karşı
Halkın Kurtuluş Partisi saflarında
savaşma günüdür!
Yılma, Usanma, Korkma,
Sahip çık Cesaret Vatanına!
Birinci Kuvva’da başardık,
İkinci Kurtuluş’ta da başaracağız
inan,
Ant içtik buna!
Kurtuluşun; gerçek Laikliği kuracak olan Halkın Demokratik İktidarında!q

siyetler; “Memur sendika kuramaz”,
anlayışı içindeydiler.
Kamu Emekçileri Sendikaları,
Kamu Çalışanları Sendikaları Kanunu
çıkana kadar daha demokratik bir işmalanmış. DİSK üyeleri bu sendikaya leyişle yönetiliyordu. Aidatların elden
geçmek zorunda kalmıştı. Sağlık-İş’in toplanması, gönüllü bir sendikal faaMerkez Genel Kurullarına giden de- liyet içerisinde olunmasını sağlıyorlege arkadaşlar lüks otellerde nasıl du. Harcamalar azami tasarruf düşüağırlandıklarını ballandıra ballandıra nülerek yapılıyordu. Yasanın çıkması
ve aidatların doğrudan
maaştan kesilmesi, sendika yönetimlerinde bir
rahatlık yarattı. Alanda
mücadele etmek yerine masa başı sendikacılık daha çok yapılır
hale geldi. Bu durum
kongrelere de yansıdı.
KESK içindeki gruplardan yalnızca Halkçı
Kamu Emekçileri elden aidat toplanmasını
Diğer
Halkçı Kamu Emekçileri, Eğitim İş 6. Olağan Genel Kurulu’nda savunmuştur.
gruplar hiçbir zaman
sınıf sendikacılığının
temeli
olan
bu
anlayışı savunmamışanlatırlardı. O yılların Sarı Sendikası
lardır.
2001
yılından
sonra ise, artık
bizim gözümüzde Türk-İş’ e bağlı Sağaidatlar
da
devlet
tarafından,
kamu
lık-İş’ti. O yıllarda şu anda Kamu-Sen
çalışanlarına
geri
ödenir
hale
gelince
ve Memur Sen kurucuları olacak şahsendika üyeliğinin niteliği daha da bo-

zulmuştur.
Halkçı Kamu Emekçileri olarak,
2013’ten beri Birleşik Kamu-İş içerisinde mücadele ediyoruz. Kongrelerde
sınıf sendikacılığını dile getiriyoruz.
Sendika yönetimlerine açıktan eleştirilerimizi yapıyoruz.
Kongrelerimizde eksik olan, eleştiri ve özeleştirilerin yeterince yapılmamasıdır. Yönetim koltukları üzerindeki pazarlıklar, kongrelerin temelini
oluşturmaktadır. Bu nedenle faaliyet
raporunun eleştirilmesi, faaliyet raporu üzerinde özeleştiri verilmesi olmamaktadır. Oysa kongrelerin temel
amacı geçen dönemde yapılanların ve
yapılmayanların tartışılması, gelecek
dönemde nelerin yapılacağının belirlenmesidir. Sendikaların en yetkili organı olarak kabul edilen genel kurulların bir formalite haline getirilmesi, sarı
sendikacılığın egemen hale gelmesi
anlamını taşır.
“Sendikalar okuldur, birbirimizden öğreneceğimiz çok şey vardır”
denir, ama pratikte bunlar uygulanmaz.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu
ve bağlı sendikalar ülkemizde kamu
emekçilerinin gerçek örgütü olmak istiyorsa, emekçilere yaraşır kongreler
yapmak zorundadır.q

de olan bu zat halen başkan ve halen
Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında işçiyi temsil ediyor. AKP’giller
karşısında asgari ücret için bir rakam
da zikredemiyor, sadece “Makul bir
rakam” diyebiliyor.
Bu yıl AKP’giller’in reisinin süresi gelmeden ve figüran kullanmadan
kendisinin açıklayacağını öğreniyoruz 2022 asgari ücretini. Aslında bu
ekonomik kriz ortamında ücretlere
gelecek zammın üç beş mislisi iğneden ipliğe yapılacak zamlarla beş on
gün içinde kuşa döneceğini biliyorlar.
Kaşıkla verdiklerini, kepçeyle alacaklar. Daha asgari ücrete zam gelmeden
2022 yılı vergi, ceza ve harçlara yüzde
36.20’lik zam geldi.

işbirliği soygun ve sömürü düzenidir.
Bu insanlık dışı sömürü ve soygun
düzenine karşı yaşamın her alanında
örgütlü mücadele etmeliyiz. Müzmin
işsizlik, azgın pahalılık yok edilmedikçe mutlu olamayız.
Partimizin ilk Genel Başkanı Hikmet Kıvılcımlı:
“İşsizlik ve Pahalılık, Kapitalist
düzeninin, İşveren düzeninin en kaçınılmaz, en birinci zehirli sonucudur, zehirli meyvesidir!” diyordu.
Halkımıza reva görülen zehirli
meyveyi yememenin tek yolu Parababaları düzenine son verip, İşçi Sınıfı
İktidarını kurmaktır.
Partimiz yıllardır
her fırsatta
AKP’giller’e ve diğer burjuva partilerinin söylediklerine inanma, peşinden
gitme, gidersen bin kez kandırılırsın,
bin kez daha büyük acılar çekersin
diye uyardı halkımızı. Bir kez daha
halkımıza çağrı yapıyoruz: İnanma onlara!

Bak İran’a, bak Afganistan’a,

Sendika Kongreleri…
egemendir. Üyeler, sendikanın yerini
bile bilmez, çoğunluk “aman başıma
bir şey gelmesin” diye Memur-Sen
üyesi olmuştur. Çıkar çatışmaları sıklıkla yaşanır. İstifalar olur, sonra tekrar
bileşilir.
Türkiye Kamu-Sen’de de, Memur-Sen’e benzer bir işleyiş vardır.
Sendika yönetimleri her iki sendikada
da kolay kolay değişmez. O nedenle
kongreler tam anlamıyla göstermelik
olarak yapılır.
Yıllar önce İstanbul SSK Okmeydanı Hastanesinde çalışırken, Tüm
Sağlık Sen’i kurmuştuk. Bu süreçte
hastanemizde işçi sendikası olarak
Türk-İş’e bağlı Sağlık-İş örgütlüydü.
(O yıllarda DİSK kapalıydı.) Sağlık-İş’in işyeri temsilcisi arkadaşlar
bizlerin mücadelesini destekliyor ve
yürüyüş ve grevlerimize katılıyorlardı.
Fakat bir gün bile bizleri Sağlık-İş’e
davet etmediler. Kongrelerinden haberimiz bile olmazdı. Sağlık-İş o yıllarda, DİSK’in kapatılmasından ne-

Sefalet Ücreti Değil,
İnsanca Yaşanabilecek Bir Ücret!

A

“Kadınlar iş aradığı için işsizlik
yüksek.”
“Kızlar okuyunca erkekler evlenecek kız bulamıyor.”
“Anası tecavüze uğruyorsa neden
çocuk ölsün? Anası ölsün.”
Bak! Tahammül edemediler bizlere
azıcık da olsa nefes aldırabilecek İstanbul Sözleşmesi’ne bile!

kadarıyla 2022 yılı asgari ücret içinde
işçilerden kesilen vergiyi, devlete, yani
bir anlamda yine halka yıkmak peşindeler.
Sözde işçileri temsilen katılan
Türk-İş ise hepimizin de bildiği gibi
CIA tarafından İşçi Sınıfımızın başının
bağlanması için kuruldu ve bugüne kadar hep işverenlerden taraf oldu. Asgari ücret masasında temsil yetkisi olmayan diğer iki işçi konfederasyonundan
Hak-İş AKP’giller’in arka bahçesi durumunda, DİSK de, ne yazık ki mevcut
DİSK yönetimi sayesinde, tarihinden
ve mücadele geleneğinden uzaklaştırılarak İşçi Sınıfına ihanet içinde olan
Türk-İş ve Hak-İş olma yolunda ilerlemektedir.
Her yıl oynadıkları orta oyununu
bu yıl kısa kesmek peşindeler. Çünkü
namuslu ekonomistlerin belirttiği gibi
AKP’giller iktidarda olduğu sürece her
geçen gün hatta döviz kurunun önlenemeyen yükselişiyle her dakika ekonomi mahvolacak. Bu durumda orta
oyununun uzatmak yerine sözde son
yılların en büyük artışını yaptık diyecekler. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay
“45 yıllık asgari ücret tarihine bedel
bir artış sağlayacağız” diyor. 2019 yılı
asgari ücret görüşmelerinde mikrofon
açık kalınca İşçi Sınıfına ihaneti ortaya çıkan Ergün Atalay değil miydi? Ne
yazık ki İşçi Sınıfımızın örgütsüzlüğünün sonucu olarak açık bir ihanet için-

AKP’giller uyguladıkları zulüm
politikalarıyla halkımıza cehennemi
yaşatıyorlar. Ekim ayı enflasyon rakamları da gösteriyor ki halkımızın
alım gücü sürekli düşüyor. TÜİK’in
yalancı rakamları bile %20 enflasyon demektedir. Bağımsız araştırma
kuruluşu ENAG’a göre ise enflasyon
%49.87 yani gerçekte enflasyon %50
civarındadır. Bu da demektir ki emekçi
haklarımızın alım gücü %50 azalmış-

tır. İşsizlik ise almış başını gitmiştir.
İş bulabilenler 2825 liralık Sefalet
Ücretine mahkûm edilmiştir. 1 Ocak
2021’de asgari ücret 380 dolar ediyorken, bugün ise 227 dolar ediyor. Yaklaşık 153 dolar kayıp var bunun TL karşılığı yaklaşık 1901 liradır. Bu rakamlar
bile Asgari Ücret ile çalışmak zorunda
bırakılan milyonlarca insanımızın içler
acısı durumunu ortaya koymaktadır.
Ülkemizde milyonlarca emeklinin durumu daha vahim boyutlarda. Çünkü
asgari ücretin yarısı kadar bir maaşla
ileri yaşlarına rağmen emekliliğin tadına varamadan yine çalışmak zorunda
kalıyorlar. Emekli maaşlarında Normal
Geçim Endeksi oranında iyileştirme
yapılmalıdır.
Dolar ve Euro karşısında TL’nin
değer kaybetmesiyle Kasım ayıda
halkımız için işsizlik ve pahalılık cehenneminin daha da katmerleneceğini
göstermektedir. Türk-İş, Kasım ayı
için açlık sınırının 3193 TL, yoksulluk sınırının ise 10.393 TL olduğunu
açıkladı. Bu rakamları baz aldığımızda
bile 2022 yılı için açıklanacak olan Asgari ücretin yine sefalet ücreti olacağı ortadadır. Asgari ücreti belirlerken
çay-simit hesabı yapanlar; milyonlarca çalışanı şu kadar simit yerseniz ay
sonunu çıkarırsınız diyenler, ne yazık
ki halkımızın örgütsüzlüğü karşısında
4.983 TL’lik atkıyla halkın karşısına
çıkmakta ve eleştiriler karşısında ise
kapıcıları hakir gören alçakça söylemde bulunmaktadır. Kamudan yüz binlerce lira maaşlar alanlar, halkın parasıyla halka caka satmaktadırlar.
Finans-Kapital ve Tefeci-Bezirgân

Değerli Halkımız,
Ancak ülkemizin en halkçı, en vatansever partisi olan Halkın Kurtuluş
Partisi saflarında mücadele ederek kurtulabiliriz insanı yük hayvanı olarak
gören bu düzenden.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!

Ankara’dan
Bir İşçi Yoldaş
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Şeker zamları ve Şeker Fabrikalarının
özelleştirilmesi halka ihanettir

Ö

zel sektör fabrikaları ve kooperatif şeker fabrikaları 1 ay kadar
önce şekere önce yüzde 25, sonra da
yüzde 16 olmak üzere toplamda yüzde 41 zam yaptı.
Bir süredir basına ve kamuoyuna
yansıyan haberlere göre, şeker fiyatlarının yükselmesi ve buna bağlı olarak
yaşanan şeker krizinde özel sektör ve
kooperatif şeker fabrikaları ile Türk
Şeker karşılıklı birbirini suçluyor.
Türkiye’de şeker üretimi şekerpancarından yapılıyor. Tarım Yazarı
Ali Ekber Yıldırım’ın verdiği bilgilere
göre, bu şekilde üretim yapan 33 şeker
fabrikası var. Bunlardan 15’i kamu,
12’si özel işletmeler. 6 tanesi de kooperatiflere ait.
Türkiye’de yıllık ortalama 3 milyon ton civarında şeker üretiliyor.
2020 yılında 23 milyon ton şekerpancarı üretilirken, Türkiye İstatistik
Kurumu 2021’de bu üretimin yüzde
15,3 oranında azalarak 19,5 milyon
tona gerilediğinin tahmin edildiğini
açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı
Kararıyla Türk Şeker Kurumu, Tarım
ve Orman Bakanlığına bağlandı.
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ
(Türk Şeker) Genel Müdürü Mücahit
Alkan şu anda Şeker Kurumunun ürettiği şekerin fiyatının 5 kiloluk ambalajda 26 lira 50 kuruş olduğunu, özel
sektörün aynı şekeri 35- 40 liraya sattığını söylüyor.
Özel sektör şeker üreticileri de
daha ucuz olan Şeker Kurumunun şekerine yönelmiş durumda. Bu da şe-

kerde bir krize neden oluyor. Halkımız
şeker bulamaz oluyor.
Bildiğimiz gibi, kamuya ait şeker
fabrikalarının özelleştirilmesi, geçimini buradan sağlayan işçiyi de çiftçiyi
de olumsuz etkiledi. Şeker fiyatları Parababalarının insafına bırakıldı. Bugün
olduğu gibi, özel sektör zam üstüne
zam yapıyor.
2001 yılında kabul edilen Şeker
Yasası ile pancar üretiminde kota sistemine geçildi. AKP’giller İktidarı döneminde de kotalar her geçen yıl azaltıldı. Şeker pancarı için belirlenen ücretler maliyetlerin altında bırakıldı, çiftçi
üretimden çekilmek zorunda kaldı.
2021-2022 sezonunda ülke geneli için belirlenen kota 2 milyon 700
bin ton. Pancar üretiminde de üretim
kotası var. Pancar üreticisi istediği kadar pancar ekemez. Ekse bile satamaz
veya kota fazlası ürünü daha düşük fiyata satmak zorunda kalır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi,
2020 yılında 23 milyon ton olan şekerpancarı üretiminin 2021’de yüzde 15,3
oranında azalarak 19.5 milyon tona
düşmesi bekleniyor. Köylü artık şeker
pancarı üretiminden çekiliyor. Üretimdeki bu düşüş şeker fiyatlarında yeni
zamlar olarak bize dönecek.
Pancar üretiminin azalmasının sonucu ne olacak?
Şeker talebi azalmayacak ama şeker üretimi azalacak. Bu da tarımsal
girdilerde neredeyse yüzde 90 oranında dışa bağımlı olan ülkemizin şekerde
de dışa bağımlı hale getirilmesi sonucunu doğuracak. Özellikle de nişasta
bazlı şeker ithalatının önü açılmış ola-

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” değil,
Demokratik Halk İktidarı!

H

alkımız İşsizlik ve Pahalılık cenderesinde nefes almaya çalışırken, AKP’giller’in 20 yıllık vurgun,
soygun ve talan iktidarının da artık
çökmeye başladığını, bu vurguncu iktidarın Reisi bile görüyor, kabulleniyor.
AKP’giller’in Reisi, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda;
“Bize oy vermiş insanlara ulaşacağız, bu çekirdeği sağlama aldıktan
sonra katman katman ilerleyerek
vatandaşlarımızın gönlüne gireceğiz”, diyerek aslında şimdiye kadar
CIA-Pentagon-Washington İslamı’yla
afyonladıkları kitlelerin bile yaşadıkları İşsizlik ve Pahalılık Cehennemi
karşısında “artık yeter” dediğini ve
AKP’den uzaklaştığını ikrar etmiş oluyor.
AKP’giller’in kendi yaptırdıkları
anketler ve kamuoyu yoklamaları dahi
halkımızın ezici çoğunluğunun artık
bu zulüm düzenine iyiden iyiye isyan
ettiğini net bir şekilde gösteriyor. Bu
gerçekliği görmek için anketlere de gerek kalmadı artık: İnsanlarımızın otobüslerde, sokaklarda, evlerde konuştukları neredeyse tek konu; daha önce
de var olan ama AKP’giller iktidarları
sürecinde daha da harlanan ve halkımızın üzerine bir karabasan gibi çökmüş
bulunan hayat pahalılığı, işsizlik, geleceğe dair güvensizlik… Kısacası HKP
Genel Başkanı Nurullah Ankut’un da
altını çizdiği gibi AKP’giller için “yolun sonu görünüyor…”
“Doğu Toplumu” olma gerçekliğimiz, Meclisteki en sağcısından en “solcu” görünenine kadar tüm muhalefetin
Amerikancı olması gerçeğiyle birleşince şu şerhi düşmeden geçemiyoruz
tabiî: Gelecekte AKP’giller için işler
tekrar rayına girer mi girer. İçinde bulunduğumuz koşullarda zor gözükse de
AKP’giller’in Reisi bir kez daha halkımızın başına bela edilir mi edilir. Ne
yazık ki buna karar verecek olan ABD
Emperyalist Haydutlarıdır.
Meclis içi ve Meclis dışı sahte muhalefet ise ABD’nin yapacağı tercihi
ellerini ovuşturarak bekliyor. Masayı
Devirecek Soru olan “Diploma nerede?” sorusunu bile sormaktan aciz
olan bu hazretler, sanki bugüne kadar
AKP’giller’e karşı gerçek anlamda bir

mücadele yürütmüşler gibi, halkımızın
içinde bulunduğu maddi koşullara karşı somut tepkisinden kurnazca istifade
ederek Meclis kürsülerinden esip kükrüyorlar.
Örneğin ABD Emperyalist Haydudunun Türkiye’deki iktidar denklemi
içine kendisini de dahil edebileceği
ihtimalini gören Sorosçu Kemal, artık
daha önce hiç olmadığı kadar “cesur”
çıkışlar yapıyor. Daha önce korkusundan yapmayı aklının ucundan bile geçiremediği hamlelerde bulunuyor.

Mesela bürokratları, devlet memurlarını uyarıyor, AKP’giller’in tetikçisi,
emir eri Merkez Bankası Başkanına
“yıldırım” ziyaretler düzenliyor. Sorosçu’nun özgüveni o kadar artmış ki,
artık konuşmalarında birinci tekil şahıs
yani “ben” dili kullanıyor. “Seni ve şürekânı seçime zorlamak için elimden
ne geliyorsa yapacağım”, “Tank Palet Fabrikası’nı onların elinden alacağım, şanlı ordumuza teslim edeceğim”, “İlk bir hafta içinde bedeli
ne olursa olsun o bayrağı vatan topraklarına dikeceğim, Süleyman Şah
Türbesi’ni de oraya götüreceğim”,
gibi cümleler kuruyor. Tabiî bu arada
Türkiye Yakın Tarihinin gerçek mağdurlarıyla otuz iki kısım tekmili birden
Ortaçağcı halk düşmanlarını aynı potaya koyarak “helalleşme”ler yapmaktan
da geri durmuyor.
Kendisini aynı denklemin içinde
gören Kontrgerillacı, NATO’cu Meral
Akşener de bugünlerde bir hayli ajite
olmuş durumda. Eee, Faili Meçhuller
Kraliçesi, iktidar koltuğu ihtimalinin
kokusunu aldı bir kere… O da “sert
sözlerle” ama sözlerinin başına “Sayın

cak. Cargill gibi dünya tekelleri için
ülkemiz cennet olacak.
Özel sektör, şekere yapılan zamların gerekçesi olarak, çiftçinin ürettiği
pancar fiyatının yüksekliğini gösteriyor. Çiftçinin ürettiği şeker pancarı
fiyatlarına bakalım:

“Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ
(Türk Şeker) 2020 ürünü şekerpancarı alım fiyatını 2019 yılına göre
sadece yüzde 12 oranında artırdı.
Yüzde 16 polar içeren şekerpancarı
alım fiyatı ton başına 2019’da 300
liraydı, 2020’de 336 liraya çıkarıldı. Aslında üretimdeki düşüşün bir
nedeni de bu düşük fiyat politikası. Üreticiye maliyetin altında fiyat
verilince üretim alanları yüzde 10
civarında, üretim miktarı ise yüzde
15,3 oranında azaldı. 2021 ürünü şekerpancarı alım fiyatı ise yüzde 25
oranında artışla 336 liradan 420 liraya yükseltildi.” (Tarım Dünyası, Ali
Ekber Yıldırım)
Gördüğümüz gibi, şeker pancarı
alım fiyatı girdi maliyetlerinin neredeyse yarısı oranında artıyor. Mazota,
gübreye yüzde 50’lere varan oranda
zamlar yapılırken, pancara verilen fiyata yüzde 25 oranında artış yapılıyor.
Bu tabiî ki, çiftçinin maliyetleri karşılayamamasına, bir sonraki yıl üretimErdoğan” ifadelerini eklemeyi asla ihmal etmeyerek iktidardaki çıkar amaçlı
organize suç örgütüne yükleniyor:
“Erdoğan’a da seslenen Akşener, ‘Sayın Erdoğan ve arkadaşları
için, artık yol görünmüş. Bavulları
toplama vakti artık geldi. Hareket
saati, artık gelip çatmış. Bu vesileyle, Sayın Erdoğan’a iyi yolculuklar,
emeklilik hayatında da başarılar
diyorum’ diye konuştu.” (https://
www.aykiri.com.tr/meral-aksener-sokaga-cekmek-isteyenlere-izin-vermeyecegiz/16627/)
Ne olmuş Akşener’e göre?
“Sayın Erdoğan”a yol görünmüş.
Kendisine iyi yolculuklar diliyormuş.
Bununla da yetinmeyip AKP’giller’in
Reisi’ne “emeklilik hayatında başarılar diliyor”muş…
Bu sözleri duyanlar da sanır
ki ortada meşru,
burjuva yasalarına göre işleyen bir
iktidar partisi ve
o partiye mensup,
seçilme şansını artık kaybetmiş ama
sapına kadar meşru
olan bir Cumhurbaşkanı var…
Sorosçu Kılıçdaroğlu’na ve NATO’cu Akşener’e soralım:
20 yıldır halkımıza kan kusturan;
kamu malı aşırıcılığından vatan topraklarını başka bir ülkenin egemenliğine terk etmeye, evrakta sahtecilikten
halkı din ve mezhep temelinde bölmeye kadar TCK’de işlenmemiş suç
bırakmayan AKP’giller’in işledikleri
suçların tek cezası “başarılı bir emeklilik hayatı” mı olacak?
Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk’ün
ifadesiyle “Gulûl” suçu üzerine kurulu
20 yıllık iktidarları boyunca halkımızın alınterinden çaldıkları değerler ne
olacak?
Ege’de Yunanistan’a gönüllüce peşkeş çektikleri, bize ait olan 20
Ada’mız ne olacak?
Bu mücrimler topluluğunun tek bir
üyesi bile gerçek adalet karşısına çıkarılıp yargılanmayacak mı?
Görünüşe bakılırsa bu sahte muhalefet ABD Haydudu tarafından iktidar
koltuğuna oturtulursa yargılanmayacak…
Boyalı Basında boy gösteren gerek
Meclis içindeki gerekse Meclis dışın-

den çekilmesine neden oluyor.
AKP’giller İktidarı, ülkemizi tarım
ve hayvancılıkta tamamen dışa bağımlı
hale getirdiler. Paramızı dolar ve euro
karşısında pula çevirdiler. İğneden ipliğe, samandan gübreye her şeyi ithal
ediyoruz. Dolar ve euronun yükselmesi maliyetleri de otomatikman arttırıyor. Çiftçi üretim için gereken girdileri
satın alamaz hale geliyor. Market ve
pazarda fiyatlar el yakıyor.
ABD-AB Emperyalistlerinin besleyip büyüttüğü AKP’giller onlara
hizmet ediyor, kendi halkına değil.
Ekonomimiz çatırdıyor, halkımız açlık, yoksulluk, sefalet içinde yaşamını
sürdürmeye çalışıyor. AKP’giller artık
kendi sonlarını da hazırlıyorlar.
Şeker zamlarını da tarımsal girdilerde ithalata son vermeyi de, gıda
fiyatlarındaki artışı da önleyecek ve
halkımızın ucuz, güvenli ve yeterli
gıdaya ulaşmasını sağlayacak olan
Demokratik Halk İktidarı’dır.
HKP, Demokratik Halk İktidarında
köylünün ekonomi politikasının nasıl
çözüleceğini çok net bir şekilde ortaya
koyar. Bugün Demokratik Halk İktidarı kurulsa, HKP’nin Programı’nda bugün ne yapacağımız nettir.
HKP Programı, “3. Sonuç Köylü
Meselesi” Bölümü altında yer alan
“Örgüt ve Ekonomi Politikası” başlığı altında çiftçinin ürününün nasıl alınacağı, üretiminin nasıl destekleneceği
konuları şu şekilde ele alınır:
“12 – TARIM KOOPERATİFLERİ: Köylünün kendisi tarafından
kurulup kendisi tarafından kontrol edilecek. Ortak sayısı 100’ü geçince, bin güçlük çıkarılmayacak.
Milyonlarca üretmeni dağınıklıktan
kurtaracak. Şehirle köy arasındaki uçurumu doldurmaya çalışacak.
Kooperatifler, hükümet ya da tüccar

emrindeki birliklerin kontrolünden
kurtarılacak. Büyük Sanayi rekabeti karşısında el ve ev sanayisini kaybeden köylüye, büyük çiftliklere kıyasla daima daha pahalıya mal olan
malzeme ve eşyaları ucuza mal edecek. Ortaklarına piyasadan pahalı
mal satmayacak. Satarken birbirleriyle rekabete düşerek, bereket yıllarını bile felâket yılına çeviren küçük
ekincilerin mallarını değeri ile satacak. Ortaklarının malını ölü fiyatına
almaya kalkışmayacak. Küçük ekinciyi de modern üretime ve bilime kapalı kalmaktan kurtaracak.
“14- KREDİ: Bizim güzel geleneğimize göre, tefecilik, faizcilik sosyal
haram ve suç olarak en sıkı kovuşturmaya uğratılacak. Bugünkü yüzde 19-24 banka faizi, köy işletmesi
kooperatifleştikçe en az sınırına indirilecek, büyük çiftlikler için arttırılacak, küçük ekinciye eksiltilecek.
Öylelikle, devlete olan borcun 12
misli, banka borcunun 6 misli olan
faizci borçlarıyla, köylünün sömürülmesi önlenecek. Üretim Kooperatifleri kanalıyla verilen ödünçlerin
taksitleri, ürün alınınca tahsil olunacak. Kredi, güçlü çiftçilerden ziyade,
güçsüz köylüye sağlanacak. İpotek
ve teminat yerine, kooperatif ve köylü örgütlerinin kefaleti ve sorumluluğu geçecek.
“15- FİYAT POLİTİKASI: Tarım ürünleri aleyhine, sanayi ürünlerinin fiyat artışı durdurulacak.
Köy ürünlerinin gerçek köylü kooperatifleri eliyle ihracatı kolaylaştırılacak, Ofisin yönetim ve kontrolü
köylü örgütlerine bırakılacak.
“Modern üretim küçük ekincilere kadar götürülerek tüm tarım
ürünlerinin maliyet fiyatları indirilecek.”q

daki muhalefet partilerinin liderlerinin
tamamının AKP’giller’e ve Reislerine
yönelik tutumu üç aşağı beş yukarı işte
böyledir. Yukarıda da ifade ettiğimiz
gibi kamu malı hırsızı AKP’giller’in
tıpkı Türk Lirası gibi hızla serbest düşüşe geçtiğini gören sözde muhalefet,
efendileri olan ABD Emperyalistlerinin kendilerine bir koltukçuk bahşetmesini beklemektedir dört gözle…
Sırf artık AKP’giller’in bile inkâr
edemediği ekonomik çöküşten ve yine
AKP’giller’in vurgunlarında mızrağın
çuvala sığmamasından dolayı kendilerine zemin bulan bu sahte muhalefet,
aslında çilekeş halkımızın binbir türlü
derdine derman olacak somut, halk yararına bir program da koymamaktadır
ortaya. Ortaklaştıkları en önemli noktalardan biri ise; “Tek Adam Rejiminin yerine Parlamenter Sistemi geri
getirmek”tir. Söz konusu Amerikancı
sahte muhalefete göre “Parlamenter Sistem”i geri getirince, azıcık da
“güçlendirip” adına “Güçlendirilmiş
Parlamenter Sistem” deyince tüm
sorunlar çözülüverecektir. Denize düşen halkımızı işte bu koca yalanla aldatmakta, yılana sarılmaya mahkûm
etmektedirler.
“Türk Tipi Başkanlık Sistemi”
adı altındaki ne idüğü belirsiz diktatörlükten bunalan halkımız da ne yazık ki
bu Amerikancı muhalefetin bu yöndeki
vaatlerine kanmaktadır.
Elbette kriminal Tek Adam Rejimi
yıkılmalıdır ve eninde sonunda yıkılacaktır. Elbette Parlamenter Sistem bu
hilkat garibesi rejime kıyasla, en azından şeklen de olsa daha “demokratik”
bir biçimdir.
Fakat azgınlaşmış Tekelci Kapitalizmin egemen olduğu, yani bir avuç
Finans-Kapital Zümresinin geniş halk
yığınlarını tahakküm altında tutarak
inim inim inlettiği günümüz şartlarında, yani emperyalizm çağında; ne
kadar güçlendirilirse güçlendirilsin
Parlamenter Sistem yani Burjuva Parlamentarizmi halkımızın devasa problemlerine çözüm olabilir mi?
Olamaz…
Ne diyordu, Devrimler Kartalı
Lenin Usta?
“Belirli bir süre için parlamentoda halkı, yönetici sınıfın hangi bölümünün ayaklar altına alacağına,
ezeceğine, dönem dönem karar vermek; yalnızca anayasal parlamenter
krallıklarda değil, en demokratik

cumhuriyetlerde de burjuva parlamentarizminin gerçek özü budur.”
(V. I. U. Lenin, Devlet ve İhtilal, Bilim
ve Sosyalizm Yayınları, 9’uncu Baskı,
s. 54)
Yani AKP’giller diktatörlüğünün
iktidardan tekerlenmesi durumunda
ülkemizdeki Amerikancı sahte muhalefetin vaat ettiği “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” tesis edilse dahi halkımızın kanayan yaralarına merhem
olmayacaktır. Egemen ve ezilen sınıfların konumları ve nitelikleri aynı kaldığı müddetçe bir avuç Finans-Kapitalist, ortaklık ettiği Antika Tefeci-Bezirgân Sermayeyle el ele vererek geniş
halk yığınlarını hayâsızca sömürmeye
devam edecektir. Yani bir anlamda
“Tek Adam Diktatörlüğü”nden “Bir
Avuç Adam Diktatörlüğü”ne rücu
edilmiş olacaktır.
Burada bir parantez açmakta fayda
vardır:
Lenin Usta’nın “Burjuvazinin
Ahırı” olarak nitelendirdiği burjuva
parlamentolarında Gerçek Devrimciler
yer alamaz mı?
Tabiî ki alabilir.
Finans-Kapitalin “demokrasi” kandırmacasıyla belirli sürelerde yapmak
zorunda kaldığı ve eskiyen yüzlerini
değiştirdiği seçimlere Gerçek Devrimci, Sosyalist Partiler katılamaz mı?
Tabiî ki katılabilir.
Biz Gerçek Devrimciler açısından
burjuva parlamentoları, nihai kurtuluşa
ulaşma yolunda halkımıza sesisizi duyurmak, halkımızı örgütlemek için bir
platformdur sadece. Gerçek Devrimcilerin halkımızla daha fazla buluşmasının yolunu açıyorsa, bu platformun
kullanılması ilkesel olarak sonuna
kadar meşrudur. Bunun aksini düşünmek metafizik yöntemle düşünmektir.
Zaten Lenin Usta da yukarıda alıntı
yaptığımız “Devlet ve İhtilal” adlı kitabında bu gerçekliği çok net biçimde
ortaya koyar.
Ancak halkımızın bugün yaşadığı
cehennemcil felaketin biricik çözümü
Devrimci Demokratik Halk İktidarını
kurup oradan da halkımızı kesintisizce
Sosyalizmle buluşturmaktır. Demokratik Halk İktidarına giden yolun kılavuzu ise Halkın Kurtuluş Partisi’nin
Programı’dır. Bu Program Gerçek
Devrimciler öncülüğünde, halkımızla
omuz omuza mutlaka hayata geçirilecek, insanlarımız hak ettikleri mutlu
günlere, insanca yaşam koşullarına kavuşacaktır.q
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Başyazı
Nurullah Ankut
Baştarafı sayfa 1’de
Halkımız kuru soğana, kuru ekmeğe muhtaç edildi. İşsizlik çığ gibi büyüdü…
Çalışanlarımızın yüzde 42’sinin
mahkum edildiği Asgari Ücret 220
dolara düşürüldü... 220 dolarla bir
aile nasıl yaşar ya?.. Evin kirasına bile

Nurullah Ankut

M

eclis içindeki ve dışındaki
Amerikancı Sarı Sahte siyasilerden oluşan muhalefet!
Ve burjuva, küçükburjuva hatta
“eski solcu” gazeteci, televizyonculardan oluşan cesaret yoksulu muhalefet!
Artık adınız gibi biliyorsunuz
ki, Kaçak Saray’da mukim Tayyip
nam Hafız’ın Yüksekokul Diploması yok…
Bu gerçeği Tayyip’in en has
adamlarından Metin Külünk bile
tevil yoluyla şöyle itiraf etti:
“Peygamber’in de diploması
yoktu.”
Ayrıca Tayyip’in ortaya sürdüğü, birbirinden çok farklı iki diplomanın da sahteliği matematiksel bir
kesinlikle ispatlanmıştır.
Bir kamu kurumu olan Noterler
Birliğinin kararıyla da Tayyip’in,
YSK’ye sahte-geçersiz diploma sureti verdiği karara-hükme bağlanmıştır.
Özetçe; Tayyip’in Fatih’teki İstanbul İmam Hatip Lisesi diploması
dışında bir diploması yoktur… Düz
Lise Diploması bile yoktur.
O, Askerlik Şubesine de sahte,
yüksekokul mezunu olduğunu gösteren çıktı vermiştir… Bu sayede as-

Nurullah Ankut

S

aygıdeğer Halkımız,
Tayyip, Kaçak Saray’ının
hukuk bürolarına ya da operasyon
silahına dönüştürdüğü “Yargı”
tarafından, bize aynı anda dört
soruşturma daha açtırdı. Bir tedhiş
örgütüne dönüştürdüğü “Yargı”sı
aracılığıyla bizi ambale etmek, tüm
günümüzü mahkeme koridorlarında
ve salonlarında geçirtmek ve de
zindanına tıkmak istiyor.
Hoş geldi sefa geldi…
Zaten bugüne dek bize sekiz yıla
yaklaşan cezalar verdirmişlerdi.
Halen sürmekte olan dört dava da
var… Şimdi bunlara ilaveten dört
yeni dava daha açtırma aşamasında.
Peki, bunlardan dolayı zerre
miktarda olsun tedirginlik yaşıyor
muyuz?
Hayır…
Biz
60’lı,
70’li
yıllarda
üzerimize yağan mermilerden de,
80’lerde tepemizde 12 Eylül Faşist
Cuntası’nın sallandırdığı yağlı
urganlardan da hiç tedirginlik
yaşamadık…
Usta’mız-Önderimiz
Hikmet
Kıvılcımlı’nın deyişiyle “Görev
yapıyorduk,
muhallebi
değil...
Görev yapmada çok iyi biliyoruz;
vurmak da vardır, vurulmak da.
Hepsi vız gelir ve de gelmelidir.”
Usta’mızın
ve
Denizler’in,
Mahirler’in
deyişiyle
“Biz
Türkiye’nin
İkinci
Kurtuluş
Savaşçılarıyız”
ve
“Cesaret
Vatanına” sahip olmayanlar bu
savaşta öne geçemezler…
Ve
yine
Usta’mız’ın
ve

Kuru gürültü yapmayın,
Amerikan işbirlikçileri…
Diplomayı sorun!
ancak yeter bu para... Vicdansız halk
düşmanları...
Üniversite bitirmiş gençlerimizin
yarıya yakını geleceğini yabancı ülkelerde arar hale geldi.
Yani özetçe; alınteriyle geçim sağlayan insanlarımız için milyonlarca şehidin kanlarıyla sulanmış bu cennet vatan, cehenneme çevrilmiş durumda…

kerliğini Kantinci Yedek Subay olarak
yapabilmiştir.
Dolayısıyla da onun er olarak yeniden askerlik yapması gerekmektedir.
O, İBB’ye de sahte diploma örneği
vermiştir. Ve tabiî YSK’ye de…

kir… Tayyip’in sunduğuysa sahte bir
fotokopi örneğidir.
İşte bütün bu sebeplerden dolayı
Tayyip’in gerek İBB Başkanı olduğu
dönemde, gerek milletvekili, Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatını taşıdığı

Bildiğimiz
gibi
Anayasa’nın
101’inci maddesine göre Cumhurbaşkanlığına aday olup seçime girebilmek
için, adayın Yüksekokul mezunu olduğunu gösterir gerçek bir diplomanın
resmi örneğini YSK’ye sunması gere-

dönemde attığı tüm imzalar yok hükmündedir, çöp hükmündedir. Boştur,
geçersizdir.
O, bu sahteciliği yapmakla “Resmi Evrakta Sahtecilik” ve “Nitelikli
Dolandırıcılık” suçları işlemiştir. 85

Diplomasız’ın peşindeyiz!
Kaçarı yok; Çelik Bilezikle tanışacak!

Saygıdeğer Halkımız;
Tayyip’in
Diplomasızlığını
dolayısıyla da hiçbir meşruiyet
taşımadığını
onun
“Resmi
Evrakta Sahtecilik” ve “Nitelikli
Dolandırıcılık” suçu işlediğini, bir
mücrim olduğunu, sonunda herkesin
kesince görüp anlayacağı şekilde
ortaya çıkaracağız, ortaya koyacağız.
Böylelikle de tüm halkımız onun
Kamu Makamlarını kanunsuz bir

tün antlaşmaların, sözleşmelerin yok
hükmünde olduğunu ortaya koyacağız…
Bunlar; il, ilçe yöneticileri dahil olmak üzere, belediye yöneticileri dahil
olmak üzere, en tepelerine varıncaya
dek Çelik Bilezikle tanışacak ve kanun
karşısına çıkarılacak... Emri yasalardan ve vicdanından alan savcı ve yargıçların oluşturduğu mahkemeler önüne çıkartılacak. Ve işledikleri binbir
türlü suçun, yaptıkları kanunsuzluğun
hesabını verecekler… Suçlarının biri
bile yanlarına kalmayacak…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Kasım 2021

milyonluk Türkiye Halkını da ahmak
hatta eşek yerine koymuştur…
İşlediği binbir suça ilaveten bu suçlardan dolayı da yargılanacaktır…
AKP, ABD yapımı çıkar amaçlı
organize bir suç örgütüdür. Kriminal
bir yapıdır. ABD’ye çalışmaktadır…
BOP’ta görevlidir. İsrail’in düşmanlarının bertaraf edilmesinde görevlidir.
O ve avanesi bu görevleri yapmaktadır
19 yıldan beri…
Ve işte bütün bu sahtekârlıkları,
ihanetleri, hırsızlıkları, yolsuzlukları
bile bile bu kriminal şahsa “Cumhurbaşkanı”, “Sayın Erdoğan” diyen herkes suç işlemektedir…
Suç ve suçluyu övmüş, onaylamış,
ona meşruiyet sunmuş olmaktadır…
Tayyip ve avanesi, çıkar çetesinin
bir parçası oldukları için bu sahtekârlığı savunacaklardır. Çıkarları onu gerektirmektedir.
Fakat hem muhalifi oynayıp hem
de bu sahtekârlığı savunanlara ne demeli?..
Onlar korkaklardır, ahlâksızlardır…
Onlara diyoruz ki; yapmayın, kendinize yazık ediyorsunuz…
Ülkeye ve halka kötülük ediyorsunuz…
Bu ikili oynamanızla nasıl aynalara
bakabiliyorsunuz?..
Nasıl çocuklarınızın, eşlerinizin
yüzüne bakabiliyorsunuz?..
Bakın, sizi de uyarıyoruz: Halk
iktidarı yarın sizi de bu korkaklığınız
ve ikiyüzlülüğünüz yüzünden yargıla-

yacak…
Diploma Nerede?
Masayı devirecek ve bu hırsızlar,
hainler, vatan satıcılar imparatorluğunu yerle bir edecek soruyu sormazsanız; o, 17- 25 Aralık’ı da yedirir size…
Ve daha pek çok şeyi yedirir…
Üstelik de partilerinizi bile kapatmaya yeltenir… Muhaliflerini hapislere doldurur…
Hırsızlıkta, yolsuzlukta, vatan satıcılıkta ve ABD hizmetkârlığında, Laik
Cumhuriyet yıkıcılığında dur durak tanımaz…
Ve Kanunsuzlukta dur durak tanımaz…
Yani sahte diplomayı yedin miydi, her kötülüğünü yedirmeye kalkar
sana!..
Özetçe; bir dirhem cesaret, namus
taşıyan her siyasi ya da aydın diyecek
ki; “Ortaya gerçek bir diploma koymadığın sürece seninle sayımız suyumuz
olmaz... Seni tanımayız… Sen sadece
bir suçlusun ve suç örgütü liderisin…
Senin ve avanenin sadece gerçek savcı
ve yargıçlardan oluşan tarafsız ve bağımsız mahkemelerle işi olur…”
Saygıdeğer arkadaşlar;
Göreceksiniz yaşayacaksınız; işin
sonucunda varacağı yer de orası olacaktır…
Bunların tamamı Çelik Bilezikle
tanışacak!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
14 Kasım 2021

Hiçbirinin umurunda değil ya…
Çünkü alayı ABD devşirmesi,
ABD piyonu…
Şimdiden ilan ediyoruz ki bir kez
daha;
Kaçak Saraylı Neron’un şefliğini
yaptığı AKP’giller, çıkar amaçlı mafyatik bir yapıdır. Kesinlikle yasalara
göre işleyen normal bir burjuva partisi

Diploma yoksa,
meşru bir Cumhurbaşkanı da yoktur…

Denizler’in, Mahirler’in deyişiyle
bizim düşmanlarımız;
“Amerikan, AB Emperyalistleri
ve onların yerli işbirlikçileridir.”
Bu insan soyunun baş düşmanlarını
ülkemizden
ve
bölgemizden
defetmeden ülkemize ve bölgemize
barış gelmez. Ülkemiz tam bağımsız
ve gerçekten demokratik bir ülke
olmaz…
Halkımız
işsizlik
ve
pahalılık cehenneminde yanmaktan
kurtulamaz…
Halkın
Devrimci
Demokratik İktidarı kurulamaz…
Tayyipgiller’in
yolsuzluklarına,
hırsızlıklarına, vatan satıcılıklarına ve
de ayrıca da Tayyip’in Diplomasızlığına
yüklenmemiz; Halkımızın bu yakıcı
gerçekleri azıcık da olsa görmeye
başlaması, onlarda korkuya yol açtı…
Bize saldırıya geçmelerinin sebebi
budur…
Avukat
yoldaşlarımıza
da
soruşturma açtırdılar. Suç duyurusu
dosyalarımızı hazırlayıp savcılıklara
veriyorlar ya Avukat Yoldaşlarımız…
Tayyipgiller
bu
saldırılarıyla
Avukat arkadaşlarımızı da yıldırıp
sindirebileceklerini sanıyorlar…
Tabiî yine yanılıyorlar… Hem de
fena halde…

değildir. Bunların her yaptığı suçtur,
kanunsuzluktur, hırsızlıktır, yolsuzluktur, ihanettir, vatan satıcılığıdır…
Bunlar köpeğe bile “kumpas kuracak” kadar küçülmüşlerdir, insanlıktan
çıkmışlardır.
Yani bunların attığı tüm imzaların
çöp hükmünde olduğunu, yaptığı bü-

yolla işgal etmiş olduğu yıllarda, yani
1994’ten bu yana ve şu ana dek attığı
bütün imzaların boş olduğunu, çöp
olduğunu, yok hükmünde olduğunu
görecek, anlayacak… Gerisiniyse
Tarafsız ve Bağımsız, emri sadece
yasalardan ve vicdanından alan Gerçek
Mahkemeler halledecek.
Saygıdeğer Halkımız!
Meclis’teki
sağcısından
solcusundan “Muhalefet”i oynayan
Amerikancı partilerden bir teki olsun
“Diploma Nerede?” diyebiliyor mu?
Tayyip’in diplomasızlığını gündem
edebiliyorlar mı?
Etmiyorlar, edemiyorlar…
Neden?
Şundan;
Onlar Amerika’nın belirlediği
sınırlar içinde, kendilerine yine
Amerika tarafından verilmiş olan
rolü oynuyorlar… Yani aslında
senaristliğini
de,
yapımcılığını
da, yönetmenliğini de ABD’nin,
onun CIA’sının Pentegon’unun ve
Washington’unun yaptığı bir Tiyatro
oynanıyor… İhanet Tiyatrosu… Ve bu
oyunda herkes kendisine verilen rolü
oynuyor…
Bakın bir CIA, Mossad ve FETÖ
Kaset Kumpasıyla CHP’nin başına
oturtulan, günün moda deyişiyle
CHP’ye çöktürülen ve partinin siyasi
kimliğini tersyüz eden Sorosdaroğlu
Kemal Efendi “Helalleşme” geyikleri
çeviriyor ve gerici iğrenç yüzünü
sergiliyor; “Başörtüsü zulmünden”,
“ikna odaları”ndan ve “28 Şubat
zulmü”nden dem vuruyor… Hep
söyleyegeldiğimiz gibi yılan gibidir
bu vatandaş… Karnında sakladığı

ihanetlerinin çok azını dışa vurabiliyor,
şimdilik gerisini ileriye bırakıyor…
NATO’culuğu parti programına
kadar geçiren, Mehmet Ağar dostu,
yandaşı, Faili Meçhuller Kraliçesi
Meral Akşener, Tayyip’le en kalitesiz
düzeyde boş ağız dalaşı yapıyor…
Bunlardan fayda bekleyen, ölü
gözünden yaş beklemiş olur…

Avukat Arkadaşlarım!
Marmara
Üniversitesi,
öğrencilerimiz
hakkında
üçüncü
kişilere bilgi verebilmemiz için
öğrencimizin rızası olması gerekir,
diyordu…
Tayyip’in rızası hatta emri var
bu konuda. Hem de 2018 yılında…
“Çıkarın şu diplomayı da görsünler”,
demişti Tayyip…
Bu rıza ve buyruk belgesini de
ekleyerek
dilekçemize,
yeniden
başvuralım Marmara Üniversitesine.
Bakalım
ne
yapacaklar…
Ne
diyecekler? Neye sığınacaklar?

Saygıdeğer arkadaşlar!
İBB’ye de başvurduk bu konuyla
ilgili olarak. Biz Tayyip’in 1994’te
İBB’ye de sahte diploma örneği ya da
çıktısı verdiği zannındayız…
Fakat İBB Başkanı İmamoğlu da
diğer kurumlar gibi “Özel Hayatın
Gizliliği” demagojisine sığınarak
bize bilgi vermeyi reddetti… Bunun

yorumunu da okuyucu arkadaşlara
bırakıyoruz…
Diplomasızlık eninde sonunda
herkesçe görülüp kesinkes anlaşılacak.
Tayyip diğer binbir suçuna ilaveten
bu suçundan dolayı da yargı önüne
çıkarılacak…
Meclisteki ve Meclis dışındaki
Amerikancı sahte sarı muhalefetin de
bu vesileyle ABD yapımı bir tiyatronun
oyuncuları olduğu gösterilecek…
Halkımıza sözümüzdür…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
18 Kasım 2021
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HKP’den:

Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe,
kendisi hakkında açılan “Davanın Suyunun Suyu” kabilinden
bir soruşturmada daha AKP’giller’i yargıladı!

Baştarafı sayfa 1’de
Bu seferki soruşturma ise komedi
filmlerine konu olacak cinsten…
Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe’ye; “Cumhurbaşkanına Hakaret”ten açılan bir davanın çıkışında
Adliye önünde yaptığı basın açıklamasından dolayı açılan davanın çıkışında
yaptığı basın açıklamasından dolayı
soruşturma açıldı!
Yanlış okumadınız…
Bu tekerleme gibi söylenen olay
tümüyle gerçektir ve AKP’giller’in yarattığı korku imparatorluğunda gerçekleşmiştir. Yani Genel Başkan’ımıza,
“davanın suyunun suyu” kabilinden bir
soruşturma açılmıştır.
Genel Başkan’ımıza ilk önce,
yazdığı Kanunsuzlar 2 ve Kanunsuzlar
3 kitaplarından “Cumhurbaşkanı’na
Hakaret” suçlaması ile dava açılmıştır. İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahke-

mesinde görülen bu davanın çıkışında
Adliye önünde basın açıklaması yapan
Genel Başkan’ımıza bu basın açıklamasından dolayı aynı suçlama ile
bir dava daha açılmıştır. İşte İstanbul
(Çağlayan) Adliyesi 48’inci Asliye
Ceza Mahkemesinde 14.10.2021 günü
görülen o davanın çıkışında basın
açıklaması yapan Genel Başkan’ımıza
yeniden bir soruşturma açılmıştır.
Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe ise tüm bu açılan davalardan
ve soruşturmalardan yargılanan olarak değil yargılayan olarak çıkmıştır.
AKP’giller’in kendi mahkemelerinde,
onların hâkim ve savcılarının karşısında “Ortada bir diplomaya sahip yasal bir Cumhurbaşkanı yok, sadece o
makamı işgal etmiş bir kişi oturuyor.
Ona bugün ‘Cumhurbaşkanı’ diyen
herkes suç işliyor”, diyerek yüzlerine
her seferinde haykırmıştır.
26.11.2021 tarihinde İstanbul

Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifadeye “Üniversite diploması ortaya
konulmadığı sürece kendisine Cumhurbaşkanı demem, diyen de suç
işlemektedir, suçu ve suçluyu övme
suçunu işlemektedir!” diyerek başlayan Genel Başkan’ımız, aynı şekilde
RTE’nin diploması olmadığını, kamuoyu ile paylaşılan diplomanın ise Noterler Birliği kararı ile sahte olduğunun
ispatlandığını, yani açıkça evrakta
sahtecilik suçu işlendiğini kanıtları
ile ortaya dökmüş; AKP’giller’in Reisinin Sarayının kaçak olduğunun Danıştay kararı ile sabit olduğunu ortaya
koymuş; Yargının tamamen RTE’nin
kontrolüne geçtiğini Savcının yüzüne
söylemiştir.
İfadeye katılan Halkçı Hukukçu
Avukatlar Ali Serdar Çıngı, F. Ayhan
Erkan ve Pınar Akbina da özellikle
Cumhurbaşkanına hakaret konusunda
AİHM’nin verdiği Vedat Şorli kararını
sunarak ülkemizde “Cumhurbaşkanına
Hakaret” isnadıyla ilgili açılan
soruşturmalarla,
yargılamalarla,
cezalandırmalarla dünya ölçeğinde
rekorlar kırıldığını; bu konuda açılan
on binlerce davanın Yargıyı çok fazla meşgul ettiğini, Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu düzenleyen TCK
299’uncu maddenin artık kaldırılması
gerektiğini belirtmişlerdir.
AİHM’nin verdiği Şorli Kararı
uyarınca TCK 299’uncu madde kaldırılmalıdır. Çünkü AİHM’ye göre bu
maddeye dayanarak değil hapis cezası,
HAGB kararı dahi verilemez. Bundan
dolayı AİHM birçok kez Türkiye’yi

tazminat ödemeye de mahkûm etmiştir.
Parti Avukatlarımız; TCK’nin
299’uncu maddesinde tarafsız Cumhurbaşkanından bahsedildiğini dile
getirmişlerdir. AKP Başkanı’nın, yani
taraflı olan Tayyip’in (diploması olmadığı gibi) bu yönden de TCK 299’uncu
madde kapsamında olmadığının aleni olduğuna dikkat çekmişlerdir. Bu
hususun Anayasaya aykırılığı dikkate
alınmayarak bu tür yargılamalara devam edilmesinin, Yargının AKP’giller’in hukuk bürolarına dönüştürüldüğünün net bir kanıtı olduğunu ifade
etmişlerdir.
Genel Başkan’ımız Çağlayan Adliyesinde ifade sonrası kısa bir açıklama
yaparak şunları belirtmiştir:
***
Kaçak Saraylı Neron bizim her
konuşmamızdan, her yazımızdan suç
çıkarıyor, hakaret olarak algılıyor, soruşturmalar açtırıyor, davalar açtırıyor
bize…
Sanıyor ki bizi yıldırabilecek, sin-

direbilecek, korkutabilecek. Fena halde yanılıyor…
Ne diyordu, çağ açıp çağ kapatan
Büyük Atamız Fatih?
“Ya şehir beni alacak ya ben şehri!”
Mustafa Kemal ne diyordu?
“Ya istiklal ya ölüm!”
Fidel ne diyordu?
“Ya vatan ya ölüm!”
Biz de ne diyoruz?
Ya Kaçak Saraylı Neron’u çelik
bilezikle tanıştıracağız ya onun zindanında, o iktidarda kaldığı sürece yatacağız.
Hepsi hoş geldi, sefa geldi!
***
Ne yaparlarsa yapsınlar, Genel Başkan’ımızı ve Partimizi
korkutamayacak, engelleyemeyecek
ve gerçekleri söylemekten vazgeçiremeyeceklerdir!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
27 Kasım 2021

ilişkin matematiksel kesinlikte ortaya
koyduğu gerçekler AKP’giller’i rahatsız etmiş, işte bu yüzden Hacer Hoca’mıza “Cumhurbaşkanına Hakaret”
davası açılmıştır.
Dava Bakırköy 10’uncu Asliye

Ceza Mahkemesinde 1 Şubat 2022 tarihinde görülecektir. Biz biliyoruz ki
bu davalar Hacer Hoca’mızı yıldıramayacaktır. Hacer Hoca’mız tıpkı kendini
kaydı hayat şartıyla Devrimci Kavgaya
vakfeden Genel Başkan’ımız Nurullah

Ankut (Efe) gibi mücadelesine son
soluğuna dek devam edecektir!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
14 Kasım 2021

rülmüş ve “her idari işleme karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının
idari işlemlerde istikrarsızlığa neden
olmaması ve dava konusu işlemle davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin
bulunmaması” gerekçesiyle “ehliyet
yönünden” reddedilmiştir.
Bugün ise Ankara 9. İdare Mahkemesinin bu kararına karşı istinaf kanun
yoluna başvurduk.
Başvurumuz sonrası Partimiz
MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Av.
Pınar Akbina Karaman Yoldaş’ın
yaptığı açıklama aşağıdadır:
***
Değerli Halkımız;
Halkın Kurtuluş Partisi sözde muhalefet partilerinin aksine masayı devirecek olan asıl soru “Diploma nerede?”
sorusunu ısrarla, bıkmadan, yılmadan
sormaya devam ediyor.
En son İstanbul Büyükşehir Belediyesine yaptığımız başvuru diploma

meselesinin kişisel veri kapsamında
ve özel hayatın gizliliği kapsamında
olduğu gerekçesiyle reddedilmişti. Bu
karara karşı Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna yaptığımız başvuru
yine reddedildi. Bununla ilgili Ankara
9’uncu İdare Mahkemesinde açtığımız
iptal davası ise Halkın Kurtuluş Partisi’nin meşru, güncel bir menfaatinin
ihlal olmadığı ve ehliyeti olmadığı gerekçesiyle reddedildi.
İşte bugün bu kararı da istinafa
götürdük. İstinaf dilekçemizde Türkiye’nin 81 ilinde 550 milletvekili adayıyla, 2 genel seçim, 1 yerel seçime
katılmış bir partinin ve 85 bin oy almış
bir partinin güncel, meşru bir menfaatinin ihlal olduğunu ve tüm Türkiye’yi
temsil ettiğini belirttik.
Biz CHP’den ve diğer muhalefet
partilerinden bu soruyu sormalarını zaten beklemiyoruz. Çünkü onlar, acaba
ABD’li efendileri AKP’giller’i iktidardan gönderirler de bizi iktidar yaparlar

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

HKP’den:

Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut (Efe)’nin
Eşi, Yoldaş’ımız Hacer Ankut (Efe)’ye
Cumhurbaşkanına Hakaretten Dava Açıldı!

E

şi ile birlikte hayatını Devrim
mücadelesine adamış, gerçek vatansever, insansever, hayvansever, doğasever yani Gerçek Devrimci Genel
Başkan’ımız Nurullah Ankut (Efe)’ye
açtıkları davalar yetmezmiş gibi şimdi
de eşi Hacer Ankut (Efe)’ye; diplomasız olduğu halde Cumhurbaşkanlığı
makamında oturan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiası ile ceza
davası açıldı.
Genel Başkan’ımız ile evlendikten
sonra boylu boyunca mücadeleye
katılan, bu uğurda bedeller ödeyen
Emekli Öğretmen Hacer Hoca’mız;
en güzel değerleri aşıladığı yüzlerce
öğrenci yetiştirmiştir. Şimdi de sokak
hayvanlarına tüm gücü ile bakmakta
olan Hoca’mızın bu nedenle de hayvan
düşmanı komşuları ile davaları bulun-

maktadır. Ancak o davalar kendisini
yıldıramamıştır. Yaşına rağmen devrim
mücadelesine devam etmektedir.
Hacer Hoca’mız hakkındaki yeni
dava, sosyal medyada Eşi, Yoldaşı Nurullah Ankut (Efe)’ye ait olan bir yazıyı paylaşmasından dolayı açılmıştır.
Genel Başkan’ımız bu yazısında; Ortaçağcı Gerici AKP’giller’i ve Diplomasız Reislerini, yine diplomasının sahteliği Mahkeme kararı ile sabit olan,
buna rağmen 4 ayrı yerden maaş alarak
milletin hakkını yiyen, ancak Partimizin kararlı mücadelesi ile diplomasının
sahteliğini kanıtlayan mahkeme kararını ortaya çıkartmamız sonucu Vakıf
Banktaki görevinden istifa etmek zorunda kalan Hamza Yerlikaya’yı eleştirmiştir. Genel Başkan’ımızın Tayyip Erdoğan ve Hamza Yerlikaya’ya

HKP’den:

Partimiz Tayyip’in “Diplomasının”
Peşini Bırakmıyor

Baştarafı sayfa 1’de
lomanın ısrarla peşine düşmeye devam
ediyoruz. Biz soruyoruz ama sorduğumuz bütün kurumlar “özel hayatın
gizliliği, kişisel veri” gibi uydurma
bahanelerin arkasına sığınarak “diplom”ayı ne Partimizle ne de kamuoyu
ile paylaşıyorlar.
Korkuyorlar!
İşbirliği yapıyorlar!
Diploması olmayan birinin ülkeyi
yönetmesine göz yumuyorlar!
Aynı kişiye “Cumhurbaşkanı” diyerek suç işliyorlar!
Biz ise bu meselenin üzerine korkusuzca, yılmadan, usanmadan gitmeye devam ediyoruz.
En son Recep Tayyip Erdoğan’ın
üniversite diplomasını açıklaması için

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesine 18.05.2021 tarihinde başvuru
yapmıştık. Talebimiz, bu konunun kişisel verilerin paylaşılması kapsamında olduğu değerlendirmesi yapılarak
07.05.2021 tarihinde reddedildi. Bunun üzerine üst başvuru yolu olarak
Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna başvuru yaptık ancak bu başvuru
da yine aynı gerekçe ve oy birliği ile
reddedildi.
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun 04.08.2021 Tarih ve 2021/975
Karar Sayılı işleminin iptali için dava
açtık. Bu dava da; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun 04/08/2021
Tarih ve 2021/975 Karar Sayılı işlemine karşı açılan iptal davası, Ankara 9.
İdare Mahkemesi’nin 2021/1950 Esas,
2021/1841 Karar sayılı dosyasında gö-

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

mı, beklentisi içindedirler.
Bu nedenle biz korkmuyoruz. Bu
meselenin peşini bırakmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Eninde sonunda AKP’giller iktidardan gidecekler ve yargılanacaklar. Buna inancımız
tamdır.
30 Kasım 2021
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İnsanlığın Baş Düşmanı, Katil ABD’nin Savaş Gemilerinin
Boğazlar’ımızdan geçerek Sarayburnu Limanına demirlemesini
protesto ettik!

BD Emperyalizmi, Rusya’ya karşı Karadeniz’de gövde gösterisi
yapmaya devam ediyor. Basında çıkan
haberlere göre daha birkaç gün önce
bir ABD savaş gemisi Boğazlarımızdan geçerek Karadeniz’e gitmişti. Bugün de yine ağır silahlarla donatılmış
katil ABD’ye ait bir savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek İstanbul
Sarayburnu Limanı’na demirledi. Buradan da Karadeniz’e gidecek.
Kurtuluş Partililer olarak ABD’nin
savaş gemilerinin pervasızca Boğazlarımızdan geçerek denizlerimizde gövde gösterisi yapmalarını basın açıklaması ile protesto ettik.
Sarayburnu Limanında bir araya
gelen üyelerimiz burada bir açıklama
yaptılar. Açıklama İstanbul İl Yönetim
Kurulu Üyesi Doğan Çıngı Yoldaş tarafından yapıldı.
Doğan Çıngı Yoldaş’ımızın yaptığı
açıklama şöyle;
Ey Amerikan Emperyalistleri;
Siz nereye giderseniz orası biter.
Siz nereye giderseniz orası kan gölüne çevrilir.
Siz nereye giderseniz oradaki çoluk

çocuk, kadın erkek katliamlara uğrar.
Tarih bunu birçok kez gösterdi.
Latin Amerika’ya gittiniz, halkları
katlettiniz milyonlarca insanı öldürdünüz. İlerici devrimci hükümetleri yıktınız.
Ortadoğu’ya gittiniz, Afganistan’a
gittiniz, Suriye’ye gittiniz çoluk çocuk,
kadın erkek demeden herkesi katliamdan geçirdiniz.
Bunu ne diye yaptınız?
Sözde demokrasi götürmek diye.
Gördük demokrasinizi Suriye’de.
Üç parçaya, dört parçaya, beş parçaya
ayırdınız.
Gördük Ortadoğu’da demokrasinizi. İnsanlara kandan gözyaşından başka hiçbir şey bırakmadınız.
Bugün de gelmişsiniz buraya kanlı
ayaklarınızla Karadeniz’e geçmek istiyorsunuz.
Neden Karadeniz’e geçmek istiyorsunuz? ABD Emperyalizminin Karadeniz’de Filosu mu var? Hakkı mı var
o denizde? Niçin savaş gemilerinizi bir
de Karadeniz’e gönderiyorsunuz?
Çünkü Ortadoğu’da, Latin Amerika’da ne yaptıysanız şimdi Karadeniz’de bunu yapmayı istiyorsunuz.

HKP’den:

Katil ABD ve 6. Filo, Ülkemizden,
Ortadoğu’dan ve Karadeniz’den Defol!
Yankee Go Home!

İ

nsanlığın Başdüşmanı, Katil
ABD’nin Savaş Gemilerinin Sarayburnu Limanı’na demirlemesini
bir kez daha protesto ettik!
İnsanlığın baş düşmanı Katil
ABD’nin, yine ağır silahlarla donatılmış, “USS Porter” olarak adlandırdığı
bir savaş gemisi daha İstanbul Sarayburnu Limanı’na demirledi. Bir kez
daha insanlık dışı emelleri için ülkemizin sularını kirletti.
Bizler de Kurtuluş Partililer olarak yılmadan, bıkmadan “Yankee Go
Home” diyeceğiz her gelişlerinde. Bu
nedenle bir kez daha ABD’nin savaş
gemilerinin pervasızca Boğazlarımızdan geçerek denizlerimizde gövde
gösterisi yapmalarını basın açıklaması
ile protesto ettik.
Kurtuluş Partililer olarak Sarayburnu Limanı’nda bir araya gelerek
burada bir açıklama yaptık. Basın
açıklamasını yapacağımız yere kadar yürürken gördük ki bütün cadde
boyunca adım başı polis ekipleri yerleştirilmiş. Geminin bulunduğu alana
yaklaştıkça polis sayısı belirgin biçimde arttı. Belli ki AKP’giller, uşaklığını yaptığı efendilerine, insanlığa kan
kusturan ABD Emperyalistlerine hizmetlerini daha iyi gösterebilmek için,
onların Savaş Gemilerinin güvenliğini
sağlamak adına bu kadar önlem almış.
İşte bu polis ablukası altında basın
açıklamamıza başladık.

Açıklama İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyemiz Doğan Çıngı Yoldaş tarafından yapıldı.
Doğan Çıngı Yoldaş, basın açıklamasında şunları dile getirdi:
Saygıdeğer Halkımız,
ABD Emperyalizmine ait savaş
gemisi NATO tatbikatı çerçevesinde
bir kez daha ülkemiz sularını kirletmek için gelmiştir. Daha iki hafta önce
Halkın Kurtuluş Partisi olarak yine
burada, yine aynı yerde ABD Emperyalizmini ve onun savaş örgütü olan
NATO’yu protesto etmiştik. Orada demiştik ki, Katil ABD Emperyalizmi ne
zaman, nereye, hangi koşullarda gelirse gelsin; Halkın Kurtuluş Partisi olarak onların karşısına dikileceğiz. ABD
Emperyalizmine hiçbir şartta, hiçbir
koşulda geçit vermeyeceğiz.
Ve bugün tekrar ABD Emperyalizmi ülkemizin sularını kirletti.
Biz neden ABD Emperyalizmine
geçit vermiyoruz?
Neden NATO’ya karşıyız?
ABD Emperyalizmi de, onun askeri örgütü NATO da kanlı, katil bir
örgüt ve devlettir. ABD Emperyalizmi ve NATO Ortadoğu’yu, Suriye’yi,
Irak’ı, Libya’yı, Afganistan’ı kana bulayan, kadın erkek, çoluk çocuk, genç
yaşlı demeden katleden, lanetlenmesi
gereken bir örgüt ve devlettir.
Şimdi de yine aynı kanlı örgüt ve
kanlı devlet hedefini Karadeniz yap-

HKP’den:

E

12 Eylül Faşizminin çocuğu YÖK,
AKP’giller İktidarında da
gençliğe zulmetmeye devam ediyor!

mperyalistlerin ülkemizdeki ilerici, devrimci hareketi baltalamak
için kendi uşaklarına yaptırttığı 12
Eylül Faşist Darbesi sonrası, emperyalizm işbirlikçisi iktidarların üniversitelerde borularını daha rahat öttürmesi amacıyla 1981’de YÖK kuruldu.
YÖK, kuruluş amacını kendi sitesinde
yer alan tarihçesinde şöyle belirtiyor: “1960-80 arasında ortaya çıkan
siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlar,
yükseköğretimdeki kötüye gidişi daha da artırmıştır. Bu nedenle
yetmişli yılların sonunda köklü bir
reform kaçınılmaz hale gelmiş ve sonunda 1981 reformu yürürlüğe konmuştur.” Görüldüğü üzere, 27 Mayıs
Politik Devrimi’nin kazanımlarıyla
yükselen devrimci hareket ve ilericilik
bir sorun olarak görülüyor YÖK tara-

fından. Bu soruna çözüm olarak da bir
kumanda gibi kullanılacak YÖK yaratılıyor ve 40 yıldır da görevini yapmaya devam ediyor.
12 Eylül Faşist Darbesinin sonucunda YÖK’ün kurulması ile beraber,
ilerici demokrat, sosyalist öğretim görevlileri üniversitelerden uzaklaştırılmış, 1950’lerden beri CIA’nın “Yeşil
Kuşak Projesi” kapsamında yetiştirilen Ortaçağcı, Amerikancı sözde öğretim görevlilerinden oluşan kadrolar,
boşalan üniversite kürsülerini bir bir
doldurmaya başlamıştır. Üniversiteler,
öğrencilerin müşteri olduğu, 24 saat
işleyen fabrikalara (kârhanelere) dönüştürülmeye başlanmıştır. Böylelikle
üniversitelerimizin medreseleşme süreci hız kazanmış, bilimsel ve laik eği-

Karadeniz’i bir savaş denizi, bir Amerikan denizi haline getirmek istiyorsunuz.
Ama bu ülkenin Gerçek Devrimcileri buna karşı çıkıyor. 1968’de yoldaşlarımız Mahirler, Denizler sizlere
dersinizi verdi. Geldiğiniz denizlere
sizleri döktü.
Bugün biz Halkın Kurtuluş Partililer; Denizler’in, Mahirler’in, 68 Gençliği’nin biricik temsilcileri olarak size
dersinizi vermek için buradayız.
Ey ABD Emperyalistleri!
Bilin ki siz ülkemizin neresine giderseniz gidin karşınızda Halkın Kurtuluş Partili gerçek devrimcileri bulacaksınız.
Başta ABD Emperyalizmine ve
onun ülkemizdeki işbirlikçilerine karşı
mücadele ediyoruz.
Bugün ABD Emperyalizminin savaş gemilerinin buraya, bu kadar rahat
bir şekilde gelmesinin bir sorumlusu da
işbirlikçi AKP’giller iktidarıdır. Daha
geçen hafta yurtdışından fotoğraflar
gördük, Tayyip Erdoğan’la Biden’ın
sıkı fıkı fotoğraflarını. Ne hikmetse
bugün de ABD gemisi sanki kendi demıştır. Ortadoğu’da yaptığının aynısını, katlettiği insanları bu seferde Karadeniz’e taşımak istemektedir. Karadeniz’i bir ABD gölü haline getirmek,
bir savaş denizi haline getirmek istemektedir.
Neden bunu istiyor ABD Emperyalizmi?
Çünkü dünyanın neresinde olursa

olsun kendi sözünün geçmesini, kendi
lafının dinlenmesini, kendisine karşı
gelinmemesini istiyor. Dünyanın jandarmalığını üstleniyor.
İşte biz tam da bu yüzden ABD
Emperyalizmine karşıyız. Demokrasi
yalanı altında ülkelere gidiyor, insanları katlediyor, çoluk çocuk bırakmıyor, oradaki işini bitirdikten, oradaki
insanları katlettikten sonra başka bir
ülkeye, başka bir bölgeye geçiyor.
Biz Gerçek Devrimciler, bu ülkenin İkinci Kurtuluş Savaşçıları, bu
katil ve kanlı örgüte, kanlı devlete
karşı olmak mecburiyetindeyiz. Aynı
Birinci Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa
Kemal ve Silah Arkadaşları önderliğinde Emperyalist Yedi Düvele karşı
çıkan halkımız gibi…
timden uzaklaştırılmıştır.
12 Eylül’ün çocuğu olan YÖK şu
anda da AKP’giller’in hizmetindedir.
AKP’giller’in istediği gibi “dindar ve
kindar bir nesil” yetiştirmek için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Üniversitelere sadece kendi Ortaçağcı Gerici

düşüncelerine biat eden insanları yerleştirmek için ellerinden gelenleri yapmaktan da çekinmemektedirler.
Üniversitelerimizin ve gençlerimizin bir tarafı gericilikle ve yandaş
yönetimlerle çevriliyken bir tarafı da
aşağıda saydığımız ana sorunlarla çevrilmiştir.

nizlerinden geçiyormuş gibi ülkemizin
denizlerine geliyor, arkamızda gördüğünüz üzere buraya demirliyor. Bunun
sorumlusu AKP’giller iktidarıdır.
Biz bağımsız bir devletiz. Mustafa
Kemal’in ve silah arkadaşlarının, Batılı Emperyalistlere karşı verdiği Birinci
Kurtuluş Savaşı’yla kuruldu bu ülke.
Onlara teslim etmeyiz.
Mustafa Kemal önderliğindeki
Birinci Kuvayimilliyeci Atalarımız,
topunuzla tüfeğinizle geldiğiniz bu
ülkeden, sizi zorlu ve kahramanca bir
savaşla kovmuş, geldiğiniz denizlere
dökmüştü.
Ama siz, işbirlikçi iktidarlarınız sa-

yesinde kovulduğunuz topraklara bacadan girmenin yolunu buldunuz.
Ama başta dediğim gibi, geçit yok
ABD Emperyalizmine!
Halkın Kurtuluş Partililer var olduğu sürece, İkinci Kurtuluş Savaşçıları
var olduğu sürece; ne ABD ne AB EmNasıl o tarihlerde ülkemizi dört bir
yandan işgal eden emperyalist çakallara karşı halkımız bir Kurtuluş Savaşı
verdiyse, Mustafa Kemal önderliğinde toplanıp Antiemperyalist bir savaş
verdiyse, biz de bugün İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı vermek zorundayız.
Sadece ABD Emperyalizmine, sadece
NATO’ya karşı değil, onun ülkemizdeki yerli uşaklarına karşıda bunu vermek zorundayız.
Çünkü ABD Emperyalizminin bu
savaş gemilerini ülkemize sokanlar
şu anki AKP iktidarıdır. AKP iktidarı,
ABD Emperyalizminin ve NATO’nun
uşağı olduğunu bu şekilde de göstermiştir.
Hangi Türk Gemisi ABD karasularında?
Hangi Türk Gemisi ABD’nin herhangi bir denize kıyısı olan kentinde
limanlamış, demir atmış vaziyette?
Peki, ABD’nin, NATO’nun savaş
çıkarmak amaçlı gemileri neden bizim
ülkemizde?
Biz Bağımsızlığımızı savaşarak,
kan dökerek kazanmış bir ülkeyiz.
Ve Tam Bağımsızlığımızı bir avuç
ABD Emperyalizminin uşağına bırakacak değiliz. Mücadelemiz hem
ABD Emperyalizmine hem de ABD
Emperyalizminin bir savaş aygıtı olan
NATO’ya hem de tüm bunları ülkemize getirip ülkemizi bir uydu devleti
durumuna sokmak isteyen AKP’giller
iktidarına karşı durmadan sürecektir.
6. Filo’nun askerlerini nasıl 1968’de
denize döktüysek tekrardan ve tekrardan onları denize dökeceğiz. Geldikleri yerlere geri göndereceğiz.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak
kurulduğumuz günden bu yana ABD
Emperyalizmine her alanda karşı çıkBilimsel olmayan eğitim, gelecek
kaygısı, barınma, ulaşım, kalitesiz
beslenme, yüksek fiyatlı eğitim materyalleri, kredi verilerek borçlandırılma. Bu bahsi geçen ekonomik
etkenli sorunların bir üniversite öğrencisi için nedenli zor olduğu kolaylıkla
görülebilir.
Aynı zamanda bilimsel eğitimden,
araştırmadan, teknikten iyice uzaklaşan okullarda sanayi iş birlikleri ile kurulan Teknoparklar aracılığı ile okullar
finans merkezleri haline getirilmiş durum-dadır. Ticarethane gibi yönetilen
okullarda şirketlerin başına (rektörler,
dekanlar) diplomasız tarafından atanarak getirilmektedir.
Günümüzün üniversite gençliği
açısından bir sorun da “yurt meselesidir”. AKP’giller iktidarı öğrencilere
nitelikli ve yaşanabilir yurtlar açmak
yerine yandaşlarına peşkeş yoluyla binalar diktirdiği için bugün birçok genç
yurt bulamamakta, barınamamaktadır.
Gençlerin büyük birçoğu sayıca az
olan yurtlardan dolayı büyük sorunlar

peryalizmine ne de onun yerli işbirlikçilerine geçit vermeyeceğiz.
Yüzyıl önce birinci Kuvayimilliyeci atalarımızın yaptıkları gibi, biz de
bugün sizi geldiğiniz bu topraklardan,
işbirlikçi iktidarlarınızla birlikte kovalayacağız bir daha gelmemek üzere.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu
bizim vatanımıza, halkımıza borcumuzdur.
Er geç hem ABD-AB Emperyalizmini hem de onun yerli işbirlikçilerini,
AKP İktidarını bu topraklardan kovacağız, dedi.
Yoldaş’ımızın konuşmasının ardından eylemimiz sona erdi.
Yoğun yağmur altında yaptığımız
basın açıklamamızda “Katil ABD,
Ülkemizden, Ortadoğu’dan ve Karadeniz’den Defol!” pankartını açtık
ve eylemde sık sık; “Katil Amerika
Ülkemizden Defol”, “Katil Amerika
Karadeniz’den Defol”, “Kahrolsun
ABD-AB Emperyalizmi”, “Karadeniz ABD’nin Gölü Olmayacak”,
“Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Gün Gelecek Devran Dönecek ABD Halklara Hesap Verecek” sloganları atıldı.
2.11.2021

İstanbul’dan
Kurtuluş Partililer
tık, her alanda onlarla mücadele ettik.
NATO tatbikatı için geldiler, karşılarına çıktık. G-20 Zirvesi dediler, karşılarına çıktık. Onları karşıladık.
Çünkü mücadelemiz bu vatan için
mücadeledir, bağımsızlığımız için
mücadeledir. Halkın Kurtuluş Partisi
olarak mücadelemizi asla terk etmeyeceğiz. Zafere ulaştırana kadar bu
mücadeleyi sürdüreceğiz. Ve günü
geldiğinde ve o zaferi kazandığımızda
ABD Emperyalizmini de, onun kanlı
örgütü NATO’yu da, ona işbirlikçilik
yapan AKP’giller iktidarını da silip,
süpüreceğiz. Ve Tam Bağımsız gerçekten demokratik Türkiye’yi kuracağız.
Bu, bizim halkımıza sözümüzdür!
***
Doğan Yoldaş’ımızın yaptığı bu
coşkulu konuşmanın ardından, MYK
Üyemiz Halil Arabulan Yoldaş da
kısa bir konuşma yaptı.
Eylemimiz, sloganlarla sona erdi.
Basın açıklamamızda “Katil
ABD, Ülkemizden ve Ortadoğu’dan
Defol!” pankartını açtık ve eylemde
sık sık; “Katil Amerika Ülkemizden
Defol”, “Katil Amerika Karadeniz’den Defol”, “Kahrolsun ABDAB Emperyalizmi”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi
Gidecekler”, “Gün Gelecek, Devran
Dönecek ABD Halklara Hesap Verecek” “Katil ABD, 6. Filoyu Unutma”, “Katil NATO Bölgemizden
Defol”, “Yankee Go Home”, “Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız”,
“Hoşt Hoşt Amerika, Puşt Puşt
Amerika” sloganları atıldı.
18 Kasım 2021
HKP İstanbul İl Örgütü
yaşamaktadır. Özellikle ev kirası fiyatlarının da fahiş derecede artması sonucunda gençler yurt bulamadığı gibi
eve de çıkamamakta veya çok yüksek
fiyatta kiralar vererek çıkabilmektedir.
İşte AKP’giller iktidarının ve onun
YÖK’ünün gençlerimizi getirdiği durum budur.
Tüm bunlar yetmezmiş gibi rektörlük atamalarının belirleyeni ise 2018
yılında çıkarttıkları KHK ile tek merci
Cumhurbaşkanı olarak ayarlanmıştır. AKP’giller’in hizmetindeki tüm
profesörler doğal rektör adayı olmuş
ve böylece dindar ve kindar bir nesil
yetiştirme için istedikleri adımı atmışlardır. Orta çağcı gerici düşüncelerini
yaymanın kolay yolunu bulmuşlardır.
Ancak tüm bu yaşanan olumsuzluklara karşı biz Kurtuluş Partisi
Gençliği olarak, bilimin, demokrasinin
kalesi üniversitelerimizin, Parababalarının holdinglerine, Ortaçağcı gericilerin tarikatlarına dönüştürülmesine izin
vermeyeceğiz. Bu konuda partimizin
programında şöyle denmektedir:
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Bu demektir ki Mustafa Kemal insanlığın unutulmasına izin vermeyeceği insanlar arasındadır.

cadeleyi kararlıca devam ettiren İkinci
Kuvayimilliyeciler var.
Kemikleri sızlamasın Atalarımızın.
İkinci Kurtuluş Savaşçılarının; kendini
alevin kalbine atmış, emperyalistlere karşı Birinci Kuvayimilliyecilerle
omuz omuza silah kuşanmış, nihai
zafere götürecek İkinci Kurtuluş Savaşı’nın yollarını göstermiş Önderi Hikmet Kıvılcımlı var.
Halklarımız görsünler, anlasınlar,

Şan olsun Mustafa Kemal’e!
Şan Olsun Birinci Kuvayimilliyecilere!
Rahat uyusunlar. Onların bıraktığı
yerden insan soyunun en büyük düşmanları AB-D Emperyalistlerine ve
onların yerli işbirlikçilerine karşı mü-

umutsuzluğa kapılmasınlar;
Hiç çekinmeden arkalarından gidebilecekleri,
Korku, bıkkınlık, yılgınlık, kararsızlık nedir bilmeden, bilimin yol
göstericiliğinde mücadele eden,
Cesaret vatanı olmadan Kuvayi-

huriyet’in yarattığı değerler yok edilemeyecek. Ne yazık ki Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızla
ülkemiz topraklarından defettiğimiz,
Mustafa Kemal’in deyimiyle, Geldikleri Gibi Giden Emperyalistler, yerli
işbirlikçiler aracılığıyla bugün ülkemize çöreklenmiş durumundalar. Yeniden 1919 öncesinin koşullarını yaşamakta halkımız ve ülkemiz. Özellikle
1952’de Emperyalistlerin askeri örgütü NATO’ya girdiğimizden bu yana ülkemizin ekonomik, siyasi bağımsızlığı
kerte kerte ortadan kaldırılmış, bugün
nerdeyse ABD-AB Emperyalizminin

Ulusal Kurtuluş Mücadelesi yürüterek Emperyalistleri ve onların işbirlikçilerini yeniden yenilgiye uğratacağız.
30 Ağustos Zaferi’yle nasıl emperyalistleri geldikleri gibi gönderdiysek,
onların yerli işbirlikçileri olan Padişah
İngiliz zırhlılarına binip ülkeden kaçmak durumunda kalmışsa, emperyalistler ve işbirlikçileri de İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın zaferiyle aynı sonuçla
karşılaşacaklardır.
Hep söylüyoruz, erken zafer havası çalmasınlar. Birinci Antiemperyalist
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın kazanımları yok edilemez. Yaklaşık 20 yıldır, ABD-AB Emperyalizminin bütün
desteklerine, ülkenin bütün olanaklarını ele geçirmelerine rağmen nasıl
halkımızın büyük çoğunluğunu Ulusal
Kurtuluş Mücadelemizin kazanımlarından uzaklaştıramıyorlarsa, Mustafa
Kemal’den uzaklaştıramıyorlarsa, bu
kez de yenilgiye uğrayacaklardır.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak bunun mücadelesini veriyoruz. O gün
geldiğinde, İkinci Antiemperyalist
Kurtuluş Savaşı’mız zafere ulaştığında, bu ülkede gerçek Demokratik Halk
İktidarı oluşturulduğunda, Mustafa
Kemal o gün de bu topraklarda yaşamaya, emperyalistlere ve yerli işbirlikçilerine karşı mücadeleye devam
edecek.
Halkın Kurtuluş Partisi bu iktidarı kurmak için mücadele ediyor. Her

HKP’den:

D

Naçiz vücudu elbet toprak oldu Mustafa Kemal’in...
Ama “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” ruhu
İkinci Kuvayimiliyecilerin Devrimci Mücadelesinde yaşıyor!
Mustafa Kemal Ölümsüzdür!

evrimcileri ölümsüz kılan mücadeleleridir.
Kendilerini inandıkları davaya adamışlıklarıdır.
“Söz konusu Vatansa Gerisi Teferruattır”, diyerek mücadeleye boylu boyunca dalışları, sonlarını düşünmeyen
kahraman oluşlarıdır.
Cesaret Vatanına sahip olup vatan
bildikleri topraklarda özgürce yaşamak için, bağımsızlıklarını ellerinden
almaya kalkanlara karşı onurlarından
başka her şeylerini feda edişleridir.
Vatan aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan korkar hale gelmektense ölmeyi yeğ tutacak yüreğe sahip
olmalarıdır.
Antiemperyalist Kurtuluş Savaşlarına önderlik eden önderleri ölümsüz
kılan, mazlum halklara umut olmalarıdır.
Kendilerinden sonraki nesillere
onurluca taşıyacakları bir bayrak bırakmalarıdır.
Böyle önderleri halklar unutmaz-

lar, mücadelelerinde yaşatırlar, bağımsızlıklarını ellerinden almaya çalışan
insan soyunun en büyük düşmanlarına
karşı ellerinde bayrak yaparlar. Böyle
önderlerin kayıpları bedencedir, Mazlum Halklar ölmelerine izin vermez
kahramanlarının.
Mustafa Kemal 83 yıldır anılıyorsa,
Onun gerçek devamcıları; “Mustafa Kemal Ölümsüzdür” sloganını
haykırıyorsa,
İkinci Kuvayimilliyeciler; “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” sözünü bayrak yapıyorlarsa,
İkinci Kurtuluş Savaşçıları; Emperyalist Yedi Düvelin Mazlum bir
Halkın kararlılığı karşısında yenileceklerini, bu kararlılık karşısında tutunamayacaklarını, bu topraklarda barınamayacaklarını gösteren “Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi
Gidecekler” sözünü mücadelelerinde
devam ettiriyorlarsa, aynı inancı taşıyorlarsa,

HKP’den:

Kalpaklı Mustafa Kemal posteri ve
“Bağımsızlık Benim Karakterimdir”
sözüyle Anıtkabir’e girmek yine yasak!

Y

asağın gerekçesi olarak hep önümüze Anıtkabir Yönetmeliğini
getirdiler, yasa maddelerini öne sürdüler, hatta bir ara “Sarı kırmızı renkler
HKP’nin renkleri”, dediler. Getirilen
gerekçelerin saçmalığı Hukukçularımız tarafından yüzlerine vurulunca,
gerekçeler öne sürmeden, önce barikatları Anıtkabir girişine kurdular, kerte kerte barikatı eski adıyla Tandoğan
Meydanı’na kadar getirdiler.
2021 yılının 10 Kasım’ında Mustafa Kemal’i anmak, “Mustafa Kemal Ölümsüzdür!” sloganını haykırmak için gittiğimiz meydanda
görevli güvenlik görevlilerinin amiri
pozisyonundaki memurun söyledikleri karşısında kelimenin tam anlamıyla
nutkumuz tutuldu: Mustafa Kemal’in
kalpaklı bir fotoğrafı yokmuş...
“Biz mi uydurduk, biz mi yaptık?”
dedik. Hatta İl Başkanımız “Ben Peygamberim, ben Allah’ım diyenler de
var”, dedi. O meşhur paşalarla çekilen
Mustafa Kemal’in kalpaklı fotoğrafı
kendisine gösterildi. Ama ikna olmadı;
demek ki şartlanmışlık böyle bir şey...
Dedik ki artık kelimelerin anlamını

yitirdiği an, biz anmamızı gerçekleştirelim. Sloganlarımızı haykırdık gür sesimizle, kalpaklı Mustafa Kemal bayraklarımızı dalgalandırdık ve eninde
sonunda Mustafa Kemal’in huzuruna
onu temsil eden fotoğrafı ve sözleriyle
çıkma sözünü vererek anma etkinliğimizi sonlandırdık.
Anıtkabir Meydanı’nda Ankara il
Başkanımız Av. Sait Kıran Yoldaş’ın
yaptığı açıklama aşağıdadır:
Değerli Halkımız;
Emperyalistlere karşı dünyada zaferle sonuçlanmış ilk Antiemperyalist
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın Önderi
Mustafa Kemal, 83 yıl önce bugün bedence aramızdan ayrıldı.
Fakat onun önderlik ettiği Birinci
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın ve Kurtuluş’tan sonra kurulan Cumhuriyet’in
yarattığı değerler, Laik Demokratik
Cumhuriyet’in değerleri yaşamaya devam ediyor.
İnsanlık yok olmadıkça, toplumlar tümüyle ortadan kalkmadıkça,
Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın ve onun ürünü olan Cum-

açık yarı sömürgesi durumuna düşmüş
durumdayız.
Bu nedenle Halkın Kurtuluş Partisi
olarak diyoruz ki:
Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın devamını biz gerçekleştireceğiz. Yeniden Antiemperyalist bir

artimiz; Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu (TRT)’nin, “özel hukuka
tabi”, yani AKP’giller’e ve Reisine biat
etmiş, AKP’giller’den onay almış 245
kişinin sınavsız olarak personel statüsünde işe alınmasını yargıya taşıdı.
AKP’giller’in her hukuksuzluğunu, her kanunsuzluğunu kayıt altına
aldırdığımız gibi TRT’deki bu usulsüz,
liyakatsız atamaları da Tarihin sayfasına not düştük.

Suç duyurumuz sonrası Partimizin
Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak Yoldaş’ın yaptığı açıklama
aşağıdadır:
Değerli Halkımız,
Bildiğimiz gibi TRT halkın vergilerinden elde edilen gelirle faaliyetlerini
sürdürmektedir. Dolaylı ve dolaysız
vergiler TRT’ye gitmektedir. Dolayısıyla TRT’nin iktidarlardan ve siyaset-

ten bağımsız, tarafsız yayın yapması
gerekir. Ancak TRT özellikle son 19
yılda AKP’nin borazanlığını yapar
hale gelmiştir. Son zamanlarda bunu
iyice hızlandırmıştır AKP. Geçtiğimiz
günlerde Yönetim Kuruluna usulsüz
ve liyakatsız insanları atadıktan sonra, Ekim ayında da 245 insanın “özel
hukuka tabi”, diye işe alındığı basında
ortaya çıkmıştır.
Bunlar tamamen kanunsuzluktur,
TRT’nin bağımsızlığını, tarafsızlığını
ortadan kaldırıcı işlemlerdir. 2016 yılında özellikle KPSS ile işe alınanlara
da baktığımızda ilk 10’a giren insanların yerine 700 bine, 800 bine giren
insanlar mülakat yoluyla, yandaşlar

Eğitim DEMOKRATLAŞTIRILACAK. Ezberciliğe değil, güçlükler karşısında çözüm yolları bulma,
yani bellek yerine zekâyı işletme
prensibi, öğretim ve eğitimin baş
prensibi olacak. Ölçü alınarak, kişiye özel, el yapımı ayakkabı üretir
gibi, her öğrencinin kişiliğini ezmeyen eğitim güdülecek.
“Fazla diplomalı bize gerekmez”
kaygısı ile Sınav’lar öğrenci “turnikesi”, ya da salhanesi (mezbaha-

sı, kesimevi) haline sokulmayacak.
Dönen (başarısız) öğrenci oranı;
öğretmenin, öğretim sisteminin ve
öğretim araçlarının nitelikleriyle
kıyaslanacak ve başarının yükseltilmesi için, saptanan eksiklikler ya da
yanlışlıklar hızla giderilecek.
Öğretimin her kademesine her
yaş ve cinsiyetten herkes sınav vermek şartı ile girip belge alabilecek.
Her yerde HALK ÜNİVERSİTELERİ kurulacak.

Öğretim ve Eğitim, biçimi ve içeriğiyle LAİKLEŞTİRİLECEK.
Anadilde eğitim serbest olacak.
Devlet ve diğer kamu yönetimleri bu
konuda üzerlerine düşen yükümlülükleri eksiksiz yerine getirecek.
Yabancı dilde eğitim yasaklanacak.
Eğitim bütünüyle bir kamu görevi olacak. Eğitimden para kazanma
yasaklanacak. Herkese eşit, parasız
eğitim imkânı sunulacak.”

HKP’den:

Partimizden, TRT’deki usulsüz atamalarla ilgili
AKP’giller hakkında suç duyurusu

P

ayıklanarak onlar işe alınmıştır. Dolayısıyla şu anda TRT tamamen AKP
borazanlığı yapmaktadır. TRT gibi bir
kamu kurumunda görev alanların yapmış olduğu suçtur bunlar.
Kurtuluş Partisi Gençliği olarak;
yıllardır parasız, demokratik ve laik
eğitim diyerek sokaklarda, okullarda
haykırıyoruz. Bu amacımızı gerçekleştirmek için de bulunduğumuz her
alanda mücadele veriyoruz. Mücadelemiz gençliğimizin nitelikli eğitim
alabilmesi, insanca koşullarda yaşayıp,
barınabilmesi içindir. Gençlerimizin
zihinlerinin zehirli Ortaçağcı gerici
düşüncelerden etkilenmemesi içindir.
Ve biz, bu mücadelemizi zafere

milliyeci Atalarımızdan yadigâr Vatanın savunulamayacağına inanan,
Halkın İktidarını kurup AB-D Emperyalistlerini ve yerli işbirlikçilerini
Tarihin karanlık sayfalarına bir daha
oradan çıkmamacasına gönderecek
olan Halkın Kurtuluş Partililer var.
Halkın Kurtuluş Partisi’nin unutulmayacak insanlar arasında şimdiden
yerini alan Önderleri var.
İçinden geçtiğimiz şu karanlık günleri, Bilimli-Bilinçli-İnançlı-Kararlı
Mücadeleleriyle, ışığıyla yaran İkinci
Kurtuluş Savaşçıları var.
Ne diyor Mustafa Kemal?
“Cumhuriyetçiler elbette, güçleri yeterliyse inançlarını herhangi
bir yolla; ayaklanmayla, devrimle
ya da toplumun onaylayacağı başka
yollarla gerçekleştirirler. Bu ülkü,
devrimcilerin görevidir.”
Birinci Kuvayimilliyeci Atalarımızın verdiği Antiemperyalist Kurtuluş
Savaşı’nı mantıki sonucuna ulaştırıp
Sosyal Kurtuluşla taçlandırma, Halkın
İktidarını kurma ülküsü bizim omuzlarımızda.
Ant olsun ki başaracağız.
10 Kasım 2021

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
ne kadar bugün Mustafa Kemal’in
83’üncü ölüm yıldönümünde, Mustafa
Kemal’in huzuruna, kendisinin Ulusal
Kurtuluş Mücadelemizdeki temsili fotoğrafı olan Kuvayimilliyeci kalpaklı
fotoğrafıyla ve ona ait “Bağımsızlık
Benim Karakterimdir” sözüyle ve
Kemal Atatürk imzasıyla Ata’nın huzuruna çıkıp saygılarımızı sunmamızı
engelliyorlarsa da, bunu yapanlar, bu
emri verenler açık yasal suç işlemektedirler.
Hep söylüyoruz; bu devir geçecek,
bu devran dönecek. Bugün bu hukuksuzluğu yapanlar, bu açık kanuna,
Anayasaya, Atatürk’ü Koruma Kanununa, hatta hatta Anıtkabir Yönetmeliğine aykırı davranarak bugün Ata’nın
huzuruna bu fotoğrafı sokmayanlar,
bu emri verenler ve bu emrin yasadışı olduğunu bile bile Anayasanın açık
“yasadışı emir yerine getirilemez”
hükmüne rağmen, bu engeli yapanlar,
er geç bağımsız mahkemeler önünde
yargılanacaklar ve gerekli cezaya çarptırılacaklardır.
Bunu da hepimiz yaşayarak göreceğiz.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Kasım 2021

HKP Genel Merkezi
Dolayısıyla Halkın Kurtuluş Partisi
Ankara Cumhuriyet Savcılığına rüşvet,
irtikâp, görevi kötüye kullanma, kamu
görevinin usulsüz şekilde üstlenilmesi,
suçu ve suçluyu bildirmeme şeklindeki
suçlar nedeniyle Tayyip Erdoğan başta
olmak üzere İletişim Başkanı ve TRT
Yönetim Kurulu hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.
Şimdiye kadar olduğu gibi bundan
sonra da Halkın Kurtuluş Partisi tüm
kanunsuzluklar ve haksızlıklar karşısında mücadele etmeye devam edecektir.
08 Kasım 2021

HKP Genel Merkezi
ulaştırana kadar bıkmadan, usanmadan
sürdüreceğiz.
Yaşasın Gençliğin Devrimci Mücadelesi!
YÖK’e Hayır!
6 Kasım 2021

Kurtuluş Partisi Gençliği
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HKP’den:

Kurtuluş Partili Kadınlar olarak
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü’nde
Alanlardaydık

Baştarafı sayfa 1’de
Eylem ve etkinliklerimize 23 Kasım gününden başlayarak İl ve İlçe
Parti binalarımızın dış duvarlarına
“Kadına Yönelik Şiddetin, Kadın
Cinayetlerinin Sorumlusu Parababaları Düzeni ve Ortaçağcı Gericiliktir” pankartımızı astık. Sosyal
medyada kadın yoldaşların hazırladığı
videolar paylaştık.
25 Kasım günü gerçekleştirdiğimiz
alan eylemlerimizde de tüm bölgelerde aynı pankartı taşıdık. Pankartımızın
yanı sıra, Kadını, Kadın Sorunu’nu,
Kadın Sorunu’nun çözümünü ve halkımızın canını yakan sorunları vurgulayan döviz ve sloganlarımız da eylemlerimize eşlik etti. Kadın erkek hep bir
ağızdan coşku ile haykırdık.

sonlandırdı:
“HKP Genel Başkanı Nurullah
Efe (Ankut), ‘KADIN-İnsanlığa Geçiş Tarih Sosyalizm’ adlı önemli eserinde, Kadın Sorunu’nu tarihsel olarak
netçe ortaya koyup gerçek anlamda
çözüme kavuşturmuştur:
“İnsan, 1,7 milyon yıl önce insanlık
konağına adım attı ama insan olmadı!
Sosyal hayvanlık konağına adım attı.
Sosyal hayvanlığından kurtulup tamamıyla insan olabilmesi neye bağlıdır?
Bütün insanları maddi açıdan da eşit,
özgür, kardeş görebilmesine bağlıdır.
Bunun yolu da nerden geçiyor?

Ankara
Ankara’dan Kurtuluş Partili
Yoldaşlarımız, Karanfil Sokak’ta bir
araya geldiler. Sloganlarla başlayan
eylemlerine, Meliha Kuşçu Yoldaş,
Kurtuluş Partili Kadınlar adına yaptığı
basın açıklaması ile devam etti.

Parababaları düzeni ve AKP’giller’in yarattığı ekonomik krizin pandemiyle birlikte katmerlendiğini, yaşadığımız süreçte paramızın ABD doları karşısında Cumhuriyet tarihimizde
görülmemiş oranda ve hızla değer
kaybetmesinin yoksulluğu, işsizliği,
pahalılığı, zammı, zulmü daha da derinleştirdiğini, kadınlara ve çocuklara
uygulanan ekonomik şiddeti de daha
can yakıcı ve dayanılmaz duruma getirdiğini vurguladı. Ardından, kadına
yönelik şiddet, baskı ve tecavüzlerin
AKP’giller iktidarında arttığını, hemen
her gün bir kadınımızın katledildiğini,
Ortaçağcı gericiliğe karşı, çocuklarımız için, emekçi kadınlar olarak mücadele etmekten başka çare olmadığını
sözlerine ekledi.
Yoldaşımız,
Kadın
düşmanı
AKP’giller’in Reisinin İstanbul Sözleşmesi’nden gece yarısı kararnamesiyle çekilmesinin tamamen hükümsüz
olduğunu belirtti. Bu hukuksuz çekilmenin ardından Partimizin yürüttüğü
fiili ve hukuki mücadele sürecini anlattı ve mücadelemize yılmadan devam
edeceğimizi haykırdı.
Kadın Sorunu’nun sınıfsal bir sorun
olduğuna vurgu yapan Kuşçu, Kadının
Kurtuluşunun ne Ortaçağcı gericilikte
ne de kadını erkeğe karşı mücadeleye
zorlayan feminizmde olduğunu, Kadının Kurtuluşunun Sınıfsız Toplumda
olduğunu vurguladı.
Yoldaşlarımız eylemlerini yine sloganlarla sonlandırdılar.

İstanbul
İstanbul’dan Kurtuluş Partili
Yoldaşlarımız ise eylemlerini gerçekleştirmek üzere Kadıköy’de bir araya
geldiler. Sloganlarımızı haykırarak
başlattıkları eylemleri, İlknur Adeka
Yoldaş’ımızın yaptığı konuşma ile
devam etti. Adeka, 2008’den Kasım
2021’e kadar şüpheli kadın ölümleri
hariç toplam 3.770 kadınımızın öldürüldüğünü dile getirdikten sonra Kadın
Sorunu’nun sınıfsal bir sorun olduğunu vurguladı. Konuşmasını şu sözlerle

Tüm sosyal eşitsizliklerin toplumdan kaldırılmasından geçiyor.
Bunu sağlayan düzen nedir?
Sosyalizmdir. Sınıfsız toplumdur!
Başka hiçbir düzen, erkeğin elindeki
bu sosyal gücü yok edemez. Kadınla
eşitleyemez. Yasalar ne kadar eşitlenirse eşitlensin…”
Ardından Yoldaşlarımız teker teker
katledilen kadınların, başta tüm dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün önderleri
olan Mirabal Kardeşler olmak üzere,
Başak Cengiz, Çilem Doğan, Pınar
Gültekin, Özgecan Aslan, Aylin Sözer ve Feray Şahin’in ağzından açıklamalar yaptılar.
Halkımızın yoğun ilgisini çeken
eylemlerini, Sözümüz var! Kadınların Kurtuluşu yeni baştan bizim ellerimizde gerçekleşecek! 25 Kasım’ları yeni baştan eşitliğin, özgürlüğün,
barışın yıl dönümü yapacağız! “Kadın-Erkek El Ele, Kurtuluş Partisine!” sloganlarıyla sona erdirdiler.

İzmir
İzmir’den Kurtuluş Partili Yoldaşlarımız, işlerinden çıkıp gelen işçi
kadınlarımız Karşıyaka İlçe Binamızın
önünden eylem alanımız Karşı-yaka
Çarşı Girişi’ne kadar pankartları, dövizleri ve sloganlarıyla gerçekleştirdikleri yürüyüşle başladılar.
Eylemleri, genç yoldaşımızın yaptığı, kadına yönelik şiddeti ve kadının
onurlu başkaldırısını temsil eden, İzmir halkının da ilgi ile izlediği dans
gösterisi ile başladı.
Gösterinin ardından, açış konuşmasını Merkezi Kadın Çocuk Komitesi üyesi Prof. Dr. Özler Çakır yaptı.
Çakır Yoldaş konuşmasında “Bu
zalim, acımasız düzenin hançeri
kadınlarımızı yalnızca fiziken katletmiyor; o hançer, o bıçak, emekçi-yoksul kadınlarımıza her gün, her
saat, çarşıda, pazarda, mutfakta,
akşam sofra başında çocuklarına
yedirecek lokma bulamadığında,
işinden-aşından olduğunda saplanıp
duruyor. Yaşadığımız işsizlik-pahalılık cehennemi kadına uygulanan
ekonomik şiddeti daha da dayanılmaz hale getiriyor” dedi.
Kurtuluş Partili Kadınlar adına basın açıklamasını, Karşıyaka İlçe Başkanı Fatma Olkun Yoldaş yaptı.
Olkun Yoldaş, Mirabal Kardeşler’in Faşist Diktatör Trujillo’ya ve
ABD Emperyalizmine karşı verdikleri
yiğit mücadeleye ve 25 Kasım’ın tarihçesine değindiği açıklamasını, ülkemizde kadına yönelik şiddetin sınıfsal
kökenini koyarak sürdürdü. Ortaçağcı

AKP’giller iktidarı döneminde kadına
yönelik şiddetin hızla artışının nedenlerini ortaya koydu. Ardından, Partimizin, AKP’giller’in İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuz biçimde çekilmesine
yönelik verdiği fiili ve hukuki mücadeleyi anlattı.
Olkun Yoldaş, konuşmasını “kadınlar ve çocuklar olarak haklıyız ve
yeneceğiz” sözleriyle sonlandırdı.
Eylemde son sözü HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı
Av. Tacettin Çolak aldı. Çolak, konuşmasında şunları söyledi:
***
Son günlerde özellikle ülkemizde
tepedeki bir kişinin ya da ülkenin kaderine hükmetmiş olan Uluslararası
Emperyalistler tarafından bu ülkenin
başına getirilmiş olan Tayyip Erdoğan’ın kendini bilmez, sözde ekonomik politikaları yüzünden Türkiye
Halkı inim inim inletilmektedir. Son
üç günde Amerikan Doları yüzde 30’a
yakın Türk Lirası karşısında değer kazanmıştır. Doların değer kazanması ülkemizde hayat pahalılığının da anında
fırlayışa geçmesidir.
İnsanımızın günlük yaşamına hükmeden akaryakıt bile artık günümüzde
10 lira olmuştur. Bugün de bir zam
geleceği söyleniyor. 10 liranın da üzerine çıkmıştır. Ondan sonra kalkıp biz
ekonominin kitabını yazdık, diyorlar.
Ya sen ne kitabı yazmışsın? Kalp para
bastırıyorsun. Bankamatikten paralar
ardışık sayılar halinde insanların eline
geliyor. Karşılıksız para bastırıyorsun.
Kalpazanlar ekonomisi uyguluyorsun.
Kalkmış biz ekonominin kitabını yazdık, diyorsun. Senin bu kitabını ilkokul
birinci sınıftaki çocuklar bile suratına
fırlatır.
Onun için Türkiye’de ve Türkiye
gibi geri ülkelerde hayat pahalılığı demek alım gücünün yerlerde sürünmesi
demektir.
Asgari Ücret 2825 TL. Son üç günde gelen dolar artışlarıyla birlikte, şuan
12,50 lira civarında bir dolar. Dolayısıyla Asgari Ücret 235 dolar civarına
inmiştir. Ekim ayında da benzer dolar
hareketlilikleri vardı, o zaman Asgari Ücret 392 dolardı. Dolayısıyla sen,
ekonomini uluslararası kur üzerinden
yönetir hale geldikten sonra kalkıp dolara karşı efelenme yapamazsın. Ancak
bir zamanlar FETÖ’nün finansörü dediğin, bütün ekonomik/siyasi ilişkileri
tamamen durdurdum dediğin Birleşik
Arap Emirlikleri’nden bile dolar dilenirsin. Başka çaren kalmamış senin.

sından etkilenmez. O zaman halkımız
ne diyor? “Tok açın halinden anlamaz!”
Bunlar artık 20 yılda Karun oldular, köşeyi döndüler. Vurgun, talan düzeni kurdular. Hırsızlık İmparatorluğu
kurdular. Onun için açları anlamazlar.
Çöpten yiyecek toplayan, pazarlarda
sebze meyve artığı toplayan halkımızın halinden anlamazlar.”
Evet! AKP, halka hesap verecek.
“Hükümet istifa” demek suç değildir.
Bu hükümetin yerine iktidar mücadelesi vermek suç değildir. Halkın Kurtuluş Partisi de bu iktidar mücadelesini veren, halka samimice, dürüstçe
programıyla, pratiğiyle kendini ortaya
koymuş bir partidir. Siz istediğiniz kadar sanal devriye timlerine, emniyette
polisleri seferber ederek “Hükümet İstifa” diyen, hayat pahalılığı karşısında,
zamlar karşısında isyan eden insanlar
hakkında davalar açın ama bittiniz. Artık geri dönüşü yok.
Sizi ne Suudi Emirliği, ne Birleşik
Arap Emirliklerindeki Krallar, Sultanlar kurtarabilecek. Yıkılacaksınız.
Bundan kaçışınız yok.
İşte Değerli Halkımız, Yeter artık.
Bu korku imparatorluğunun üstümüzde yarattığı heyulayı dağıtmak zorundayız. Bakın, insan isyan huyludur.
İsyan aşamasına gelmiş bir insan karşısında hiçbir tank, hiçbir top, hiçbir
silah duramaz.
O nedenle haklarımıza, hukukumuza sahip çıkmak zorundayız. Ülkedeki
kanunsuzluklar karşısında sessiz kalmamak zorundayız. Evet söylüyoruz.
Bugün bu ülkede ağzından çıkan her
sözün kanun haline geldiği, yargı sisteminde hemen hemen bütün yargı mekanizmasına talimatlar yağdıran kişinin
Cumhurbaşkanlığı yapma yetkisi yok,
diploması yok. Anayasa’nın 101’nci
maddesinde tanımlanan 4 yıllık üniversite mezunu olma koşulu yok. Yani
diplomasız bir kişi kendini 85 milyona
ve hatta tüm dünyaya Cumhurbaşkanı
diye yutturuyor. Hayır kardeşim. Sen
Cumhurbaşkanlığı yeterliliğine sahip
değilsin. Çünkü diploman yok.
Bununla ilgili bizim hakkımızda
davalar açıyorlar. İşte polis kamerasının gözü önünde bir kez daha söylüyorum. Lütfen dava açın. Diplomayla o
mahkemelerde hesaplaşacağız. Çünkü
bu diploma masayı devirecek sorudur. Meclisteki muhalefet de ısrarla bu
alandan uzak duruyor. Çünkü onlara da
ağababaları çizdiği sınırda muhalefet
görevi verdi. Oraya kimse gelmiyor.
O nedenle Halkın Kurtuluş Partisi bu
haklı davasının bayraktarlığını yapmaya devam edecektir.
***
İzmir Halkının ilgiyle izlediği, Yoldaşlarımızın yanlarına gelerek kutladığı ve alkışlarla desteklediği eylem, coşkuyla atılan sloganlarla sonlandırıldı.

Samandağ
Değerli Halkımız, aklımızı kullanmalıyız. Kimsenin bizim aklımızla
dalga geçmesine izin vermemeliyiz.
Bakın bir zamanlar, birkaç ay önce
“Avrupa bizi kıskanıyor” demedi mi
bunlar? Ama daha 3 gün önce ne diyor? “Biz ekonomik Kurtuluş Savaşı
veriyoruz” diyor. Kime karşı veriyorsun? Demek ki ekonomik anlamda
işgal altındasın. Ama Kurtuluş Savaşı
vermek senin kitabında yazmaz. Sen
mandacıların torunusun. Sen Ulusal
Kurtuluş Savaşı’nda emperyalistleri
dize getiren Birinci Kuvayimilliyecilere düşmansın. Kurtuluş Savaşı senin
ağzına yakışmaz.
Önümüzdeki günlerde Asgari Ücretin artışı söz konusu. Belki geçtiğimiz
yıllara göre bir miktar daha artırım yapacaklar. Ama 5 bin lira da yapsalar,
6 bin lira da yapsalar İşçi Sınıfının,
emekçi halkın asgari ücreti ya da asgari
yaşam standardı iyileşmez bu gidişle.
Çünkü hep söylüyoruz, alım gücünün değeri hayat pahalılığını belirler.
Kendisi 100 bin liranın üzerinde maaş
alan birisi doların 12,50 liraya çıkma-

Samandağ İlçe Örgütü’nden
Kurtuluş Partili Yoldaşlarımız, “25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”
bildirimizi Samandağ sokaklarında
dağıttılar.

Samandağ Halkına, 25 Kasım’ları
nasıl gördüğümüzü anlattılar. Fıtratında kadın düşmanlığı olan AKP’giller’in Ortaçağcı gericiliğine ve her
türlü zulmüne karşı çocuklarımız için,
emekçi kadınlar olarak mücadele etmekten başka çaremiz yok, dediler.
Partimizin kadına yönelik şiddetin
son bulmasının nasıl mümkün olabileceği konusundaki görüşlerini halkımızla, kadınlarımızla buluşturdular.

Adana
Adana’dan Kurtuluş Partili Yoldaşlarımız, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Parababalarının sömürü düzeninin şiddetini iliklerine dek
hisseden İşçi-Emekçi Kadınlarımızın
yoğun olarak yaşadıkları mahallelerde
halkımızla, kadınlarımızla buluştular.
Ev ev gezerek kadınlarımızın sorunlarını dinlediler.

Adana Seyhan İlçe Yöneticimiz
Ecz. Ayşe Küçükosmanoğlu, Mirabal
Kardeşler’in Faşizme ve kanlı zalim
ABD Emperyalizmine karşı verdikleri
kararlı mücadeleyi anlattı. Bugün de
ülkemizi AB-D Emperyalistleri tarafından iktidara getirilen Ortaçağcı Gerici AKP’nin 19 yıldır yönettiğini, kadınlarımızın başına gelen her belanın,
çektikleri tüm çilelerin, yaşadıkları
zulmün sorumlularının bu Parababalarının sömürü düzeni olduğunu onlarla
paylaştı.
Yoldaş’ımız, kötü yönetim ve başarısız ekonomik politikalar yüzünden,
insanların evlerinde aş değil adeta dert
pişiyor, ayın sonunu getiremeyen yurttaşlar, semt pazarlarında çöpe atılan
ürünleri topluyor, ülkede yaşanan son
döviz yükselişinin ardından adeta bataklığa saplandı. Akaryakıta gelen tarihi zamlar ortada, petrole dayalı diğer
ürünler zam için sırada bekliyor, fırsatçılar iş başında, vatandaş ne yapacağını
şaşırmış, dayanamıyor dedikten sonra
Partimizin kadın sorununa bakışını, kadının kurtuluşunun İşçi Sınıfının kurtuluşundan geçtiğini örneklerle anlattı.
Yoldaşlarımız, ülkemizin en haksever, en halksever, en doğasever partisi
olan HKP’yi Adana’dan Kurtuluş Partili kadınlar olarak halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz, dediler.
25 Kasım 2021
HKP Merkezi
Kadın Çocuk Komitesi
Kurtuluş Partili Kadınlar 25 Kasım bildirimizin tam metni aşağıdadır:
25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Mücadele Günü’nde de
Kadına Yönelik Şiddet ve
Kadın Cinayetleri devam ediyor!
İstanbul Sözleşmesi’nden
çekilmek hukuksuzdur,
yok hükmündedir!
“Çocuklarımızın, bu yoz ve zalim sistemde yetişmesine izin vermeyeceğiz. Bu sisteme karşı savaşmak zorundayız...” diye haykırdı hep
birlikte Dominikli devrimci Mirabal
Kardeşler. Ve korkusuzca örgütlü mücadele ederek, bir diktatörü deviren üç
yiğit kadın olarak Tarihe yazdırdılar
adlarını!
Mirabal Kardeşler’in halklarına
adanmış mücadelesi kime karşıydı?
Faşist diktatör Rafael Trujillo’ya
ve ABD Emperyalizmine... Yiğit Devrimci Che Yoldaş’ın deyişiyle “insan
soyunun baş düşmanı ABD Emperyalizmi”nin desteğiyle, 31 yıl boyunca
iktidarda kalmayı başaran Faşist Trujillo ve bir avuç Parababası zevk ve sefa
içinde yaşarken, tüm Dominik Halkı
açlık, sefalet ve ölüm cehenneminde
kavruluyordu. İşte 3 yiğit kız kardeş,
Mirabal Kardeşler de böylesine halk
düşmanı, zalim, hain bir faşist diktatöre ve onun yarattığı açlık, sefalet, ölüm
cehennemine karşı korkusuzca isyan
ettiler, başkaldırdılar, örgütlendiler.
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Yaşamları boyunca birlikte mücadele eden bu 3 onurlu kız kardeş,
ölüme de birlikte yürüdüler. 25 Kasım
1960’da Faşist Trujillo diktatörlüğü tarafından acımasızca katledildiler! Ancak onları katlederek kurtulacaklarını
sananlar, Tarihte çok kez yaşanmış bir
gerçeği unuttular:
Doğruyla, haklıyla savaşan zalimler eninde sonunda mutlaka yenilir!
Dominik Halkı, Amerika kıtası tarihinin en kanlı, en halk düşmanı faşist
diktatörlerinden, 31 yıl boyunca iktidarda kalan Trujillo’yu, Tarihin çöplüğüne fırlattı!
Mirabal Kardeşler ise Kadına
Yönelik Şiddetin Yok Edilmesi İçin
Uluslararası Mücadele Günü’nün
önderi oldular tüm dünyada!
Biz de Kurtuluş Partili Kadınlar
olarak haykırıyoruz:
Çocuklarımızın, bu yoz ve zalim
sistemde yetişmesine izin vermeyeceğiz!
Parababaları düzeni ve AKPgillerin yarattığı ekonomik kriz,
pandemiyle birlikte katmerlenmiştir. Yaşadığımız süreçte paramızın
ABD doları karşısında Cumhuriyet
tarihimizde görülmemiş oranda ve
hızla değer kaybetmesi; yoksulluğu,
işsizliği, pahalılığı, zammı, zulmü
daha da derinleştirmektedir. Kadına
ve çocuklara uygulanan ekonomik
şiddeti de daha can yakıcı ve dayanılmaz duruma getirmektedir. Fıtratında kadın düşmanlığı olan AKP’giller’in Ortaçağcı gericiliğine ve her
türlü zulmüne karşı çocuklarımız için,
emekçi kadınlar olarak mücadele etmekten başka çaremiz yok!
AB-D Emperyalistleri ve onun yerli işbirlikçisi, Laiklik düşmanı, Ortaçağcı AKP’giller tarafından 19 yıldır
yönetilen ülkemizde kadına yönelik
şiddet yüzde 1400, hatta daha fazla artmıştır. Kadına yönelik şiddet dünya
sıralamasında Türkiye ne yazık ki
en üst sıralarda yer almaktadır.

Çünkü toplum Ortaçağ karanlıklarına sürüklendikçe kadına ve çocuğa
yönelik cinayetler, taciz ve tecavüzler
artar ve artmaya devam ediyor... Buna
karşın, nüfusunun çoğunluğu ateist
olan Hollanda’da kadın cinayetine
rastlanmamaktadır. Kuzey Avrupa ülkelerinde de yok denecek kadar azdır
kadın katliamları.
Çünkü Batı toplumları, burjuva
devrimlerini 15’le 19’uncu Yüzyıl arasında gerçekleştirerek, burjuva ekonomik düzenini, yani kapitalist ekonomiye dayanan toplum biçimini bütünüyle
egemen kılmışlar, Ortaçağ kalıntısı
sınıf ve tabakaları kazıyarak onların
ekonomik hayattaki varlıklarına son
vermişlerdir. Modern sanayileşme ile
birlikte İşçi Sınıfı için cinsiyet ve yaş
farkının önemi kalmamıştır. Kapitalizm tam da bu nedenle, Ortaçağ’ın
Din Derebeyliğinde “namus” adlı uçkur etiketiyle damgalanmış, ev kölesi
durumunda bulunan, toplumda adı
okunmayan kadını da işgücünü satarak
üretime katılan, böylece de artıdeğer
yaratan özgür birey haline getirmiştir.
Bu sebeple de kadına yönelik katliamlar, tecavüzler pek görülmemektedir
oralarda.
Oysa bizim gibi burjuva devrimini 20’nci Yüzyıl’da yani kapitalizmin
dünya çapında devrimci barutunu tükettiği emperyalizm çağında yapan
Doğu Toplumları, devrimlerini hep
yarım bırakmışlardır. Yani Antika Tefeci-Bezirgân Sınıfların egemen olmamakla birlikte toplumda tüm dişleri ve
tırnaklarıyla kanlı canlı biçimde varlığını sürdürmesine göz yummuşlardır,
hatta bunun da ötesinde onunla ittifaka
girmişlerdir. İşte bu sebeple de kadın,
bizde ve bizim gibi toplumlarda işgücünü dilediğince satan ve kapitaliste
artıdeğer yaratan özgür birey olamamıştır tam olarak. Kapitalizm öncesi
toplumlarda olduğu gibi kadın, erkeğin
malı durumundadır bir anlamda. Dolayısıyla da erkeğe tabi olmalıdır, erkeğin emrinden çıkmamalıdır, eğer çıkar

Türkiye’de Çocuk Olmak

B

ugün 20 Kasım “Dünya Çocuk
Hakları Günü”.
1989 yılından bu yana Birleşmiş
Milletler (BM) tarafından kabul edilmiş bulunan ve dünya genelinde çocukların maruz kaldıkları hak ihlallerini gündemde tutmak, çocukları hakları
konusunda bilinçlendirmek ve toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak
amacını taşıyan bir gün… Ne yazık ki
bedenimiz aydınlık ve umut dolu böyle bir güne uyandığında, ruhumuz ve
vicdanlarımız derin bir sızının ağırlığı
altında eziliyor. Çünkü kâğıt üzerinde
kutlanması ilan edilen böyle bir günde
beynimizi ve ruhumuzu şu kahredici
endişeler sarıyor:
* Acaba şu anda mavi gezegenimizde ve Türkiye’de evine ekmek götüremediği için kaç işsiz anne ve babanın çocuğu, düzenli beslenemediği için
açlıktan öldü ya da ölmek üzere?
* Acaba bugün kaç anne; “Sütüm
yok. Çayla insanın sütü olur mu? İki
günden beri tenceremde yemek yok.
Komşularım bir tabak yemek getirecek de çocuklarım yiyecek.” sözleri
ile vicdanlarımıza haykırmakta?
* Acaba bugün yine kaç çocuğumuzun masum bedeni ve ruhu, Ortaçağ
özlemcisi gerici vakıf ve derneklerin
yurtlarında ya da evlerinde tacize, tecavüze, istismara uğruyor?
* Acaba bugün kaybolduktan/kayboldurulduktan sonra kaç masum çocuğumuzun bedenine hunharca karanlık ruhlu, ahlâktan, insanlıktan yoksun
insan suretindeki canavarlar tarafından
kast edilmekte?
* Acaba bugün kaç kız çocuğu,
henüz çocuk yaşta yaşamdan koparılıp babası yaşındaki adamlarla zorla
evlendiriliyor ya da para karşılığında

satılıyor?
* Acaba bugün kaç çocuk; ekonomik, sosyal, dini vb. nedenlerle eğitimini yarıda bırakıyor?
* Acaba bugün kaç çocuğumuz, şu
anda annesi ya da babasıyla çöplerde
yiyecek arıyor?
* Acaba şu anda kaç çocuğumuz;
gökyüzünün maviliğini, küçük bir kuşun kanat çırpışını, dar ve küçücük bir
pencerenin ardında, cezaevinde ya da
ıslah evinde seyretmeye çalışıyor?
* Acaba şu anda kaç çocuk; dünyanın farklı coğrafyalarında AB-D Emperyalistleri ve onların yerli kuklalarının kendi kirli çıkarları için çıkardıkları savaşlarda ölmekte, yaralanmakta
ya da sefalete ve açlığa mahkûm bırakılmakta?

* Acaba şu anda kaç masum çocuğun cansız bedeni, tıpkı 2015 yılında
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kıyıya
vuran Aylan Bebek’in cansız bedeni
gibi, dünyanın herhangi bir ülkesinde
kıyıya vurdu ya da vurmak üzere?
* Acaba şu anda kaç çocuk, Emperyalist Parababalarının ve onların
taşeronlarının tıpkı Suriye’de çıkardığı
savaşta tanık olduğumuz gibi, hayatta
kalmak için aileleriyle birlikte yerlerini yurtlarını terk etmek zorunda kaldı

ise o zaman büyük suç işlemiş sayılır, şiddete uğrar ve hatta öldürülür…
2008’den Kasım 2021’e kadar şüpheli
kadın ölümleri hariç toplam 3.770 kadınımız bu nedenle öldürülmüştür.

İstanbul Sözleşmesi’nden
çekilmek hukuksuzdur,
yok hükmündedir!
Yine kadın düşmanı AKPgiller’in
Reisi, bir gece yarısı karanamesi imzalayıp, bu kararı Resmi Gazetede
yayımlayarak Anayasaya aykırı bir şekilde kadınlarımızı şiddet, tecavüz, taciz ve katliamlardan bir nebze de olsa
koruyan İstanbul Sözleşmesi’nden 20
Mart 2021’de bu nedenle çekildi.

Kadınlarımızı tamamen korunmasız bırakıp, her türlü şiddetin, caniliklerin ateş çemberine atmayı amaçlamaktadır kadın düşmanı Ortaçağcı
AKPgiller böylece. Sıradaki kadın
düşmanı hedefleri ise 6284 sayılı, kadınları koruyan yasayı kaldırmaktır.
Bu yok hükmündeki, hukuksuz kadın düşmanlığı karşısında, Kurtuluş
Partili Kadınlar olarak yerimizde duramazdık ve durmadık!
İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuz bir şekilde çekilmeyi başta üç büyük ilimiz İstanbul, Ankara, İzmir’de
olmak üzere basın açıklamaları ile
hemen protesto ettik! 22 Mart 2021
sabahı Danıştayda ilk Yürütmeyi Durdurma Davasını biz açtık.
3 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul
Sözleşmesi’nden çekilme işleminin
yürütmesinin durdurulması talebine ret
ve kalıyor?
* Acaba şu anda kaç çocuğumuz
yeterli beslenebiliyor, bir bardak süt
içebiliyor?
* Acaba bugün kaç çocuğumuz
hastalandığında bir sağlık kuruluşunda
gerekli tedavi ve bakımı alabildi ya da
şu anda alabiliyor?
* Acaba şu anda kaç çocuğumuz
yeterince ısıtılmış, hijyenik, sağlıklı
bir ev ortamında güne başlayabildi?
* Acaba şu anda kaç engelli ya da
özel bakıma muhtaç çocuğumuz, normal yaşamına sorunsuz devam edebilmekte?
* Acaba şu anda kaç çocuğumuzun
o minicik bedeni ve ruhu, Parababalarının bu sömürü düzeninin çarkları
içinde ucuz işgücü olarak kullanılıyor?
* Acaba şu anda kaç çocuk, annesi
ve babasıyla birlikte geçimini sağlamak üzere ülkemizin çeşitli şehirleri
arasında yedek mevsimlik işçi olarak
göçer hayatı yaşamak zorunda kalıyor?
* Acaba şu anda kaç çocuk, güvencesiz çalıştırıldığı ortamda iş cinayetine kurban gitti ya da gitmek üzere?
* “Acaba”lı sorularımız bitmek bilmiyor. Nasıl bitsin ki?..
Sınıflı bir toplumda yaşıyoruz.
Bir avuç yerli ve yabancı Parababası,
güzelim gezegenimizi kendi sömürü
düzenlerini devam ettirmek için yağmalamakta, vurgun ve talan düzenlerine ne pahasına olursa olsun devam
etmektedir.
Özellikle 2020 yılının başlarından
beri dünyamız ve ülkemiz Kovid-19’un
acı bilançosunu yaşamak zorunda bırakılmıştır. Dünya İşçi Sınıfı ve Emekçi
Halkları ve doğal olarak da Türkiye
İşçi Sınıfı başta gelmek üzere Emekçi
Halkımız açlık; yoksulluk, yoksunluk,
işsizlik ve pahalılık cehenneminde
cayır cayır yanmaktadır. Dolayısıyla
çocuklarımızla ilgili kaygılarımızın ve
Çocuk Hakları meselesinin de sınıfsal
olarak ele alınması gerekmektedir.
Bakınız, Türkiye Devrimi’nin Ön-

oyu veren, AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde
Hukuk Müşavirliği yaparken Cumhurbaşkanlığı kararıyla Danıştaya atanmış, tarafsızlığı şüpheli, objektif karar
vermesi hayatın olağan akışına aykırı
olan Hâkim Lütfiye Akbulut için reddi
hâkim talebinde bulunduk.
25 Eylül 2021’de İstanbul Sözleşmesi’nin hukuksuz feshinin iptali
için Danıştayda açmış olduğumuz
davada yürütmenin durdurulması talebimiz, reddi hakim talebinde
bulunduğumuz AKP’giller’in Hâkiminin de oyuyla, oy çokluğuyla reddedildi.
Ama her ne kadar oy çokluğuyla
yürütmenin durdurulması talebimiz
reddedilmişse de; vicdanlarının sesini dinleyen iki hâkimin, iki gerçek
hukukçunun, çoğunluk kararına karşı
oyları ve gerekçeleri umut vericidir.
AKP’giller’in iktidardan tekerlenme
süreçleri hızlandıkça bu gerçek hâkim
ve savcıların da sayılarının artacağına
inanıyoruz.
27 Eylül 2021’de Danıştayın İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin yürütmesinin durdurulmasını reddetmesini
Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna taşıdık!
“Dairenin yürütmeyi durdurma
ret kararının kaldırılarak, yürütmenin durdurulması kararı verilmesi”ni talep ettik.
İstanbul Sözleşmesi’nden Anayasaya aykırı şekilde çekilinmesine karşı
mücadelemiz fiili ve hukuki eylemlerimizle devam ediyor, edecek!

sal bakmaz, sadece erkek düşmanlığı
yapar. Bu yüzden bir burjuva ideolojisidir.
Oysa Kadın Sorunu sınıfsal bir
sorundur. Kadın, insanın sosyal hayvanlığından kurtulup tamamen insan
olmasıyla ancak kurtulur. Bu da ancak
İşçi Sınıfının kurtuluşuyla, Sosyalizmle mümkündür.
HKP Genel Başkanı Nurullah
Efe (Ankut), “KADIN İnsanlığa Geçiş Tarih Sosyalizm”adlı önemli eserinde, Kadın Sorunu’nu tarihsel olarak
netçe ortaya koyup gerçek anlamda
çözüme kavuşturmuştur:
“İnsan, 1,7 milyon yıl önce insanlık konağına adım attı ama insan
olmadı! Sosyal hayvanlık konağına
adım attı. Sosyal hayvanlığından
kurtulup tamamıyla insan olabilmesi neye bağlıdır? Bütün insanları
maddi açıdan da eşit, özgür, kardeş
görebilmesine bağlıdır. Bunun yolu
da nerden geçiyor? Tüm sosyal eşitsizliklerin toplumdan kaldırılmasından geçiyor. Bunu sağlayan düzen
nedir? Sosyalizmdir. Sınıfsız toplumdur! Başka hiçbir düzen, erkeğin elindeki bu sosyal gücü yok edemez. Kadınla eşitleyemez. Yasalar ne
kadar eşitlenirse eşitlensin…”
Mirabal Kardeşler’in onurlu mücadelesi bugün Kurtuluş Partili Kadınların Sosyalizm mücadelesinde yükseliyor. Kadınlar ve çocuklar olarak
haklıyız ve yeneceğiz!

Peki, kadına şiddet,
kadın cinayetleri,
kadın ve çocuklara yönelik
istismar olaylarının
çözümü için ne yapmalı?

Yaşasın Mirabal Kardeşler’in
Haklı ve Onurlu Mücadelesi!
Kadın-Erkek El Ele Kurtuluş
Partisi’ne!
Kadının Kurtuluşu Ne Şeriatta,
Ne Feminizmde; Kadının Kurtuluşu
Sosyalizmde!
25.11.2021

Feminizm Kadın Sorununu çözebilir mi?
Hayır!
Çünkü Feminizm meseleye sınıfderi Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı, bu
meseleyi nasıl da duru bir şekilde ortaya koymuştur:
“Hangi ülkede hangi çocuğun
kaç lokma ekmek yiyeceğine, servet sahiplerinin bir araya geldikleri
kahvaltılarda ve yemeklerde karar
verilir.”
İşte doğal olarak böylesine çürümüş ve kangrenleşmiş bir düzende
yaşayan çocuklarımız da bu durumdan
etkilenmektedir. Bakınız, Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu tarafından 20
Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de çocuklarımıza tanınan haklardan bazıları
şunlardır:

Bir isme ve vatandaşlığa sahip
olma ve bunu koruma hakkı, yaşama ve gelişme hakkı, sağlık hizmetlerine erişim hakkı, eğitime erişim
hakkı, insana yakışır bir yaşam
standardına erişim hakkı, eğlence,
dinlenme ve kültürel etkinlikler için
zamana sahip olma hakkı, istismar
ve ihmalden korunma hakkı, uyuşturucu bağımlılığından korunma
hakkı, ekonomik sömürüden korunma hakkı, ifade özgürlüğü hakkı ve
düşünce özgürlüğü hakkı…
Yine bu hakların korunması konusunda ilgili sözleşmede ana-babanın
rolü ve sorumluluğu, bunun ihmal
edildiği durumlarda ise devletin rolü
ve sorumluluğu da ele alınmıştır.
Şunu unutmayalım ki çocuklar yetişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik,

Kurtuluş Partili Kadınlar
davranışsal ve psikolojik özelliklere
sahiptir. Ayrıca sürekli büyüme ve gelişme göstermektedirler. Bu gerçeğin
bilince çıkarılması gerekir. Ayrıca çocukların bakımının da bir toplum sorunu olduğunu ve bilimsel yaklaşımlarla
herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi
gerektiğini belirtelim.
Ancak, hem dünyada hem de ülkemizde yerli ve yabancı Parababaları
tarafından yaratılan sömürü, vurgun
ve talan düzeninden en çok çocuklarımız etkilenmektedir. İşte bu yüzden
Kurtuluş Partililer olarak endişeliyiz,
vicdanlarımız acıyor. Ama bir o kadar
da bu sömürü düzenini ortadan kaldırmak için mücadele azmiyle bilenmiş
durumdayız. Toplumumuzda sınıflar
savaşı, ezen-ezilen olduğu sürece de
çocuk haklarında ihlaller yoğun bir şekilde devam edecektir. Dolayısıyla da
çocuk hakları ihlallerine son verecek,
çocukların çocukluklarını yaşayabilecekleri biricik sistemi kurmanın yolu,
bu sınıflı toplumun ortadan kaldırılarak yerine sosyalist bir toplumun inşasından geçmektedir.
İşte insanlık o zaman bu çürümüş
düzenin kokuşmuşluklarından arınacak.
Ve işte o zaman Nazım’ın dediği
gibi
“Çocuklar şeker de yiyebilecek”
ve
Güzel günler göreceğiz çocuklar,
güneşli günler göreceğiz…
Motorları maviliklere süreceğiz
çocuklar,
ışıklı maviliklere süreceğiz…
20 Kasım 2021

HKP
Kadın Çocuk Komitesi
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IMF’siz IMF Reçeteleri ve Dolar:
“Dolsa ne olur, dolmasa ne olur?”
Baştarafı sayfa 20’de
Emperyalist sömürü araçlarından birisi de uluslararası finans kuruluşlarıdır.
Bunların başında ise Uluslararası Para
Fonu (International Monetary Fund),
yani IMF gelir.
IMF, emperyalist sömürünün para
oyunlarıyla sürdürülmesinde koordinasyonu sağlayan bir merkezi örgüt. Zora
düşen ülkelere borç para verir.
Zora düşen ülkelerin zorlanmasının nedeni bellidir. Geri ekonomi, zayıf
üretim gücü, ekonomik dışa bağımlılık,
dolayısıyla cari açık, dış borçlanma vb.
birbirine bağlı kısır döngüdür.
IMF, bu ülkelere ekonominin çarklarının dönmesi için kredi verir, geçici bir
rahatlama sağlar ama karşılığında da acı
reçeteler verir ve bu acı hapların yutulmasını sağlar.
Reçete bellidir: Kemerleri sık, zam
yap, devalüasyon yap, vergileri artır!
Şimdi Tayyipgil’in uyguladığı reçete farklı mı?
Tamamen klasik IMF reçetesi!
Zam var, devalüasyon var, vergi artışı
var. Hem de çok acımasızca…
Diyorlar ki, IMF’ye kucak açmayacağız.
Ama zaten yaptıkları IMF reçetelerini bire bir uygulamak. Milyarali’den
esinlenerek söyleyelim: IMF olsa ne
olur, olmasa ne olur?
Kaldı ki, bu din bezirgânlarının emperyalizmle gizli işler çevirmekte ne kadar mahir oldukları biliniyor. Belki de el
altından IMF ile görüşüyorlar. Bu durum
emperyalizmin de işine geliyor tabiî…
Enflasyon-devalüasyon
sarmalı
en çok da bizim din bezirgânlarının
hoşuna gidiyor. Binyılların sömürü
deneyimiyle Tefeci-Bezirgânlık da fırsatı iyi değerlendiriyor. Üstelik suyun
başındalar!
Merkez Bankası kasasındaki 130
milyar doların deve oluşu, din bezirgânlarının kasalarının büyümesiyle
ilişkilidir. Binali’lerin Milyarali oluşu
böyledir.
Din bezirgânları geçmişi iyi bildiklerinden, ülkeye yüksek faizle sıcak para
girişi durunca ölümlerini görmüşçesine
korktular.
Önce doların TL karşısında yükselişini gizlemek için Merkez Bankası kasalarını boşalttılar. Merkez Bankası kasaları da boşalınca çarkı biraz da “swap” (takas, bir tür para değiş tokuşu) anlaşmaları denilen borçlanma yoluyla çevirdiler.
Şimdi “swap” imkanları da daraldı
ve dolar fırladı.
En son, kendi deyişleriyle “Fetöcü”

Birleşik Arap Emirlikleri’ne Varlık Fonunda yer alan zenginlikleri peşkeş çekerek durumu idare etmeye çabalıyorlar.
Ne kadar ilerleyebilirler? Çok uzun sürmeyeceği kesin.
(Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayyipgil’i bu yola ABD Emperyalizminin
yönlendirdiği de kesin. Çünkü, Trump’ın
danışmanlarından John Bolton’un anılarında (The Room Where It Happened),
bu finansman işlerinin nasıl yürüdüğü
veriliyordu. Papaz Brunson olayında ülkeye döviz girişi kısıtlanınca, Türkiye’ye
büyük miktarda döviz akıtan Katarlıların
da uyarıldığını ve dolar akışının durduğunu ima ediyordu Bolton. Şimdi ABD
Emperyalizmi bu anlaşma karşılığında
Tayyipgil’den kim bilir ne kopardı? Eski
Büyükelçi Şükrü Elekdağ’a göre, kopardıkları Rusya’ya karşı Türkiye’nin
NATO’nun Karadeniz Ortak Deniz
Gücü’nde yer alması. Bizce buna ek
olarak Rusya’ya karşı Ukrayna’ya destek verilmesi, Suriye’de PKK/PYD’nin
devlet örgütlenmesine göz yumulması ve
İdlib’deki katil dinci çetelerin desteklenmesi de var.)
Ekonomiye geri dönelim.
Tayyipgil ekonomideki enflas-

yon-devalüasyon ikilisini dış güçlere
bağlıyor. Amaç halkımızı kandırmak.
Onlara göre doları yükselten dış güçler.
Dolar yükselince her şey otomatikman
yükseliyor. Buna çare yok, demeye getiriyorlar.
Aslında IMF reçetesini uygulamak
için “faiz” kandırmacasına sığınıyorlar.
“Faiz sebep, enflasyon netice” diyerek,
hem olayın özünü gizliyorlar, hem de faize karşıymış gibi görünerek dinci çevrelere propaganda yapmış oluyorlar.
Ya Meclis’teki Beşli Çete?
Onlarsa “Faizi indirdi, böyle oldu”
demeye getiriyorlar ve emperyalizmin
bizim gibi ülkelere dayattığı “Piyasa
Ekonomisi”ni savunuyorlar. Yani, onlar
da işin özüne girmiyorlar.
Böylece Tayyipgil de, Meclisin Beşli
Çetesi de halkımıza “kırk katır mı, kırk
satır mı” dayatmasını yapıyorlar. Bir

HKP’den:

Konya İl Örgütümüz
“Asgari ücretin sefalet ücreti olmasının
nedenleri ve çözüm yolları”
başlıklı konferans gerçekleştirdi

Bu ülkenin en Vatansever, en Halksever, en Haksever Partisi Halkın Kurtuluş Partisi olarak Asgari Ücret adı
altında İşçi Sınıfımıza reva görülen Sefalet Ücretini protesto etmek için basın
açıklamaları gerçekleştiriyor, bildiriler
dağıtıyor, afişler, pullamalar yapıyoruz.
Ve Konferanslar örgütlüyoruz. Partimizin önderliğinde kurulacak Halkın İktidarında Emekçi Halkımızın nasıl gerçek
refaha ulaştıracağımızı anlatıyoruz. Bu
Konferanslardan ilkini Konya İl Örgütü
olarak 21 Kasım 2021 tarihinde Nakliyat-İş Sendikası Konya Bölge Temsilciliği’nde gerçekleştirdik.
Biz Usta’mızdan öğrendik her söze
“Başta İşçi Sınıfımız Gelmek Üzere”
diye başlamayı. Öğrendik ve işçi sınıfı
denizine daldık, Türkiye ve Dünya İşçi
Sınıfı Tarihine işgal, grev, direnişler ve
örgütlenmeler hediye ettik. Gerçekleştirdiğimiz bu konferansımıza da katılanların
ağırlığı Ambar İşçileri kardeşlerimizdi.
Devrimci Sınıf Sendikacılığının Türkiye’deki tek temsilcisi, Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı ve onun öğrencisi İsmet
Demir’in yolundan giden Nakliyat-İş
Sendikamızla birlikte kölelik koşullarında çalışmaktan kurtulan, örgütlülükle
Parababalarının yenilebileceğini öğrenen
Ambar İşçileri büyük bir ilgiyle dinledi-

ler Konferansımızı.
Alanlarda haykırdığımız sloganlarımızdandır, “İşçi Gençlik Elele, Kurtuluş Partisine”. Bu Konferansımızda
da Aydın Gençlikten Yoldaşlarımız da
Ambar İşçileri kardeşlerimizin yanında
yerlerini aldılar. Kamu Emekçisi Yoldaşlarımız, sadece çalıştığı işyerinden
emekli olan ama mücadeleye ömürlerini
vakfeden yoldaşlarımız da aramızdaydı.
Konya İl Örgütü Yöneticimiz Nurgül Kuşçu Yoldaş yaptı Konferansımızın
açılış konuşmasını. Nurgül Yoldaş; Asgari Ücretin ne kadar olması gerektiğini,
özellikle son dönemlerde bütün mal ve
hizmetlere yapılan zamlardan bahsederek mevcut asgari ücretin açlık sınırının
altında kaldığını, gerçek enflasyonun ise
% 50’lerde olduğunu aktardı.
Nurgül Yoldaş’ımız konuşmasını
yapmak üzere sözü HKP İstanbul İl Yöneticisi ve Nakliyat-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Mehrali Yücedağ Yoldaş’a bıraktı.
Mehrali Yoldaş konuşmasında;
Asgari Ücretin bir işçinin ve ailesinin
barınma, ulaşım, sağlık, beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak bir ücret olması
gerektiğini, şu anda verilmiş olan asgari
ücretin AGİ de dahil olmak üzere açlık
sınırının altında kaldığını, Asgari Ücret

bakıma halkımıza “ölümlerden ölüm
beğen”, diyorlar.
Çünkü, her iki görüş de halkımızın
sömürülmesini ve yoksullaşmasını getiren kandırmacalar.
Tayyipgil, yıllardan beri dünyanın
en yüksek faiz oranlarını uyguladı.
Böylece sıcak para ülkeye girdi ve halkımızın zenginlikleri, bu sıcak paraya
faiz olarak sunuldu.
Bu yol tıkanır gibi olunca, bu kez
tersinden faizi indirip yüksek dolar
kuru ve pahalılık ile sömürüyü sürdürüyorlar.
Peki işin özü ne, denecek.
İşin özünde ekonomimiz dışa bağımlı. Özellikle 1950’lerden beri gittikçe
artan bir dışa bağımlılık söz konusu. Devalüasyon durumunda, dışa bağımlı ekonomide ekonominin çarkları dönecekse,
ülkeye her ithal edilen mal daha pahalı,
her ihraç edilen mal ise daha ucuza ihraç
edilecek demektir. Bu da hayat pahalılığı
anlamına gelir. Sömürünün diğer boyutudur.
Üstelik, her iki sömürü durumunda da işsizlik kaçınılmazdır.
Özetle halkımız yüksek faiz kırk katırı ile yüksek dolar kırk satırı arasında
ikileme düşürülmektedir.
Bu burjuva bezirgân partilere göre
devalüasyona, işsizliğe, pahalılığa çare
yok. Öyle de olsa, böyle de olsa yoksulluk, hayat pahalılığı, devalüasyon ve işsizlik kaçınılmaz, demek
istiyorlar. İşin özünü, işsizlik, pahalılık ve devalüasyonun gerçek
nedenlerini gizliyorlar ve halkımızı
çaresizliğe sürüklüyorlar. Sömürü
kaçınılmaz demek istiyorlar. Halkımıza gerçek nedenleri gizleyerek
domuzuna çaresizliği, çözümsüzlüğü dayatıyorlar.
Nitekim emekçilerimizin sömürülmesi öylesine büyük ki…
Bu yıl Uluslararası Sendika
Konfederasyonu (International Trade
Union Confederation, ITUC) tarafından
yayımlanan “Küresel Haklar İndeksi”ne (2021 ITUC Global Rights Index)
göre Türkiye, dünyadaki en kötü 10
ülke arasında yer alıyor. Sömürünün
boyutu bu derece yüksek.
Türkiye dışında emekçi hakları açısından en kötü diğer 9 ülkeyse şunlar:
Bengladeş, Beyaz Rusya, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Honduras, Myanmar,
Filipinler ve Zimbabve (https://files.
mutualcdn.com/ituc/files/ITUC_GlobalRightsIndex_2021_EN_Final.pdf).
ITUC’un 2020 Küresel Haklar İndeksi’nde ise; “Türkiye, sendikacılara karşı dünyadaki en düşmanca tutum içindeki ülkelerden birisi olarak
kalmayı sürdürdü”, ifadesi yer alıyor
(https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_
globalrightsindex_2020_en.pdf).
(Biz bu düşmanlığın tabiî ki, gerçek,

devrimci sendikacılara karşı olduğunu
biliyoruz. Yoksa sarı sendikacılar için
ortalık süt liman!)
Üstelik, bu durum 2015’den beri
süregeliyor. Yani, Türkiye yedi yıldan
beri emekçiler ve devrimci sendikacılığa düşmanlık açısından en kötü on
ülke arasında…
Bu ekonomik zorluklar içinde işsizlik ve hayat pahalılığından ezilen halkımıza Tayyip şürekâsı komik önerilerde bulunuyor: “Porsiyonları azaltın”
(Emine Erdoğan); “iki kilo et yerine
yarım kilo alın, domatesi iki kilo değil, 2 tane alın, 1 kilo biber alacağınıza
3 tane alın” (AKP Elazığ Milletvekili
Zülfü Demirbağ); “Doğal gaza zam
gelmiştir ama mini mini gelmiştir…
“Porsiyonların küçültülmesinde ise
peygamber efendimiz ‘midenin 3’te
1’ine sıvı, 3’te 1’ine yiyecek, 3’te 1’ini
ise boş bırakın’ diyor” (AKP Konya
Milletvekili Hüsniye Erdoğan); “halkın
midesine kuru ekmek giriyor, demek
ki aç değil” (AKP Denizli Milletvekili
Şahin Tin) gibi…
Böylesine halktan kopmuşlar... Saray
yaşamı ve tatlı sömürünün getirdiği körlük, diyebiliriz.
Aslında din bezirgânlarının dedikleri, ettikleri 18. Yüzyıl sonlarının Fransa’sında olup bitenleri çağrıştırıyor.
Ne diyelim? “Yolun sonu görünüyor”…
Büyük Fransız İhtilali öncesinde
halk açlıktan yakınınca, Fransa Kralı
XVI. Louis’nin karısı Kraliçe Marie
Antoinette’in de, şikâyetçi halka; “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler”,
dediği rivayet edilir. Hem kralın, hem de
kraliçenin giyotin ile idam edildiği malum…
Büyük Fransız Devrimi, bir burjuva
devrimiydi. Burjuvazi halk yığınlarını

Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında
yapmış oldukları toplantıların sadece bir
ortaoyunundan ibaret olduğunu, halklarımızın bu toplantılarla kandırıldığını ve
aldatıldığını, Asgari Ücretin yalnızca yıl
sonunda değil tüm yıl boyunca alanlarda
verilen mücadelelerin gücüyle arttırılabileceğini, bunun da sadece Partimiz
HKP tarafından yapıldığını, diğer siyasi
partilerin ve sendikaların bu netlikte, bu
kararlılıkta ve bu sistematikte mücadele
vermediklerini belirtti.
Mehrali Yoldaş Partimizin Programından da yaptığı aktarmalarla Partimizin önderliğinde kurulacak Halkın İktida-

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.” maddesini anlattı.
Yoldaşımız; Halkın Kurtuluş Partisi’nin alanlarda yapmış olduğu basın
açıklamalarında asgari ücretin 10.000
TL olması gerektiğini, halkımızın işsizlik ve pahalılık cehenneminde yandığını
söyleyerek çözümün Partimiz saflarında
örgütlenmekten geçtiğini, gerçek kurtuluşun Demokratik Halk İktidarında
gerçekleşeceğini dile getirerek sözlerini
noktaladı.
Mehrali Yoldaş’ın sunumunun ardından söz alan Partimiz MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş, Devrimci Sınıf Sendikacılığının ülkemizdeki tek temsilcisi
Nakliyat-İş Sendikası’nın bu özelliğinin,
yöneticilerinin Partimizin İlk Genel Başkanı Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın öğrencileri olmasından, Usta’mızın öğrencisi
İsmet Demir Yoldaş’ın mücadelesini benimsemiş olmalarından kaynaklandığını
dile getirdi. Ayrıca Nakliyat-İş Sendikası’nın yöneticilerinin Partili olmalarının,
Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut’un
hep söylediği ve Yoldaşlarına öğütlediği
Cesaret vatanına sahip olmalarının, işgal-grev-direnişlerinin arkasındaki güç
olduğunu söyledi. Sendika yöneticilerinin ortalama işçi ücretinin üzerinde ücret
almamaları ilkesini Nakliyat-İş’in tüzüğüne koyduğunu, bu tüzük maddesinin
Nakliyat-İş’i diğer bütün sendikalardan
farklı ve mücadeleci kıldığını aktardı.

rında yapılacakları anlattı. Ve Programımızdan “ÜCRET: Asgari ücret normal
geçim endeksinden aşağı düşmeyecek.
Günümüzde uygulanmakta olan asgari ücretin böylece 4 mislinden fazla bir
artış sağlanmış olacak. Normal geçim
endeksi de üretimimizin verimindeki artışa paralel olarak yükseltilecek.
Kişi emeğinin, sağlığının ve ulusal
verimliliğin zararına olan prim usulü
kaldırılacak. Ücretler, her hafta başı
muntazam ödenecek. Genel tatil gün-

Marie Antoinette (1755-1793)

arkasına alarak bu devrimi gerçekleştirmişti. Ancak, iktidara gelince gericileşmiş, kapitalist sömürüyü dayatmış,
demokratik halk iktidarı arayışlarını ise
kanla bastırmıştı.

Türkiye’de yaşanacak devrim ise
sosyalizme yürüyen bir Demokratik
Halk Devrimi olmak zorundadır.
Çünkü halkımıza ne kırk katır, ne de
kırk satır dayatmasını yapmaksızın enflasyon-devalüasyon sorununu çözecek
tek yönetim biçimi Demokratik Halk
İktidarıdır; “herkesten yeteneğine göre,
herkese emeğinin karşılığında”, diyen
sosyalizmdir.
Halkımıza bu yolu gösterecek öğretmenler ise İşçi Sınıfımız ve Gerçek Devrimcilerdir.
Yazımızı, 27 Mayıs Devrimcilerinden Suphi Karaman’ın oğlu Suay
Karaman’ın “24 Kasım Öğretmenler
Günü” için yazdığı şiiri ile tamamlayalım:
Sana kızıyorum öğretmenim.
Elimde değil,
Kızıyorum işte!
Bana dünyanın nasıl döndüğünü
öğrettin öğretmenim,
İçinde dönen dolapları öğretmedin.
Pamuğu öğrettin,
Tohumu, yaprağı ve çiçeğini.
Ya onları toplayan nasırlı ellerini
yoksulların!
Öğretmenim,
Madenleri öğrettin,
Bizde ve dünyada nasıl çıkarıldığını öğrettin.
Teşekkür ederim.
Kimin çıkardığını, oradan aslan
payını kimin aldığını,
İşbirlikçilerini, vatan hainlerini
neden öğretmedin?
Sivrisineği, tahtakurusunu,
Tenimde kanımı emen hayvanları
öğrettin.
Kendimi korumaya çalışıyorum,
Ve sana teşekkür ediyorum.
Bizde insanlar da kan emermiş,
Vampirden, keneden beter!
Evet öğretmenim,
Kanımızı emen, bizi iliklerimize
kadar soyan,
Emperyalizmi diyorum,
Neden öğretmedin, neden?
İşte bu yüzden sana kızıyorum öğretmenim.
Elimde değil!
Suay Karaman q

Nihai anlamda kurtuluşun Partimiz saflarında mücadele ile gerçekleşeceğini dile
getirdi Yoldaşımız.
Son sözü alan Partimiz MYK Üyesi
ve aynı zamanda Nakliyat-İş Örgütlenme
Daire Başkanı Mehmet Ünver Yoldaş,
Asgari Ücret adı altında İşçi Sınıfımıza
reva görülen Sefalet Ücretine karşı mücadelelerinin artarak devam edeceğini
dile getirdi. Konya İl Örgütü olarak da
Ambar İşçileriyle birlikte bu mücadelede
hep var olacaklarını söyledi.
Sefalet Ücretine karşı mücadelemiz
devam edecek.
Hiç durmayacağız, bilimli-bilinçli-inançlı-kararlı mücadelemizle bıkmadan,
usanmadan, yılmadan, sefalet ücretini
teşhir etmeye, insanca yaşanacak ücretin
ne olması gerektiğini ve gerçek kurtuluşa, siyasi ve ekonomik özgürlüğe sadece
Halkın İktidarında ulaşılabileceğini anlatmaya devam edeceğiz.
Anlatacağız, aydınlatacağız, mücadele edeceğiz, İşçi Sınıfı denizinde damla olacağız, başta İşçi Sınıfımız gelmek
üzere Halkımızı örgütleyeceğiz. Vatan
aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan korkar hale gelmektense ölmeyi yeğ
tutacağız. Cesaret Vatanımızı hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Usta’mız gibi,
önderlerimiz gibi…
Ve zafer gelecek İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın ardından. Yani nihai kurtuluş,
yani Halkın İktidarı…
O günler gelecek...
21 Kasım 2021
HKP Konya İl Örgütü

17

Yıl: 17 / Sayı: 166 / 1 Aralık 2021

HKP’den:

“Asgari Ücret Sefalet Ücreti olmasın! İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret olsun”
talebimizi Türkiye’nin dört bir yanında yaptığımız eylemlerle haykırdık!

HKP’den:

Partimizin Asgari Ücret Ortaoyununu teşhir etme, bugünün şartlarında
hakkaniyetli Asgari Ücretin ne kadar olması gerektiğini nedenleriyle
birlikte halkımıza anlatma çalışmaları devam ediyor:
Bugün de Ankara ve Bursa’da basın açıklamaları gerçekleştirdik
Halkın Kurtuluş Partisi olarak Ankara Kızılay’da, “Sefalet Ücreti Değil, İnsanca Yaşanacak Ücret İstiyoruz” sloganı ile eylem yaptık. Yapılan
açıklamada, “1 Ocak 2021’de asgari
ücret 380 dolar ediyorken, bugün ise
250 dolar ediyor. Yaklaşık 130 dolar
kayıp var bunun TL karşılığı yaklaşık 1.469 liradır” denildi.

gücü her geçen gün azalmaktadır.
İşsizlik ise almış başını gitmiştir, iş
bulabilenlerde 2.825 liralık sefalet
ücretine mahkûm edilmektedir. 1
Ocak 2021’de asgari ücret 380 dolar ediyorken, bugün ise 250 dolar
ediyor. Yaklaşık 130 dolar kayıp var
bunun TL karşılığı yaklaşık 1.469 liradır. Bu rakamlar bile Asgari Ücret
ile çalışmak zorunda bırakılan mil-

Basın açıklamasını HKP İşçi Komitesi üyesi Ahmet Erdem Yoldaş
gerçekleştirdi. AKP iktidarı döneminde işsizliğin ve pahalılığın arttığını
vurgulayan Erdem, “Öyle ki Halkımız
sadece Ekim ayının 13 gününe zam
haberleriyle uyandı. Ekim ayının son
gününde elektrik üreten santrallerin
kullandığı doğalgaza %47, sanayide
kullanılan doğalgaza %48 zam yapıldı.
Bu da demektir ki halkımızın cebinden
daha çok para çıkacak” dedi.
Erdem, Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre halkın alım gücünün
düştüğünü belirtti. Erdem, “TÜİK’in
yalancı rakamları bile %20 enflasyon demektedir. Oysa 2022 yılında vergi, harç ve cezalara %36.20
oranında zam yapmayı düşünüyorlar. Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG’a göre ise enflasyon
%49,87’dir. Emekçi halkımızın alım

yonlarca insanımızın içler acısı durumunu ortaya koymaktadır. Ayrıca
Avro bazında Asgari Ücrette Avrupa
sonuncusuyuz. Yani Avrupa’da en
düşük Asgari Ücreti veren bir ülkeyiz” ifadelerini kullandı.
Erdem, AKP iktidarının sermaye
yanlısı politikaları ile sermaye çevrelerini daha da zenginleştirdiğini vurguladı. Araştırmalara göre Ekim ayı için
dört kişilik bir ailenin açlık sınırının
3093 TL, yoksulluk sınırının ise 10 bin
TL’nin üstüne çıktığını belirten Erdem,
“Yani dört kişilik bir ailenin karın
tokluğu için şu anda uygulanan asgari ücretin üzerine en az 270 TL
daha eklenmesi gerekiyor. Kaldı ki
vergi dilimleri yükseltilmediği için
asgari ücretlinin ödediği vergi %20
’lere kadar çıkmaktadır. Adaletli bir
gelir dağılımı olmadığı gibi, adaletli
bir vergi dağılımı da yoktur” dedi.
Asgari Ücreti belirleyen kişilerin

Ankara

HKP’den:

“Asgari Ücret Sefalet Ücreti olmasın!
İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret olsun”
talebimizi bu kez Kadıköy’den haykırdık!

Partimiz 2022 Ocak ayında uygulanacak yeni asgari ücretin, insanca
yaşayabilecek bir ücret olması için aylar öncesinden çalışmalarına başladı.
Basın açıklamaları yaparak, bildiriler
dağıtarak hem halkımızı bilinçlendiriyoruz hem de AKP’giller’in işçi ve
emekçi düşmanlığını, Asgari Ücrete
yapılacak zam oranını belirleyecek komisyonu teşhir ediyoruz, bu ortaoyunundan halkımız lehine asla bir sonuç
çıkmayacağını dile getirerek “Asgari
Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!” diyoruz.
Bu çalışmalarımız kapsamında bu
kez de İstanbul Kadıköy’de bir basın
açıklaması yaparak asgari ücretin belirlenmesinin bir ortaoyunu olduğunu
ve Partimizin Asgari Ücretin belirlenmesi konusundaki en doğru yaklaşımını halkımızla paylaştık.
Basın açıklamasını Partimizin Gebze İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Murat
Kızıltaş Yoldaş’ımız gerçekleştirdi.
Murat Kızıltaş Yoldaş’ımız konuşmasında, AKP’giller’in uyguladıkları
zulüm politikalarıyla emekçi halkımı-

za cehennemi yaşattığını ve her geçen gün halkımızı İşsizlik ve
Pahalılık Cehenneminde inim
inim inletmeye devam ettiğini
belirtti.
Özellikle temel tüketim
ürünlerine %50 oranında yapılan zamlarla halkımızın cebinden daha çok para çıktığını
söyledi. Yoldaşımız konuşmasında “TÜİK’in yalancı rakamları bile yüzde 20 enflasyon demektedir. Oysa 2022
yılında vergi, harç ve cezalara yüzde 36.20 oranında
zam yapmayı düşünüyorlar.
Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG’a göre ise enflasyon
yüzde 49.87. Yani gerçekte enflasyon
%50 civarındadır.” İfadelerini kullandı. Artan işsizlikle birlikte iş bulabilenlerin de 2.825 liralık Sefalet Ücretine mahkûm edildiğini dile getirdi.
Avrupa’da en düşük Asgari Ücret veren ülkeyiz, diyen Yoldaşımız
AKP’giller’in, yandaşlarının zenginliklerine zenginlik kattığını ama

100 binlerce TL maaş aldığını hatırlatan Erdem, “Onlar için hava hoş, onlar için işsizlik, pahalılık sorun değil.
Halkımızın deyimi ile ‘Tok açın halinden anlamıyor’. Onlar için varsa,
yoksa parababalarının sömürü ve
soygun düzeninin devamıdır. Efendilerine hizmette kusur etmemektir”
dedi.
Erdem açıklamasının devamında
şu ifadelere yer verdi:
“Onun için diyoruz ki, bu soygunlar, vurgunlar düzeni değişmelidir. Yerine Halkın İktidarı kurulmalıdır. Bunu yapacak olan bu ülkenin
tek ve gerçek yurtsever partisi Halkın Kurtuluş Partisi’dir. Ancak o zaman halkımız işsizliliği ve pahalılığı
yaratan parababalarının sömürü ve
soygun düzeninden kurtulur. O zaman bu zulüm politikaları sona erer
ve emekçi halkımız refah içinde yaşar.”
HKP Genel Merkezi önünde “Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın,
İnsanca Yaşanacak Ücret İstiyoruz”
pankartının açıldığı, sık sık “Sefalet
Ücreti İstemiyoruz”, “Zam Zam
Zam Ucuzluk Ne Zaman?” sloganlarının atıldığı eyleme halkımız yoğun
ilgi gösterdi.

Bursa

Halkın Kurtuluş Partisi Bursa İl
Örgütü olarak Asgari Ücretle ilgili
“Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın, İnsanca Yaşam Ücreti Olsun!”
sloganı ile Kent Meydanı’nda saat
13.30’da basın açıklaması yaptık. Basın açıklaması öncesi ve sonrası Bursa
halkına bildirilerimizi dağıttık.
Basın açıklamasını HKP Bursa İl
Başkanı Halil Ağırgöl Yoldaş yaptı.
Halil Ağırgöl yaptığı konuşmada
şu ifadelere yer verdi:
Değerli Halkımız,
İktidar edildiklerinden bu yana yerli-yabancı Parababaları ile el ele veren
AKP’giller ve şürekâsı her geçen gün
halkımızı İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminde inim inim inletiyor. Öyle ki
halkımız sadece Ekim ayının 13 günüemekçi halkımızı İşsizlik ve Pahalılık
Cehenneminde yaktığını belirtti. Ekim
Ayı için dört kişilik bir ailenin açlık
sınırının 3.093 TL, yoksulluk sınırının
ise 10 bin TL’nin üstüne çıktığını, bugün Asgari Ücreti belirleyenlerin ise
100 binlerce liralık maaşlar aldığını,

onlara göre havanın hoş olduğunu,
onların tek amacının, Parababalarının
sömürü ve soygun düzeninin devamını
sağlamak olduğunu ifade etti.
Yoldaş’ımız AKP’giller’in efendilerine hizmette kusur etmediğini
belirterek “Onun için diyoruz ki, bu
soygunlar, vurgunlar düzeni değişmelidir. Yerine Halkın İktidarı ku-

ne zam haberleriyle uyandı. Ekim ayının son gününde Elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaza %47, sanayide kullanılan doğalgaza %48 zam
yapıldı. Bu da demektir ki halkımızın
cebinden daha çok para çıkacak.
Diğer yandan ekim ayı enflasyon
rakamları da gösteriyor ki halkımızın
alım gücü sürekli düşüyor. TÜİK’in
yalancı rakamları bile %20 enflasyon
demektedir. Oysa 2022 yılında vergi,
harç ve cezalara %36.20 oranında zam
yapmayı düşünüyorlar. Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG’a göre ise enflasyon %49,87’dir. Emekçi halkımızın
alım gücü her geçen gün azalmaktadır.
İşsizlik ise almış başını gitmiştir,
iş bulabilenler de 2.825 liralık Sefalet Ücretine mahkûm edilmektedir. 1
Ocak 2021’de asgari ücret 380 dolar
ediyorken, bugün ise 250 dolar ediyor.
Yaklaşık 130 dolar kayıp var, bunun
TL karşılığı yaklaşık 1.469 liradır. Bu
rakamlar bile Asgari Ücret ile çalışmak
zorunda bırakılan milyonlarca insanımızın içler acısı durumunu ortaya koymaktadır. Ayrıca Avro bazında Asgari
Ücrette Avrupa sonuncusuyuz. Yani
Avrupa’da en düşük Asgari Ücreti veren bir ülkeyiz.
Değerli Halkımız;
AKP’giller uyguladığı sermaye
yanlısı politikalar ile sermaye çevrelerini daha da zenginleştirirken emekçi
halkımızı İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminde yakıyor. Yapılan son araştırmalara göre Ekim ayı için dört kişilik
bir ailenin açlık sınırı 3093 TL, yoksulluk sınırı ise 10 bin TL’nin üstüne
çıkmıştır. Yani dört kişilik bir ailenin
karın tokluğu için şu anda uygulanan
Asgari Ücretin üzerine en az 270 TL
rulmalıdır. Bunu yapacak olan Partimizdir. Bu ülkenin tek ve gerçek
yurtsever partisi, Halkın Kurtuluş
Partisi’dir. Ancak o zaman halkımız
İşsizlik ve Pahalılığı yaratan Parababalarının sömürü ve soygun düzeninden kurtulur. O zaman bu zulüm
politikaları sona erer ve emekçi hal-

kımız refah içinde yaşar” dedi.
Yoldaş’ımız; hür, güçlü, mutlu Türkiye için halkımızı Partimiz saflarında
örgütlü mücadeleye çağırarak sözlerini
bitirdi.
Eylem boyunca “İşsizliğe, Pahalılığa, Zamma Zulme Son”, “AKP,
İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm Demektir”, “Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz”, “Gün Gelecek, Devran Dö-

daha eklenmesi gerekiyor. Kaldı ki
vergi dilimleri yükseltilmediği için
Asgari Ücretlinin ödediği vergi %20
’lere kadar çıkmaktadır. Adaletli bir
gelir dağılımı olmadığı gibi, adaletli
bir vergi dağılımı da yoktur.
Bugün Asgari Ücreti belirleyenler
100 binlerce liralık maaşlar almaktadır. Onlar için hava hoş, onlar için
İşsizlik, Pahalılık sorun değil. Halkımızın deyimi ile “Tok açın halinden
anlamıyor”. Onlar için varsa, yoksa
Parababalarının sömürü ve soygun
düzeninin devamıdır. Efendilerine hizmette kusur etmemektir.
Onun için diyoruz ki, bu soygunlar,
vurgunlar düzeni değişmelidir. Yerine
Halkın İktidarı kurulmalıdır. Bunu yapacak olan bu ülkenin tek ve gerçek
yurtsever partisi Halkın Kurtuluş Partisi’dir. Ancak o zaman halkımız İşsizliği ve Pahalılığı yaratan Parababalarının sömürü ve soygun düzeninden
kurtulur. O zaman bu zulüm politikaları sona erer ve emekçi halkımız refah
içinde yaşar.
Halil Yoldaş bu sözleriyle halkımızı bu vurgun ve soygun düzenine karşı
Halkın Kurtuluş Partisi saflarında örgütlenerek mücadele etmeye çağırdı.
Basın açıklaması sırasında sık sık
“İşsizliğe, Pahalılığa, Zama Zulme
Son”, “Zam Zam Ucuzluk Ne Zaman”, “İnsanca Yaşanacak Ücret
İstiyoruz” ve “Halkın Partisi Kurtuluş Partisi” sloganları atıldı.
21 Kasım 2021

Ankara ve Bursa’dan
HKP’liler
necek, AKP Halka Hesap Verecek”,
“İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Zam Zam Zam, Ucuzluk Ne
zaman”, “Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın” sloganlarımızı haykırdık.
Kadıköy’de bulunan halkımızın
ilgiyle dinlediği, izlediği basın açıklamasına zaman zaman halkımız da alkışlarla destek oldu.
Basın açıklaması sonrasında Asgari Ücretin, günümüz
şartlarında net 10.000 TL olması gerektiğini nedenleri ile
açıklayan bildirilerimizi halkımıza dağıttık, ayrıca Kurtuluş
Yolu Gazetemizi halkımızla
buluşturduk.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
Kahrolsun İşsizliği Ve
Pahalılığı Yaratan Parababalarının Sömürü ve Soygun
Düzeni!
Sefalet Ücreti Değil, İnsanca Yaşanacak Ücret İstiyoruz!
Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!
Gün Gelecek Devran Dönecek
AKP Halka Hesap Verecek!
14 Kasım 2021
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HKP’den:

HKP İzmir İşçi Komitesi bir kez daha
“Asgari Ücret İnsanca Yaşanacak
Bir Ücret Olmalıdır”, dedi!

Partimiz Merkezi İşçi Örgütleri Komitesi’nin “Asgari Ücret Ortaoyununa
karşı İnsanca Bir Yaşam Ücreti” şiarıyla
yürüttüğü eylemler çerçevesinde, HKP
İzmir İşçi Komitesi olarak 06 Kasım
2021 Cumartesi saat 15:00’te İzmir’de
Konak Kemeraltı girişinde “Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın” eylemimizi
gerçekleştirdik.
Eylem alanında “Sefalet Ücretine, Kölece Çalıştırılma Düzenine ve
Taşeron Cehennemine Karşı Yaşasın
Örgütlü Mücadelemiz”, “Sefalet Ücretlerine ve Acımasız Zamlara Karşı
HKP saflarında Örgütlü Mücadeleye”
pankartlarımızı açtık, parti bayraklarımızı dalgalandırdık. “İşçilerin Birliği
Sermayeyi Yenecek”, “ Halkın İktidarında Asgari Ücret Asgari Geçim Endeksinden Aşağı Olmayacak” dövizlerimize sloganlarımız eşlik etti. Eylem
boyunca “İşsizliğe, Pahalılığa, Zamma
Zulme Son”, “AKP, İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm demektir!”, “Halkız,
Haklıyız, Yeneceğiz” sloganlarımızı
haykırdık.
İşçi Komitemiz adına konuşmayı
Yusuf Gençer Yoldaş yaptı. Gençer, konuşmasına;
“İktidar edildiklerinden bu yana yerli-yabancı Parababaları ile el ele veren
AKP’giller ve şürekâsı, her geçen gün
halkımızı İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminde inim inim inletiyor. Öyle ki sadece Ekim ayında 13 kere zam yapıldı.
En son sanayide ve elektrik üretiminde
yüzde 50’ye varan doğalgaz zamları yaptılar. Bu da demektir ki halkın cebinden
daha çok para çıkacaktır.
Diğer yandan Ekim ayı enflasyon rakamları da gösteriyor ki halkımızın alım
gücü sürekli düşüyor. TÜİK’in yalancı
rakamları bile yüzde 20 enflasyon demektedir. Oysa 2022 yılında vergi, harç
ve cezalara yüzde 36.20 oranında zam
yapmayı düşünüyorlar. Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG’a göre ise enflasyon yüzde 49.87 yani gerçekte enflasyon
yüzde 50 civarındadır. Bu da demektir
ki emekçi haklarımızın alım gücü yüzde 50 azalmıştır. İşsizlik ise almış başını gitmiştir, iş bulabilenler 2825 liralık
Sefalet Ücretine mahkûm edilmiştir. 1
Ocak 2021’de asgari ücret 380 dolar
ediyorken, bugün ise 291 dolar ediyor.
Yaklaşık 90 dolar kayıp var. Bunun TL
karşılığı yaklaşık 900 liradır. Bu rakamlar bile Asgari Ücretle çalışmak zorunda
bırakılan milyonlarca insanımızın içler
acısı durumunu ortaya koymaktadır. Ayrıca Euro bazında Asgari Ücrette Avrupa
sonuncusuyuz. Yani Avrupa’da en düşük
Asgari Ücreti veren bir ülkeyiz”, diyerek
başladı.
Gençer konuşmasına şöyle devam
etti:
“Değerli halkımız, AKP’giller uy-

guladığı sermaye yanlısı politikalar ile,
sermaye çevrelerini daha da zenginleştirirken emekçi halkımızı İşsizlik ve
Pahalılık Cehenneminde yakıyor. Yapılan son araştırmalara göre Ekim ayı için
dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3093
TL, yoksulluk sınırı ise 10 bin TL’nin

üstüne çıkmıştır. Yani dört kişilik bir ailenin karın tokluğu için şu anda uygulanan Asgari Ücretin üzerine en az 270 TL
daha eklenmesi gerekiyor. Kaldı ki vergi dilimleri yükseltilmediği için Asgari
Ücretlinin ödediği vergi yüzde 20’lere
kadar çıkmaktadır. Adaletli bir gelir dağılımı olmadığı gibi, adaletli bir vergi
dağılımı da yoktur.
“Bugün Asgari Ücreti belirleyenler
100 binlerce liralık maaşlar almaktadır.
Onlar için hava hoş, onlar için İşssizlik,
Pahalılık sorun değil. Halkımızın deyimi
ile ‘Tok açın halinden anlamıyor’. Onlar
için varsa yoksa Parababalarının sömürü
ve soygun düzeninin devamıdır. Efendilerine hizmette kusur etmemektir.”
Gençer konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:
“Onun için diyoruz ki, bu soygunlar,
vurgunlar düzeni değişmelidir. Yerine
Halkın İktidarı kurulmalıdır. Bunu yapacak olan partimizdir. Bu ülkenin tek ve
gerçek yurtsever partisi, Halkın Kurtuluş Partisi’dir. Ancak o zaman halkımız
İşsizlik ve Pahalılığı yaratan Parababalarının sömürü ve soygun düzeninden
kurtulur. O zaman bu zulüm politikaları
sona erer ve emekçi halkımız refah içinde yaşar.
“Hür, güçlü mutlu Türkiye için halkımızı partimiz saflarında örgütlü mücadeleye çağırıyoruz.
“Halkız, Haklıyız Yeneceğiz!
“Kahrolsun İşsizliği ve Pahalılığı yaratan Parababalarının sömürü ve soygun
düzeni!”
Yusuf Gençer Yoldaş’ın ardından
sözü Partimiz Genel Sekreter Yardımcısı
ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak
Yoldaş aldı.
Çolak, konuşmasında şunları söyledi:

Neden?
Çünkü toplumda o kadar bir korku
iklimi yarattılar ki, en meşru taleplerin
gündeme getirilmesi rahatsız ediyor devleti.
Peki, Asgari Ücret, biraz önce Yusuf
Yoldaş’ımızın da anlattığı düzeyde iken
bu devletin yönetim mekanizmasında
olanlar ne kadar ücret alıyor?
Önce en tepedekinin, daha yeni maaşına yapılan zammı belirtelim. Geçinemiyormuş beyefendi! Saraylarda oturuyor, gariban işçinin yaptığı gibi elektrik,
su, telefon harcaması yok. Kira gideri
yok, yani kişisel hiçbir harcaması yok.
Maaşını 100.000 TL’nin üzerine çıkarttı.
Bunun kararını veren de kendisi.
Peki, milletvekilleri ne alıyor?
Daha birkaç gün önce Meclis Başkanı, “Milletvekilleri geçinemiyor”, diye
açıklama yaptı. Yahu gözünüze dizinize
dursun, daha ne zaman yeter diyeceksiniz! Daha ne zaman bu Emekçi Halkın
sırtından ineceksiniz!
Milletvekili maaşları da 25 bin lira
civarındadır. Milletvekillerinin de tepedeki gibi büyük ayrıcalıkları olmasa da
ciddi anlamda ayrıcalıkları bulunmaktadır. Yani Milletvekilinin danışmanları
var, sekreteri var. Telefon parasını, ulaşım parasını bilmem neyi devlet karşılar.
O zaman niye geçinemiyorsunuz?
Bunun üstüne bir de ihale yolsuzlukları, vurgunlar, kamu malı aşırmalarını
da ekledik mi, her bir Milletvekili orada
bulunduğu 4 yılı bir vurgun kapısı olarak
görüyor. Milletvekili seçilmek için paralar harcıyor. Hatta burjuva partilerine
adaylık başvurusu için ciddi anlamda paralarda döküyorlar. Milletvekili seçilince
onları geri almanın hesaplarını yapıyorlar. Belediyeler de aynı durumda. Yani
bakın küçüğünden büyüğüne, A partisinden B partisine ayrımsız konuşuyorum.
“Değerli halkımız,

HKP’den:

Yağmur gibi gelen zamlarla Asgari Ücret eridi!
“Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!
İnsanca Yaşayabileceğimiz Bir Ücret Olsun!”
talebimizi bu kez de Gebze’de haykırdık!

Partimiz, haftalardır “Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın” “Normal
Geçim Endeksine Göre Asgari Ücret
10.000 TL Olmalıdır” diyerek çalışmalarını sürdürüyor. Halkımıza, İşçi
Sınıfımıza, Emekçilere Asgari Ücretin
neden 10.000 TL olması gerektiğini,
bildirilerimizle, astığımız pankartlarımızla, birçok ilde yaptığımız basın
açıklaması ve bilgilendirme toplantılarımızla anlatıyoruz.
Bu konuda bir eylem de İşçi
Sınıfımızın yoğun yaşadığı bir bölgemiz olan Gebze’de yaptık. Gebze
Çarşısı’nda bulunan Tarihi Çeşme
önünde gerçekleştirdiğimiz basın açıklamamızda bayraklarımızla, dövizlerimizle, pankartımızla, sloganlarımızla
haykırdık: “Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın, İnsanca Yaşayabileceğimiz Bir Ücret Olsun.”
Basın açıklamasını Partimizin
Gebze İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mu-

Saygıdeğer İzmir Halkı,
Bu eylemin konusu Asgari Ücret.
Şurada bizim sayımızdan fazla polis memuru var. Bu onların da sorunudur. Onlar görev icabı, ilgi gösteren arkadaşı
bile kameraya alıyorlar. Yani devlet bu
toplumun yüzde 75-80’ini en yakından
ilgilendiren bir sorunu dahi kayıt altına
alıyor. Ama biz Halkın Kurtuluş Partisi
olarak Emekçi Halkımızı ve tüm çalışanları; işçiyi, memuru, polisi, askeri,
esnafı çok yakından ilgilendiren can alıcı
bir soruna parmak basıyoruz. Bunu bile
devlet yakın takibe alıyor.

rat Kızıltaş Yoldaşımız gerçekleştirdi.
Murat Yoldaş’ımız basın açıklamasında AKP’giller’in, uyguladıkları zulüm politikalarıyla
emekçi halkımıza cehennemi yaşattığını dile getirdi.
AKP’giller’in
ABD
Emperyalistleri tarafından
iktidar koltuğuna oturtulmalarından bu yana yerli-yabancı Parababaları ile el ele
vererek her geçen gün halkımızı İşsizlik ve Pahalılık
Cehenneminde inim inim
inlettiğini dile getirdi. Yoldaşımız, Partimizin Asgari
Ücret Bildirisinde ortaya
koyduğu verileri paylaşarak bu verilerin AKP’giller’in halkımıza açlığı ve
sefaleti reva gördüğünü dile getirdi.
Murat Yoldaş’ımız konuşmasına şöyle
devam etti:

“AKP’giller, uyguladığı Yerli-Yabancı Parababaları yanlısı politikalar ile sermaye çevrelerini daha
da zenginleştirirken emekçi halkımızı İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminde yakıyor. Yapılan son araştırmalara göre Ekim Ayı için dört kişilik bir

ailenin açlık sınırı 3 bin 192 TL, yoksulluk sınırı ise 10 bin 360 TL olmuştur. Yani dört kişilik bir ailenin karın tokluğu için şu anda uygulanan
Asgari Ücretin üzerine en az 370 TL

Her belediye başkanı, her belediyenin
meclis üyesi o koltukları birer vurgun
aracına dönüştürmüş durumda bu ülkede
maalesef. Yazıklar olsun. Tüyü bitmemiş
yetimin hakkını yiyorlar bunların hepsi.
Bir yıl önce bu ilimizde bir deprem
yaşadık. Depremin ısrarla yaşanacağını
öngören bilim insanları uyarılar yaptılar. Hâlâ İzmir’de ciddi deprem riski
bitmiş değil. Ama yıllardır bu İzmir’de
yerel yöneticilik yapanlar depreme karşı etkili bir önlem almadılar. Çürük binalara oturma ruhsatı verdiler. Binaların
denetim mekanizmalarını oturtmadılar.
Yapı denetim bürolarını denetlemediler.
Dolayısıyla bina kriterindeki kuralları uygulamadılar. Yandaşlarına, yandaş
müteahhitlere ruhsat verdiler. Gariban
insanın bir gecekondusunu gidip yıktılar.
İstanbul da aynı, İstanbul’da da felaketin
en büyüğü geliyor. Bilim insanları matematiksel bir kesinlikle bunları anlatıyorlar, duyan yok.
Halkın Kurtuluş Partisi ne yapıyor?
Bunlar hakkında, sorumlular hakkında suç duyurularında bulunuyor. Diyor
ki ya deprem insanı öldürmez, depreme
karşı çürük binalar insan öldürür. Bunun
da sorumlusu yöneticilerdir. Yerel yöneticilerdir, merkezi yöneticilerdir. Buna
önlem alın. Buna da önlem almıyorlar.
İşte bunun için yaptığımız suç duyurularında da siyasi iktidarın talimatıyla
hareket eden Cumhuriyet Savcıları bizim
çok somut dilekçelerimiz hakkında soyut
iddialardır deyip takipsizlik kararları veriyorlar.
Değerli arkadaşlar, maalesef böylesine kötü günlerden geçiyoruz. İnsan
hayatının hiçe sayıldığı, en küçük bir
değerinin olmadığı günlerden geçiyoruz.
Kendileri hiç böyle bir riske girmiyorlar.
Halkın yaşadığı risklerle karşılaşıp öyle
bir yaşam sürmüyorlar. Zevki sefa içindeler. Bu dünyada cenneti yaşıyorlar. Ama
halkımıza ne diyorlar? Sen bu dünyada
şükret, fakirlik erdemdir. Öbür dünyada
bunun sevabını göreceksin, diyorlar.
Yahu sen de bu dünyada bir azap çek,
bir acı çek de, sen de öbür dünyada o zaman sevap görsene. Niye insanlarla birlikte davranmıyorsunuz? Diyanet İşleri
Başkanı denen insan, zırhlı araçlardan
inmiyor. İçinde cemaat olmayan bir sürü
mescit açtılar. Hz. Muhammed bu mescitleri “Dırar Mescitleri” diye yıktırmıştı. Çünkü bunlar din alıp satmanın, din
bezirgânlığının aracı olarak kullanıyorlar
camileri de. Gittikleri camiye de güvenlik şeritleri çektirip oradaki cemaatten
kendilerini koruyorlar.
Yahu Allah’ın huzuruna gelmiş insandan ne korkuyorsun?
Demek ki senin bir korkun var. İşlediğin bir suç var. O da yetmiyor, insanlar
camide diz çöküp bunları dinliyor, bu
efendiler pantolonların ütüsü bozulmasın
diye koltuklarda oturuyorlar. Seçim kürsüsü kurup orada konuşma yapıyorlar.
Bu Müslümanlık mı?
Ben hep bunu söylüyorum, bunlar
gerçekten Allah’a da inanmıyorlar. Öbür
dünyaya inanmıyorlar. Öbür dünyaya

inanan bir insan vicdanında duyar. Yahu
ben kul hakkı yiyorum, ben haksızlık
yapıyorum, ben dini siyasete alet ediyorum, öbür dünyada bana hesap sorulacak
diye bir korku duyar. Ama duymuyorlar
değerli arkadaşlar. Çünkü fırsat bu fırsat,
ne vurursak kâr diyorlar.
Maalesef sizler de değerli halkımız,
bu suça ortaksınız. Yani bu korku ikliminden etkileniyorsunuz. Biraz önce
otoparktan buraya geliyorum, eyleme
gittiğimi söylüyorum. Oradaki insanlar,
hepsi gariban. Asgari Ücretin biraz daha
yükselmesini dört gözle bekliyorlar, “Ya
abi bağırmakla bir şey çıkmaz”, diyor.
Yani halkımız bu noktada olduğu sürece daha ensemizde çok boza pişirecek
bunlar. Halkın Kurtuluş Partisi, Yoldaşımızın da belirttiği gibi Türkiye’nin en
halksever, en yurtsever, en vatansever
partisi olarak, haksızlıklar ve kanunsuzluklar karşısında hep mücadele ediyor.
Yine de mücadele edeceğiz. Daha dün
TRT’ye 345 tane usulsüz personel alımı
hakkında da suç duyurusunda bulunduk.
TRT’nin yönetim kuruluna liyakatsiz
insanları getirdiler. Atatürk’e hakaret
eden, onunla ilgili şiirler paylaşanları
kurumunun başına getirdiler.
Ayasofya’yı açıyorlar, Ayasofya’daki
törenleri Atatürk’e hakaret etmenin aracı
olarak kullanıyorlar. Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhuriyet’in kurucusunu anan,
Cumhuriyet’in kurucusunun “Türkiye
Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, tarikatlar
memleketi olamaz” sözünü tekrarlayan
kaymakamı on saat içinde görevden alıyorlar.
Peki, niye bunu yapıyorlar?
Çünkü Cumhuriyet’i tahrip ettiler,
Cumhuriyet’i ortadan kaldırdılar. Bu
Cumhuriyet’in ilk temellerinin atıldığı
bu toprakta yaşayan İzmir Halkı da yeterince sahip çıkmıyor; bu eleştirimizdir
bu halka. Davasının, hakkının, hukukunun nerede olduğunu görmek istemiyor.
Bir nedeni var; korku ikliminden etkileniyor. Kork, kork nereye kadar?
O zaman gelecek mutlu günler, Halkın Kurtuluş Partisi’nin vermiş olduğu
kahramanca mücadeleyle gelecektir.
Bugün sayımızın azlığına bakmayın. Biz
bir proje partisi değiliz. AKP, Necmettin
Erbakan’ı terk eden 50 kişilik yandaşın
CIA projesiyle kurulup yüzde 34 oyla
yüzde 64 milletvekili kazandırılan bir
proje partisidir. Ama Halkın Kurtuluş
Partisi Türkiye’nin Eneski İdeoloji Partisidir. Sosyalist bir partidir. Halktan yana
bir partidir, emekçiden yana bir partidir.
İşçi Sınıfı davası uğruna ömrünü vakfetmiş insanların yönetici olduğu bir partidir.
İşte bu parti ile gelecek mutlu günler.
Saygılar sunarım.
***
İzmir Halkının ilgiyle izlediği, sloganlarımıza eşlik ettiği ve alkışlayarak
desteklediği eylemimizi Asgari Ücret
bildirilerimizi dağıtarak sonlandırdık.
6 Kasım 2021

daha eklenmesi gerekiyor. Kaldı ki
vergi dilimleri yükseltilmediği için
Asgari Ücretlinin ödediği vergi %20
’lere kadar çıkmaktadır. Adaletli bir
gelir dağılımı olmadığı gibi, adaletli
bir vergi dağılımı da yoktur.

demektir!”, “Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!” “Gün Gelecek, Devran,
Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek!” “İşçilerin Birliği Sermayeyi
Yenecek!”, “Zam Zam Zam, Ucuzluk Ne Zaman?” “Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!” sloganlarımızı
haykırdık.

Bugün Asgari Ücreti belirleyenler 100 binlerce liralık maaşlar almaktadır. Onlar için hava
hoş, onlar için İşsizlik,
Pahalılık sorun değil. Halkımızın deyimi ile “Tok
açın halinden anlamıyor”.
Onlar için varsa, yoksa Parababalarının sömürü ve
soygun düzeninin devamıdır. Efendilerine hizmette
kusur etmemektir.”
Halkımızın yaşadığı felaketlerin çözümünün HKP
saflarında örgütlenmekten
geçtiğini ifade eden Yoldaşımız, Parti Programımızdaki ilgili bölümü okuyarak açıklamasını sonlandırdı.
Eylem boyunca “İşsizliğe, Pahalılığa, Zamma Zulme Son!”, “AKP,
İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm

HKP İzmir İl Örgütü

Gebze Çarşısı’nda bulunan halkımızın ilgiyle dinlediği, izlediği basın
açıklamamız coşkulu sloganlarımızla
sona erdi. Basın açıklaması sonrası
Partimizin Asgari Ücret bildirisini halkımızla buluşturduk.
Halkız, Haklıyız Yeneceğiz!
Kahrolsun İşsizliği Ve Pahalılığı
Yaratan Parababalarının Sömürü
Ve Soygun Düzeni!
Sefalet Ücreti Değil, İnsanca Yaşanacak Ücret İstiyoruz!
Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!
Gün Gelecek Devran Dönecek
AKP Halka Hesap Verecek!
28 Kasım 2021

HKP Gebze İlçe Örgütü
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Nakliyat-İş’ten:

Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşçileri,
Artık Sendikalı, Nakliyat-İş’li, DİSK’li
Toplu İş Sözleşmeli…

Baştarafı sayfa 20’de

İşveren bu karara da itiraz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de sendikamızın
işletmede yetkili olduğuna karar verdi.
Ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendikamıza toplu iş sözleşmesi yetki belgesini 19.03.2021 tarihinde
verdi. İşveren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmadı, sözleşme prosedürü
devam etti. Sendikamız İşletmede Grev
Kararı aldı.

İşyerinde Grev Oylaması yapıldı.
Grev Oylamasında belirli sayıda işçi
greve “Evet” oyu verirken çoğunlukta olan çalışanlar “Greve hayır” dediği için yasal olarak “Grev” uygulanamadı. Ve sendikamız 6356 sayılı
yasaya göre toplu iş sözleşmesi için
Yüksek Hakem Kurulu’na başvurdu. Ve Yüksek Hakem Kurulu
tarafından 01.04.2021- 31.03.2023
sürecini kapsayan toplu iş sözleşmesi
yapılarak sendikamıza gönderildi.
Reysaş, Eskişehir, Sivrihisar,
Zonguldak, Ereğli, Karabük, Bar-

tın, Kastamonu, Tosya İstasyonlarında çalışan işçiler örgütlü, sendikalı, Nakliyat-İş’li, DİSK’li…
Reysaş Taşıt Muayene İstasyonlarında sendikaya üye oldukları için
ilk aşamada 15 daha sonra 27 olmak
üzere toplam 42 işçi sendika üyesi
olduğu için işten çıkarıldı. Eskişe-

hir’de, Karabük’te, Kastamonu’da
aylarca kar kış demeden direnişler
açıklamalar yapıldı. Reysaş işvereni,
sahip olduğu Eskişehir Hilton Oteli
de direniş alanı oldu. İşe iade davaları açıldı. Mahkeme salonları da mücadele alanları oldu. Davaların büyük
çoğunluğu kazanıldı. Bazı davaları
istinaf aşamasında hukuki olmayan

Nakliyat-İş’ten:

Yağma Yok,
Tazminatlarımızı Gasp Ettirmeyeceğiz!
Baştarafı sayfa 20’de
Uzel Makine Direnişçilerinin Sendikamız öncülüğündeki mücadelesi, devam
edecek ve kazanan Uzel Makine İşçileri olacak.
Uzel Makine İşçileri, 14 yıldır haklarını arıyorlar, 34 aydır sendikamız
öncülüğünde eylem yapıyorlar ve bugün Direniş Çadırında 442. Günlerini
geride bırakıyorlar.
21.11.2021 Pazar günü Direnişçi İşçiler, Uzel Makine Direniş Çadırındaydı. Burada bir eylem gerçekleştirdik.
Eyleme Genel Başkanımız ve sendika
yöneticilerimiz de katıldı.
Sloganlarla başladığımız eylemimizde Direnişçi İşçiler adına Suat
Bektaş bir konuşma yaptı. Suat Bektaş

konuşmasında 14 yıldır yasal hakları
için mücadele ettiklerini söyledi. Verdikleri mücadelenin hem Uzel Patronuna hem sarı sendikacılık yapan Türk
Metal Sendikası’na karşı olduğunun

altını çizdi ve bu mücadelenin zaferle
sonuçlanacağını söyledi. Bektaş konuşmasında mücadelenin birlik beraberlik, inanç ve kararlılıkla kazanılaca-

Nakliyat-İş’ten:

Artık Yeter! İnsanca Yaşamak İstiyoruz
Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!
Asgari Ücret 6800 Lira Net Olsun!

Baştarafı sayfa 20’de

Açıklamamıza ayrıca CHP İstanbul
Milletvekili Ali Şeker de destek verdi.
Sloganlarla başladığımız eylemimizde Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir konuşma yaptı.
Küçükosmanoğlu
konuşmasına
Türkiye’nin dört bir yanında Nakliyat-İş önderliğinde devam eden direnişleri selamlayarak başladı.
Küçükosmanoğlu, Türkiye’deki Asgari Ücret tartışmalarının ülkemizdeki
ekonomik, siyasal ve toplumsal tartışmalardan bağımsız olmadığını belirtti.
Ülkemizde asgari ücretle çalışan işçilerin Avrupa’daki en az asgari ücreti alan
işçiler olduğunu ifade eden Küçükosmanoğlu, “Türkiye asgari ücretle çalışan
işçi sayısı bakımından Avrupa birincisidir.” dedi.
Küçükosmanoğlu
konuşmasına,
İşçi Sınıfı mücadelesinin aynı zamanda
ülkemizin ekonomik ve siyasal bağımsızlık mücadelesi olduğunu belirterek
devam etti. Küçükosmanoğlu, birçok
farklı kurumunun yaptığı araştırmalar,
Türkiye’deki asgari ücretin açlık sınırının dahi altında olduğunu çok net göstermektedir dedi.
İşçi sınıfının yaşadığı en önemli
problemden birinin de ülkemizde sarı
sendikacılığın egemen olması olduğunu
dile getiren Küçükosmanoğlu, DİSK’e
Asgari Ücret ortaoyunun da yer almayın
çağrısı yaptı.
Küçükosmanoğlu, İşçi gibi yaşamayan, ortalama işçi ücreti almayan,
yüzbinlerce maaşı olan sarı sendikacıların öncülüğündeki bir sendikal hare-

ket gerçek anlamda bir sendikal hareket olamaz, biz bu yüzden Türkiye’de
belirlenecek olan asgari ücretin sefalet
ücreti olmaması için tüm bu gerekçelerden dolayı 6800 TL Net olması
gerektiğini bir kez daha belirtiyoruz,
diyerek sözlerini bitirdi.
Genel Başkan’ımızın konuşmasından sonra CHP İstanbul Milletvekili

Ali Şeker bir konuşma yaptı. Şeker
konuşmasında hakları için mücadele
eden, direnen işçilerle dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.
CHP Milletvekilinin konuşmasının ardından sendikamızın hazırlamış
olduğu “Artık Yeter! Asgari Ücret
Sefalet Ücreti Olmasın” başlıklı bildirimizi Neo Trend Direnişçisi Cihan
Kaya okudu.
Okunan bildirinin ardından 14 yıldır hakları için mücadele eden Uzel
Makine Direnişçilerinden Suat Bektaş
bir konuşma yaptı.
Bektaş konuşmasında Asgari Ücret Asgari ücretle yaşama mücadelesi
veren işçilerin belirlemesi gerektiğini
söyledi. Bektaş 14 yıldır alamadıkları
hakları için verdikleri mücadelelerinin
de haklarını alana kadar devam edeceğini vurguladı.

müdahaleler sonucunda kaybedildi.
En son Kastamonu’da devam
eden direniş 720. gününde.
İşveren ve avukatı, Sendikamızın
Genel Başkanı hakkında suç duyurularında bulundu davalar açıldı ve
davalar devam ediyor.
Evet mevcut koşullarda Parababalarına karşı bir ekonomik mücadelenin, direnişin örgütlenmenin 4 yıla
yakın süren öyküsü.
Aynı zamanda sarı işbirlikçi sendikacılara karşı mücadelenin de…
Evet, mücadeleye başlarken de
söylediğimiz gibi.
Reysaş’a Sendika Girecek!
Reysaş İşçileri Örgütlü, Sendikalı, Nakliyat-İş’li ve DİSK’li, Toplu İş
Sözleşmeli Olacak!
Ve oldu.
Reysaş’ta Eskişehir, Sivrihisar,
Zonguldak, Ereğli, Karabük, Bartın,
Kastamonu, Tosya Araç Muayene
İstasyonları İş sözleşmeli, Nakliya-İş’li ve DİSK’li!
Yaşasın Reysaş Taşıt Muayene
İstasyonları Örgütlenmemiz, Direnişimiz!
Yaşasın Nakliyat-İş!
19.11.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi
ğının vurgusunu yaptı.
Direnişçi Suat Bektaş konuşmasını tamamladıktan sonra Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu
bir konuşma yaptı. Küçükosmanoğlu
konuşmasında “Kimse Uzel Makina
İşçilerinin hakları üzerinde hesap yapmasın. Uzel Makina İşçileri haklı ve
onurlu mücadelesini kazanacak. Direnen mücadele eden işçilerin tek kuruşu
patronlarda kalmayacak ” dedi.
Uzel Makina İşçilerinin mücadelesine her zaman olduğu gibi HKP Yönetici ve üyeleri ile CHP Eyüp Eski Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu da
katılarak destek verdi.
Yapılan konuşmaların arkasından eylemimiz sloganlarla son buldu.
22.11.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi
Uzel Makina Direnişçisi arkadaşımızın ardından, 1 Temmuz’dan buyana sendikamız öncülüğünde hakları ve
tazminatları için mücadele veren Neo
Trend Direnişçisi Mehmet Bilal bir
konuşma yaptı.
Bilal konuşmasında, her yıl bir tiyatroyla Asgari Ücretin belirlendiğini,
bunun İşçi Sınıfına ihanet olduğunu
vurguladı. Sarı Sendikacılara seslenen
Bilal, işçi aidatlarıyla kral gibi yaşamak yerine işçilerin haklarını savunmaları gerektiğini belirtti.
Neo Trend Direnişçisi arkadaşımızın konuşmasından sonra sendikamıza üye oldukları için işlerinden atılan
Pegasus İşçilerinden Barış Turan bir
konuşma yaptı.
Barış Turan, zor çalışma koşullarında yıllarca çalıştıklarını haklarını
alamadıklarını belirtti. Daha öncesinde
başarı ödülleri alırken, işten çıkartıldıklarında “Performans Düşüklüğü”
gerekçe gösterildiğini ifade eden Turan, haklarını alana kadar mücadeleye
devam edeceklerini vurguladı.
Basın açıklamamız atılan sloganlarla son buldu.
Vergide Adalet İstiyoruz!
Servetin ve Gelirin Paylaşımında
Adalet İstiyoruz!
Yaşasın İşçilerin Birliği!
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Yaşasın DİSK Yaşasın Nakliyat-İş!
Asgari Ücretten Vergi Kesilmesin!
İşçilerin, Emekçilerin Gelir Vergisi
%10’de Sabitlensin!
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
28.11.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

Sendikamız öncülüğünde direnen
Neo Trend Tekstil işçilerinin mücadelesi
zaferle sonuçlanacak!
Baştarafı sayfa 20’de
Sendikamızın öncülüğünde, ödenmeyen tazminat hakları için direnen Neo
Trend İşçileri ile birlikte, 24 Kasım 2021
Çarşamba günü İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdik.
Eylemimize, Neo Trend Direnişçileri
ile birlikte Genel Başkan’ımız Ali Rıza
Küçükosmanoğlu, sendika yöneticilerimiz ve Uzel Makine Direnişçileri
katıldı.
İngiltere Başkonsolosluğu önünde
İşçiler adına sözü Mehmet Bilal Doğan
aldı. Mehmet Bilal, Kazım Akbulut’un
işçilerin haklarını istifa ettiği gerekçesiyle vermezken kendisinin varlık içinde yaşamını sürdürmeye devam ettiğini
belirtti. Mehmet Bilal her alanda seslerini duyurmaya çalıştıklarını ancak
duymazlıktan gelindiklerini dile getirdi.
Tüm bunlara karşı mücadeleden haklarını alana kadar vazgeçmeyeceklerini,
her alanda, her yerde mücadeleye devam
edeceklerini söyledi.
Mehmet Bilal’in konuşmasından
sonra Genel Başkan’ımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir konuşma gerçekleştirdi.
Küçükosmanoğlu, Neo Trend Tekstil
Fabrikası’nın hileli bir şekilde kapatıldığını, işverenin 104 işçinin çoluğunun
çocuğunun geleceğini gasp etmeye çalıştığını dile getirdi. Küçükosmanoğlu, işveren Kâzım Akbulut’un iş yaptığı bütün
kişi ve firmaların da işçilerin alacaklarından sorumlu olduğunu belirtti.
Küçükosmanoğlu, Next’in, Tekstil
Tekeli olduğunu söyledi. Küçükosmanoğlu, Bizler Neo Trend Tekstil İşçileri-

nin mücadelesine sahip çıkmaya devam
edeceğiz. Demokrasi havarisi kesilen,
Uluslararası Sözleşmelere uygun davrandığını açıklayan İngiltere’nin buradaki işçi düşmanlığı ile ilgili tutumunu
hep birlikte göreceğiz. İngiltere Başkonsolosluğundan da sorunun çözümü için
gerekli girişimlerde bulunmalarını istiyoruz, dedi.
Genel Başkan’ımızın ardından Neo
Trend Tekstil Direnişçileriyle dayanışmada bulunan Uzel Makine Direnişçileri
adına Suat Bektaş bir konuşma gerçekleştirdi ve tüm İşçi Sınıfının hak arama
mücadelesinin ortak olduğunu vurguladı.
Eylemden sonra Neo Trend Tekstil
İşçilerinin yaşamış olduğu sorunlarla ilgili Genel Başkan’ımız ve Direnişçi İşçi
Mehmet Bilal Doğan tarafından Konsolosluğa bir dilekçe verildi. Dilekçeyi
Konsolosluktan ekonomiden sorumlu bir
yetkili aldı. Gerekli görüşmeleri yapacağını ifade etti.
“Tazminatlarımızı gasp ettirmeyeceğiz!” pankartının açıldığı basın açıklamamız, “Direne Direne Kazanacağız!”,
“İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!”,
“Hummel’a Girme, Zulme Ortak
Olma”, “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya
Hep Beraber, Ya Hiçbirimiz” sloganları atılarak sonlandırıldı. 24.11.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

Neo Trend Patronu Kâzım Akbulut tarafından hakları
gasp edilen Neo Trend İşçileri Nakliyat-İş’le
Öncülüğünde direniyor, mücadeleye devam ediyor!

21 Kasım 2021 günü de Bakırköy
Carousel AVM Hummel Mağazası ve
AVM önünde eylemler gerçekleştirildi.
Sendikamızın öncülüğünde, ödenmeyen tazminat hakları için direnen Neo
Trend İşçileri ile birlikte 21 Kasım 2021
Pazar günü Bakırköy Carousel AVM
önünde ve AVM içerisinde bulunan Neo
Trend’in iş yaptığı firmalardan olan
Hummel Mağazası önünde bir açıklama
gerçekleştirdik.
Eylemimize, Neo Trend Direnişçileri
ve aileleri ile birlikte Genel Başkanımız
Ali Rıza Küçükosmanoğlu, ve sendika
yöneticilerimiz katıldı. Eylemimize HKP
üyesi kadınlar, Türkiye İşçi Partisi Bakırköy Temsilciliği ve Umut-Sen de dayanışmada bulundu.
Hummel Mağazası önünde İşçiler
adına sözü Mehmet Bilal Doğan aldı.
İşverenin pandemi sırasında fabrikanın
içini boşaltarak kaçtığını belirten Bilal, kendileri için bir fon oluşturulacağı
sözünün verilmesine rağmen bu sözün
tutulmadığını, mal varlıklarını üçüncü-dördüncü şahıslara aktarılarak işin
içinden sıyrılmaya çalışıldığını dile getirdi. Mehmet Bilal, konuşmasını mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini ifade
ederek sonlandırdı.
Mehmet Bilal, Kazım Akbulut’un işçilerin haklarını istifa ettiği gerekçesiyle
vermezken kendisinin varlık içinde yaşamını sürdürdüğünü belirtti.
Direnişçi İşçi Mehmet Bilal’in konuşmasından sonra alkışlarla AVM içinden AVM önüne geçildi. Burada bir basın açıklaması daha gerçekleştirdik.
AVM önünde işçiler adına Mehmet
Bilal bir konuşma daha gerçekleştirdi.
Haklarını alabilmek için mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini vurguladı.
Mehmet Bilal’in konuşmasından
sonra Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir konuşma gerçekleştirdi.
Neo Trend Tekstil Fabrikası’nın hileli bir şekilde kapatıldığını, işverenin 104

işçinin çoluğunun çocuğunun geleceğini
gasp etmeye çalıştığını dile getiren Küçükosmanoğlu, işveren Kâzım Akbulut’un iş yaptığı bütün kişi ve firmaların
da işçilerin alacaklarından sorumlu olduğunu belirtti.
Küçükosmanoğlu, İşçilerin hakları
ödenmeden bu mücadelenin bitmeyeceğini ve Hummel mağazaları, Next Tekstil’in bu sorunun çözümünde sorumlu
olduğunu söyledi. Sorun çözülene kadar
bugün burada yarın başka bir Hummel
mağazası önünde olmaya devam edeceğiz dedi.
Küçükosmaoğlu, Neo Trend Tekstil
İşçilerinin mücadelesine destek olmak
için AVM’de alışveriş için bulunan vatandaşları Hummel Mağazalarından alışveriş yapmamaya ve işçilerle dayanışma
içerisinde olmaya çağırdı. Yasal olarak
Hummel ve Next Tekstil’in, işçilerin alacaklarından sorumlu olduklarını belirtti.
Bundan dolayı Hummel mağazalarının
ve Neo Trend’in iş yaptığı tüm firmaları ve mağazaları eylem alanımız olmaya
devam edecektir, dedi.
Nakliyat-İş Sendikası olarak Neo
Trend Tekstil İşçilerinin mücadelesine
işçilerin haklarını alana kadar sahip çıkmaya devam edeceğimizi belirten, Küçükosmanoğlu konuşmasına, yasal hakları ödenmediği için işsizliğe ve açlığa
mahkûm edilen Neo Trend Tekstil İşçilerinin haklı bir mücadele yürüttüklerini ve
bu mücadelenin tüm Türkiye İşçi Sınıfı
adına verildiğini söyledi.
“Tazminatlarımızı gasp ettirmeyeceğiz!” pankartının açıldığı basın açıklamamız, “Direne Direne Kazanacağız!”,
“İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!”,
“Hummel’a Girme, Zulme Ortak
Olma”, “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya
Hep Beraber, Ya Hiçbirimiz” sloganları atılarak sonlandırıldı. 21.11.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

IMF’siz IMF Reçeteleri ve Dolar:
“Dolsa ne olur, dolmasa ne olur?”

Hüseyin Ali

Bu dünyanın direği yok
Merhameti yüreği yok
Kılavuzun gereği yok
Yolun sonu görünüyor
(Musa Eroğlu’nun bir türküsünden)
Tayyipgil’in “esprili”(!) başbakanı
Binali (gerçekte Milyarali, ki dolar
milyarderi olduğu kesinleşti, Hollanda
basınında sadece Hollanda’daki varlığının 26 milyar dolar olduğu bizim
basında yer aldı), başbakanken 2016

Nakliyat-İş’ten:

Artık Yeter! İnsanca Yaşamak İstiyoruz
Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!
Asgari Ücret 6800 Lira Net Olsun!

Nakliyat-İş’ten:

Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşçileri,
Artık Sendikalı, Nakliyat-İş’li, DİSK’li
Toplu İş Sözleşmeli…

Nakliyat-İş’ten:

P

sgari Ücretin Sefalet Ücreti Olmaması için Taksim/Odakule’den Sesimizi Yükselttik.
Kısa bir süre sonra belirlenecek
olan Asgari Ücretin sefalet ücreti olmaması için, işçilerin insanca koşullarda yaşayabilecekleri bir ücret olması için 28 Kasım Pazar günü Taksim/
Odakule’de kitlesel bir basın açıklaması yaptık.
Açıklamamıza Genel Başkanımız
Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendika
yöneticilerimiz, sendikamız üyesi Ambar İşçileri, sendikamıza üye oldukları
için işten atılan Pegasus Direnişçileri,
kıdem tazminatları gasp edilen, yıllardır hakları için Parababalarına ve Sarı
Sendikacılığa karşı sendikamız öncülüğünde mücadele eden ve direnen
Uzel Makina ve Neo Trend Tekstil Di19’da
renişçileri katıldı.

Ekim ayında doları soranlara böyle
demişti, “Dolardan bize ne, dolsa ne
HKP’den:

Konya İl Örgütümüz
“Asgari ücretin sefalet ücreti olmasının
nedenleri ve çözüm yolları”
başlıklı konferans gerçekleştirdi

E

skişehir, Zonguldak, Ereğli, Bartın,
Karabük, Kastamonu, Tosya’da Muayene İstasyonları bulunan 150 işçinin
çalıştığı Reysaş Taşıt Muayene İstasyonlarında sendika olarak 2018 yılı Şubat
ayında örgütlenmeye, mücadeleye başladık.
Kısa süre içerisinde 6356 sayılı yasaya göre toplu iş sözleşmesi için gerekli
yasal çoğunluğu sağladık. 23.02.2018 tarihi itibarı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendikamızın toplu iş sözleşmesi için çoğunlukta olduğuna ilişkin
tespit yazısını gönderdi.
İşverenin itirazı üzerine, İstanbul 9.
İş Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda Mahkemede sendikamızın işyerinde çoğunlukta olduğuna karar verdi.
İşveren bu karara da itiraz etti. İstanbul
Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk
Dairesi de sendikamızın yetkili olduğu19’da
na karar verdi.

16’da
HKP’den:

“Asgari Ücret Sefalet Ücreti olmasın!
İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret olsun”
talebimizi Türkiye’nin dört bir yanında
yaptığımız eylemlerle haykırdık!

Nakliyat-İş’ten:

Yağma Yok, Tazminatlarımızı
Gasp Ettirmeyeceğiz!

arababalarının
İşçi
Düşmanlığına,
Sarı
Sendikacılığa Karşı, Uzel
Makina İşçilerinin Mücadelesi Sendikamız Öncülü-

A

olur dolmasa ne olur, biz kasaya dolana bakalım. Her şeyi getirip dolara bağlamanın anlamı yok. Çıkıyor,
iniyor.”
Evet, Tayyipgil için “kasaya dolan” önemli. Yirmi yıldan beri kasalarını dolduruyorlar. Din bezirgânlarının
kasalarından dolar fışkırdığı doğru!
Tayyip “Cumhurbaşkanı” koltuğunu gasp ettiğinde (2018), 1 dolar 4.74
TL idi, şimdi 13.50 TL’yi gördü. Bu üç
yılda TL, dolar TL karşısında yaklaşık
3 katı değer kazandı ya
da tersine TL’nin alım
gücü bir o kadar düştü
anlamına geliyor. Buna
devalüasyon deniliyor.
Türk parasının, argo
deyişle “deve olması”
da diyebiliriz.
Bizim gibi geri ve
dışa bağımlı ülkelerde devalüasyonun yol
arkadaşı enflasyondur,
yani hayat pahalılığıdır.
Devalüasyon-enflasyon kısır döngüsü
geri kapitalist ülkelerin
makus talihidir. Çünkü
sanayi devrimini yapamamış, kapitalizmöncesi üretim ilişkilerinden kopamamışlardır.
Emperyalizm dönemiyle birlikte bu ülkelerin
sanayi devrimi yapabilmesi zaten imkânsız
hale gelmiştir. Ayrıca,
emperyalist sömürü de bu ülkelerin
16’da
geri kalmasını sağlamıştır.

ğünde Devam Ediyor.
Uzel Makine Direnişçileri mücadelelerine kararlılıkla sahip çıkmaya devam
ediyor.
19’da

Sendikamız öncülüğünde direnen
Neo Trend Tekstil işçilerinin
mücadelesi zaferle sonuçlanacak!

N

eo Trend Tekstil Direnişçilerinin Tazminatlarından sorumlu olan
İngiliz Tekstil Tekeli

Next Tekstil’le ilgili İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu Önünde bir Eylem
Gerçekleştirdik.
19’da

17-18’de

