HKP’den:

Partimiz, Masayı Devirecek “Diploma Nerede?” sorusuyla
bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulundu

HKP’den:

Partimiz, bir avuç Parababasının kur zararının karşılanması demek
olan, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” Tebliğinin yürütmesinin
durdurulması ve iptali istemiyle Danıştayda dava açtı

A

KP’giller’in gözlerinin içine
bakıyoruz; her bir üyesinin gözü
velfecri okuyor. O gözlerde 7 bin
yıllık Tefeci-Bezirgân Sermayenin
vurguncu, soyguncu, asalak yüzü
okunuyor. O gözlerde, Ortaçağ’ın
karanlığı görünüyor. O gözlerde,
Vatanseverlere, Halkseverlere karşı
İnsan soyunun en büyük düşmanlarıyla
2’de
yapılan ittifak görünüyor.

G

enel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe’nin de söylediği gibi;
“Diplomasızlık eninde sonunda
herkesçe görülüp kesinkes anlaşılacak. Tayyip, diğer binbir suçuna
ilaveten bu suçundan dolayı da yargı önüne çıkarılacak…”
18 Mayıs 2021 tarihinde Recep
Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının tüm kamuoyuyla ve 2’de

HKP’den:

43’üncü Yıldönümünde
Maraş Katliamı’nı
Unutmadık,
Unutmayacağız!
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2.5 TL

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut:

“Vatan ve Halk
söz konusu olduğu zaman
belaya atlar gideriz!”

HKP’den:
“HKP’li Dayı” bu kez de Partimizin, Sedat Peker’in
“Kayıp Silahlar” iddiasını yargıya taşımasından dolayı
Adliyedeydi, bir kez daha AKP’giller’i yargıladı!
Yer: Basın Savcılığı...
İsnat: 299 ihlali...
Olay: Devletin elinde olması gereken çok sayıda silahın meçhul kişilere kayıt dışı dağıtıldığına ilişkin tarih, yer, tanık, otomobiller belirterek,

İşbirlikçi hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar,
nereye çıkarlarsa çıksınlar,
hangi zırhlara bürünürlerse bürünsünler,
sonunda mutlaka çelik bilezikle tanışacaklar!

basında yer alan haberlere dayanarak,
başta Tayyip Erdoğan olmak üzere
olayda adı geçen yetkililer hakkında
İstanbul Savcılığına Partimizin yaptığı
suç duyurusu.
10’da

HKP’den:

Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe’ye
“Cumhurbaşkanı”na hakaretten
bir soruşturma daha açıldı

G

enel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe hakkında “Cumhurbaşkanı”na hakaret ettiği gerekçesiyle
yeni bir soruşturma daha açıldı. Bu
seferki soruşturma Halkın Kurtuluş
Yolu Gazetesi’nin 160. Sayısında ya-

HKP’den:

13’te
HKP’den:

Kübalı Devrimcilerle
yürekleri aynı frekansta
atan Gerçek Devrimciler
olarak 63’ünci yılında
Küba Devrimi’ni
selamlıyoruz!

11’de
HKP’den:

AKP’giller iktidarının
Ortaçağcı gerici
politikalarına karşı
Gençliğin mücadelesi
durmaksızın
devam ediyor!

yımlanan “1500 yıllık İslam Tarihinin Ümmete en fazla kötülük edeni”
başlıklı yazısından. (https://kurtulusyolu.org/1500-yillik-islam-tarihinin-ummete-en-fazla-kotuluk-edeni-2/)
10’da

14’te

7 milyar
dolar nerede?

AKP’giller’in kur oyunlarıyla bir gecede halkımızın cebinden çaldığı
7 milyar doların peşini bırakmıyoruz, bırakmayacağız!

P

artimiz, cevabı malum soruları
halk adına sormaya devam ediyor!
Kurtuluş Partililer, ülkemizin
dört bir köşesinden sordu: “7 milyar
dolar nerede?”
Halkın Kurtuluş Partisi olarak
AKP’giller’in ülkemizin tüm değerlerini; halktan toplanan vergileri, Hazinedeki paraları, kamu mallarımızı,
dağlarımızı, ovalarımızı, nehirlerimizi, ormanlarımızı yandaşlarına peşkeş
çekmesine, tüm vurgun, talan, hırsızlık ve yolsuzluklarına karşı her alanda
yürüttüğümüz mücadelemizi hukuk
alanında da sürdürmeye, Tarihe notlar
10’da
düşmeye devam ediyoruz.

Ellerinde kir pas
Dillerinde Nas
4’te

Mustafa Şahbaz

Suriye’de yolun sonu…
5’te

M. Gürdal Çıngı

Vurgunlarına Allah’ı
tanık göstermeleri de
işe yaramadı

7’de

Av. Tacettin Çolak

HKP’den:

AKP’giller’in yeni yılın ilk günü iğneden ipliğe
yaptığı fahiş zamlar halkımıza ihanettir!

AKP’giller’in Eğitim
Bakanlığının düzenlediği
20. Eğitim Şurası’nın
ardından
8’de Prof. Dr. Özler Çakır

2’de
Yeni yılda tarımda
nereye gidiyoruz
ve gıda fiyatlarında
durdurulamayan artış

Dolarla
Tefeci-Bezirgân Vurgunu

9’da

20’de

Hüseyin Ali
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HKP’den:

Partimiz, Masayı Devirecek
“Diploma Nerede?” sorusuyla bir kez daha
İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulundu
Baştarafı sayfa 1’de
Halkın Kurtuluş Partisi’yle paylaşılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvuru yapmıştık. Ancak
Belediyeden bu konunun “kişisel veri
olduğu ve kişinin iznine bağlı olduğu”
gerekçesiyle başvurumuza ret cevabı
verilmişti. Recep Tayyip Erdoğan’ın
diplomasının paylaşılmasına izin verdiğine dair bir haberi de ekleyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesine aynı
konuyla ilgili bir başvuruda daha bulunduk.

Verilen dilekçenin ardından İBB
önünde açıklama yapan İstanbul İl
Başkanımız Av. Pınar Akbina, şu ifadelere yer verdi:
***
Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde
yayınlanan haberde şöyle denmektedir; “Ben de böylesine köklü bir eğitim
kurumu olan Marmara Üniversitesinin
mezun olduğum Emin Bey’e dedim
ki, şu künyeyi bir karıştır da oradan
arşivden çıkart şunları. Yayınlayacak
mısın, kendilerine gönderecek misin,

HKP’den:

AKP’giller’in yeni yılın ilk günü iğneden ipliğe
yaptığı fahiş zamlar halkımıza ihanettir!
2022 yılı beklendiği gibi zamlarla
başladı. Elektrikten doğalgaza, benzinden ulaşıma, köprü geçişlerinden
emlak vergilerine, ehliyet harçlarına;
iğneden ipliğe her şeye fahiş oranda
zamlar geldi.
2022’nin ilk sabahına yüzde
36,20’lık vergi, ceza ve harç zamlarıyla uyandık.
Bugünden itibaren devletin halktan
topladığı vergi ve harçlarla başta trafik cezası olmak üzere her türlü para
cezaları yüzde 36,20 oranında arttı.
Noter kağıdı 25, kimlik değiştirme 37,5 TL, icraya başvurma 80,70
TL oldu.
2022 için belirlenen yüzde 36,2’lik
yeniden değerleme oranı sonrası pasaport, ehliyet ve tapu harçları da zamlandı.
Emlak vergi değerleri, 2022’de bu
yıla ait yeniden değerleme oranının
yarısı (yüzde 18,10) kadar artırılarak
hesaplanacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)’ten
yapılan açıklamaya göre, motorinde
1 lira 29 kuruş, benzinde 61 kuruş
ve LPG’de 78 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde
mesken, sanayi ve ticarethane abone
grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildiHKP’den:

ğini duyurdu.
Konutlarda kullanılan doğalgaza
yüzde 25 oranında zam yapıldı.
Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgazın satış fiyatı yüzde
15, sanayide kullanılan doğalgazın fiyatı ise yüzde 50 arttı.
ABD-AB Emperyalistleri ve onların yerli işbirlikçisi AKP’giller’in ya-

rattığı kriz ortamında, paramız dolar
ve Euro karşısında pula dönüştürüldü.
Ülkemiz itibarsızlaştırıldı. AKP’giller
tarafından halkımız çok büyük bir işsizlik ve pahalılık cehennemine itildi.
AKP’giller bir yandan halkımızı Ortaçağ karanlığına sürükleyerek
ruhlarını karanlıklarda boğarken, diğer yandan zamlarla yaşamlarını dar
ediyor. Parababalarının değirmenine
su taşıyor. Parababaları zenginliğine zenginlik katıyor. İşçiyi, emekçiyi
sömürmeye devam ediyor.
Halkımız zamla yatıyor zamla kalkıyor. Patates, soğan, domates, ekmek,
simit, daha nice gıda maddesi günden
güne zamlanıyor, “açlık ordusu”

Partimizden Eğrigöz Dağı’ndaki
doğa katliamı için suç duyurusu

AKP’giller insana, hayvana, doğaya, bitkiye düşmanlar. Kâr, rant uğruna
feda etmeyecekleri hiçbir şey yok. Genetik şifreleri talan etme üzerine kodlanmış. Ekonomiyi çökerttiler, Lozan
ile vatan toprağı yapılan 20 Ada’mızı
Yunanistan’a peşkeş çektiler, altın bulacağız diye dağlarımızı yok ettiler,
ormanlarımızı bitirdiler, şehirlerimizi
betona kestiler, akarsularımızı zehirlediler. Bozmadıkları bir şey kalmadı.
Şimdi de Kütahya Eğrigöz Dağı’nda
tarih ve doğa katliamına başladılar.
Partimiz, Programına insan, hayvan, doğa, bitki sevgisini koyan bir
parti. Bu talana, yağmaya, katliama
karşı; Kütahya’nın Emet ilçesinde bulunan Eğrigöz Dağı’nda Kanadalı siyanürlü altın şirketi El Dorado Gold’un
çoğunluk hisselerine sahip olduğu Zenit Maden Şirketi tarafından yüzlerce
ağacın kesilerek sondaj çalışmalarına
başlanılmasını yargıya taşıdık.
Suç duyurumuz sonrası Partimizin
Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak Yoldaş’ın yaptığı açıklama
aşağıdadır:
***
Saygıdeğer Halkımız,

AKP’giller’in yeni bir doğa katliamı da Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı
Eğrigöz Dağı’nda yaşanmaktadır. Burası büyük endemik bitkileri ve ormanlarla kaplı olan bir dağdır. Çevresinde
40 tane köyün içme suyunun karşılandığı bir yerdir. Ama siyanürlü altın
arama tekniğini kullanacak olan Zenit
Mühendislik Anonim Şirketi’ne burası
tahsis edilmiştir. Siyanürlü yöntemlerle altın aramanın çevreye, toprağa,
insana verdiği zararlar artık herkesçe
bilmektedir.
İşte bu nedenle çevredeki köylüler

hem acele kamulaştırma tehdidi altındadırlar hem de artık topraklarında yaşayamaz olunacağı için ana-baba yurtlarını terk etmek durumda kalıyorlar.
Ayrıca bu maden sahası içinde kalacak

ne yapacaksan yap da... Çünkü bunlar
benim söylediklerime hiçbir zaman zaten inanmadılar, inanmayacaklar. Siz
rektör olarak bunlara gönderirseniz
belki inanırlar.”
İşte biz bu habere ve bu izne dayanarak yeniden CHP’li Büyükşehir
Belediyesine başvuru yaptık ama ne
yazık ki CHP ve Meclisteki diğer Beşli
Çete bu konunun açığa çıkmasını istememektedirler. Çünkü belki biz de
iktidara geliriz de bir pay kaparız telaşındalar bugünlerde. Onların sormadığı soruyu biz Halkın Kurtuluş Partisi
olarak sormaya devam ediyoruz ve
edeceğiz de.
13 Aralık 2021

HKP Genel Merkezi
büyüdükçe büyüyor! Birleşik Kamu
İş Konfederasyonu’nun Aralık ayı için
yaptığı araştırmaya göre, dört kişilik
ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda
harcaması tutarını ifade eden “Açlık
Sınırı” Aralık ayı verilerine göre, 4
bin 652 TL olarak açıklandı. Aynı
araştırmaya göre Yoksulluk Sınırı ise
13 bin 598 lirayı aştı.
Yani, ülkemizde “Asgari Ücret” adı
verilen sefalet ücretinin bu yılki zamlı
hali, Halkımızın mutfak masraflarını
dahi karşılamayacak düzeydedir.
Elektrikten doğalgaza, devlet harçlarından, ulaşıma, köprü geçişlerine
kadar her şeye yeni yıl itibarıyla yapılan zamlar zaten Açlık Sınırının altında
bir ücretle yaşam savaşı veren halkımıza yeni bir ihanettir. Hırsızlıkları, vurgunları artık gizli saklı olmaktan çıkan
AKP’giller, halkımızı İşsizlik Pahalılık
Cehenneminde inletirken, bir yandan
da kendi küplerini dolduruyorlar.
Ancak bu gidişin elbet bir sonu
olacak. Bu zamların, soygunların hesabı Demokratik Halk İktidarında
sorulacak. Açlığa, yoksulluğa, kan
ve gözyaşına mahkûm edilen İşçi
Sınıfımız ve Emekçi Halkımız ABDAB Emperyalistlerini ve işbirlikçilerini yenecek!
Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut’un dediği gibi:
“Her ne kadar kara günlerden
geçiyor olsak da, yine de pek karamsar olma yeni yılda:
“Şundan adın gibi emin ol ki,
sonunda mutlaka biz kazanacağız.”
1 Ocak 2022

HKP Genel Merkezi
olan da Örencik köyü çevresinde bulunan İnçal Doğal Mağarası’dır. Burası on bin yıllık tarihi olduğu söylenen;
içinde sarkıtların, hatta insan, hayvan
kemiklerinin olduğu, korunması gereken bir doğal varlıktır. AKP’giller
tarafından maalesef siyanüre kurban
edilmektedir.
İşte bütün bunlar karşısında Halkın Kurtuluş Partisi her zaman olduğu gibi yine tarihimizi, doğamızı,
çevremizi koruma mücadelesini yürütmektedir.
Bu nedenle de bugün itibariyle
Kütahya Emet Cumhuriyet Başsavcılığına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
Zenit Madencilik Sanayi ve Ticaret
A.Ş. Yetkilileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevresel
Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü Yetkilileri hakkında
çevrenin kasten kirletilmesi, içme suyuna zehirli madde katma, görevi kötüye kullanma ve 6831 sayılı Orman
Kanununa muhalefet suçlarından suç
duyurusunda bulunulmuştur.
Mücadelemiz devam edecektir.
21 Aralık 2021
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HKP’den:

Partimiz, bir avuç Parababasının kur zararının
karşılanması demek olan,
“Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” Tebliğinin
yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle
Danıştayda dava açtı

Baştarafı sayfa 1’de

O gözlerde insana, hayvan, doğaya,
bitkiye yani sevgiye düşmanlık
görünüyor. O gözlerde kadına düşmanlık
okunuyor.
İşte AKP’giller’in o karanlık gözleri
son döviz vurgunuyla yine parladı.
Ne kadar mutlu oldular Halka kazık
atıldı diye. O mutluluğun ifadesidir
AKP’giller’in Bakanının şu söylemi:
“Küçük
yatırımcıya
yazık
oluyor. 15 liradan, 16 liradan, 17
liradan dolar alanlar var. Kim bunlar?
Büyük finansörler değil. Niye? Biliyor

çünkü. Bütün altyapı yatırımlarını
tamamlamış bir ülkede, tüm makro
göstergelerin pozitif olduğu bir yerde,
aklı başındaki bir finansör Türkiye’de
bu işlerin bir şekilde döneceğini
bilir. Ama çarpılan kim oldu? Küçük
yatırımcılar. Her zaman olduğu gibi.
Küçük yatırımcılara eziyet ettiler.
Şimdi de kara kara düşünüyorlar”.
İşte AKP’giller’in gerçek yüzü.
Elinde avucunda olan parasının değerini
korumak kaygısıyla yükselen dövize
yönelen küçük yatırımcı çarpıldı diye
seviniyorlar. Uzmanlık alanları olan konu
çarpıtmayı nasıl da yapıyorlar. Önemli
olan, konuşulması, sorulması gereken;
kimlerin yüksek kurdan döviz aldığı
değil, kimlerin yüksek kurdan elindeki
döviz sattığodor. Büyük finansörler aklı
başında olduğu için değil ama kendilerine
döviz kurunun aşağıya çekileceği
fısıldandığı için ellerindeki dövizleri
bozdurdular. Bir de bütün altyapı
yatırımları tamamlanmış deniyor. Nasıl
da yalan söylüyor o gözler. Bütün altyapı
yatırımlarını yok pahasına yerli yabancı
Parababalarına peşkeş çeken AKP’giller,
“keriz silkeleme” operasyonuyla her
zaman olduğu gibi küçük yatırımcıyı
çarptıklarını söylüyorlar aslında.
İşte Partimiz, AKP’giller’in keriz
silkeleme operasyonunun adı olan ve
bir avuç Parababasının milyarlarını
Halkın vergileriyle korumak demek olan
“Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat”
garabetini yargıya taşıdı. Bir kez daha
Tarihe not düştük.
Partimizin MYK üyesi Adnan Okur
Yoldaş’ın konuya ilişkin yaptığı açıklama
aşağıdadır:
***

Saygıdeğer Halkımız;
AKP’giller yarattıkları her sorunu,
yaptıkları her vurgunu, soygunu, peşkeşi
Emekçi Halkımızın sırtına yükleyip
geçiyor.
Türk Lirasını, yabancı para birimleri
karşısında pula döndürüyorlar. Maliyet,
emekçi Ayşe’nin Mehmet’in sırtında.
Döviz yükseldikçe benzine, motorine,
doğalgaza zammı bindiriyorlar. Yine
fatura, bütün ve mal hizmetlere gelen
zamla, İşçi-Memur Ali’ye, Fatma’ya
kesiliyor.
“Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur”
diyerek bile isteye yükselttikleri dövizi
düşürmek için “Kur Garantili TL Vadeli
Mevduat” garabetini piyasaya sürüyorlar.
Bu maliyeti kim karşılayacak?
Tabiî ki belli: Alavere dalavere
Emekçi Halkımız nöbete.
Değerli Halkımız;
İşte bugün, bu ülkenin en Vatansever,
en Halksever Partisi Halkın Kurtuluş
Partisi olarak, AKP’giller’in 84 milyon
insanımızın bir kez daha cebine el atması
anlamına gelen, “Kur Garantili TL Vadeli
Mevduat” garabetinin yürütmesinin
durdurulması ve iptali için Danıştayda
dava açtık.
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat
hesabı açtıranların olası kur zararlarının
vergi gelirlerinden ödenmesine dayanan
TCMB Tebliği ve Hazine ve Maliye
Bakanlığının kur farkı zararlarının
Hazineden karşılanacağını yani Emekçi
Halkımızın sırtından karşılanacağını
duyuran açıklaması, vergide adaleti yok
edecektir. Verginin Kamu Giderlerinin
Karşılığı Olması İlkesine ve Anayasanın
“kanun önünde eşitlik ilkesine” açıkça
aykırıdır.
Saygıdeğer Cefakâr Halkımız,
AKP’giller’in bu tebliği, bankalarda
milyar dolarları-avroları olan bir avuç
Parababasının kur zararını karşılamaya
yöneliktir.
İşçi-Memur-Esnaf ve Köylümüzün
sırtında zaten çok büyük bir yük olan
vergi yükünün daha da artması demektir.
Kısacası AKP’giller son döviz
vurgununda da görüldüğü gibi İşsizlikPahalılık-Zam-Zulüm-Vurgun-Soygun
demektir.
Hiçbir zulüm düzeni sonsuza
değin sürmez. İnsanlar isyan huyludur.
“Yeter be!”, der, ayağa kalkarlar. Tıpkı
Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızda
olduğu gibi. Bu yine olacak.
AKP’giller’in bu zulüm düzeni de sona
erecek. Emekçi Halkımıza çektirilen
bütün acıların hesabı bir bir sorulacak.
27 Aralık 2021
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Vatan Partisi
Bildirgesi
Hikmet Kıvılcımlı
Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın başkanlığındaki Vatan Partisi’nin Seçim Bildirgesi,
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 Başkanlığında, 29 Ekim 1954 tarihinde kurulan Vatan Partisi,
27 Ekim 1957 tarihinde yapılan Genel Seçimlere katılmıştır.
İşte yayımladığımız bu Bildirge, o seçimler için hazırlanmış ve halkımıza dağıtılmıştır.
Bildirge’nin yayımlanmasının üzerinden 64 yıl geçmiştir.
Fakat güncelliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir.
Bugün de içinde bulunduğumuz durumu aydınlatan, bilincimize çıkaran ve
çözüm yollarını gösteren bir kılavuz olmaya devam etmektedir.
Vatandaşlar,
Türkiye’de iki parti var: Biri Vatan
Partisi, diğeri öbür partiler…
Diğer Partilerin hepsi işverenin
kuvvetine dayanırlar. Yani Millî yükselişi, sermayenin yükselişinde görürler. Bu sebeple, sermaye sahiplerinin
menfaatini korumak, onları gittikçe
daha fazla kuvvetlendirmek, hareketlerinin eksenini teşkil eder.
Vatan Partisi ise, işçi ve fakir köylünün Partisidir. Yani, Milli yükselişi,
işçi ve fakir köylünün çalışarak meydana getirdiği üretim yükselişinde görür. Bu sebeple, işçi ve fakir köylünün
karnının tok olmasını, sırtının pek
olmasını, vücudunun sağlam olmasını, çoluk çocuğu ile beraber müreffeh
[bolluk ve refah içinde, varlıklı] bir hayat seviyesinde yaşayarak yüksek teknik
ile yüksek üretim yapmasını ister ve hareketlerinin eksenini bu gaye teşkil eder.
Bugüne kadar gelip geçen Partiler
hep işverenin kuvvetine dayandılar. Netice meydanda… Günbegün geri gittik.
Birkaç milyoner türedi ama nüfusumuzun çalışan muazzam kütlesi efkâr-ı fukara [çok yoksul] oldu. Bir defa da işçi
ve fakir köylünün yaratıcı kuvvetine güvenelim bakalım ne netice alacağız?
İşte biz bu gayeye ulaşmak için,
aşağıda söyleyeceklerimizi yapmak istiyoruz. Ve bu programımızı 3-4 seneden
beri ilan etmiş bulunuyoruz.
Yapamayacağımız hiçbir şeyi vadetmiyoruz. Bunlar, hesapları yapılmış
vaatlerdir.
Vatandaşlar;
Vatan Partisi, siyasetimize İşçi Sınıfımızı kuyruk değil, baş yapacaktır.
Diğer partiler, işçi ve fakir köylü çoğunluğumuzu sadece oylarını başkalarına
vermekle ve girdikleri Partiye aidat ödemekle siyasete karıştırıyorlar. Yani, işçi
ve fakir köylü vatandaşlar, onların siyasetinin önde gideni değil, sonda geleni
oluyorlar. Vatan Partisi, kökleri havada
duran ölü ağacı tersine çevirip köklerini
toprağa gömecektir. Ancak o zaman bu
ağaç dirilir ve meyve verir. Bu da işçi
ve fakir köylümüzü siyasetimize baş
yapmakla mümkündür. Çünkü bunlar
çalışan ve ürün yaratan insanlardır. Bu
ürünü ve yaratıcılarını kendileri idare
etmelidirler.
Vatan Partisi, İş Kanununu; küçük,
büyük her işletmeye, tarımın ve kredinin
her koluna tatbik edecektir. Biliyorsunuz ki, bugün İş Kanunu sadece 10’dan
fazla işçi çalıştıran yerlerde tatbik ediliyor. Bütün eksik taraflarına rağmen bu
kanun dahi layıkıyla tatbik edilmiyor.
Az işçi kullanan işyerlerindeki işçilerin
canı can değil mi?.. Kırlarda, tarlalarda
çalışan tarım işçilerini Allah yaratmadı
mı?.. Bankalardaki, kurumlardaki vesair
işlerdeki, Memurin Kanununa tâbi olmayan çalışanlar bu vatanın evlâdı değil
mi?.. İşte Vatan Partisi bütün bunları İş
Kanununun himayesi [koruması] altına
alacaktır.
Vatandaşlar;
Bugün işçi ücretleri çok azdır. Yedi
kat göklerin üstüne çıkmış olan ihtiyaç
maddelerine işçilerimiz uçsalar yetişemezler. Oluru ile idare etmenin de bir
sonu vardır. Vücut yapısı sürekli gıdasızlığa ne kadar zaman tahammül edebilir? Vatan Partisi her işçinin ücretini

caktır.
Vatan Partisi, “Anayasa Mahkemesi” kurarak, Türk mevzuatını sürekli
kontrol altında bulunduracaktır.
Vatan Partisi, ırza saldırı dışındaki
suçlarda idam cezasını kaldıracaktır. Ve
hapishaneleri, iş ve öğretim esası üzerinden yeni baştan düzenleyerek, yaşanabilir ıslah evleri ve ruh tedavihaneleri
haline getirecektir.
Vatan Partisi, mahkemelerde jüri
usulünü kabul edecektir. Yani, mahallin
çalışkan ve dürüst insanlarından bir heyet davet edilecek, suçlu hakkında son
sözü onlar söyleyeceklerdir.
Vatan Partisi, asgarî geçim durumunda olanlara bedava mahkeme ve bedava
avukat temin edecektir.
Vatan Partisi, seçimleri nispî yapacaktır.
Vatan Partisi, eski veya yeni emekli
aylıklarını bir hizaya getirecektir.
Vatan Partisi, çocuk zamlarında fark
gözetmeksizin, hepsine aynı zammı verecektir.
Vatan Partisi, hukukçu sendikaları
kurarak, avukatların ve bütün Adliyecilerin meslekî menfaatlerini koruyacaktır.

birdenbire iki misline çıkartacaktır. Bu işsizlik yaratmayı suç sayar.
kadarla da kalmayacak, üretimimiz artVatan Partisi, 6 ay içinde köylüye
tıkça işçi ücretleri de ona paralel olarak bedava toprak dağıtacaktır. Kıraç topartacaktır.
rakların, uzun seneler içinde, parası
Vatan Partisi işçilere Grev Hakkını alınarak birkaç köylüye, dağıtıldığını
tanıyacaktır. Diğer partiler vaktiyle böy- görmüş olan köylümüz bu 6 ay müddete
Vatandaşlar;
le vaatlerde bulundular. Fakat yapma- inanmayacaktır. Hâlbuki öylesine koBugün öğrenim, parası olanlara
dılar. Bugün de vadediyorlar. Yine yap- laydır ki, bunu diğer Partiler de isteseler
mahsustur.
Fakirler için yükseköğrenim
mayacaklar. Onların vadettikleri grev yapabilirlerdi.
yağlı
direğe
tırmanmak kadar zordur.
hakkı, işçilerimizin oyunu almak içindir.
Vatan Partisi, köy ağalarının haksız
Yükseköğrenime
vasıl olamadan yarı
Hakiki grev hakkı değildir. Hakiki grev yere bazı toprakları kendilerine mal etyolda
dökülürler.
Bunun
sebebi:; öğrehakkı, evvela ücretlerin yükselmesine, melerini inceleyecek, böyle toprakları
nim
masrafının
büyük,
aile
geçiminin
sonra işçi sendikalarının kuvvetlenme- sahiplerine geri verecektir. Köyün topkıt
kanaat
olmasındandır.
Geçim
endeklerine, sonra lokavtların önlenmesine rağı ise köy özel kişiliğine geri verilesine
göre
ücret
alan
her
ailenin
çocuğu
o
dayanır.
cektir.
zaman
yükseköğrenime
heveslenecektir.
Sonunu getiremedikten sonra greve
Vatan Partisi, her köyün ihtiyacına
Vatan Partisi bütün okulları bedava
başlamak neye yarar? Günlerce devam göre otlak ve baltalık verecektir. Ve kır
yapacağı gibi, halk
edecek olan greve
üniversiteleri kuracebinde metelik tutcak, geceden fayturulmayan işçi nasıl
dalanmak suretiyle
dayanır? Kasasında,
bu üniversitelerden
işçilerin birçok günher isteyen faydalük iaşe parası bulanabilecektir.
lunmayan sendika,
Vatan Partisi
işçilerine nasıl desMaarife
[Öğretim
tek olabilir? İşveren,
ve Eğitim Sistemigizli ve açık lokavtne, Bilgi ve Küllar ile işçiyi yaptıtüre] tam istiklâl
ğına pişman ettikten
[bağımsızlık] vesonra, başı yerde
recektir. Millette
fabrikaya dönen işçi
keşif ve icat ruhubir daha grev yapnu geliştirmek için
maya cesaret edebilir
Vatan Partisi’nin İstanbul Aksaray’daki mitinginde Hikmet Kıvılcımlı kürsüde
mümkün olanı temi? Etse dahi başarımin edecektir.
lı olabilir mi?
Vatan Partisi, kol işçisi ile kafa işçisi
İşte bunun için vatandaşlar, Vatan sularını ihtiyaca göre tarlalara dağıtaarasındaki bilgi, yaşama ve anlayış uçuPartisi işçiye grev hakkını verirken, sen- caktır.
Vatan Partisi, köy kadastrosunu pra- rumunu doldurmaya çalışacaktır.
dikaların serbest gelişimine hız verecek,
Vatan Partisi, öğretimde, lüzumsuz
ücretleri iki misline çıkartacak ve lo- tik yoldan halledip çekişmelerin önünü
alacaktır. Bu sebeplerden işlenen cina- uzatmaları kaldırarak gençlerimizin kıykavtlara şiddetle mâni olacaktır.
Vatan Partisi, her çalışan insana iş yetler sayılmayacak kadar çoktur. Böy- metli senelerinin heba olmasını önleyebulmayı boynunun borcu sayar. İşsizler lece köylümüzün bir kısmı gençliğine cektir, yani öğretimi kısa ve dolambaçordusunu yedekte bulundurup da kim doyamadan gitmiş, bir kısmı da, diriler sız, kolay hale getirecektir.
Vatan Partisi, gazetecilerin kendi
daha ucuz çalışırsa onu işe almak sure- mezarı olan hapishanelerde çürümeye
tiyle ücretleri düşürmek yoluna esasen terk edilmiştir. Bu cinayetlerin fâilleri sendikaları vasıtasıyla çalıştıkları gazegidemez. Çünkü en büyük vazifesi, kı- hiçbir zaman hasta ruhlu insanlar değil- tenin fikri ve siyasi gidişatına müdahale
yıda köşede bir tek işsiz bırakmamaktır. dir. Ellerinde olmayan sebeplerle boğaz etmelerini mümkün kılacaktır.
Vatan Partisi, askere alınanların aileboğaza gelmişlerdir.
Vatan Partisi, köylerde ziraat kom- lerine, geçim endeksine göre maaş bağVatandaşlar;
Vatan Partisi, işçilerin hepsine ko- binaları kuracak, onları iktisadî millet layacak ve askerden dönene tazminat
lektif iş mukavelesi [toplu iş sözleşmesi] teşekkülleri halinde işletecektir. Dikkat verecektir.
Vatan Partisi, milletvekili maaşlarını
ederseniz, devlet değil, millet teşekkülyapacaktır.
orta halli bir memur maaşı derecesine
Tek başına bir işçinin dahi iş müfetti- leri halinde işletecektir.
Vatan Partisi, kalkınmamızın mo- indirecek, bakanların maaşı da bundan
şine şikâyete hakkı olacaktır ve iş müfetdern kaleleri demek olan örnek çiftlikler fazla olmayacak ve kanun üstü durumtişleri ihtiyaca göre çoğaltılacaktır.
larına son verilecektir.
Vatan Partisi, işçiyi haftada 40 saat- kuracaktır.
Vatan Partisi, orman köylerimizin
ten fazla çalıştırmayacaktır. Ve senede
Vatandaşlar;
ve ormanlarımızın yürekler paralayıcı
bir ay ücretli tatil verecektir.
Memleketimiz baştan aşağı hastalarVatan Partisi, işyerlerinin sağlıklı haline son verecektir. Ziraat mühendisolmasını temin edecek ve gece işini kı- lerimizle birlikte orman köylerimizi, la doludur. Ekmek kadar milletimiz tesonsuz iş sahaları olan ormanlarımızda daviye de muhtaçtır. Vatan Partisi, sağlık
saltacaktır.
Vatan Partisi, her işyerinde çocuk çalıştıracak, hem köylülerimizi refaha işlerini, hekim ve hastabakıcılar sendikreşini (bakım evini) mecburi kılacaktır. kavuşturacak, hem ormanlarımızı kur- kaları vasıtasıyla özerk bir idare haline
koyacaktır.
Ve kadın işçiye gebelik müddetince ve taracaktır.
Vatan Partisi, aile hekimliği kurumu
Vatan Partisi, işçi sendikalarının ilergebelikten iki ay sonraya kadar ücretli
lemesine ve kuvvetlenmesine son derece kuracaktır, doktorlar her yuvayı ziyaret
izin verecektir.
Vatan Partisi, çocuk işçileri büyükler önem verir. Diğer partilerin yaptıkları edeceklerdir.
Vatan Partisi, hastaneleri, halk örkadar ücretle yarım gün çalıştıracak ve gibi onların gelişmesine engel olmak
diğer yarım günde yavrucak, işyerinde şöyle dursun, en büyük süratle kuvvet- gütlerinin seçimi ve kontrolü ile idare
bulunan veya çok yakın olan okula gi- lenmeleri için her kolaylığı gösterecek- edecektir.
tir.
Vatan Partisi, her yurttaşın dini ve
decektir.
Vatan Partisi, tüketim kooperatifle- manevi ihtiyaçlarını serbestçe tatmin etVatan Partisi, milli ölçüde işsizlik
sigortası yapacak ve bunu işverene öde- rinin yanı sıra üretim kooperatifleri de mesine müsaade edecektir.
kuracak, üretimi el birliği ile en kısa zaVatan Partisi, vergileri ve ev kiralarıtecektir.
manda çoğaltacaktır.
nı yarıya indirecektir.
Vatan Partisi, kredi kooperatifleri
Vatandaşlar;
Vatan Partisi, her evsizi ev sahibi etİşsizlik tek başına kimsenin kabahati kurarak köyde ve şehirde küçük üretici- meye gayret edecektir. Bunun gerçekleşdeğildir. Vatan Partisi her işsize, geçim leri teknik usullerle yükseltecektir.
mesi için ev yapımını milli spor haline
Vatan Partisi, hâkimlerin millet ta- getirecek, herkes imece usulüyle birbiendeksine göre gündelik verecektir.
Vatan Partisi, angaryaları yasak eder. rafından seçilmelerini sağlayacaktır. Ve rine yardım ederek evini kurabilecektir.
Temizlik bahaneleri vesairelerle kısmi kanunların askeri, sivil ikiliğini kaldıra- Ve bu hareket, mahalli halk örgütleri ve

belediyeler tarafından maddi ve manevi
yardım görecektir.
Vatan Partisi, ağır sanayi kurma
hamlemizi kim ucuza desteklerse ondan
kredi kabul edecek, bu hususta hiçbir
şart ve imtiyaz kabul etmeyecektir.
Vatan Partisi, mukadderatımıza yabancıyı karıştırmaz.
Vatan Partisi, işçi, köylü, esnaf ve
memurları tüketim kooperatifleri halinde örgütlendirecektir.
Vatan Partisi, vurguncuların büyüğü
ve küçüğü ile amansızca mücadele edecektir.
Vatandaşlar;
Teknikçe dünyadan çok geriyiz.
Makine yapan memleket, makine yapmayan memleketi haraca bağlar. Yani,
bağımsızlığını parçalar. Milletin alınteri yabancı memleketlere akar, gider. O
memleket fukaralıktan kurtulamaz. Ne
felâket gelirse insanoğluna fukaralıktan
gelir.
Vatan Partisi, teknikçe ileri seviyeye
ulaşmak için iktisadi “Kuvayimilliye”
harekâtına girişecektir. Müslümanlıkta
bir “Cihad-ı Ekber” vardır ya, işte öyle
milletçe iktisadi seferberliğe kalkacağız.
Vatan Partisi, makine yapan makinelerin sanayisini kuracaktır. Dünya milletleri makinelerle toprağı buğday fabrikası haline getirmişken, biz kara sabanla
onların karşısında duramayız. Mesele,
traktörleri getirip de ev altlarında yatırmak değildir. O traktörü yapan makinenin makinesini kurmaktadır. Yoksa alınterlerimiz yabancı ülkelere akar; arada
komisyoncular kazanır, büyük acenteler
kazanır, yabancı traktör fabrikaları kazanır, biz ise eskisinden beter fukara kesiliriz, bin yamalı tumanımıza yamalık da
bulamayız. Bugün makine asrındayız
çağındayız. Başkaları her işi makineyle
görüp maliyeti ucuzlatmalarına karşılık
biz ellerimiz, tırnaklarımızla iş görüp
karnımızı doyuramayız ve dünya pazarlarına mal satamayız. Çünkü biz üretimimizi pahalıya mal ediyoruz.
Neden?..
Zira makine yapamıyoruz ve o makineyi yapan makinelerin muazzam fabrikalarını kuramıyoruz.
Yapamaz mıyız?
Mükemmelen yaparız. Bizden evvelce çok geri olan memleketler bunu
başardılar. Her şeyin bir kolayı vardır ve
bulunur. Bunu milletçe bulacağız. Vaktiyle sırf kendi kuvvetimize güvenerek
nasıl Kuvayimilliye Harekâtına kalkıp
vatanımızı kurtardıksa, yine öyle İktisadi Kuvayimilliye Harekâtına geçeceğiz.
Kendi işini kendin göreceksin, başkasına
güvenme!.. Elden gelenle öğün olmaz,
o da vaktinde bulunmaz. Vatan Partisi,
makineleri yapan makinelerin sanayisine çok önem verecektir.
Vatan Partisi, Devlet masraflarını,
ilk elde, dörtte bire indirecektir. Devlet
taahhütlerine beşte bir vermemekle, ticareti sisteme koymakla, bütün topraklarımızı verimli hale getirmekle bu büyük
neticeyi elde edecektir.
Vatan Partisi Devlet kurumları idaresine, beş milyon lira sermayenin üstündeki bankaları değil, halk örgütlerini
katacaktır. Ve işletmelerin idari ve teknik güdümünü işçi temsilcilerinin eline
verecektir.
Vatandaşlar;
Bunlar neyle olur? demeyiniz.
Vatan Partisi, Ucuz Devlet, Bilinçli
Ticaret, Toprak Islahatı öz kuvvetlerimizin iktisadi seferberliği ile yapılacak
döviz tasarrufları sayesinde birinci dört
senelik büyük sanayisini kuracaktır.
Ondan sonra dörder senelik planlar dahilinde memleketimizi, kısa zamanda en
yüksek medeni seviyeye ulaştıracaktır.
Bugüne kadar geçen günlerimiz,
kuvvetinden istifade edilemeyerek akıp
giden su gibi ziyan olup gitmiştir. Artık
kendimize gelelim vatandaşlar! Elbirliğiyle vatanımızı yeniden yaratalım.
Başkalarından fayda olmadığını bugüne
kadar acı tecrübelerimizle gördük ve anladık.
Vatan Partisi, size, yapılması imkânsız hiçbir şey vadetmemiştir.
Vatan Partisi, önünüzdedir. Birbirimize sarılıp kendi başımızı kendimiz
kurtaralım.q
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roletarya yani İşçi Sınıfı, üretim
araçları üzerinde hiçbir mülkiyeti
bulunmayan yalnızca işgücünü satarak
yaşamını sürdürebilen Modern bir Sınıftır.
Modernden kasıt Kapitalizmdir.
Kapitalist üretim biçiminde dolaysızca görev alan iki kesim insan vardır:
Kapitalistler ve Proletarya. Modern
üretimde dolaysızca yer alan insan kümelerine “Sınıf” denir.
Kapitalist üretimin yaratığı olan bu
iki sınıf, durumca ve çıkarca uzlaşmaz
bir biçimde karşı karşıya gelmiştir.
İşveren Sınıfı: Üstte, yöneten,
egemen sınıftır.
İşçi Sınıfı: Altta, yönetilen, ezilen
sınıftır.
Bu iki sınıfı karşı karşıya getiren
ise durum ve çıkarlarının karşıtlığıdır.
Yukarıda kısaca değindiğimiz gibi,
durumları başka başkadır: Biri durumca ezen, sömüren; diğeri ezilen sömürülen sınıftır.
Bir de bu sınıfların çıkarları başka
başkadır: İşveren Sınıfı, İşçi Sınıfının
yarattığı değeri sömürmekten çıkarlıdır; İşçi Sınıfı ise yarattığı değeri sömürtmemekten çıkarlıdır.
Tabiî kapitalist üretim yordamı
içinde, İşçi Sınıfının yarattığı değeri
tümüyle kapitalistlerin sömürüsünden
kurtarması olası değildir. Kapitalistler
de yaratılan değerin tamamını sömüremezler. Çünkü o zaman İşçi Sınıfının
varlığı devam edemez. Fabrikalarında
çalıştıracak işçi bulunamaz. O yüzden
işçilerin kendi varlıklarını sürdürebilecekleri ve gelecekte İşçi Sınıfını oluşturacak çocuklarının yaşamlarını sağlayabilecekleri kadar bir ücret almaları
zorunluluk olur. Bu ücretten sonraki
değer, artıdeğerdir ve kapitalist tarafından buna el konur. İşçi Sınıfı ise ücretini arttırmak, yarattığı değerin daha büyük bölümünü kendine almak; daha az
sömürülüp daha iyi bir yaşam sürmek
ister. Bu ise kapitalistin sömürüsünün
(artıdeğer sömürüsünün) küçülmesi
anlamına gelir. Bu yüzden bu iki sınıf,
uzlaşmaz bir çelişki içinde bulunurlar.
Ücretin ne kadar olacağını, sömürünün derecesini ise İşçi Sınıfının
kapitalistlere karşı vereceği mücadele
belirler.
İşveren Sınıfının sömürüsünü katmerlendirmek için kullanacağı sonsuz
olanakları vardır:
Ekonomik güç ondadır,
Siyasi gücü o belirler,
Devlet erki onun elindedir,
Din,
Felsefe,
Kültür,
Sanat,
Medya vb. vb. bütün üstyapı kurumlarını, ekonomik altyapıyı elinde
bulunduran Kapitalistler belirler.
İşçi Sınıfının bu devasa örgütlü
Sermaye gücüne karşı en büyük silahı
sayısıdır. Sayısal üstünlüğüdür. Fakat
bu sayısal üstünlük örgütsüz ise hiçbir
varlık gösteremez.
Lenin Usta’nın deyimiyle; “İşçi
Sınıfı örgütsüzse hiçtir ya da sıfırdır.”
Hikmet Kıvılcımlı’nin söyleyişiyle; “Örgütsüz halk, köle halktır!”
Fakat yine Lenin Usta’nın sözleriyle; “İşçi Sınıfı örgütlüyse heptir!”
Kıvılcımlı Usta’nın söylemiyle;
“Örgütlü halk yenilmez!”
Ya da Latin Amerikalı Yoldaşların
şiarıyla; “El pueblo unido jamás será
vencido!”
Yani “Birleşmiş Halk Asla Yenilmez!”

Emperyalizm çağında
sınıflar

Hep egemen sınıf olarak kapitalistlerden ve ezilen sınıf olarak da Proletaryadan söz ettik. Bu tanımlama birçok anlam daralmasını içerir. Şöyle ki:
20’nci Yüzyıl’la birlikte kapitalizm, en yüksek aşaması olan Emperyalizme, bir başka deyişle, Tekelci
Kapitalizme atlamıştır.
Bu da şu demektir:
Bir ülkede, bir üretim alanında şirket sayısı 20’ler civarına inmişse artık

Ellerinde kir pas
Dillerinde nas

o ülkede, o üretim dalında rekabet yürütülmez ya da yürütülemez. Bu şirketler kendi aralarında anlaşarak tekelleri
oluştururlar. Artık Serbest Rekabetçi
Kapitalizm gitmiş yerine Tekelci Kapitalizm gelmiştir.
Serbest rekabet çağında iki türlü
rekabet vardır:
1- Kapitalistlerin kendi aralarındaki rekabet,
2- Kapitalistler ile İşçi Sınıfı arasındaki rekabet.
Bu yüzden Lenin der ki: “Serbest
Rekabetçi Kapitalizm, demokrasiye
tekabül eder.”
Tekelci Kapitalizmde (Emperyalizmde), kapitalistler arasındaki
rekabet biter. Bu rekabetin yarattığı
toplumsal yararlar (fiyatların belli bir
dengede durması gibi) ortadan kalkar.
Tekel kârı, tekel vurgunu egemen olur.
Ülke ve dünya hegemonyasına çıkmış
tekeller her türlü demokrasi kırıntısını
ortadan kaldırmak, dünyaya egemen
olmak isterler. Sömürge, yarısömürge
halklarına, neredeyse Ortaçağ’ı aratacak, zulümler uygularlar. Kendi ülkelerinde İşçi Sınıfının haklarını budamak için her türlü gericiliğe girişirler.
Faşizmler tezgâhlarlar. Dünya Savaşlarını kışkırtırlar.
Bu yüzden yine Lenin der ki: “Emperyalizm gericiliğe tekabül eder.”
Bu tekelleşme sonucunda artık iktidar tüm kapitalistler tarafından yürütülmez. Para, Ticaret, Sanayi Kapitalistlerinin içinden en kodamanlarının Büyük Toprak Sahipleriyle bankalar kubbesi altında birleşmesinden
doğan Finans-Kapitalistler (Modern
Parababaları) yönetir artık ülkeleri ve
dünyayı.
Türkiye özelinde söylersek, 30-40
aileyi geçmeyen; 300-500 kişiden oluşan bir zümredir Finans-Kapitalistler.
İşte Türkiye’yi bu azınlığın azınlığı
Modern Parababaları yönetir.
Bu yönetme işinde yalnız değillerdir. Bu topraklarda bundan 4000
yıl önce Asurlu tüccarların gelmesiyle
başlayan Tefeci-Bezirgân Sermaye tahakkümü-sömürüsü hiç ara vermeden
yurdumuzda capcanlı varlığını sürdürmektedir. Bu sermaye ilk Medeniyetle birlikte Sümer’de ortaya çıkmıştır.
Üretimle hiçbir ilgisi olmayan; küçük
üretmenleri Tefecilik (Faizcilik) ve
Bezirgânlık (Ticaret) yoluyla binlerce
yıldan beri soyup soğana çeviren, Ortaçağ’ın hâkim sınıfıdır. Ümmetçilik
Konağında yaşar ve ideolojisi Şeriattır.
Sayısı 3000-5000’i geçmeyen Antika
Parababalarıdır.
İşte AKP’giller bu sınıfın temsilcisidirler. Sınıf dediğimize bakılmasın.
Tefeci-Bezirgânlık modern bir sınıf
değildir. Kapitalizmöncesi üretim biçimlerinden yadigâr kalmış bir gerici
sömürgen tabakadır. (Her ne kadar kapitalist bir toplumda Tefeci-Bezirgân
Sermaye bir sınıf değilse de günlük
dilde sınıf demek bir anlatım kolaylığı
sağlamaktadır. Fakat onun modern bir
sınıf olmadığı hiçbir zaman göz ardı
edilmemelidir.) İşte bu bin yılların sömürü deneyimiyle donanmış Tefeci-Bezirgânlık, tüm Anadolu’nun köylerini,
kasabalarını örümcek ağı gibi sarmıştır.
Finans-Kapitalin egemenliğini kasabalara, köylere kadar yayan, gericiliğin
belkemiğini oluşturan bu sınıftır.
Emperyalist tekeller ülkemize tebelleş olduğunda onların distribütörlüğünü alan Finans-Kapitalistlerin bayiliklerini alarak ilçelerde, kasabalarda
hemen, “doğal olarak” benzin istasyonlarını kuran ve bu mekanizmayla
da küçük üretmenin ümüğüne bir kez
daha yapışan bu Tefeci-Bezirgân Sermayedir.
Bakın atadan dededen Tefeci-Bezirgân olan Nurettin Nebati bunu nasıl
dile getiriyor, Ahmet Hakan’la söyleşisinde:
“Çok yoğun piyasadan geliyorum zaten. Piyasadan geliyorum demek şu: Varlıklı bir ailenin çocuğu
olarak doğmuşsunuz. Viranşehir’de
bir defa çiftçilik yapıyorsunuz. DOĞAL OLARAK BENZİN İSTASYONUNUZ OLUR. (Biz majüskülledik. – M. Şahbaz) Çocukluğunuzdan
itibaren işin içerisindesiniz. Daha

ilkokulda iş yerinde çalışmaya başladım. İstanbul’da ağabeylerim var,
piyasa ile her alanda iletişim kurma imkânınız var.” (En Son Haber,
30.12.2021)
Yani Tefeci-Bezirgân iseniz, bir
benzin istasyonu kurup küçük üretmenlerin sırtına binmek; “DOĞAL
OLARAK” yapmanız gereken bir iş
oluyor. Bu, birebir Türkiye gerçeğidir.
Ve ancak bu kadar veciz bir şekilde
dile getirilebilir. E, adam bunu çocukluğundan beri yaşamış, deneyimlemiş.
O anlatmayacak da kim anlatacak?..
Bu Ortaçağcı sınıfı daha iyi tanımak için Hikmet Kıvılcımlı Usta’ya
kulak verelim:
“(…) Burnunun ucunu şalgam
diye ısırmaya ve bindiği dalı her zaman keyif için kesmeye hazır olan
Tefeci-Bezirgân sınıfından her şey
beklenir. Halk çoğunluğunu bugün
hâlâ OY DAVARI biçimine sokan
odur. Bu şartlanmış zavallı yığınları
tuza koşan kurbanlık koyun saflığıyla Finans-Kapital peşinde sürüleştirip sürükleyen odur. (…) Kasabalarda örümcek ağlarını kurmuş
bulunan TEFECİ-BEZİRGÂN hacıağalar sınıfı tekelci Finans-Kapital
sayesinde kendi vurguncu ve soygunculuğunu yürütmekte ve halka
soluk aldırmamakta çıkarlıdır.
“Taşranın Tefeci-Bezirgân sınıfı,
dünkü bugünkü acemi çaylak sömürgenleri değildir. Binlerce yıllar
tortulaşmış ve milletin ciğerine iliğine işlemiş GERİCİLİĞİN en ağır
değirmen taşıdır. Bu sınıf Türkiye
KÖYLERİNİ Sümerler çağından
beri SÖMÜRGE’leştirmiştir. Türkiye köylülerimizi dünya yüzüne çıkartmayan “Köy Enstitüsü” kadar
basit modern tekniğe ve kültüre bile
kavuşturtmayan ve her gün biraz
daha halkımızı hep öbür dünyaya,
“AHİRETE” ısmarlayan yolsuz güç,
Tefeci-Bezirgân Sınıfıdır. Bu sınıf
köydeki kentteki mutlak ve zalim ve
müstebit SOYGUNUNU ve ETKİSİNİ yürütmek için gerekli en şeytanca domuzuna yolları yüzyıllar boyu,
baba mirası olarak benimsemiş ve
büyük bir bilinçle uygulamıştır, uygulamaktadır da.
“Demokrat Parti gibi Türkiye
yığınları için anlaşılmaz yabancı bir
terimi yüzde yüz öztürkçe “DEMİRKIR-AT” biçiminde somutlaştırıp
popülarize eden ve en ücra köylere
dek dev petrol şirketlerinin BENZİN
İSTASYONLARI (biz majaskülledik.
– M. Şahbaz) ile sokan sınıf odur.”
“(…)
“Türkiye’de “kozmopolit” olma
bakımından Finans Kapitale tıpatıp
uygun ve çarkla dişli gibi iç içe gelen tek bilinçli ve kasıtlı sosyal sınıf
Tefeci-Bezirgân Sınıfıdır. Çünkü bu
sınıf oldu olasıya modern “MİLLET” karakterini bilmemiş ve tanımamıştır. İlk Mekke ve Medine
kentlerinden beri Antika Toplumun
kutsal “ÜMMET” düzeyini yaşamaktadır. Ümmetçiliği aşamadığı
için, kendiliğinden “VATANSIZ” ve
“MİLLETSİZ” olan Tefeci-Bezirgân sınıfı, ister istemez 1300 yıllık
Hilafet ve Saltanat düşkünlüğüne
bağlıdır. Saltanatı kendi toprağının
devletçiliğinde bulamadığı gün, Finans-Kapitalin uluslararası yapısına giren yerli şubesini başına taç
etmekte sakınca bulmaz. O zaman
gözünü kırpmaksızın bütün kasaba
eşraf ve agavatını Türkiye devrimci
güçlerine karşı, Sen Bartelmi katliamlarına taş çıkartan, kana susamış
eğilimiyle Haçlılar Seferi açmış durumda buluruz.” (Hikmet Kıvılcımlı,
Türkiye’de Sınıflar ve Politika, Derleniş Yayınları, s. 17-20 )
Tayyip, Berat, Nebati, Cengiz vb.
vb. kişiliklerin AKP’de yuvalanması
bir tesadüf değildir. Bunların hepsi Tefeci-Bezirgân Sermayenin siyasi temsilcileridir.
Türkiye’nin üretimden bu kadar
kopartılması, Kuvayimilliye yadigârı
üretken (Sümerbank, Etibank, Demir
Çelik, Alüminyum, Şeker, Kağıt Fabrikaları, Türk Telekom vb. vb. gibi)
kurumlarının yerli-yabancı Parababa-

larına peşkeş çekilmesi, Tank-Palet
Fabrikasının Katarlılara yiyim edilmesi tesadüf eseri değildir. Vatan, millet
kavramlarını bilmeyen Finans-Kapitalistler ile yine vatan millet kavramlarını hiç tanımamış olan Ortaçağ’ın
Ümmetçilik Konağında yaşayan, bu
Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilcilerinin ele ele vererek yaptıkları ihanetin sonucudur.
Finans-Kapitalistler,
Tefeci-Bezirgân Sermayeyle azınlığın azınlığı
Karşıdevrim Cephesini oluştururken
Devrim Cephesinde de İşçi Sınıfını
(köylülük başta olmak üzere küçükburjuvaları mülksüzleştirerek), gittikçe çoğaltır ve uyguladığı ekonomik ve
siyasi zulümle tüm halk kesimlerini,
onun yanına, müttefiki olmaya iteler.
Demek istediğimiz, Karşıdevrim
Cephesinin bu iki bileşenini netçe görmemiz gerekir. Bu gerçekliğimizi görmezsek Devrim Cephesini de doğru
tanımlayamayız. Türkiye Devrimi’nin
rotasını doğru çizemeyiz.

Nebati’nin eğrisi, doğrusu

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Haber Türk yazarı Sevilay
Yılman’la yaptığı telefon söyleşisinde
Yılman’ın; “Umarım düzelir Sayın
Bakan. Nihayetinde hepimiz bu gemideyiz!”, sözü üzerine şunları söylüyor:
“Bravo! Öyleyiz işte. Bitersek
hep beraber biteceğiz. Kazanırsak
hep beraber. Karamsar tablo çizenler var. Hiçbir şekilde bize inanmayanlar. Onlara diyorum ki; “Sen
maaş alıyorsun. En fazla neyini
kaybedersin? Enflasyonun altında
ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı
kaybederim bu iş düzelmezse eğer.
1000 çalışanımız var. 1000 kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim.
Ben babadan görme bir insanım.
Babamın bana bıraktıklarını kaybederim. Ben bunu göze alır mıyım Sevilay Hanım? Bu iş ya düzelecek ya
düzelecek! Yeter ki bize güvenilsin,
inanılsın!” (Sevilay Yılman, Haber
Türk, 13.12.2021)
Nebati bu sözleri, uyguladıkları
“Model”i değerlendirirken söylüyor.
Yani bundan anlıyoruz ve de biliyoruz
ki, Nebatigiller, daha doğrusu Tayyipgiller bir “model uyguluyor”lar.
Bu model neydi?
“Faiz sebep, enflasyon sonuçtur.
Zaten Nas da faizi haram kılıyor. Biz
Allah’tan daha mı iyi bileceğiz. Demek ki faizi kaldırırsak her şey düzelir
kendiliğinden.”, diye özetleyebileceğimiz bir üfürükten ibaretti “model”
dedikleri şey. Hatta bir ad bile bulamadılar. “Reiz”leri önce “Çin Modeli”
dedi. O sözün pek bir komünist-dinsiz
çağrışım yarattığını görünce hemen
tornistan edip “Türk Ekonomi Modeli
(TEM)”, diyecek oldular, o da tutmadı; en iyi adı buldular; “Yeni Ekonomi Modeli (YEM)”. Kısaltma tam cuk
oturdu. Türkiye Halklarının alınterini,
adına faiz demedikleri faizle bir avuç
yerli-yabancı Parababasına “YEM” etmenin yeni bir yolunu bulmuşlardı. E,
bu işi din adına takdis etmek için Tefeci-Bezirgân Sermayenin fetvacıları
da alesta bekliyorlardı. Mademki “Reiz”leri minareyi çalmıştı bu fetvacılar
da hemen kılıfını hazırlayıverdiler:
“Kur Garantili Mevduata” verilecek
kurdan doğan fark, dinen “faiz” sayılmazdı, bu “hibe” idi. Böyle olunca da
dinen bir sakınca kalmıyordu(!)
Bunu görünce, Kur’an’ın 1400 yıl
önce yasak ettiği faizle ve aşırı kârla,
vurgunla geçinen Tefeci-Bezirgân Sermayenin, bu açık-net yasağa rağmen,
Kur’an’ın buyruklarına göre yönetildiği iddia edilen İslam coğrafyasında,
yüzyıllardır varlığını nasıl olup da sürdürebildiğini anlayıverdik, vesselam…
Gelelim önce Nebati’nin yanlışına, daha doğrusu saptırmasına:
“Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer. 1000 çalışanımız var. 1000 kişiyle beraber bütün
varlığımı kaybederim. Ben babadan
görme bir insanım. Babamın bana bıraktıklarını kaybederim. Ben bunu göze
alır mıyım Sevilay Hanım?”, diyor.
Evet 1000 çalışan; işini, her şeyini kaybeder, işsizliğe, açlığa mahkum
olur. Ama Nebati ondan söz etmiyor.
Tıpkı bir köle sahibi gibi konuşuyor.
Ben varlığımla birlikte 1000 çalışanı-

mı da kaybederim, diyor. Kölelerimi
kaybederim, der gibi.
Bir de; “Ben babadan görme bir
insanım. Babamın bana bıraktıklarını
kaybederim. Ben bunu göze alır mıyım
Sevilay Hanım?”, diyor.
Hayır, Bay Nurettin, Parababaları
hiçbir zaman her şeylerini kaybetmezler. Onlar yedi sülalelerini geçindirecek kadar bir serveti, özellikle İsviçre
bankaları başta olmak üzere, yabancı
ülkelerde çoktan garantiye almışlardır.
Yakın örnek, Özal döneminde yürü ya
kulum denilerek süper zengin bir hanedana dönüştürülmüş olan Uzan Ailesidir. Bu ailenin şefi konumundaki Cem
Uzan ile Tayyip’in çıkarları çatışınca,
düz mantıkla söylersek, Uzan Ailesinin
tüm servetine el konuldu. Kendisi ülke
dışına kaçtı. Ama kendisinden önce
ülke dışına kaçmış paraları sayesinde
Paris’in en lüks otellerinin kral dairesinde günlüğüne bir asgari ücretlinin
5 yılda belki 10 yılda kazanamayacağı
kadar yüksek ücret ödeyerek ailesiyle
birlikte yaşadı, belki hâlâ yaşıyor.
Şüphesiz ki, senin için de durum
budur.
Şimdi de gelelim Bay Nebati’nin
doğrusuna:
Evet emekçilerin, özellikle de İşçi
Sınıfının kaybedecek hiçbir şeyi yoktur, zincirlerinden başka. Yeter ki yukarıda değindiğimiz gibi örgütlü olsun…
Bunu
Marks-Engels
Ustalar,
1848’de kaleme aldıkları “Komünist
Manifesto”da şöyle veciz bir şekilde
dile getirirler:
“Komünistler, kendi görüşlerini
ve amaçlarını gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine ancak tüm mevcut toplumsal koşulların zorla yıkılmasıyla ulaşılabileceğini açıkça ilan
ediyorlar. Varsın egemen sınıflar bir
komünist devrim korkusuyla titresinler. Proleterlerin zincirlerinden
başka kaybedecek bir şeyleri yok.
Kazanacakları bir dünya var.
“BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ, BİRLEŞİNİZ!”
İşte işin püf noktası da bu son cümlede yatar. İşçiler önce ülke içinde birleşip, örgütlenip “hep” olduklarında,
sonrasında bütün ülkeler düzeyinde
birleşip sel olduklarında tüm sömürgen sınıflar ortadan kalkacak; birilerini sömürmekten hiçbir çıkarı olmayan
Proletarya öncülüğünde insanlık tüm
zincirlerinden kurtulacaktır. İnsanlık
tek bir aile olacaktır.
Sözün burasında bir de şaire-Nazım’a kulak vermemek olmazdı. Onun
dizeleriyle bitirelim:
Demir,
kömür
ve şeker
ve kırmızı bakır
ve mensucat
ve sevda ve zulüm ve hayat
ve bilcümle sanayi kollarının
ve gökyüzü
ve sahra
ve mavi okyanus
ve kederli nehir yollarının,
sürülmüş toprağın ve şehirlerin
bahtı
bir şafak vakti değişmiş olur,
bir şafak vakti karanlığın kenarından
onlar ağır ellerini toprağa basıp,
doğruldukları
zaman.
En bilgin aynalara,
en renkli şekilleri aksettiren onlardır.
Asırda onlar yendi, onlar yenildi.
Çok sözler edildi onlara dair
ve onlar için:
zincirlerinden başka kaybedecek
şeyleri yoktur,
denildi. q
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vet, artık AKP’giller Suriye’de
sona geldiler. Yıllardır söylediğimiz gibi Suriye’den çekilecekler. Bu,
açıkça dile getirildi Rusya tarafından
geçtiğimiz günlerde.
Bildiğimiz gibi, 20 Aralık’ta Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da,
Rusya-İran-Türkiye arasında Astana
Görüşmelerinin 17’ncisi yapıldı. Ve
bir “Sonuç Bildirgesi” açıklandı.
Bu açıklamada bir kez daha; “Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu
da ele alan taraflar, bu bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ancak Suriye’nin egemenliği ve
toprak bütünlüğünün korunmasıyla
mümkün olduğu konusunda fikir
birliğine vardı.”, denildi.
Ve “Terörle mücadele bahanesiyle yasadışı öz yönetim girişimleri de
dahil olmak üzere ‘sahada’ yeni gerçeklikler yaratmaya yönelik tüm girişimler reddedildi. Suriye’nin birliğini zayıflatmayı ve komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit etmeyi
amaçlayan Fırat’ın doğusundaki
ayrılıkçı planlara karşı koyma kararlılığı dile getirildi”ği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca; “Rusya, İran
ve Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki ayrılıkçı grupların eylemlerini
artırmalarından duydukları endişeyi dile getirdikleri belirtilerek, ‘Garantör ülkeler, Suriye’ye ait olması
gereken petrol satışından elde edilen
gelirin yasadışı olarak ele geçirilmesine ve aktarılmasına karşı olduklarını bir kez daha yineledi’ ifadelerine yer verildi.”
Sonuç Bildirgesi’nin devamında
İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları
kınandı.
Ülkenin içinde bulunduğu durumun hızla istikrara kavuşturulması
için her alanda önlem
ler alınması gerektiği belirtilerek
çözüm önerileri sunuldu.
“Sonuç Bildirgesi”nin en önemli
noktası ise şu oldu:
“Rusya, İran ve Türkiye’nin İdlib’deki durumu iyileştirmek için
çaba gösterme konusunda anlaştıkları belirtildi.” Ve, “İdlib’deki mevcut tüm anlaşmaların tam olarak
uygulanması yoluyla ‘sahada’ barışın korunması gerektiği vurgulandı”.
Ve bu amaçla Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin 2022’nin başlarında
(pandemi şartlarına bağlı olarak Şubat-Mart gibi), Tahran’da Suriye konusunu görüşmek üzere bir araya gelebilecekleri belirtildi.
Bildirge’deki; “İdlib’deki mevcut
tüm anlaşmaların tam olarak uygulanması yoluyla ‘sahada’ barışın korunması” belirlemesi, daha önce de söylenmiş olsa da, gelinen yeni bir aşamayı gösteriyor.
Çünkü, Bildirge’nin açıklandığı
toplantıda konuşan Rusya’nın Suriye
Özel Temsilcisi Lavrentyev’in yaptığı
açıklama çok net. Okuyalım bunu:
***
Rusya: Türkiye ilk fırsatta askerlerinin Suriye’den ayrılacağını
bildirdi
22.12.2021
“(…)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi
Aleksandr Lavrentyev, Kazakistan’ın
başkenti Nursultan’da yapılan Astana formatındaki Suriye konulu görüşmeler sonunda düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda
bulundu. Lavrentyev, görüşmelere
katılan Türk temsilcilerin Rus tarafına, ilk fırsat oluştuğunda askerlerinin
Suriye’den ayrılacağına dair güvence
verdiklerini ifade etti.
Rus diplomat, “Türk ortaklarımız
sürekli olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünden, Suriye’nin birliğinden,
bağımsızlığından yana olduklarını,
orada geçici olarak bulunduklarını ve
imkânlar elverdiğinde oradan ayrılacaklarını beyan ediyor, vurguluyor”
diye konuştu.
‘Rusya, İdlib’deki teröristlerle
mücadelede Türkiye’ye yardım önerisinde bulundu’
Rusya’nın İdlib’deki teröristlerle
mücadelede Türkiye’ye yardım etmeyi
önerdiğini, Ankara’nın bu konuyu de-

Suriye’de yolun sonu…
ğerlendirdiğini söyleyen Lavrentyev,
şöyle konuştu:
“İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde teröristlerle mücadele ile ilgili
sorunların çözümünde Türk tarafına
yardım önerisinde bulunduk ve konu
şu anda Türk tarafı tarafından değerlendiriliyor.”
‘Türkiye ile birlikte İdlib’i teröristlerden kurtarmayı başaracağımızı umuyoruz’
Lavrentyev, Rusya’nın önümüzdeki yıl garantör ülkelerin (Rusya,
Türkiye ve İran) ‘Astana formatı’ çerçevesindeki ortak eylemleri sayesinde
İdlib’i nihai olarak teröristlerden kurtarmanın mümkün olmasını umduğuna
dikkat çekti.
Türkiye’ye bu konuda yardım
önerdiklerini ifade eden diplomat,
“Önümüzdeki yılın bu konuda olumlu
sonuçlar getirmesini ve İdlib topraklarından gelen bu terör tehdidinden
kurtulabileceğimizi umuyoruz. Bunun
Astana formatındaki ortak eylemlerimiz sayesinde olacağını vurgulamak
isterim” ifadelerini kullandı.
‘Türkiye’nin Suriye ile ilgili anlaşmaları yerine getirmesi uzadı’
Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmek için belirli
çabalar gösterdiğini gördüklerine işaret eden Lavrentiyev, şöyle
devam etti: “Fakat ne yazık ki
bu süreç gerçekten çok uzadı ve
Mart 2019’da varılan anlaşmalara hâlâ ulaşamıyoruz. Ve bu her
şeyden önce militanların İdlib’in
güney kesiminden M-4 otoyolunun ötesine çekilmesi ve bu
yolun her iki tarafında Türk ve
Rus gözlem noktalarının yerleştirilmesi ile ilgili.”
‘ABD’ye, Suriye’deki Amerikan varlığıyla ilgili sorunu
çözmesini öneriyoruz’
Lavrentyev, Rusya’nın ABD ile
temaslarında Suriye’deki Amerikan
varlığıyla ilgili sorunu çözmelerini
önerdiğine dikkat çekti. “Sadece güney Suriye’de değil, aynı zamanda Fırat’ın doğusunda da çok sayıda mevcut
sorun Amerikalıların bu bölgelerden
çekilmesiyle çözülebilir. Samimiyetle söyleyebilirim ki, sözüm ona
‘Demokratik Suriye Güçleri’ ile Şam
arasındaki diyalog bile çok daha hızlı
ve verimli ilerleyecek” diyen Lavrentyev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu nedenle Amerikalılarla temaslarımızda,
endişelerimizi dile getiriyoruz ve bu
konuda kendilerine böyle bir çözüm
öneriyoruz.” (https://tr.sputniknews.
com/20211222/rusya-turkiye-ilk-firsatta-askerlerinin-suriyeden-ayrilacagini-bildirdi--1052017425.html)
***
Gördüğümüz gibi Rusya (ve İran)
tarafından Türkiye’ye diplomatik bir
dille açık ve net eleştiriler var, yardım
eli uzatmalar var ve bunun sonucu olarak Türkiye tarafından verilen net sözler var.
Evet, ne diyor Lavrentyev:
“Türk ortaklarımız sürekli olarak
Suriye’nin toprak bütünlüğünden, Suriye’nin birliğinden, bağımsızlığından
yana olduklarını, orada geçici olarak
bulunduklarını ve imkânlar elverdiğinde oradan ayrılacaklarını beyan ediyor,
vurguluyor” ve artık; “ilk fırsat oluştuğunda askerlerinin Suriye’den ayrılacağına dair güvence verdiklerini ifade
e”diyor.
Yani Rusya ve İran artık Türkiye’nin verdiği soyut sözlere inanmıyorlar, Türkiye’nin 2019 yılından bu
yana İdlib için verdiği sözleri yerine
getirmediğine yine diplomatik bir dille
dikkat çekerek, somut çözüm öneriyorlar. Biz devreye gireceğiz, diyorlar.
Ve artık yolun sonu göründü senin için,
diyorlar. Türkiye de yani AKP’giller
de “ilk fırsat oluştuğunda” çekileceğiz,
diyerek güvence veriyor.
Bu “ilk fırsat” nedir AKP’giller
için?
1- İçeride “hülooğğ”cuların hazırlanması, ikna edilmesidir.
2- Muhalefete karşı da kuyruğu dik
tutacak şartları oluşturmaktır…
Ama her ne olursa olsun, artık söz
değil, somut olarak güvence vermek
zorunda kalınmıştır.
Yani, Rusya ve İran; artık bu işi
daha fazla uzatmayacağız, İdlib’i “teröristlerden”, çetecilerden temizleyeceğiz, diyorlar. Kararlıyız, diyorlar.

Yani, AKP’giller Suriye’de artık
uzatmaları oynuyorlar…
Yani, AKP’giller Emevi Camii’nde
namaz kılamayacaklar, Halep’e Vali
atayamayacaklar ve İdlib’e atadıkları
kaymakamları da geri çağırmak zorunda kalacaklar…
Yine bildiğimiz gibi, Suriye Ordusu, ülke topraklarının her santimini
kurtarıyor günden güne. Eylül ayında
da:
“Militanlar teslim oldu, askerler
kente girdi
“Erbil (Rûdaw) – Suriye’nin güneyinde Dera kentinde Rusya ile yapılan ateşkes müzakereleri çerçevesinde kentte kalan silahlı muhalifler
hükümet güçlerine teslim oldu. Şam
yönetimi ise militanları af yasasına
tabi tuttu. Öte yandan kentten ayrılan halk da yavaş yavaş evlerine
dönmeye başladı.
“Suriye’de Mart 2011’de 50 yıllık
Baas rejimine karşı isyanların başlangıç noktası olan Deraa kenti artık
tamamen Şam yönetiminin kontrolüne girdi.” (https://www.rudaw.net/
turkish/middleeast/syria/200920211)

ABD ve YPG komutanları bir arada

ABD-PKK-PYD ortaklığı devam
ediyor
Ya ABD Emperyalistleri PKKDSG-PYD ile ne yapıyor Suriye’de?
Aşağıda okuyacağımız gibi;
1- Güç gösterisi yapıyor ve
2- “Yıkılmadık, ayaktayız” mesajı
veriyor!
***
Koalisyon askerleri ile DSG’den
ortak tatbikat
08-12-2021
Erbil (Rûdaw) – DSG ile Uluslararası Koalisyon kuvvetleri, Deyrezor
kırsalında ortak askeri tatbikat düzenledi. Tatbikat görüntüleri DSG tarafından paylaşıldı.
“(…)
“3 tank ve birkaç zırhlı araçla yapılan tatbikatta DSG’lilere güdümlü
füzelerin kullanımı hakkında da eğitim
verildi.
Tatbikat esnasında gerçek mermi
ve silahlar kullanıldı.
Askeri tatbikatın Deyrezor kent
merkezi yakınlarında İran destekli
gruplarla Rus askerlerinin bulunduğu
Salihiyye beldesine yakın bir bölgede
yapılması dikkati çekti.
Salihiyye beldesi halihazırda Suriye hükümet güçlerinin kontrolünde
bulunuyor.
DSG Medya Merkezi, IŞİD’e karşı
mücadelede Koalisyon ile ortak mücadelenin devam edeceğine vurgu yaptı.
ABD askeri kuvvetleri, IŞİD’e
Karşı Uluslararası Koalisyon çerçevesinde Eylül 2014’ten beri Rojava ve
Suriye’de bulunuyor.
ABD kuvvetleri, Haseki’de, Rimeylan, Til Beder, Heseki ve Şedadi
olmak üzere dört üste konuşlanmış
durumda. “ (https://www.rudaw.net/
turkish/middleeast/syria/08122021)
***
Yani ABD, “sahadaki ortağı”, kara
gücü”, yerel gücü” PKK-PYD-DGS’lilere gerçek mermilerle güdümlü füzelerin kullanımını öğretiyor. Yani onlara
güdümlü füzeler vermiş ki bu eğitimi
veriyor.
Kime karşı?
Herhalde IŞİD’lilere değil!
Çünkü artık IŞİD’in tanklarla, zırhlı araçlarla savaş yapacak gücü kalmadı…
O zaman kime?
1- Suriye Ordusu’na karşı,
2- Türk Ordusu’na karşı.
Yani ister Türkiye’ye karşı, ister
Suriye’ye karşı PKK-PYD-DGS’nin

umudu ABD’dir! ABD’nin “umudu”
da onlardır.
Bunu biz söylemiyoruz. Bizim soyut iddiamız değil bu.
Kim söylüyor peki?
DSG Genel Komutanı Mazlum
Kobani!
***
Mazlum Kobani: Türkiye ile
Kürtler arasındaki sorunu yalnızca
ABD çözebilir
Amerikan The International Interest dergisine konuşan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı
Mazlum Kobani (Abdi), 27.11 tarihli
Rudaw internet sitesinin haberine göre
bu konuda şunları söylüyor:
“Türkiye’deki Kürtler ve Türk
devleti arasında 2013’ten 2016’ya
kadar barış süreci yaşanırken, Suriye Kürtleri olarak bizim de Türkiye
ile iyi ilişkilerimiz vardı. Siyasilerimiz Türkiye’yi ziyaret edip, yetkililerle görüştü. Barış süreci döneminde aramızda iyi ilişkiler vardı” diye
konuştu.
Kobani, “Türkiye’de Kürt sorununun çözümü için mevcut seçeneklerden birini ise, “Uluslararası toplum Türkiye’ye ateşkes ilan etmesi,
gerilimi düşürüp yeniden barışçıl
bir süreç başlatması, yeniden
müzakere masasına dönmesi ve sorunlarını çözmek için
Kürtlerle diyalog başlatması
için baskı yapması” şeklinde
yorumladı.
Bunun, hem Türkiye hem
de Suriyeli Kürtlerle diplomatik ilişkileri olan ABD’nin
yapabileceğine inanıp inanmadığı sorusuna, Kobani şu
yanıtı verdi:
“Elbette buna inanıyoruz.
Daha spesifik olmak gerekirse, bahsettiğiniz bazı nedenlerden dolayı bu sorunu
yalnızca Amerika Birleşik
Devletleri’nin çözebileceğini düşünüyoruz - Amerika Birleşik Devletleri onlarla ve bizimle birlikte çalışıyor.” (https://www.rudaw.net/turkish/
kurdistan/271120219)
***
Ve gördüğümüz gibi, Mazlum Kobani netçe ne diyor?
“(…) bu sorunu yalnızca Amerika
Birleşik Devletleri’nin çözebileceğini
düşünüyoruz.”
E, o zaman da onlara yatıyor. Onlarla işbirliğine devam ediyor.
E, şimdi bu hareket Amerikancı değil mi? Amerikancılığı açık değil mi?
Açık, Amerikancı!
Bunlarla iş tutan, cephe kuran,
Blok kuranlar da aynı yolun yolcusu
olmaz mı?
Olur! Bal gibi ya da zehir gibi olur!
Ki öyleler!
Bakın ABD’nin eski Suriye Özel
Temsilcisi James Jeffrey, Rudaw internet haber sitesinin soruları karşısında
ne diyor 30 Aralık günü?
“Rûdaw: Geçen hafta Til Temir’i
havadan ve karadan bombaladı ve
3 sivil öldü, 10 kişi yaralandı. Peki
eğer Türkiye kuzeydoğu Suriye’de
daha fazla bölgeyi kontrol etmeye yönelik planlı girişim içerisinde
olursa ABD’nin tepkisi ne olacak?
“James Jeffrey: ABD’nin Türkiye ile 17 Ekim 2019’da imzaladığı
bir anlaşma var. Anlaşmaya göre,
Türkiye kuzeydoğu Suriye’de başka bir kara hareketi başlatmayacak.
Türkler bu anlaşmaya bağlı. Şu an
var olan, Türkiye’nin PKK ile bağlantılı gördüğü bazı noktalara yöneliktir. Bölgede Türkiye’ye, PKK,
IŞİD ve Esad rejimi tarafından saldırılar oluyor ve onlar da buna karşılık veriyorlar. Bu çatışmalardan
endişe duyuyoruz, ancak bu olanlara iki yıldan uzun süredir istikrarlı
olan kuzeydoğu Suriye’deki durumda herhangi bir değişikliğe neden
olmayacaklar.” (https://www.rudaw.
net/turkish/interview/30122021)
Yani, ABD’yle PKK-PYD-DGS
etle tırnak gibi kaynaşık durumdalar,
gördüğümüz gibi.
Ve Türkiye yani AKP’giller, bir de
ABD’ye-PKK’ye söz vermiş durumdalar “kuzeydoğu Suriye’de başka bir
kara hareketi başlatmayacak”larına
ilişkin!
Ortaçağcı çetelerin ve AKP’nin
Suriye’deki savaş suçları
Aynı röportajda J. Jeffrey bir de ne

diyor?
“Rûdaw: 2019’da Senatoya sorgulanmak üzere çağırıldığınızda,
komite üyelerinden biri savaş suçu
işlenmiş olabileceği ihtimalini sormuş ve “Türkiye Lahey’e havale
edilecek mi?” diye sormuştu. Siz de
“savaş suçu işlendiğine dair üzerinde çalıştığımız bir kaç belge var”
demiştiniz. Eminim bu çalışmaları yapmak için uzun bir zamanınız
olmuştur. Peki bugün ne diyorlar?
Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’ye
yönelik müdahalesinde savaş suçu
işlendi mi?
“James Jeffrey: Türkiye’nin
desteklediği Suriye muhalefet güçlerinin savaş suçları işlediğini kesin
olarak söyleyebilirim. Biden yönetimi, kapsamlı bir soruşturmanın ardından bu gruplardan birine
yaptırım uyguladı. O zaman biz
de, 2019 yılında, Türk kuvvetlerine
müttefiklerinin eylemleri hakkında
bir dizi farklı belge sunduk, onlar da
konuyu araştırdı, bazı tedbirler aldı
ve bir veya iki grubu tasfiye etti. Sonuçlardan pek memnun kalmadık.
Biden yönetimi şu an bu gruplardan
birine yaptırım uygulamış durumda.
“Rûdaw: Türkiye destekli grupların fosfor kullandığı iddiaları
hakkında ne diyorsunuz? Fosfor
sadece askeri amaçlarla mı yoksa
Suriye’nin kuzeydoğusunda sivillere
karşı yasak bir kimyasal silah olarak mı kullanıldı?
“James Jeffrey: Fosforun askeri
amaç dışında kullanıldığı sonucuna
ulaşan herhangi bir resmi raporun
ABD’nin eline ulaştığından haberdar değilim. Bu çok zor bir soru
çünkü fosfor iki amaçla kullanılıyor.
Birincisi askeri amaçlarla geceleri
gökyüzünü aydınlatmak için, ikincisi de silah olarak kullanılır. Örneğin
napalm gibi, uluslararası anlaşmaların çoğuna göre bu yasal değil. Ama
bence ABD için şu an bu en önemli
konulardan biri değil.
“Rûdaw: Sizce ABD bu konuda
2019’dan bu yana herhangi bir araştırma yapmadı mı?
“James Jeffrey: Kuzeydoğu Suriye’de yaşanan her şey konusunda
araştırma yapılmış, incelenmiş. Bazı
konularda henüz kesin sonuçlar elde
edilmemiş olabilir.” (https://www.rudaw.net/turkish/interview/30122021)
J. Jeffrey açık bir şekilde AKP’giller’i tehdit ediyor. Savaş suçu işlediniz-işlettiniz ya da en azından buna
göz yumdunuz, diyor:
“Türkiye’nin desteklediği Suriye
muhalefet güçlerinin savaş suçları işlediğini kesin olarak söyleyebilirim.”
E, bu ne demektir?
Bu güçleri koruyup kollayan
AKP’giller olduğuna göre onlar da sorumlu demektir bu savaş suçlarından…
Ve J. Jeffrey yine ne diyor?
“Kuzeydoğu Suriye’de yaşanan her
şey konusunda araştırma yapılmış, incelenmiş”tir.
Yani kayıtlıdır, belgelidir, elimizdedir, diyor. Ve günü geldiğinde kullanılacaktır, diyor değil mi?..
AKP’giller, her yandan
kuşatılmış durumdalar…
E, öyle olur. Siz başta ABD olmak
üzere AB Emperyalistlerinin çıkarları
için taşeron olursanız, işbirlikçi olursanız, haksız bir savaşta yer alırsanız,
komşu, kardeş halklarla, ülkelerle aranıza kan davaları sokarsanız, o emperyalistler günü geldiğinde ellerini yıkarlar ve (sizin de ortak olduğunuz) tüm
suçlarını size yıkar geçerler. Bu suçları
biz işlettik, biz başlattık bu suçları, demezler asla. Satarlar, geçer giderler. E,
burası Ortadoğu, Antika Medeniyetler
dünyası…
Bir de karşınızda savaşan, teslim
olmayan, yiğitçe direnen ve sonunda
müttefikleri sayesinde zafer kazanan
bir halk, bir ordu olursa siz yenilirsiniz. Ve o zaman, onlara da yanaşmak,
yamanmak durumunda kalırsınız. Ve
ortada bir salıncak gibi sallanırsınız.
Ama bizi asıl üzen, Kürt, Arap kardeş halklarla aramıza soktuğunuz kan
davalarıdır.
Sizin gibi işbirlikçiler, taşeronlar,
satılmışlar tarafından yönetiliyor olmaktır.
Ama geçecek bu günler. Mutlaka
geçecek.
Kuracağız Demokratik Halk İktidarını er ya da geç. Ama mutlaka kuracağız!q
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M. Gürdal Çıngı
Mafya düzeninin
mafyatik işleri…

Bildiğimiz
gibi,
AKP’giller,
TCDD’yi özelleştirmenin yasal(!) süreçlerini tamamladılar. Yasa ve Yönetmeliklerini çıkardılar, geçtiğimiz sayıda
yazdığımız gibi. Ancak TCDD ile yazdığımız bu yazı çok uzamasın diye, bu sayıda aktaracağımız bölümü ertelemiştik.
Tamamlayalım…
Dediğimiz gibi, AKP’giller iktidarı TCDD’yi Özelleştirmenin yasasını,
yönetmeliklerini çıkartıp, kendilerince
yasal süreci tamamlayınca fiili ve resmi olarak da Özelleştirmeye başladılar
TCDD’yi.
Yolcu taşımacılığı ve Yük taşımacılığıyla ilgili olarak, firmalarla-şirketlerle
sözleşmeler imzaladılar. Ve taşımacılık
yapabilmeleri için yetki verdiler bu şirketlere.
Turizm amaçlı yataklı tren işletmeciliğini, “Kapadokya Ekspresi” adı ile
yürütecek ve Japon HIS Global şirketi
ile birlikte işletecek Sun Group’a verdiler.
Yük Taşımacılığı işini de, acente-operatör olarak Pasifik Eurasia adlı şirkete verdiler. Hem de diğer firmalara
haber vermeksizin, onları davet etmeksizin.
Böylece daha önce trenle yük taşımacılığı işini TCDD aracılığıyla yapan
şirketler, yaptıkları bu hizmeti şimdi
Pasifik Eurasia ile yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü yetkili acente-operatör o.
29 Haziran 2021 tarihli haberden
okuyalım:
“Pandemiyle birlikte denizyolu taşımacılığında yaşanan konteyner krizi,
yük taşımacılığında demiryoluna talebi artırdı. Taşımacılıkta demiryoluna
yönelen firmalar, altyapı yetersizlikleri
ve TCDD’nin tek bir firmayı acente-operatör olarak yetkilendirmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunları aşamıyor.
Lojistik sektörü yetkilileri, TCDD’nin
tek bir firmayı acentesi olarak atadığını, bu durumun sektörde haksız rekabete yol açtığını savunuyor.
“(…)
“Sektör yetkililerine göre TCDD,
acentesi olan bu firmaya çeşitli indirimler yaparken, ekipman tedarikinde de öncelik tanıyor.
“(…)
“Lojistikçiler: Tarife dışı engel konuluyor
“Yetkililer, doğu ülkelerine yönelik taşımalarda bu firmanın desteklendiğini, diğer lojistikçilerin serbest
rekabet koşullarında hizmetlerini
sunmalarına tarife dışı engeller konulduğunu iddia ediyor. Lojistikçiler,
“TCDD, bir acente belirlerken lojistik
sektörü temsilcilerini davet etmedi.
Tek yetkili acente belirleyeceğini bizlere söylemedi. Biz birdenbire böyle
bir şeyle karşılaştık. Bunu sorduğumuz zaman TCDD yetkilileri, ‘Bu
firma bize 1 milyon ton yük taahhüdü verdi’ diyor. ‘Ben de aynı garantiyi verirsem bana bu hizmeti verecek
misin?’ diye soruyoruz. ‘Yok, onların
süresinin bitmesini bekleyeceğim’ diyor. Dolayısıyla burada TCDD’nin hepimize eşit rekabet şartlarında iş yapabileceği bir ortam yaratması lazım.
Demiryollarında tam rekabet şartları
hâlâ geçerli değil. Türkiye’de bu işi iyi
bilen profesyonel firmalar var. Onlara da aynı haklar tanınmalı. Biz fiyat
istediğimizde TCDD yüksek fiyat veriyor. Ya vagon vermiyor ya da çoğu
kez ‘git acentemiz olan firmadan al’
diyor. Sektör şeffaflık bekliyor. Sektör
eşit rekabet ortamı yaratılmasını bekliyor” iddialarında bulunuyor.” (https://www.dunya.com/sektorler/lojistik/
demiryolunda-serbest-rekabetin-onu-kapali-haberi-626310)
Hep söylüyoruz: AKP ve iktidarı
normal, meşru bir siyasi parti ve siyasi
iktidar değil. Çıkar amaçlı bir suç örgütü. Mafyatik bir yapı tepeden tırnağa…
Pasifik Eurasia şirketi de yetkili olur
olmaz, Devlet ve AKP gücünü de arkasına alarak mafyatik işlere başlamış gördüğümüz gibi TCDD’yle birlikte.
Pasifik Eurasia bu gücü nereden alı-

TCDD sizlere ömür… (II)
“Bu görüşmenin ardından Mehmet Altınsoy’un kendilerine, “Fatih
Bey’le anlaşmamışsınız!” diye kızgın
bir tavırla sitem ettiğini aktaran Sağlam, kirasını ödedikleri halde Rusya’ya gönderilmek üzere yüklenen
sebze-meyvelerin apar topar boşaltılarak vagonların geri alındığını, soğutma için kullanılan jeneratörlerin söküldüğünü ve sözleşmelerinin TCDD
tarafından tek taraflı olarak feshedildiğini söyledi.
“CİMER’E ŞİKÂYET ETTİNİZ
DE NE OLDU?”
“Yaşadıkları bu mağduriyet üzerine haklarını aramaya karar veren
firma ortakları, önce Adalet Bakanlığı’na, ardından da CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezi) başvurarak
şikâyette bulunmuş. Ancak geçtiğimiz günlerde
Daire Başkanı Mehmet
Altınsoy’dan ilginç bir
tepki gelmiş! AKP’li bürokratın “Bizi CİMER’e
şikâyet ettiniz de ne
oldu!” dediğini savunan
Sağlam, “Mehmet Bey
arkalarındaki
gücün
Bilal
Erdoğan
olduğuFatih Erdoğan’ın şirketi Pasifik Gayrimenkul’ün Ankanu söyledi” diyor. Bu akıl
ra’daki Next Level projesinin açılış töreni.
almaz gelişmeler netice9 Ekim 2019 tarihli habere göre olay sinde yaklaşık 2 milyon dolar zarar
şöyle:
ettiklerini vurgulayan Yakup Sağlam,
“İş adamına TCDD ‘gel seni dev- sürecin Azerbaycan’da da kaygıyla
letle tanıştıralım’ diyerek AKP’li veki- takip edildiğini ve Türk- Azerbaycan
lin eşine götürdü
ilişkilerinin zarar görmesinden endi“Habererk’te yer alan habere göre; şe ettiğini belirtti.” (https://www.krttv.
Yakup Sağlam, Lojistik sektöründe fa- com.tr/gundem/is-adamina-tcdd-gel-sealiyet gösteren Karadenizli bir işada- ni-devletle-tanistiralim-diyerek-h15999.
mı… 10 yıl önce Azerbaycanlı ortağı html)
Galip Memedov’la Bakü’de kurduklaBakın görüyor musunuz baskıyı?
rı KDY Lojistik isimli firmayla Rusya, Tehdidi? Usulsüzlüğü? Devlet eliyle zorİran, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye balığı? Nüfuz ticaretini?
ve Özbekistan’da milyonlarca dolarlık
Adam TCDD Lojistik Daire Başkanı
iş hacmine sahip. Özellikle Rusya’nın mı, mafyanın çakalı mı?
Türkiye’ye uyguladığı yaş meyve-sebBu kadar mı yapılan mafyatik işler?
ze ambargosunu kaldırması sonrası
Hayır değil!
Adana, Mersin ve Antalya’dan tonlarca
Kazakistan resmi taşımacılık şirketi
ürünü trenlerle bu ülkeye taşıyarak kri- (KTZ Express AŞ) de yapılan usulsüztik bir misyon üstlenen firma, bu iş için lükler ve fiyat artışları, baskılarla ilgili
geçen yıl TCDD ile sözleşme imzaladı.
olarak benzer yakınmalarda bulunuyor.
“KDY Lojistik, kiraladığı her bir Cumhuriyet yazarı Işık Kansu 17 Aralık
vagon için TCDD’ye belli bir ücret 2019 tarihli yazısında bu olayı şöyle anödedi. Bu projenin altyapısı için bu- latıyor:
güne kadar 500 bin dolar harcayan ve
“Rayların Fatih’i
yapılan çalışmalarla sevkiyat süreleri“(…) AKP Milletvekili Asuman
ni 28 saate kadar indiren firmada her Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan, bu kez
şey yolunda gidiyordu. Tâ ki ortaklar- Bakû-Tiflis-Kars demiryolunda lojisdan Yakup Sağlam’ın telefonu birkaç tik işine el attı. Kazakistan resmi taay önce TCDD Lojistik Daire Başkanı şımacılık şirketi, üstü kapalı TCDD’yi
Mehmet Altınsoy tarafından çaldırı- uyararak Fatih Erdoğan’a ait şirketin
lıncaya kadar...
daha önce onaylanmış olan tarifeleri
“Bundan sonra yaşadıklarını Sağ- önemli ölçüde aştığını bildirdi. (…)
lam, “Mehmet Bey beni acilen Anka“(…)
ra’ya davet edince ister istemez sebe“KAZAKİSTAN UYARDI
bini merak ettim. ‘Gel seni devletle
“Fatih Erdoğan’ın şirketinin bu
tanıştıracağım! Bu işleri artık Sayın tür uygulamalarının Kazakistan resmi
Cumhurbaşkanı’nın amcasının oğlu taşımacılık şirketinde (KTZ Express
Fatih Erdoğan’ın firması Pasifik İnşa- AŞ) rahatsızlık yarattığı, KTZ’nin,
at yapacak. Bizimle çalışmaya devam TCDD Taşımacılık AŞ’ye yönelik raetmek istiyorsanız onlarla anlaşma- hatsızlığını 7 Kasım 2019’da göndernız gerekiyor!’ dedi. Sonra da İslam diği yazıda ortaya konduğu belirlendi.
Şahbandarov isimli bir zatın ismini Yazıda KTZ Şirketi Yönetim Kurulu
ve telefonunu verdi. Söylediğine göre Başkan Vekili olarak Genel Müdür
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uy- Sh. Tuleushin, TCDD’nin forwarder
(nakliyeci) şirket olarak Pasifik Euragun’un danışmanıymış.” (…)
“Sağlam açıklamalarını şöyle sür- sia Lojistik Dış Ticaret A.Ş’yi önerdiğine değinerek şirketin belirlenen taridürdü:
“Ortağımla birlikte Fatih Erdo- felere uymadığı konusunda uyarılarda
ğan’ın daveti(!) üzerine Ankara’da bulundu:
“Forwarder ile yapılan görüşmeNext Level isimli bir AVM’de buluştuk. Bu arada Fatih Erdoğan’ın Tayyip lerde, Türkiye parkuru yük taşımaları
Bey’le bir akrabalık bağının bulunma- için daha önce onaylanmış tarifeleri
dığını, sadece Rizeli bir hemşehrisi ve önemli ölçüde aşan tarifeler alınmışsoy isim benzerliği olduğunu, ancak tır. KTZ Express A.Ş olarak, tarafıAk Parti Ankara Milletvekili Asuman nıza Türkiye parkuru için dışarıdan
Erdoğan’ın eşi olduğunu öğrendik. bir forwarder belirlemeniz halinde,
‘Benimle nasıl çalışacaksınız?’ soru- uygulanan tarifelerin daha önce onaysuyla sohbete giren Fatih Erdoğan, bu lanmış tarifelere uygun olması gerekişe 3 milyar dolar yatırım yaptıklarını tiği kanaatindeyiz. (...) Karşılıklı yarar
savunarak, eğer devam etmek istiyor- sağlayacak işbirliğimizin devamını tesak kendileriyle anlaşmak zorunda menni eder, şirketiniz kararlaştırılan
olduğumuza bizi ikna etmeye çalıştı! tarifelerin uygulanması sorununun
Ancak devlete ödediğimiz bedelden hızlı çözümü için minettar oluruz.”
daha uygun bir teklif sunmasına rağ- (https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/
men bu tarz bir dayatmaya ve yapılan- raylarin-fatihi-1708597)
Yani öyle ki bir başka devlet bile
maya karşı olduğumuz için reddettik.
“TCDD SÖZLEŞMEYİ FESHET- bundan şikâyetçi. Rahatsız…
Tİ
Bununla ilgili olarak (özetleyerek)
yor? TCDD yetkilileri neden arka çıkıyorlar?
Çünkü o şirket, AKP’nin bir parçası:
Şirketin sahibi, Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Erdoğan, Tayyip Erdoğan’ın Rize-Güneysu’dan hemşehrisi. Soyadı aynı
olduğu için de akrabalık bağı var diye de
kullanıyor. Bilmiyoruz, belki de akrabadırlar.
O kadar mı?
Hayır değil.
Eşi de AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan!
Yani iş her türlü bağlanmış, iç içe
geçmiş durumda. O da buralardan aldığı
güç ve cesaretle rakiplerine karşı mafyatik işler yapıyor. Hem de TCDD Yetkilileri ile birlikte…

17 Aralık 2019 tarihli bir başka haberi
okuyalım şimdi de:
***
“TCDD kime çalışıyor? Daire
başkanlarının, adı yolsuzlukla anılan
Şahbandarov’la samimi ilişkileri
“(…)
“İNDİRİMLİ TAŞIMACILIK
“Pasifik İnşaat’ın usulsüz girişimlerinin dikkat çekmesinin ardından
2019 yılının Haziran ayında MFA
isimli paravan şirket kuruldu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ise
1 yıllığına Osman Köse seçildi.
“TCDD’nin söz konusu şirkete
Özbekistan – Kazakistan - İran Demiryolları hattındaki ihracat için ton/
km başına 0.015 Euro uyguladığı, yine
kendileriyle anlaşmalı başka bir şirket
olan Lonca Madenciliğin 50 bin ton
taşıma protokolü olmasına rağmen
0.025 Euro’dan taşıma yaptırıldığı ortaya çıktı. Kimse için uygulanmayan
indirimin MFA isimli şirkete uygulanması ise dikkat çekti.
“ONAY ALINMADAN TAŞIMACILIĞA BAŞLIYOR
“22 Kasım’da Lojistik Daire Başkanı Mehmet Altınsoy tarafından
gönderilen yazıda, MFA şirketine Karabük’ten İran’a katran taşıması kapsamında 10 adet sarnıç vagon verildiği
görülürken, şirketin yetki belgesi ve
sigorta poliçeleri için Bakanlığa başvuruda bulunduğu ve onay sürecinin
halen devam ettiği de ortaya çıkıyor.
“Oysa yine TCDD Lojistik Dairesi Başkanı Mehmet Altınsoy ve Genel
Müdür Yardımcısı Erol Arıkan tarafından Ocak ve Temmuz aylarında
gönderilen yazılarda taşıma belgesi
yetkisi olmayan şirketlerin taşıma yapamayacağı bildirilirken MFA isimli şirketin henüz onay süreci devam
ederken bu taşımaları yapması merak
uyandırıyor.
“Öte yandan, bir Daire Başkanı ve
3 yardımcı kadrosunun Ankara Adliyesi tarafından TCDD Taşımacılık
A.Ş.’ye memur statüsünde görevlendirildiği, taşıma görüşmelerinde Pasifik
Euro Asya ve MFA şirketlerine yönlendirme yaptığı da öne sürülüyor.”
(https://tele1.com.tr/tcdd-kime-calisiyor-daire-baskanlarinin-adi-yolsuzlukla-anilan-sahbandarovla-samimi-iliskileri-110683/)
***
Çeşitli basın yayın kuruluşlarında,
yukarıda aktardığımız durumlara benzer
çok sayıda olayın, kanunsuzluğun yaşandığını belirten haberlere rastlamak mümkündür; ama biz bu kadarla yetinelim.
Pasifik Eurisa ayrıca devletten ve
belediyelerden sürekli ihale alıyor. İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri… aklınıza neresi gelirse oradan çıkıyor. Ee,
bal tutan parmağını yalarmış bu düzende. Onlar da bal tutmuşlar parmaklarını
yalıyorlar.
Ama şimdilik!
Bunu da bir kenara yazsınlar. Gün
gelecek yapılan bütün yolsuzlukların,
vurgunların, talanların, devlete ve halka
verilen zararların hesabı onlardan kuruşu
kuruşuna sorulacak. Adalet, İlahi Adalete kalmayacak. Yaşıyorlarsa kendilerinden, yaşamıyorlarsa mirasçılarından
hepsi geri alınacak.
Bu da bizim sözümüz olsun!

AKP’giller’in
vazgeçemediği adam:
Murat Atik
Hatırlayacağımız gibi, Tayyip,
TCDD’nin yolcu hizmetlerini özelleştirmesi üzerine, Ankara-Kapadokya hattında yolcu taşıma işini alan şirketin, Sun
Group’un Yönetim Kurulu Başkanı olan
Murat Atik’i TCDD Genel Müdürlüğüne
atadı. Hem de söz konusu özelleştirmenin hemen ardından. Birkaç ay sonra…
Ancak konu medyada yer alınca kimi
medya yazarları bunu gündeme getirdiler
ve eleştirdiler. Tartışmalar devam ederken, Murat Atik’in “Silahlı Terör Örgütü” olan Adnan Oktar yapılanmasının
içinde olduğu ortaya çıktı.
Bunun üzerine Halkın kurtuluş Partisi (HKP) Murat Atik ve atayan başta
Tayyip olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve diğer
görevliler hakkında Suç Duyurusu’nda
bulundu.
Suç Duyurusu’nun hemen akabinde

de Murat Atik TCDD Genel Müdürlüğü
görevinden istifa etti. Tayyip de kabul
etti.
İşin doğrusu, lağım patlayınca ve
HKP tarafından Suç Duyurusu yapılınca
M. Atik istifa etmek, Tayyip de kabul etmek “zorunda” kaldı.
Biz, iş bitti sanıyorduk ki, geçtiğimiz
günlerde lağım tekrar patladı. Meğerse
Murat Atik bu kez de Ulaştırma ve Altyapı Bakanının “Müşaviri” yapılmış.
Müşavir nedir?
“Danışman”dır.
TCDD’de de kime danışıyor bu durumda?
“Müşavir” Murat Atik’e!
Yani ve daha doğrusu, artık
TCDD’nin gölge ve fiili Genel Müdürü
M. Atik’tir!
Nedir bu adamın özelliği yahu?
Bu adam bulunmaz Hint kumaşı mı
ki AKP’giller bu adamdan vazgeçemiyorlar?
TCDD’yi yönetecek başka adamları
yok mu Tayyipgiller’in?..
Hani illa çift maaş vermek istiyorlarsa o ayrı da, adam zaten bir şirketin
Yönetim kurulu Başkanı, sahibi…
E, vardır bir bildikleri diyeceğiz herhalde!

Ocak 2012. Recep Tayyip Erdoğan,
Bakanlar Kurulu’nu yarıda bırakıp
Asuman-Fatih Erdoğan’ın yeni doğan
çocuklarını ziyaret ediyor.

Kaymaklı ekmek kadayıfı
TCDD
Peki, AKP’giller TCDD ile neden bu
kadar uğraşıyor? Yabancı devletleri dahi
karşılarına almak pahasına neden aleni
yolsuzluklar yapmayı göze alıyor?
Şundan:
Kamu
Mallarının-Kurumlarının
Özelleştirilmelerinden-Peşkeş çekilmelerinden sonra Devletin elinde, Demiryolları gibi, şu anda en çok gelir (siz
vurgun anlayın) getirecek kurumlarından
birisi olarak TCDD kaldı. AKP’giller
vurgun kokusunu aldıkları için bu alana
yatırımları arttırdılar. Yani kaz gelecek
yerden tavuğu esirgemediler. Çünkü gelir-vurgun olanakları çok fazla…
Türkiye’de yük taşımacılığında demiryolunun payı yakın zamana kadar
yaklaşık yüzde 1’di. Avrupa’da 2019
istatistiklerine göre bu oran 17,6. Bazı
Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 25’e
kadar çıkıyor.
Türkiye’nin hedefi, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin beklentisi ve çabaları, yapılacak yeni yatırım ve düzenlemelerle demiryolu yük taşımacılığının
payının en az yüzde 10’a çıkarılması.
Yani yukarıda da dediğimiz gibi,
vurgun kokusu var havada. Ve onlar
bunu çok iyi alıyorlar. Vurgun varsa Allah Allah diye saldırıyorlar. Tabiî güçleri
oranında. Kim güçlüyse, kim vurgundan,
talandan daha fazla komisyon veriyorsa
AKP’giller de ona veriyorlar işleri… Bu
düzen böyle işliyor. Namuslu bir ticaret
ahlâkı ve anlayışı yok bunlarda. Çünkü
bunlar, altı bin, altı bin beş yüz yıllık Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının
günümüzdeki temsilcileri. Onlar sadece alım satımla, aracılıkla (yukarıda da
gördüğümüz gibi) vurgun vururlar, talan
ederler.
İşte TCDD bu yüzden iştah kabartıyor, işte bu yüzden sürekli gündem oluyor. İşte bu yüzden kendi adamlarını Genel Müdür, Müşavir, Yetkili Acente-Operatör yapıyorlar…
Ama bu devran böyle gitmez. Keser
döner sap döner, gün gelir hesap döner!q
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Av. Tacettin Çolak
Çakma ekonomistler, yandaşlara
haberli döviz müdahaleleriyle de doların ateşini düşüremediler.
“Faiz sebep, enflasyon netice”(!)
saçma tezinde hâlâ ısrarlılar. Politika
faizlerini farklı zamanlarda yüz baz
puan düşürdükçe, doların 19 liraya kadar yükselmesine seyirci kaldılar.
Tayyip’in 20 Aralık 2021 günü
yaptığı konuşmada; “kur garantili
TL mevduat sistemi”ne geçileceğini
açıklamasından sonra kurda ani düşüşler yaşanmaya başlandı.
Bu hızlı kur düşmesini hiçbir ekonomist bilimsel anlamda açıklayamıyor.
Daha doğrusu namuslu ekonomistler; bu düşüşün bir manipülasyon
sonucu olduğunu, Merkez Bankasının
o gece “arka kapıdan 7 milyar dolar
satmasından” kaynaklandığını açıklıyorlar. Bu bir illüzyon (yanılsama,
gözbağı) diyen de var.
Maliye Bakanı ise 20 Aralık günündeki ani kur düşüşünü bakın nasıl
izah ediyor:
“Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra döviz düşüşünü
gördüğümde kıpır kıpır oldum, arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık
mı? Yok efendim. Lan nasıl? Harika. 20 Aralık büyük bir geceydi.”
Şu üsluba bakın. Bu sözlerin sahibi
sözde bir bakan. Bu lümpen ağzı başta
sahibini ve ülkemizi dünya aleme rezil
eder. Etti de. Sosyal medya bu konuşmayı tiye alan paylamışlarla doldu,
taştı.
Ama bu konuşma aynı zamanda
kurda yaşanan manipülasyonun da tevil yollu itirafıdır.
Bu konuda, bize göre Meclisin çalışkan milletvekillerinden birisi olan
Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya
paylaşımlarında önemli açıklamalar
yaptı. 20 Aralık gecesi vatandaşa tuzak
kurulduğunu, bu operasyondan haberi
olanların büyük paralar kazandığını,
diğerlerinin de paralarını kaybettiğini
ileri sürdü. Özetçe şunları söylemektedir Yavuzyılmaz;
“20 Aralık sabah… Operasyon
başlıyor! Borsada 1 gün süreli ‘Yukarı Adım Kuralı’ uygulamasına
geçiliyor. Böylece doların düşme ihtimali azaltılıyor. Dolar 18,36 liraya
kadar yükseliyor. 18.15’te gündüz
piyasası kapanıyor. Ve vurgun başlıyor”
“20 Aralık akşam…
“Merkez Bankası, kamu banka-

HKP’den:

Vurgunlarına Allah’ı tanık göstermeleri de
işe yaramadı
ları aracılığıyla çok düşük kur’dan
dolar satmaya başlıyor.
“(…)
“21 Aralık sabah…
“09.25 BİST bir duyuruyu onaya
sunuyor
“Operasyonun tamamlanması
için borsa yatırımcılarına tuzak kuruluyor.
“09.46 (Borsa açıldıktan 16 dk
sonra) Duyuru onayı KAP’ta yayınlanıyor
“Doların %10’a kadar düşükten
sonra satılabilme sınırı %80’e çıkarılıyor.
“Ancak Yatırımcılar
bu kararı öğrenene kadar geçen 16 dk’lık süre
içinde;
“Yeni günde borsada
18,22 liradan satış işlemine başlayan MB dolar
rezervi 3,65 lira seviyesine kadar zaten satılmış
oluyor.
“Önceden
haberi
olup da neredeyse bedavaya dolar alanların kim
olduğu meçhuldür!
“Sonuç
“MB
soyulmuştur.
Operasyondan
haberi
olanlar büyük paralar
kazanmıştır.
“Kalanlar paralarını
ve varlıklarını kaybetmiştir!
“SPK ve BİST’in
manipülasyonlara karşı
yatırımcılarını koruması
gerekirken, yatırımcılarına kumpas kurulmasına aracılık etmiştir.”
(https://odatv4.com/guncel/chp-li-vekilden-kritik-iddia-merkez-bankasi-soyulmustur-224943
Diğer yandan İngiliz Bankası
HSBC Portföy Yönetimince yayımlanan bültende de; “salı günü toplamda
7 milyar dolarlık rezerv satışı yapılmış olabileceğine”, dikkat çekildi.
Görüldüğü gibi, bir gece önce
elindeki dolarları 18,22’den satanlar
sabahında ise (16 dakika içinde) 3,65
liradan dolar satın alarak büyük vurgunları vurdular.
Bitkiselin (pardon Nebati’nin) deyimiyle; “sade vatandaşların” ruhu
bile duymadan yandaşlara büyük haksız kazançlar sağlattılar.
Bu büyük vurgunu Nebati şöyle

açıklıyor:
“Küçük yatırımcıya yazık oldu.
15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolar alanlar var.
“Kim bunlar?
“Büyük finansörler değil.
“Niye?
“Biliyor çünkü. Bütün altyapı
yatırımlarını tamamlamış bir ülkede, tüm makro göstergelerin pozitif
olduğu bir yerde, aklı başındaki bir
finansör Türkiye’de bu işlerin bir
şekilde döneceğini bilir.
“Ama çarpılan kim oldu?

“Küçük yatırımcılar. Her zaman
olduğu gibi. Küçük yatırımcılara
eziyet ettiler. Şimdi de kara kara düşünüyorlar.”
İyi de sen devletin bakanı değil
misin? Niçin; “küçük yatırımcıların
çarpılmasına, eziyet edilmesine”, izin
verdin?
Esasen buna açıklama bile denmez.
Küçük yatırımcıyla, daha doğrusu yandaşlar dışındaki mevduat sahipleriyle
dalga geçmektir bu.
İşte bu nedenle “küçük yatırımcıyı çarpanların” kimler olduğunu öğrenmek için 29 Aralık 2021 günü ve
devam eden günlerde çeşitli illerden
Merkez Bankasına şu soruları sorduk:

Partimizden Devleti Aile Şirketi gibi yöneten,
akraba-i taallukatına milyarlar vurduran
AKP’giller ve Reisi hakkında suç duyurusu

AKP’giller dönemi kadar yakın
çevresini, hısım akrabasını bu kadar
ihya eden başka bir iktidar Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde görülmedi.
Devletin hiçbir kurumunda hiçbir
ciddiyet, hiçbir gizlilik kalmadı. Devletin
en üst katlarında, Bakanlıklarda,
Bakanlıkların kurumlarında alınan
kararlardan ilk önce hısım akrabalar,
yandaşlar haberdar oluyor. Hele
alınan kararlar ekonomi ile ilgili ise,
mesela Para Politikaları Kurulunun
açıklayacağı faiz kararı ile ilgili ise,
kardeşe fısıldanıyor, kardeş kamuoyuna
açıklama yapıyor, haberi alan yandaşlar
buna göre pozisyonlarını alıyor, ondan
sonra vurgunlar vuruluyor.
Türkiye Ekonomisi işte böyle
çökertiliyor. Türk Lirası işte böyle
değersizleştiriliyor. “Gâvur parasıyla
beş para etmez” sözü artık işlevini
yitirdi. Neredeyse dünyadaki bütün
para birimleri karşısında Türk Lirasının
hiçbir değeri kalmadı.
İşte Partimiz; Türkiye Ekonomisini
çökerten, Türk Lirasını değeri olmayan
bir kâğıt parçasına dönüştüren, devlet
ciddiyeti ve mahremiyetini ortadan
kaldıran AKP’giller hakkında suç

duyurusunda bulundu.
Partimiz;
Her
konuşmasıyla
paramızı
değersizleştiren AKP’giller’in Reisi;
“Bitersek hep beraber biteceğiz.
Kazanırsak hep beraber. Sen
maaş alıyorsun. En fazla neyini
kaybedersin? Enflasyonun altında
ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı
kaybederim bu iş düzelmezse eğer”
diyecek kadar pervasızlaşabilen Hazine
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati;
AKP’giller’in Reisinin dudağından
dökülen her şeyi yaptığı için Merkez
Bankasının başına getirilen Şahap
Kavcıoğlu ve kendisine fısıldanan faiz
kararını kamuoyuna açıklama görevlisi
Seydullah Nebati hakkında suç
duyurusunda bulundu.
Suç duyurumuz sonrası Partimizin
MYK üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın
yaptığı açıklama aşağıdadır:
***
Saygıdeğer Halkımız;
Ekonominin kitabını yazanların,
hiçbir kitapta yazmayan “faiz sebeptir
enflasyon sonuçtur” anlayışı, Türk
Lirasının yabancı para birimleri

karşısında
değerinin
yerlerde
sürünmesine neden oldu. An itibarıyla
Dolar 16 lirayı aşmış durumda.
Dolarizasyon/Spekülasyon
sömürüsüne mahkum edilen, dışa
bağımlı hale getirilen Türk Ekonomisi,
Liranın Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde
görülmeyen değer kayıpları karşısında
çökmüş durumda. Olan yine, bütün
mal ve hizmetlere gelen zamlarla beli
bükülen, alım gücü her geçen gün
düşen, İşsizlik-Pahalılık-Zam-Zulüm
Cehennemine mahkûm edilen Emekçi
Halkımıza
oluyor.
AKP’giller’in
ekonomiyi batıran bu anlayışı zengini
daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor.
Özellikle AKP’giller’in yakın
çevresinde olanlar, kurlarda olacak
değişiklikler kulaklarına fısıldananlar
servetlerine servet katıyorlar.
Bu ülkenin en vatansever, en
haksever, en halksever Partisi Halkın
Kurtuluş Partisi olarak, Spekülasyon
yaratan, piyasayı manipüle eden, Dolar
alıp satarak servetine servet katanları
yargıya taşıdık.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati’nin kardeşi olmaktan başka
hiçbir sıfatı olmayan Seydullah Nebati;

- 20 Aralık akşamı ve devamında satılan 7 milyar dolar, nerede
ve kimler tarafından satılmıştır?
Ayrıca satılan dolarlar nereden gelmiştir.
- 20 Aralık Akşamı Dolar Kuru
18.40 TL iken kimler dolar bozdurma işlemi yapmıştır? Bu bozdurma
işlemini yapanlara öncesinde kim
veya kimler haber vermiştir?
İşte bu sorulara doğru ve dürüstçe
verilecek yanıtlarla, “küçük yatırımcıları” kimin çarptığını Halkımız öğrenmiş olacak.
Bize göre “küçük yatırımcı”yı
çarptıranlar besbelli: Başta reisleri
olmak üzere AKP’giller’in tamamı…
Diğer yandan, mevduat sahiplerini dövizden çıkartıp TL’ye yöneltmek
için şeytanın bile aklına
gelmeyen
yöntemlere
başvuruyorlar.
İnsanları “Kur Korumalı TL Katılma Hesapları”na yönlendirerek; döviz hesabını TL’ye
çevirenlerle TL hesabını
tutmaya devam edenlere;
TL mevduatının getirisi
ile döviz getirisi arasında
oluşacak farkın hazineden mevduat sahiplerine
ödeneceği garantisini vermekteler.
Oysa sıradan bir ticari faaliyette bile belli
riskler vardır. Faiz geliri
elde etmek isteyenler de
aynı riskleri kabullenerek
parasını bankada tutmaktalar. Kaldı ki, küçük esnafın bankalardan çekeceği kredilere uygulanan
faizlerde bir indirim de
söz konusu değildir. Dolayısıyla herhangi bir girişimcinin üretim, hizmet,
ticaret vb. faaliyetlerinde
kullanabileceği kredilere
bir devlet desteği de söz konusu değildir.
Hiçbir yatırım, üretim yapmayan
ve sadece faiz geliri elde etmek için
parasını bankada tutan bir avuç Parababasının faiz risklerinin üstlenilmesi,
tamamen halk düşmanlığıdır.
Zira mevduat sahiplerine karşılanacağı garantisi verilen olası kur farklarını ödeyecek olan Hazine gelirleri, vatandaşlardan alınan dolaylı ve dolaysız
vergilerinden oluşmaktadır. Yani bir
yanda her geçen gün İşsizlik-Pahalılık
Cehenneminde yaşam mücadelesi veren, açlıkla boğuşan milyonlarca insanımıza, bu Parababalarının zararlarını
karşılatacaklar. Diğer yandan da “faiz
Para Politikaları Kurulunun Politika
Faiz Kararını açıklayacağı 16 Aralık
Perşembe gününden 1 gün önce:
“Yarınki Merkez Bankası toplantısının
çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Merkez Bankası’nın bence pas geçmesi
lazım. Ama kanaatimce bir puan falan
gibi bir indirim yapacaktır”, diyor. Ve
Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu
16 Haziran Perşembe günü Seydullah
Nebati’nin “öngörüsü” doğrultusunda
Politika Faizini 100 baz puan yani 1
puan indirerek %14’e düşürüyor.
Seydullah Nebati sıradan bir insan
değildir. Faiz kararının ne olacağı
konusunda herkes yorum yapabilir ama
faiz kararının alınmasında belirleyici
olan Hazine ve Maliye Bakanının
kardeşi yorum yapamaz. Çünkü onun
yorumu piyasaları etkiler, yorumdan
ötedir, piyasayı manipüle etme ve
spekülasyon yaratma olarak anlaşılır.
Dolayısıyla suçtur.
İşte bu suçları nedeniyle Başta Recep
Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve
Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez
Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve
Seydullah Nebati hakkında 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanununun 107’inci
maddesine göre Sermaye piyasası
araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya
yatırımcıların kararlarını etkileyerek
kamuyu zarara uğrattıkları ve yakın
çevrelerinin sebepsiz zenginleşmelerine
neden oldukları için Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına
suç
duyurusunda

haramdır” yalanını halka yutturmaya
çalışacaklar…
Aslında aklını özgürce kullanan hiç
kimse manda tezeğinden iri bu yalanlara inanmaz. Son süreçte, halkın inanmadığı da görülmektedir. Açıklanan bu
“cazip” tekliflerinin de tutmadığı açıktır. Bu nedenle yine Allah’la aldatıcıları devreye soktular.
Basından öğrendiğimiz göre, sermayesinin tamamı Hazine tarafından
karşılanmış olan Ziraat Katılım Bankasının “Kur Korumalı TL Katılma
Hesapları” için ilahiyatçılardan icazet
almışlar.
Ziraat Katılım Bankasının ilahiyatçılardan oluşan Danışma Komitesi, kur
korumalı TL mevduat hesapları için;
“İslami Finans İlke ve Esasları’na
uygun görülmüştür”, denilen “İcazet
Belgesi” vermiş.
“Elbette en doğrusunu Allah
Teâla bilir” cümlesiyle son bulan
“İcazet Belgesi”, belgede imzası bulunan ilahiyatçı Prof. Dr. Süleyman
Kaya tarafından da teyit edildi.
“İşbu İcazet Belgesi, genel olarak Ziraat Katılım Kur Korumalı
TL Katılma Hesabı Ürünü hakkında
düzenlenmiş olup ürün özelinde verilmiştir.”, diyorlar.
Yani “Kur korumalı TL hesapları”ndaki faiz caiz; diğerlerinde değil(!)
Öyle mi?
Bir de bu hesaplardaki faiz vurgununu “kâr paylaşımı” diye yutturmaya çabalamazlar mı? İyi de bu paylaşılacak kâr nerden gelecek? Bankadaki
paranın faizden başka getirisi mi olur?
Bu ve buna benzer sorular çoğaltılabilir.
Madem “en doğrusunu Allah Teâla
bilir”se niye işi Allah’a bırakmıyorsunuz da milleti Allah’la kandırmaya girişiyorsunuz?
Fakat ne yapsanız boşuna. Artık
millet uyandı. Ocakta tenceresi kaynamayan, açlık sınırının fersah fersah
altında çalıştırılan, üniversite mezunu
işsiz insanlar sizin yalanlarına doydu
artık. Hele hele para piyasası her açıdan güven, siyasi istikrar arar. 20 Aralık’tan bu yana insanlar elindeki dövizi
de altını da tutmaktalar. Dolarsa tekrardan yükselişe geçti. Geçmişte yapılan
zamlar geri alınmadığı gibi, şimdi yeni
zamlar yeni yılın ilk günüyle birlikte
yağmur gibi yağmaya başladı.
Demek ki, tükendiniz.
“Biz ne yapıyorsak Allah yaptırıyor” deseniz de gideceksiniz.
Allah da kurtarmayacak sizi. Yargılanacaksınız…q

bulunduk.
Suç
duyurumuzda
Savcılık
Makamınca şu soruların araştırılmasını
talep ettik:
Şüpheli Seydullah Nebati’nin
açıklamasından önce Dolar alıp Merkez
Bankası Para Politikaları Kurulunun
Faiz Kararını açıklamasından sonra
Dolar satan ne kadar kazanmıştır?
İki gün içersindeki %7’leri bulan
kur oynamalarından kimler daha da
zengin edilmiştir?
Bugün değilse de yarınlarda bu
soruları soran, gücünü vicdanlarından
ve hukuktan alan hâkimler ve savcılar
çıkacaktır. O Savcılar ve Hâkimler
kayıt altına aldırdığımız suçları ortaya
çıkartacaklar,
Genel
Başkanımız
Nurullah Ankut’un nitelemeleriyle,
Din Maskesi Takınan, bütün değerleri
yıkan, bütün kurumları çürüten, Yivleri
sıyıran, Vatan Satıcı AKP’giller’den ve
avanesinden hesap soracaktır.
günler gelecek. O günler uzak değil.
17 Aralık 2021
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KP’giller’in Eğitim Bakanlığının
Aralık ayında düzenlediği 20.
Eğitim Şurası, 1-3 Aralık 2021 tarihinde, Kaçak Saray’da yapılan açılışla gerçekleşti. Şuraya, Maarif Vakfı,
Diyanet Vakfı, Yandaş … Sen-Eğitim
Bir Sen gibi Ortaçağcı-Gerici örgütler
katıldılar.
Muaviye-Yezid,
CIA-Pentagon
İslamcısı AKP’giller’in iktidara geldiklerinden bu yana Laik Cumhuriyet’in en büyük kazanımlarından biri
olan Öğretim Birliği Yasasına, Laik
ve Bilimsel eğitimin köküne dinamit
koydukları Ortaçağcı-gerici eğitim uygulamalarına bu Şura ile birlikte yenilerini eklemenin yolunu açacak tavsiye
kararları çıktı.
Halkımızı Allah ile kandıran Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının günümüzdeki Ortaçağcı örgütlenmeleri
olan ÖNDER, TÜGVA, İlim Yayma
Cemiyeti, ENSAR vb. gibi vakıf ve
derneklerle, Eğitim Bakanlığı aracılığı
ile protokoller imzalayarak tüm eğitim
kurumlarımızı Peşaver Medreselerinden farksız hale getirmeleri yetmedi
AKP’giller’e. Bu din tüccarlarına, tarikat-cemaat evlerinde, fiilen uygulamaya koydukları sübyan mekteplerinde,
küçücük çocuklarımızın beden, akıl
ve ruhlarına tecavüz etmeleri yetmedi. Şimdi de Şura bahanesiyle bunları
daha da ileriye götürmenin, yasal kılıf
hazırlamanın, meşrulaştırmanın zeminini oluşturmaktalar. Örneğin, “Eğitim
Sisteminin Kalitesinin İzlenmesi”
başlığı altında tartışılan bir maddeye,
kamu kurumlarının yanı sıra “ilgili”
kuruluş ve “STK’ler” ile de işbirliği
yapılması ifadesi eklenerek, dini vakıf
ve derneklerin eğitim alanında önünü açan düzenlemeler yapıldı (https://
www.birgun.net/haber/sura-dan-vakiflara-kiyak-cikti-367920).
Şura öncesinde, Eylül ayında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 yaş
grubu Kur’an kurslarının okulöncesi
zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik
açıklamalarda bulunmaktaydı. Şurada, Diyanet ve yandaş Eğitim Bir Sen
işbirliği ile gündeme getirilen “Okul
öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak
din, ahlâk ve değerler eğitimi yer almalıdır.” önerisi oy çokluğu ile kabul
edilerek tavsiye kararı niteliği kazandı.
Şuranın ardından AKP’giller’in Türkiye Maarif Vakfı’ndan gelme son Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “bakanlığın şurada alınan kararları emanet
olarak aldığını ve hızlı şekilde gözden geçirip uygulamaya geçirmek
için de her türlü çabayı sarf edeceklerini” söyledi. (https://tele1.com.tr/
suradan-okul-oncesine-din-egitimi-karari-cikti-bakan-ozerden-aciklama-geldi-519181/).
Şura öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 11 Kasım 2021 tarihinde, “4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretim Programı”nın uygulamadaki verimliliğini artırmak, alanda
mevcut sorunları tanımlamak ve çözüm önerilerini görüşmek amacıyla
“Yaygın Din Eğitimi Bağlamında
Okul Öncesi Dönem (4-6 Yaş) Din ve
Değerler Eğitiminde Gelecek Perspektifi Çalıştayı” gerçekleştirilmişti.
Kısacası AKP’giller, ülkemizi Ortaçağ karanlığına gömme, Ortaçağcı
Faşist Din Devleti’ni kurma hedefleri
doğrultusunda, okulöncesi eğitimini de
sübyan mekteplerine çevirmenin yolunu sistematik bir biçimde adım adım
inşa etmekteler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2013-2014 eğitim-öğretim yılında pilot olarak 10 ilde uygulamaya koyulan ve kurumun WEB sitesinde “kısa sürede toplumumuzun
büyük teveccühünü kazanan Kur’an
Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş
Grubu), Başkanlığımızın en önemli
yaygın din eğitimi faaliyetleri arasında yer almaktadır.” ifadesiyle tanıtılmakta Kur’an kursları. Bu kurslar
için öğretim programı oluşturulmuş
ve program doğrultusunda “Öğretici
Kitabı” da hazırlanmış. Bu kitap, kurumun WEB sayfasında yer almakta
(https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.
tr/Documents/4-6-yas-ogretici-kitabi.
pdf).
Yukarıda değindiğimiz belgeler,
Ümmet Toplumu yaratmak isteyen
AKP’giller’in, okulöncesi eğitimi
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AKP’giller’in Eğitim Bakanlığının düzenlediği
20. Eğitim Şurası’nın ardından
“dindar ve kindar” Ortaçağcı müritler
yetiştirme sürecinin başlangıç basamağı olarak kullanacağının somut örnekleriyle doludur. İlgilenenler, yukarıdaki
bağlantıdan okulöncesi dönemi çocuklarımızın bilişsel, duyuşsal ve kişilik
gelişimini onmaz biçimde baltalayacak
olan programın ayrıntılarını inceleyebilirler. Tarihin en asalak ve en gerici
sermaye sınıfı olan Tefeci-Bezirgân
Sermayenin iktidardaki temsilcilerinin,
kendi insanlık dışı saltanatlarını sürdürebilmek için yarınlarımız olan çocuklarımızı, gelişim süreçlerinin en kritik
dönemi olan okulöncesi eğitim sürecinden başlayarak nasıl heder ettiklerinin ve edeceklerinin somutluğunu görebilirler. 4 yaşından başlayarak böyle
bir eğitim alan her bireyin kesinlikle
sorgulayamayan, yaratıcı ve bilimsel
düşünme becerisinden yoksun, yaşamını hurafeler üzerine kurup sürdüren
biçare kullar olmaktan öteye geçemeyeceği kesindir. Biz bu yazımızda,
“Kur’an Kursları Öğretici Kitabı”ndan bazı örnekleri almakla yetineceğiz. Örneklerden de görüleceği üzere
evrensel düzeyde Çocuk Haklarına ve
yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasına aykırı olan bu programın,
eğitbilimin tüm ilkelerini inkar ettiğini
tartışmaya bile gerek yoktur.
Kitap bir “Sunuş” ile
başlamakta. Aşağıda bu
Sunuş’tan kesitlere yer
verdik:
“Kur’an-ı
Kerim
ve Sünnet başta olmak
üzere, on dört asırlık İslam medeniyeti birikimi
ve yapılan araştırmalar
bizlere, din eğitiminin
küçük yaşlardan itibaren gerekliliği hususunda pek çok örnekler
sunmaktadır. Kur’an-ı
Kerim; çocuğun henüz
zihnî gelişim aşamasında, davranışlarının olgunlaşması ve
hayat felsefesinin oluşabilmesi için
eğitime tabi tutulması gerekliliğini
ifade etmektedir.”
“(…)
“Başkanlığımızın yaygın din eğitimi faaliyetleri kapsamında hizmet
sunduğu muhatap kitle, gelişen ve
değişen şartlara uygun olarak her
geçen gün çeşitlenmektedir. Din eğitiminde yaş sınırının kaldırılmasıyla
birlikte bu profil çeşitliliğine 4-6 yaş
grubu çocuklar da dahil olmuştur.
“Dini ve ahlâki eğitimin 4-6 yaş
grubu çocukların şahsiyet oluşumunda ve sosyo-kültürel kimlik gelişimindeki etkisi, çocuğun bu dönemde, ahlâk ve inanç muhtevalı eğitimini ihtiyaç haline getirmektedir.”
“(…)
“Bu sebeple Başkanlığımızca,
4-6 yaş grubu çocuklar için evrensel
değerler olarak da adlandırabileceğimiz temel değerlerle birlikte, dini
bilgi ve Kur’an’ı Kerim öğretimini
içeren “Kur’an Kursları Öğretim
Programı (4-6 Yaş)” hazırlanmıştır.”
“(…)
“Elinizdeki ‘Öğretici Kitabı’
isimli çalışmanın hazırlanmasında,
söz konusu öğretim programı esas
alınmıştır.”
“Okul Öncesi Dönem Din Eğitimi
ve Tarihsel Süreci” başlıklı bölüm altında ise AKP’giller’in okulöncesi dahil tüm örgün eğitim kurumlarını kendi
Ortaçağcı ideolojilerinin eğitiminin verildiği kurumlar olarak gördükleri açıkça ifade edilmekte. Bu bölümden kısa
bir aktarım aşağıda yer almakta:
“İslam eğitim düşüncesinin oluşum sürecinde Kur’ân-ı Kerim hem
okunuşu ve yazılışı hem de anlaşılması ve aktarılması konusunda
merkezi bir konuma sahiptir. İslam
eğitim sisteminde Kur’an, eğitim ve
öğretimin öznesi olmasıyla birlikte
eğitimle ilgili ilkeler belirleyen bir
yapıya da sahiptir. Klasik dönem
İslam düşünürlerinin çoğunda ve
temel eğitimden yükseköğrenime
kadar bütün eğitim kurumlarının
programlarında Kur’an eğitimi en
temel konudur. Böyle bir yapıya sahip eğitim sisteminde 4-6 yaş dönemindeki çocukların eğitimi de doğal
olarak dinî bir özellik göstermektedir. Bu eğitimin temeli, dini bilgile-

re aşina olma, Kur’an okumayı öğrenme, onu ezberleme, bazı ahlaki
değerleri kazanma gibi konulardan
oluşmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Kur’an
Kursları Müfredatı (4-6 yaş) ve bu
müfredata göre hazırlanan kitaplar bu tarihi birikime uygunluk arz
etmektedir. Elinizde bulunan bu kitapta 4-6 yaş dönemi çocukların din
eğitiminde onların Kur’ân-ı Kerim’i
ve harflerini tanımaları, kısa sûre
ve duaları ezberlemeleri ve İslam’ın
temel dini değerlerini kazanmaları
hedeflenmiştir. Hedeflenen davranışların etkin bir şekilde kazandırılabilmesi amacıyla modern öğretim
yöntem ve tekniklerine yer verilmiştir. Müfredatı ve kitapları oluşturan
komisyonda din eğitimi ana bilim
dalından akademisyenler, başkanlık
eğitim uzmanları, pedagoglar, anaokulu öğretmenleri, Kur’ân kursu öğreticileri, imam hatip ve çocuk kitabı
yazarları yer almıştır. Yaptığımız 4-6
yaş dönem din eğitimi çalışmalarının
ülkemizin geleceği çocuklarımıza
sağlam bir din eğitimi temeli oluşturabilmesi ümidi ve duasıyla…
“Yard. Doç. Dr. Bilal Yorulmaz”
Kitabın içinde Kur’an Kursu programında çocuklara kazandırılması he-

deflenen özellikler ile bunları kazandıracak etkinliklere yer verilmiş. Aşağıda
bu etkinliklerden birkaçına yer verdik.
“Çikolatanın Yolculuğu Draması
Kazanımlar: Allah’ın insanları ve
bütün yarattıklarını sevdiğini söyler.
Etkinlik: Öğretici sınıfa elinde en
az çocuk sayısınca çikolata ile girer ve
çocuklara ikram eder. Kendisi de çikolatalardan bir adet alır ve sınıfa dönerek; “Yediğimiz çikolatalar çok lezzetli
değil mi? Her yiyecek gibi bu lezzetli
çikolatalar da uzun bir yolculuktan
sonra bize geliyorlar. Nasıl olduğunu
merak ediyor musunuz? İsterseniz yaşadığı bu uzun yolculuğu kendisi anlatsın bize” der. Öğretici Ek-5’teki çikolata resmini el kuklası olarak hazırlar.
(…) Öğretici kuklayı kullanarak çikolatayı seslendirir: “Merhaba çocuklar,
ben toprak altında küçücük bir kakao
tohumuydum. Allah beni suyla besledi
ve filizlendirip toprağın üzerine çıkardı. Güneşin yardımıyla da büyüyünce
çiftçiler beni alıp değirmene götürdüler. Beni nelerin beklediğini çok merak
ediyordum. Önce beni değirmende un
gibi toz haline getirdikten sonra çuvala koyup kamyona yüklediler. Gittiğim
yer bir çikolata fabrikasıydı. Orada süt
ve şeker beni bekliyordu. Onlar da benim gibi uzun bir yolculuktan gelmişlerdi. Hepimizi karıştırdılar ve değişik
şekillerde çikolatalar yaptılar. Sonra da
rengârenk paketlere sardılar. Kocaman
kolilere konulduktan sonra kamyonlarla marketlere götürülerek raflardaki
yerimizi aldık. İşte çocuklar gördüğünüz gibi gayet uzun bir yoldan geldim.
Peki, Neden mi? Bizi veren Allah’ın
sizi ne kadar çok sevdiğini düşünmeniz ve yedikten sonra da O’na bol bol
şükretmeniz için.” Öğretici; Allah’ın
bize çikolata gibi daha pek çok nimetler vererek bizi ne kadar çok sevdiğini
belirtir ve mutlaka verilen bu nimetlere
şükretmemiz gerektiğini söyler. Öğretici, çocuklara aşağıdaki soruları sorar
ve etkinliğin değerlendirmesini yapar.
Etkinliğin Değerlendirilmesi: 1. Çikolatanın yolculuğu size neler düşündürdü? 2. Allah’ın bize verdiği ne tür
nimetleri var?”
“Kabak Draması
Kazanımlar: Allah’ın kâinatı bir
düzen içerisinde yarattığını söyler.

Etkinlik: Öğretici, çocuklara Nasrettin Hoca’nın başından geçen bir
olayı canlandıracağını söyler. Öğretici
sınıf içerisinde tarlada dolaşıyormuş
gibi yapar ve aşağıdaki metni canlandırır: “Ahh çok yoruldum şuradaki
elma ağcının dibinde oturayım da biraz
dinleneyim” der. Öğretici bir ağacın altında oturuyormuş ve sırtını bir ağaca
yaslamış gibi yapar. Oturduğu yerden
ağaca bakarken neler düşündüğünü
sesli bir şekilde söyler: “Bugün hava
ne kadar sıcakmış.” O arada Nasrettin Hoca (Öğretici) yerdeki kabakları
görür. Ağacın dibine uzandıktan sonra
yukarı bakınca ağaçtaki elmaları fark
eder. Kendi kendine düşünmeye başlar:
“Allah Allah ne garip. Allah’ın işine
karışılmış gibi olmasın ama koskoca
ağaçta küçücük meyve büyümüş, ince
dallarda ise kocaman kabaklar yetişmiş” der. Sonra uykuya dalar. Kısa bir
zaman sonra hocanın başına ağaçtan
bir elma düşer ve Nasrettin Hoca: “Off
başım!” diye uyanır ve başını ovalar.
“Ey Allah’ım bir daha işine karışmayacağım. Sen her şeyi ince ayrıntısına kadar düşünmüşsün ve her şeyi bir düzen
içinde yaratmışsın, ya başıma kocaman
kabaklar düşse idi.” der. (…) Öğretici;
“Allah her şeyi bir düzen içerisinde yaratmıştır ve o düzende hiçbir noksan
yoktur” der. Öğretici,
çocuklara aşağıdaki soruları sorar ve etkinliğin
değerlendirmesini yapar.
Etkinliğin Değerlendirilmesi: 1. Nasrettin Hoca
hangi ağacın altına oturdu? 2. Nasrettin Hoca
uyumadan önce ne düşündü? 3. Nasrettin Hoca
uyurken başına ne geldi?
4. Allah ağaçta kocaman
kabaklar büyütmüş olsaydı ne olurdu?”
“Kelebek Draması
Kazanımlar: Allah’ın kâinatı bir
düzen içerisinde yarattığını söyler.
Etkinlik: Öğretici drama için sınıftan üç çocuk seçer ve çocuklara
görevlerini bildirir. Çocuklardan birisi
kelebek olur, diğerleri de iki arkadaş
olur. (…) İki arkadaş rolündeki çocuklar ormanda yürürken kozanın içindeki kelebeği görürler ve onu izlemeye
başlarlar. Kelebek rolündeki çocuk
zorlanarak kozadan çıkmaya çalışır.
Bunu gören iki arkadaştan biri kelebeğe yardım etmeye çalışır. Arkadaşının
tüm engellemelerine kulak asmadan:
“Görmüyor musun çıkmakta ne kadar
zorlanıyor” der ve (…) kelebeği kozasından çıkarır. Kelebek rolündeki
çocuk, kozasından çıktıktan sonra kanatlarını çırparak uçmaya çalışır. Fakat
güçsüz olan kanatları onun uçmasını
yavaşlatır. Kozayı yırtan çocuk duruma
çok şaşırır ve: “Ne oluyor bu kelebeğe?
Neden zorlukla uçuyor?” der. arkadaşı cevap verir: “Kelebekler uçabilmek
için belirli bir süre kozalarının içinde
kalmalıdırlar. Kozadan mücadele ederek çıkarken kanatlarını güçlendirirler.
Sen bu kelebeğin kozasını vakti gelmeden yırttığın için kelebeğin kanatları güçsüz kaldı ve o şimdi uçmakta
zorlanıyor” der. Öğretici: “Evet arkadaşlar… Allah bizi sevmiş ve sevdiği
için özenle yaratmıştır. Dünyadaki her
şeyi de özenle yaratmıştır, tıpkı kelebekler gibi. Allah kâinattaki her şeyin
büyümesi, gelişmesi için bir zaman
belirlemiştir ve bu zamanı biz değiştiremeyiz” der. (…) Daha sonra devam
eder: “Mesela mevsimleri düşünün.
İlkbaharda ağaçlar yeşeriyor. Yazın
ağaçların çiçekleri meyveye dönüyor.
Sonbaharda yapraklara ne oluyor? Sararıp dökülüyor. Kışın da ağaçlar karların altında uyuyup dinleniyor. Peki,
meyveler kışın olsaydı ne olurdu? Soğuktan donardı. İşte Allah her şeyi biz
insanları, hayvanları ve bitkileri sevdiği için yapmıştır. Bizler de, bizi bu kadar çok seven ve düşünen Allah’ı çok
sevmeli ve tüm canlılarla sevgi içinde
yaşamalıyız” der.
Öğretici, çocuklara aşağıdaki soruları sorar ve etkinliğin değerlendirmesini yapar. Etkinliğin Değerlendirilmesi:
1. Çocuk kelebeğe neden yardım etti?
2. Gelişmeden kozadan çıkan kelebek
neler yaşadı? 3. Allah’ın kelebeğin gelişimine koyduğu düzen nedir? 4. Al-

lah’ın kâinatta koyduğu düzene başka
hangi örnekler verilebilir?”
Değerli okurlarımız,
AKP’giller 2012 yılında çıkardıkları 4+4+4 kesintili eğitim modelini ilk
ve ortaöğretim kurumlarımızda Laik ve
Bilimsel eğitimi ortadan kaldırmanın
temel bir aracı olarak kullandılar. Modelin uygulamaya konulduğu süreçte
AKP iktidarı, eğitbilimi hiçe sayarak
halk düşmanı politikalarını fütursuzca
uyguladı. Okulöncesi eğitimde olması gereken oyun çağındaki 60-66- aylık çocuklar ile 72 aylık çocuklar-tüm
karşı çıkışlar hiçe sayılarak-bir arada
birinci sınıfa başlatıldılar. İnsan sevgisinin zerresi bulunmayan 4. Tür yaratıkların bu yolla çocuklarımıza verdikleri zararlar ve uygulamanın olumsuz
sonuçları, süreç içinde yapılan bilimsel
çalışmalarla da kanıtlanmış oldu.
Sınıf karakterleri gereği, yalanın-dolanın-talanın-vurgunun
ustası
olan AKP’gilller, yürürlüğe koydukları
eğitim politikaları ve programlarıyla
halkımızı Ortaçağ karanlığına sürüklerken, söyleyerek bu programlara hiçbir gerçekliği olmayan “bilimsel(!)”
cilalar atmaktan hiç mi hiç geri durmadılar. MEB’in WEB sayfasında yer
alan Öğretim Programlarını açın bakın,
bu sahte cilaları görürsünüz. Örneğin
“Fen Bilimleri Öğretim Programı”nda, alana özgü beceriler altında yer
alan “Bilimsel Süreç Becerileri ve Yaşam Becerileri” sırasıyla şöyle açıklanmaktadır:
“a. Bu alan; gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme,
hipotez kurma, verileri kullanma ve
model oluşturma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, deney yapma
gibi bilim insanlarının çalışmaları sırasında kullandıkları becerileri kapsamaktadır.
“b. Bu alan; bilimsel bilgiye ulaşılması ve bilimsel bilginin kullanılmasına ilişkin analitik düşünme, karar verme, yaratıcılık, girişimcilik,
iletişim ve takım çalışması gibi temel
yaşam becerilerini kapsamaktadır.”
Öğretim Programı’nda “Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları” başlığı altındaki açıklama ise şu
ifadelerle başlamaktadır:
“Bilimin amacı, doğal olgulara
mantıksal ve sistematik açıklamalar
geliştirerek teoriler oluşturmak; ilke
ve kavramları keşfetmektir. Bilimsel
süreçlerin öğrenme ortamlarına aktarılmasıyla öğrencilerin, dünyayı
anlamak için araştırmalar yapması
ve bilimsel sürece doğrudan katılarak bilimsel bilginin nasıl geliştiğini
anlaması hedeflenmektedir.” (https://
mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.
aspx?PID=325)
Oysa aynı Bakanlık, Fen Öğretim
Programlarından Evrim kuramını çıkarmıştır. Bu sahte cilaların yaldızlarının dökülüşünü, 20 yıldır ülkemizde
uygulanan Ortaçağcı Eğitim Programlarının hazin ve korkunç sonuçlarını
PISA, TIMMS gibi uluslararası sınavlar ortaya koymaktadır.
Ama kesmiyor AKP’giller’i bunlar, yetmiyor onlara bu kara gidiş. 4
yaşından başlayarak, hiçbir kaçış noktası, hiçbir açık bırakmayacak biçimde
örümcek ağlarına hapsetmek istiyorlar
çocuklarımızı; onların bilimin açıkça
ortaya koyduğu tüm gelişim özelliklerini hiçe sayarak.
Bilimin, bilişsel gelişim bakımından “İşlem Öncesi Dönem” olarak
tanımladığı 2-7 yaş evresinde, tüm
dünyası dogmalarla çevrelenmiş bir
çocuğun ileride özgür düşünebilen bir
birey olabilmesi olası mıdır? Yukarıda örneklerini verdiğimiz Kur’an Kursu Programında, her zerresi Yaradılış
inancı ile doldurulmuş bir zihnin ilkokulda, ortaokulda ve yaşamının ileriki
aşamalarında bilimsel ve yaratıcı düşünebilmesi mümkün müdür?
Bilimin bu sorulara yanıtı çok net
biçimde “Hayır!” olmaktadır.
Değerli okurlarımız;
İşte bu nedenle,
Temiz din duygularını işine, aşına,
geleceğine göz koyanların sömürmesine izin verme!
Çocuğunun geleceğini din bezirgânlarının katletmesine izin verme!
Laik, Bilimsel, Eşit, Parasız Eğitim
Her Çocuğun Hakkıdır!
Ve bu hak, geleceğimiz olan çocuklarımıza Devrimci Demokratik Halk
İktidarında öncelikli olarak sağlanacaktır!q
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Yeni yılda tarımda nereye gidiyoruz ve
gıda fiyatlarında durdurulamayan artış
2022 yılının ilk saatlerinde zam
haberleri ardı ardına geldi. Elektrikten
doğalgaza, benzinden vergi ve harçlara, köprü geçiş ücretlerine, ulaşıma kadar hemen her şeye zam geldi.
2021 yılı hepimiz için zor bir yıl
oldu. Bir yandan Kovit-19 hastalığından yitirdiklerimiz, pandeminin faturasının İşçi Sınıfı ve Emekçilere çıkarılması, işsizlik ve pahalılığın daha
da artması, AKP’giller’in sonu gelmez
vurgun ve soygunları, ABD-AB Emperyalistlerinin AKP’giller eliyle ülkemizi Ortaçağ karanlığına her geçen
gün daha fazla sürüklemesi… Ülkemizi İşsizlik ve Pahalılık cehennemine dönüştürmeleri. Paramızı Dolar ve
Euro karşısında değersizleştirmeleri
2021 yılına damga vuran olaylar oldu.
Unutamayacağımız bir yıl olacak.
Ancak gelen gideni artar derler,
2022 yılının da bundan iyi olacağını
beklemiyoruz. Dedik ya, 2022’de gözümüzü zam haberleriyle açtık.
Bu arada 2021 yılı enflasyon verileri de açıklandı. Artık açıkladığı verilerin hiçbir güvenilirliği kalmayan

kurunun artmasıyla çiftçi çok zor durumda kalmış ve üretemez hale gelmişti. Ayrıca bir de 2021 yılında kuraklığın da eklenmesiyle buğday, arpa,
nohut ve mercimek gibi birçok üründe
üretim kayıpları gerçekleşti.
Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın verdiği bilgiye göre, buğdayda
son 14 yılın, arpada son 32 yılın en
düşük üretimi gerçekleşti. Hasat zamanı ton başına 2 bin 250 lira olarak
açıklanan ekmeklik buğday fiyatı iki
katından daha fazla artarak 5 bin liraya kadar yükseldi. Arpada bin 750 lira
olarak açıklanan alım fiyatı 4 bin liranın üzerine çıktı. Bugün marketlerde
kilosu 20 liranın altında bakliyat
ürünü kalmadı.
Tarımsal girdilerin en önemlisi olan
mazotun litresi 13 liraya dayandı.
Kimyevi gübrelerin tonu ortalama
14-15 bin lira. Sulama için kullanılan
elektrik yapılan zamlarla kullanılamaz
noktaya geldi. Elektriğe 150 kilovatsaate kadar yüzde 52, daha fazla
tüketene yüzde 127 oranında zam yapıldı. Tarımsal sulama abonelerine

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in
verilerine göre bile yıllık enflasyon
yüzde 36,08 oldu.
Ne yazık ki gıda enflasyonu bütün
yıl izlediği seyri bozmadı ve yıllık enflasyonun çok daha üstünde çıktı. Yıllık bazda yüzde 43,80 oranında artış
gösteren gıda fiyatları sadece 2021
Aralık ayında yüzde 15,99 oranında
arttı, yine TÜİK verilerine göre.
Tarımsal girdilerde zaten dışa bağımlı olan ülkemizde, dolar ve euro

yapılan zam yüzde 92. Yani sadece
sulamadan dolayı çiftçinin elektrik faturası yaklaşık iki katına çıkacak.
Temel tarımsal girdilerin fiyatını sürekli arttıran AKP’giller tarım
ve hayvancılığımızı bitirmek ve bir
zamanlar Avrupa’nın kasabı, manavı olarak ünlenen ülkemizi ABD-AB
Emperyalistlerine tam bağımlı hale getirmek istiyorlar. Efendileri ABD-AB
Emperyalistlerinin kendilerine verdiği
görevi yerine getiriyor ve yapılan zam-

KPSS’de dereceye giren ama AKP’ye
yandaş olmadıkları için ataması yapılmayan
öğretmenlere bu acıyı yaşatan AKP’giller
hakkında suç duyurusunda bulunduk, MEB
Önünde basın açıklaması yaptık,

A

KP’giller’de vicdan teşekkül
etmemiş. Bunların hiçbirinde ne
Allah korkusu, ne de öbür tarafta, bu
dünyada yaptıklarından, yedikleri kul
haklarından dolayı hesaba çekilme
korkusu var. O korkuları olan biri,
öğretmen olmaya hak kazanmış
insanları, üstelik KPSS denilen saçma
bir sınavda derece yapmış öğretmenleri,
mülakatta eleyerek gelecek umutlarını
karartamaz. O inancı olan biri, binbir
emekle bitirdikleri Fakültelerinden
öğretmenlik yapma, öğrencileriyle
buluşma, kendi ayakları üzerinde
duracağı bir hayat kurma hayalleri
kuram
öğretmenlerin
hayallerini
söndüremez. Eğer gerçekten bunların
bir din, bir ahlâk anlayışı olsaydı, etik
değerler taşımış olsaydı, umutları,
hayalleri,
planları
söndürülen,
yok
edilen
öğretmenlerimizin
isyanlarına duyarsız kalmazlardı.
yürek
Öğretmenlerimizin
dağlayan feryatlarına kulaklarını
kapayamazlardı.
İşte Halkın Kurtuluş Partisi olarak
öğretmenlerimizin bu yürek dağlayan
feryatlarının
sorumluları
olan
AKP’giller ve Bürokratları hakkında
suç duyurusunda bulunduk. KPSS
Mağdurları olarak gündeme gelen,
yazılı sınavda derece yapıp mülakatta
elenen, işsizlik cehennemine atılan
öğretmenlerin uğradıkları haksızlığın

sadece gazete sütunlarında bir haber
olarak kalmasını istemedik.
Savcılığa:
“Bu kadar yüksek puan alan adaylar
öğretmen olmaya hak kazanamıyorsa
kazananlar kimler?
“Yazılı ve sözlü sınavlarda aldıkları
puanlar nedir?” sorularını sorduk ve
sorumlular hakkında görevi kötüye
kullanma suçu işledikleri için suç
duyurusunda bulunduk.
İnanıyoruz ki, bugün değilse de
yarınlarda, kayıt altına aldırdığımız
ve Tarihe not olarak düştüğümüz bu
suç duyurusu, tozlu raflardan çıkacak,
AKP’giller öğretmen adaylarımıza
döktürdükleri
gözyaşının
ve
yaşattıkları acının hesabını verecek.
Suç
duyurumuz
sonrası
Milli Eğitim Bakanlığı önünde,
öğrencileriyle
buluşma
hayalleri
yıkılan,
umutları
söndürülen
öğretmenlerimize destek için, bu
mağduriyete neden olan AKP’giller’i
protesto etmek için basın açıklaması
gerçekleştirdik
ve
“AKP’giller
Sınavları Öğrenci, Mülakatları
Yandaş Tespit Turnikesi Yaptı.
KPSS Mülakat Mağduriyetlerine
Son” yazılı ozalitimizi açtık.
Partimizin Genel Merkez Disiplin
Kurulu Başkanı Av. Ayça Okur
Yoldaş’ın yaptığı basın açıklaması
aşağıdadır:

lardan da gördüğümüz gibi bunda da
başarılı oluyorlar.
Artan girdi maliyetleri gıda fiyatlarının daha da artmasına neden olacak.
Girdi maliyetlerini artık ödeyemeyecek olan çiftçi-köylü üretimden çekilecek. Bu durum artık tarımsal ürünlerin
kendi ülkemizde üretilemeyip dolar ve
euro ile ithal edilmesi sonucunu doğuracak. Gıda fiyatları daha da artacak.
Peki yıllık enflasyon yüzde 36 oranında artarken, dolayısıyla çiftçinin
girdi maliyetleri artarken hükümetin
çiftçiye verdiği tarımsal destekler ne
oranda arttı?
2022 bütçesinde tarım desteklerinde yapılan artışın 2021 bütçesine göre
yüzde 12.5 oranında arttığını görüyoruz. Sömürünün, zulmün boyutunu
görüyor musunuz?
AKP’giller, tarımsal üretim yapacak yani gıda kaynaklarını üretecek
olan çiftçinin maliyetlerine TÜİK’in
çakma değerleriyle bile yüzde 36,08
oranında zam yapıyor. Ancak bu fahiş
zamlarla üretim yapan çiftçiye destek
ödemesine yüzde 12,5 zam yapıyor
sadece. Yıllık enflasyon oranının yarısından bile daha az. Ölmeyip süründürüyor, sadaka kabilinden bir ödeme
yapıyor, bu Ortaçağcıların anlayışına
uygun olarak.
Daha önceki yazılarımızda da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nun ithalat ofisi gibi çalıştığını söylemiştik.
Nedir TMO’nun görevi, niye var
bu kurum?
TMO; piyasaya buğday, arpa, mısır gibi ucuz hammadde satışı yapıyor.
Bunları üreticiden alıyor ve un, yem
vb. üretimin düzenlenmesi için uygun
fiyatlı olarak satıyordu. Ancak son yıllarda AKP’giller, TMO’ya bu alımları
yurtdışından yaptırıyor, ithal ediyor.
Yani yüksek fiyattan buğday, arp, mısır
alıyor, düşük fiyattan un, ekmek, bulgur ve yem sanayicisine satıyor. Yani
TMO zarar ettiriliyor. Üstelik kendi ülkesinin çiftçisinin yararına değil, ithal
edilen ülkelere kazandırıyor.
Ali Ekber Yıldırım’ın verdiği bilgiye göre, 24 Haziran 2021’den bu yana
Toprak Mahsulleri Ofisi 8 kez arpa
ithalat ihalesi, 7 kez buğday ithalat
ihalesi yaptı.
AKP’giller’in bu yapma gerekçesi
ne?
Yani onların açıkladığı sözde gerekçe, un, ekmek ve yem fiyatlarını
düşürmek.
Peki düşüyor mu?

Hayır!
Yem fiyatları artmaya devam ediyor ve artan maliyetleri karşılayamayan çiftçi süt ineklerini kesime gönderiyor.
İthalattan söz açılmışken, 2021
yılının son gününde 31 Aralık’ta,
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile hububat
ürünlerinde uygulanan sıfır gümrük
vergisi uygulaması 31 Aralık 2022
tarihine kadar uzatıldı. AKP’giller
dışa bağımlı politikalarına 2022’de de
tam gaz devam ediyor. Yılın son günü
dahi ithalat kararları alıyorlar.
AKP’giller’in halk düşmanı yüzleri artık iyice gün yüzüne çıktı. Uyguladıkları politikalar kendi ülkemize
ve halkımıza en küçük bir yarar dahi
getirmiyor. Hep zarar, hep zulüm, hep
soygun, vurgun, sömürü. Bu politikalar üstelik sadece çiftçiler-köylüler
için değil, artan gıda hammadde fiyatları, gıda hammaddelerinde neredeyse
tamamen dışa bağımlılık küçük gıda
işletmelerini de üretemez duruma getirdi. Emekçi halkımız zaten pahalılık cehenneminde kıvranmakta. Alım
gücü düştü. Artık ne markete, manava,
kasaba ne diğer giderlere para yetiştiremiyor.
Yazımızı yine Halkın Kurtuluş
Partisi Programı’ndan bir alıntı yaparak bitirelim. Çünkü HKP, ülkemizin
en halksever, en vatansever, en yiğit,
en hakkaniyetli partisidir.
İşsizliği pahalılığı yaratan, güzelim
cennet ülkemizi insanlarımıza dar eden
bu Parababaları düzeninden ve bugün
onun çıkarlarının savunucusu olan iktidardaki AKP’giller’den kurtulmanın
tek yolu HKP ile birlikte mücadele
etmekten geçer.
Bu mücadelenin sonunda HKP
Programı’na göre kurulacak olan Demokratik Halk İktidarından geçer. Bu
yüzden HKP Programından ne kadar
alıntı yaparak öğrenmeye çalışsak yeridir, haklıdır.
HKP Programı’nda “Üçüncü Sonuç: Köylü Meselesi” başlığı altında,
“Köye Demokrasi, Madde 9-Serbestlik” bölümünde şöyle der:
“SERBESTLİK: (…) Bugünkü
gibi insanlarımız, açlıktan dolayı
köylerini terk ederek büyük şehir
varoşlarına iş bulma ümidiyle, sırtlarında yorganlarıyla gelmek zorunda kalmayacak. Bugün, tarım
ürünlerinin fiyatları yerinde sayarken, mazot, gübre, zirai ilaç, tohumluk fiyatları sürekli artmaktadır. O

yüzden köylümüz üretemez duruma
düşürülmüştür. Ekip ürettiği zaman
bir şey kazanamadığı gibi, eline geçen para girdi maliyetlerini bile
karşılayamadığı için bir de borçlu
duruma düşmektedir. Bu sebepten,
doğup büyüdüğü köyünü, toprağını bırakarak, ne olursa olsun deyip
büyük şehir varoşlarına akın etmektedir. Ne yazık ki buralarda da onu
yeni felaketler beklemektedir.
“Kurtuluş Partisi bu duruma son
verecektir. Köyler, insanca yaşanılan
yerler haline getirilecektir.
“Köyünü kendi isteğiyle terk
eden insanlarımıza ise, başta iş ve
konut olmak üzere, insana yaraşır
bir hayat kurabilmesi için her türlü imkân kamu kurumları ve diğer
halk örgütleri tarafından sunulacaktır.”
Gördüğümüz
gibi,
köylümüzün-çiftçimizin bugün olduğu gibi,
ürettiği ürünler para etmediği için köylerini terk etmesine, üretemez duruma
düşürülmesine HKP son verecektir.
“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.”
Çiftçi-köylünün ürünleri para etmezken, marketlerde fahiş fiyatlardan
işlenmiş ürünlerin satışının önüne geçilecek.
Nasıl?
Köylü kooperatifleri yaygınlaştırılacak. TMO’nun yönetimi ve kontrolü
bugün olduğu gibi köylülüğü yerlerde
süründüren AKP’giller’de değil, köylülerimizde olacak.
Tüm tarımsal girdilerin maliyetleri
düşürülecek. Ve Tüketici kooperatifleri
aracılığıyla da ürünler vatandaşlarımıza daha ucuza satılacak.
Önümüzde karanlık günler var,
ama biz yine de pek karamsar olmayalım. Eninde sonunda İşçi Sınıfı da,
Köylülük de, tüm emekçi halkımız
da kazanacak!q

***
Sınavlar yetmedi, mülakatlarla
hem öğretmelerimizin hem de
öğretmen bekleyen çocuklarımızın,
gençlerimizin
geleceğini
çalıyor
AKP’giller.
Hem de bir taşla birden fazla kuş
vurarak!
Milyonlarca öğrencimiz, daha
çocuk yaşlarında sınavlar marifetiyle
kırıma
uğratılıyor,
başarılarına
başarı katan binlercesi üniversiteyi
bitirdikten sonra bu kez KPSS
denilen bir sınava tabi tutuluyor.
Bunu da aşıyor gençlerimiz. Bu sefer
de eleyemediklerini AKP İktidarı,
mülakat denilen yandaş ayıklama
salhanesinden
geçirerek
başarılı
yüzlerce gencimizi açlığa, yoksulluğa
ve hatta intiharlara sürüklüyor.
Bu mağduriyeti bu sefer de
KPSS’de sınava girerek dereceler elde
eden öğretmenlerimiz yaşıyor. Ancak
AKP’giller bilimli, bilinçli, pedagojik
formasyonu tam bu öğretmenlerimizi
hemen atamak yerine mülakat denilen
sistemle bir kez daha ayıklıyor; bize
yandaş mı değil mi diye.
Böylelikle hem tam kapıkulu
öğretmenleri atıyor yazılı sınav
puanları yetersiz olmasına rağmen,
kendi Ortaçağcı dünya görüşüne
uygun memurları kadroya alıyor. Bu da
yetmiyor, bu Ortaçağcı zihniyete sahip
atanan öğretmenler pırıl pırıl zihinleri
Ortaçağ’ın medrese eğitimine tabi
tutarak düşünmeyen, sorgulamayan,
antilaik
bireyler
yetiştirmeyi,
çocuklarımızı,
gençlerimizi
zehirlemeyi hedefliyor.
Ama hayır. Buna izin vermeyiz.

Veremeyiz. Gözyaşları içinde çaresiz
genç öğretmenlerimizi yıllarca binbir
fedakârlık yaparak bugünlere getiren
aileler biçare değiller. Biz varız. Halkın
Kurtuluş Partisi var.
HKP programı der ki; “Hak
arayan adliye gibi, GERÇEĞİ
arayan ve gerçeği arayan İNSANI
YARATAN öğretim, eğitim ve
bilim kurumlarımız da, ülkemizde
gerçekten KEŞİF ve İCAT ruhunu
beslemek için tam bağımsızlığa
kavuşacak.
Bütün
eğitmen,
öğretmen ve profesörler; kendi
KÜLTÜR
SENDİKALARI’nda
kişiliklerini
ve
menfaatlerini
(çıkarlarını) koruyacaklar.
“Hükümet, bir öğretim kanunu
ile öğretim kollarını, öğretmen
niteliklerini,
okul
masraflarını
belirtmekle
kalacak
ve
özel
müfettişleriyle yalnız o kanunun
uygulanmasını kontrol edecek.
Başka şekilde, öğreticilerin hayat,

istikbal (gelecek: sosyal güvenlik) ve
faaliyetlerine karışmayacak”.
Bu programla ve görevle HKP,
öğretmen “turnikesi”, ya da salhanesi
(mezbahası, kesimevi) haline sokulan
mülakatlarda kamuoyuna yansıyan
haksızlıklara karşı başta Milli Eğitim
Bakanı olmak üzere tüm yetkililer
hakkında bugün TCK m. 257 uyarınca
Görevi Kötüye Kullanma suçlamasıyla
suç duyurusunda bulunmuştur.
Şüphelilerin fiilleri aynı zamanda
Anayasanın 10. Maddesine, Kanun
Önünde Eşitliğe aykırıdır.
Soruyoruz:
Bu kadar yüksek puan alan adaylar
öğretmen olmaya hak kazanamıyorsa
kazananlar kimler?
Yazılı ve sözlü sınavlarda aldıkları
puanlar nedir?
Açıklayın bunları.
3 Ocak 2021
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“HKP’li Dayı” bu kez de Partimizin,
Sedat Peker’in “Kayıp Silahlar” iddiasını
yargıya taşımasından dolayı Adliyedeydi,
bir kez daha AKP’giller’i yargıladı!
Baştarafı sayfa 1’de
Evet, yanlış yazmadık! Kitap değil,
gazete değil, açıklama değil, bildiri
değil; şikâyet dilekçesi kovuşturmaya
neden olan!
Şikâyet dilekçemizde yer alan somut yer, isim, gün, saat, kişiler araştırılıp şüpheliler hakkında kovuşturma
başlatılacağına, TCK 299 ihlali isnadıyla Genel Başkan’ımız Nurullah
(Ankut) Efe kovuşturmaya uğratıldı.
İşte bu yüzden 8 Aralık 2021 günü bir
kez daha Çağlayan Adliyesindeydi.
Genel Başkan’ımız her zamanki
gibi, “Ortalıkta meşru bir Cumhurbaşkanı olmadığından Cumhurbaşkanına
hakaret suçu da oluşmaz, çünkü Tayyip’in Cumhurbaşkanı olması için aranan yüksekokul diploması yok. O yüzden ortada Cumhurbaşkanı da yok”,
diyerek söze başladı ve Tayyip’in

diploma diye YSK’ye verdiği belgeye
yani aslı olmayan bir fotokopiye “aslı
gibidir” diye onay veren Noterin ceza
aldığını açıkladı. Bu nedenle Tayyip’in
evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu işlediğini ve diğer yolsuzluklarıyla birlikte eninde sonunda
yargılanacağını söyledi.
Ardından şikâyet dilekçesine geçti.
“Dilekçede olaya ilişkin belirtilen yerler, kişiler, tarih, kullanılan araçlar ve
kişilere ilişkin tüm açıklamaların Sedat
Peker’in ve konuyla ilgili Partimizle
ilişkisi olmayan kişilerin açıklamalarıdır. Tarafımızdan hiç yorum dahi yapılmadan tamamen bu somut açıklamalardan hareketle şikâyette bulunduk.
Hiç kimseye hiçbir şekilde hakarette
bulunulmamıştır” dedikten sonra, Tayyip’in başkanı olduğu AKP’nin kriminal bir suç örgütü olduğunu; yolsuzluk,
kamu malı aşırma, 20 Ada’mızı Yuna-

nistan’a peşkeş çekme suçlarını bir bir
zikrederek ortaya serdi. Ardından da
gerçek Müslüman olmadıklarını, Din
ile Allah ile aldattıklarını Kur’an’dan
ayetlerle örnekleyerek açıkladı.

Söz alan avukatlarımız da; İddia
ve Savunmanın dokunulmazlığından
hareketle şikâyet dilekçesi nedeniyle
kovuşturma yapılamayacağını, 299’un
kaldırılması gerektiğine ilişkin AİHM
kararı (Şorli Kararı) olması nedeniyle bu kovuşturmanın ve 299 ile ilgili
tüm dosyaların kaldırılması gerektiğini, 299’un tarafsız bir Cumhurbaşkanı için düzenlendiğini oysa Tayyip’in
AKP Başkanı olduğu için 299’dan
yararlanamayacağını; birçok AİHM,
AYM, Yargıtay kararlarında siyasi ki-

Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe’ye
“Cumhurbaşkanı”na hakaretten bir soruşturma daha açıldı
Baştarafı sayfa 1’de
3 Aralık 2021 tarihinde İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren
Genel Başkan’ımız, her zamanki gibi
AKP’giller’i ve Reislerini yargıladı,
tüm suçlarını ortaya döktü. Daha ifadesinin başında:
“Ben yazımda belirtmiş olduğum
ifadeleri AKP Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a hitaben söyledim.
“Recep Tayyip Erdoğan resmi
olarak üniversite diplomasının bulunmaması nedeniyle meşru Cumhurbaşkanı değildir. Ben önümüze
gerçek bir diploma konulana dek
ona Cumhurbaşkanı demem, diyen
de suç iler. Diplomasının olmadığı ve
sunduğu diplomanın sahte olduğu
Noterler Birliği tarafından İstanbul
15’inci Noteri’ne verilen disiplin cezası ile sabittir. Nitekim diploma aslı
sunmadığı halde onay işlemi yaptığı

için disiplin cezası verilmiştir.
“Diplomasının sahte olması nedeniyle bir gün hem Resmi Belgede
Sahtecilik hem de Nitelikli Dolandırıcılıktan da yargılanacaktır.” dedi.

Genel Başkan’ımız daha sonra soruşturmaya konu edilen yazıdan cımbızla çekilerek suçlamaya konu edilen
“Kaçak ve Haramsaray’da mukim
Potamyalı Yezid”, “Vatan satıcısı”,
“Kamu malı hırsızı” gibi ifadeleri

neden kullandığını tek tek mahkeme
kararları ve somut deliller göstererek,
tarihi kökenleri ve objektif olaylarla
açıkladı.
Genel Başkan’ımızın ardından Parti Avukatlarımız, Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili Eyüp Lisesinden diploma
kütüğünün, Marmara Üniversitesinden
de diplomasının sorulmasını ve transkript belgesinin; “Kaçak Saray” ibaresi
ile ilgili olarak da Danıştay Dava Daireleri Kurulunun bu konudaki kararının istenmesini talep ettiler.
Ayrıca hırsız ibaresi için AKP’nin
kurucularından olan Abdüllatif Şener’in, 17-25 Aralık ile ilgili açıklamaları nedeniyle AKP’li eski Bakan
Erdoğan Bayraktar’ın ve vatan satıcısı
ibaresi ile ilgili olarak Yunanistan’a
verilen adalarla ilgili Milli Savunma
Bakanlığı eski Genel Sekreteri Kurmay Albay Ümit Yalım’ın dinlenmesini talep ettiler. Son dönem AİHM’in
Cumhurbaşkanına hakaret suçu ile il-

AKP’giller’in kur oyunlarıyla
bir gecede halkımızın cebinden çaldığı 7 milyar doların
peşini bırakmıyoruz, bırakmayacağız!
Baştarafı sayfa 1’de
AKP’giller, Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilcisi oldukları için, doğası
gereği üretimle doğrudan doğruya ilgilenmedikleri için hep hazır paraları gözleri doymamacasına kasalarına akıtırlar.
Hem de milletin, yoksul halkımızın
gözlerinin içine baka baka… AKP’giller’in Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bizzat kendi ifadesiyle
“gözlerinin içindeki pırıltıyla” yaparlar bu talanları, vurgunları...
7 milyar dolarlık vurgunun hesabını soruyoruz!
Bu ülkenin en Vatansever, en Halksever Partisi olan Halkın Kurtuluş Partisi olarak tüyü bitmemiş yetimin hakkını bıkmadan, usanmadan, korkmadan
sorduk ve sormaya, aramaya devam
ediyoruz. Bu bizim Halkımıza karşı
görevimiz ve sorumluluğumuzdur.
Bu sorumluluğumuzdan hareketle,
Merkez Bankasının şubelerinin bulunduğu illerde dilekçeler vererek 20
Aralık 2021 gecesi gerçekleşen 7 milyar dolarlık vurgunun akıbetini sorduk.
Yine il binalarımıza “7 Milyar Dolar
Nerede?” pankartları astık. Ayrıca
sosyal medyada Twitter üzerinden hashtag çalışması yaparak bu konudaki
çabalarımızın daha geniş bir kitleye
ulaşmasını sağladık.
***
İzmir
İlk eylemimiz 29 Aralık Çarşamba
günü İzmir’de yapıldı. İzmir’de bulunan Merkez Bankasına giden Yönetici
ve üyelerimiz konuyla ilgili dilekçemi-

zi vermek istediler. Böyle bir dilekçe
karşısında ne yapacaklarını şaşıran
banka personeli, yaklaşık yarım saat
beklettikten sonra dilekçemizi aldı. Çıkışta Merkez Bankasının önünde basın
açıklaması yapmak isteyen Yoldaşlarımıza polis engel olmak istedi. Ancak
Yoldaşlarımızın kararlı duruşu sonucunda basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Basın açıklaması Halkın Kurtuluş Partisi Genel Sekreter Yardımcısı
ve İzmir İl Başkanımız Av. Tacettin
Çolak tarafından yapıldı.
İstanbul
İstanbul’da da aynı gün yönetici ve
üyelerimiz Merkez Bankası Şubesine
giderek 7 milyar doların akıbetini
soran dilekçemizi verdiler. Sonrasında
bina önünde basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Bankanın özel güvenlik görevlilerinin ve polisin “burada
yapamazsınız” diyerek engelleme girişimlerine rağmen yapılan eylemde basın açıklaması İstanbul İl Başkanımız
Av. Pınar Akbina tarafından yapıldı.
Gaziantep
Gaziantep’te de yönetici ve üyelerimiz Merkez Bankası Şubesine giderek dilekçemizi verdiler. Çıkışta Gaziantep İl Başkanımız Deniz Korkmaz
basın açıklamasını gerçekleştirdi.
Konya
Konya’da yönetici ve üyelerimiz
aynı şekilde Merkez Bankası Şubesine
giderek dilekçemizi banka yetkililerine teslim ettiler. Sonrasında Konya İl
yöneticimiz Batuhan Kuşçu konuyla
ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ankara
30 Aralık günü Ankara’daki yönetici ve üyelerimiz Merkez Bankası
Şubesine giderek dilekçemizi verdiler. Çıkışta Ankara İl Başkanımız
Av. Sait Kıran basın açıklamasını
gerçekleştirdi. Yoldaşlarımızı Merkez
Bankası önünde adeta bir polis ordusu
karşıladı.
Eskişehir
Eskişehir’de de yönetici ve
üyelerimiz aynı gün Merkez Bankası Şubesine giderek 7 milyar doların
akıbetini soran dilekçemizi teslim ettiler. Çıkışta Eskişehir İl Yöneticimiz
Hüseyin Esen basın açıklamasını gerçekleştirdi.
Bursa
Bursa’daki yönetici ve üyelerimiz
de yine aynı şekilde Merkez Bankası
Şubesine dilekçemizi verdiler. Sonrasında Bursa İl Başkanımız Av. Halil
Ağırgöl basın açıklamasını gerçekleştirdi.
Adana
Adana’da da yönetici ve üyelerimiz Merkez Bankası Şubesine giderek
konuyla ilgili dilekçemizi yetkililere
teslim ettiler. Çıkıştaki basın açıklaması Adana İl Yöneticimiz Mesut Küçükosmanoğlu tarafından yapıldı.
Kocaeli
7 milyar doların akıbetini sormaya
2021 yılının son günü de devam ettik.
31 Aralık günü Kocaeli’de İl yöneticilerimiz ve üyelerimiz Merkez Bankası
Şubesine giderek dilekçemizi verdiler.

şiliği olanların, devlet yetkililerinin
ağır eleştirilere katlanmaları gerektiğini belirtildiğini açıklamışlardır.
Avukatlarımız aynı zamanda yargı
kararlarını, Noterler Birliğinin Tayyip’in olmayan diplomasına aslı gibidir onayı veren Notere verdiği cezanın
fotokopisini dosyaya sunmuşlardır.
Avukatlarımız, Genel Başkan’a söz
verilmeden önce de usul eksikliği olduğundan bahisle Genel Başkan’ımızın şikâyet dilekçesi nedeniyle ifadeye
çağrıldığını ama dilekçenin neresinde,
hangi sözcükle hakaret suçu işlendiğinin belirtilmediği itirazında bulunmuştur.
HKP’li Dayı son sözlerinde asıl
hakaret suçunu defalarca Tayyip’in
işlediğini, Mustafa Kemal ve silah arkadaşı İnönü’ye “İki Ayyaş” dediğini;
Hocam dediği Fesli Kadir’in “Keşke
Yunan galip gelseydi” dediğini ve pek
çok AKP’giller avenesinin bize bu vatanı armağan Kuvayimilliyeci Atalarımıza hakaret ettiklerini belirterek “Ben
bunlara isyan ediyorum, bin tane Tayyip de gelse belaya atlar giderim” dedi.
Duruşma sonrası Adliye önünde
kısa bir açıklama yapan Genel Başkan’ımız şu ifadeleri kullandı:

***
Kaçak Saraylı Hafız artık iyice işi
şirazeden çıkardı...
Eskiden yazılarımızdan, kitaplarımızdan, açıklamalarımızdan dava açtırıyordu. Şimdi suç duyurularımızdan
da dava açtırmaya başladı.
Ya biz Savcılara, onun suçları hakkında, şu konuya bir bakın, bir araştırın şunu, burada suç işlenmiş, somut
kanıtlarıyla, belgeleriyle, kayıtlarıyla
diye dilekçe veriyoruz; “Vay sen bunu
nasıl yaparsın?” diye bize davalar açtırıyor. Artık adaleti getirdiği yer burası.
Ama bütün zalim despotlar gibi
işin sonuna yaklaştıkça artık iyice pusulayı şaşırıyorlar. Sanıyorlar ki bizi
korkutabilecekler...
Buna imkân var mı ya?
Vatan ve Halk söz konusu olduğu
zaman; defalarca söylediğimiz gibi
biz, belaya atlar gideriz!
Bir milyon Tayyip gelse, bir milyon Kaçak Saray avanesi gelse; hepsi
vız gelir bize!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
8 Aralık 2021

gili Vedat Şorli kararını emsal göstererek kovuşturmaya yer olmadığına dair
karar verilmesi gerektiğini belirttiler.
İfadeden, daha doğrusu AKP’giller’i yargılamasından sonra açıklama
yapan Genel Başkan’ımız şunları
söyledi:
***
Defalarca denemiş olmasına rağmen Tayyipgiller ve avanesi, Kaçak
Saraylı Reis bizi yargılayacağını sanıyor. Ama bizi dünyada hiçbir güç
yargılayamaz! Çünkü dünyanın ve
Tarihin, İnsanlığın en haklı, en meşru
davasını savunuyoruz biz.
Bizi yargılamaya kimin gücü yetebilir?
Her seferinde onların mahkemelerinde, savcıları karşısında biz onları
yargılıyoruz, hem de saatler boyu yargılıyoruz. Onların binbir suçunu sayıp
döküyoruz ortaya. Ve bunlardan dolayı
er geç hesaba çekileceklerini, buralara
geleceklerini, bunların hesabını vereceklerini, hiçbir suçlarının yanlarına
kalmayacağını anlatıyoruz.
Ve diyoruz ki ya Cumhurbaşkanı
diye bir kimse yok!

Binbir suça batmış bir kanun dışı
organize suç örgütü var, Türkiye’nin
tepesine çökmüş. Onunla mücadele
ediyoruz. Ama emri altına aldığı Yargıyı operasyon silahı olarak kullanarak
bizi korkutabileceğini, sindirebileceğini sanıyor. Buna gücünün yetmeyeceğini göremiyor, görse de zulmüne
devam etmek istiyor.
Aslında hiçbir meşruiyeti yok; diploması yok...
Diplomasızlıktan dolayı mutlaka
gelip buralarda yargılanacak ama Meclisteki Amerikancı Sahte Muhalefet hiç
diplomayı ağzına almıyor ve bu iş bizim ve medyada birkaç namuslu aydının üzerinde kalıyor...
Fakat Halkımıza sözümüzdür;
Onun diplomasızlığını mutlaka
ispatlayacağız, ortaya koyacağız. O
buralara gelecek bütün avanesiyle birlikte.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
3 Aralık 2021

Çıkışta Kocaeli İl Yöneticimiz Murat
Kızıltaş konuyla ilgili açıklama yaptı.
***
Kurtuluş
Partililer
olarak
AKP’giller’in tüm vurgun, talan ve
hırsızlıklarının hesabını soracağız.
Halkımızı mahkûm ettikleri yoksulluk,
işsizlik, pahalılık, zam, zulüm cehennemini, Parababalarının azgın sömürü düzenini ortadan kaldırıncaya dek
korkusuzca, sonumuzu düşünmeyen
kahramanlar olarak mücadele etmeye
devam edeceğiz.
Halkız Haklıyız Yeneceğiz!
31 Aralık 2021
***

ile sonuçlanan Döviz Vurgunlarını
yargıya taşıyıp, AKP’giller’in bu suçlarını da kayıt altına aldırdık.
19 Kasım’da, 22 Aralık’ta konu ile
ilgili suç duyurusunda bulunduk. 27
Aralık’ta da bir avuç Parababasının
kur farkı zararının kapatılması için çıkarılmış Merkez Bankasının “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” Tebliğinin
yürütmesinin durdurulması ve iptali
için Danıştayda dava açtık.
Bugün de; 20 Aralık 2021 gecesi
gerçekleşen 7 Milyar dolarlık vurgunun hesabını soruyoruz.
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre; Merkez Bankasına aşağıdaki
soruları sorduk ve sonucunun kamuoyuna açıklanmasını talep ettik:
1- 20 Aralık akşamı ve devamında satılan 7 milyar dolar nerede ve
kimler tarafından satılmıştır? Ayrıca satılan dolarlar nereden gelmiştir?
2- 20 Aralık Akşamı dolar kuru
18.40 TL iken kimler dolar bozdurma işlemi yapmıştır? Bu bozdurma
işlemini yapanlara öncesinde kim
veya kimler haber vermiştir?

Türkiye’nin dört bir tarafındaki Merkez Bankası Şubeleri
önünde yaptığımız açıklamanın
tam metni:
Değerli Basın Emekçileri;
Bu ülkenin en Vatansever, en Halksever Partisi Halkın Kurtuluş Partisi
olarak tüyü bitmemiş yetimin hakkını bıkmadan, usanmadan, korkmadan
sormaya ve aramaya devam ediyoruz.
Bu bizim Halkımıza karşı görevimiz
ve sorumluluğumuzdur.
İşte bu anlayışımız gereği Türk
Lirasının pula dönüştürülmesi ve
Halkımızın
İşsizlik-Pahalılık-ZamZulüm Cehennemine mahkûm edilmesi

HKP Genel Merkezi

HKP Genel Merkezi

Değerli Basın Emekçileri;
Bu vurgunlarda dönen paralar 84
milyon insanımızın alınteridir, geleceğidir, ekmeğidir. 84 milyon insanımızın alınterinin bir avuç Parababasının
kasasına akıtılmasıdır.
İşte Partimizin bilimli-bilinçliinançlı-kararlı mücadelesi; bir avuç
Parababasından yana dönen bu çarkın
kırılması mücadelesidir. İnanıyoruz ki
bu onurlu mücadelemiz başarıya ulaşacak. Bu çark Halktan yana dönecek.
Halkız Haklıyız Yeneceğiz!
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Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe’ye
“Cumhurbaşkanı”na Hakaretten 1 Ayda 4’üncü Soruşturma!

H

alkın Kurtuluş Partisi suç duyurusunda bulunuyor; Savcılar, hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz suçlular hakkında soruşturma açacaklarına “Neden suç
duyurusunda bulundun?” diyerek
Genel Başkan’ımıza soruşturmalar
açıyorlar.
HKP Genel Başkanı Nurullah (Ankut) Efe’ye “Cumhurbaşkanı”na Hakaret suçlaması ile son 1 Ayda 4 soruşturma açıldı. 3 soruşturma kapsamında
İstanbul Basın Savcılıklarına ifadeye
çağırılan Genel Başkan’ımız AKP’giller’i kendi hukuk bürolarına dönüştürdükleri Savcılıklarda yargıladı. Bu
soruşturmalardan sonuncusu; Fehmi
Koru’nun AKP’giller ve FETO ilişkilerini ortaya seren açıklamalarından
sonra Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Fehmi Koru hakkında “suç
işlemek için örgüt kurmak”, “zimmet”,
“irtikâp”, “görevi kötüye kullanma” ve
“kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarından HKP adına yapılan suç
duyurusu dilekçesinde RTE’ye hakaret
edildiği gerekçesi ile açıldı.
Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe, 15 Aralık 2021 tarihinde verdiği ifadede Recep Tayyip Erdoğan’ın
diplomasının olmadığını, sahte bir diploma ile bu makamda bulunduğunu, bu

nedenle olmayan Cumhurbaşkanına
hakaret suçunun oluşmayacağını kanıtlar göstererek ortaya koydu. Dosyaya Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa
Şentop, Binali Yıldırım, İ. Melih Gökçek, Numan Kurtulmuş, Faruk Çelik,
Recep Akdağ, Ahmet Gündoğdu’nun
FETÖ’ye övgülerini gösteren belgeler
sunarak Tayyip Erdoğan ve avanesinin FETÖ’nün siyasi ayağı olduğunun
açık olduğunu belirtti.

İfadeye katılan Partimizin avukatları Av. Ali Serdar Çıngı ve Av. Pınar
Akbina da açılan soruşturmanın iddia
ve savunma dokunulmazlığına aykırı olarak açıldığını, TCK’nin Cumhurbaşkanına Hakareti düzenleyen
299’uncu maddesinin tarafsız Cumhurbaşkanı için düzenlendiğini ancak
Recep Tayyip Erdoğan’ın Partili oldu-

ğunu, 299’uncu maddenin Anayasaya
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine
aykırı olduğuna ve kaldırılması gerektiğine dair güncel bir karar olan Vedat
Şorli Kararı’na göre kovuşturmaya yer
olmadığına dair karar verilmesi gerektiğini belirttiler.
İfadenin ardından Adliye önünde
bir açıklama yapan Genel Başkan’ımız
şu ifadeleri kullandı:
***
Ya, bu Tayyip ve avanesi artık iyice pusulayı şaşırdı artık yolun sonuna
yaklaştıkça ya...
Suç duyurularından da bize dava
açmaya başladı. Ya, Bilderberg’ci
Fehmi Koru’yu 17 Aralık’ta Abdullah
Gül ile beraber çağırıp Pensilvanya’ya
gönderiyor ya.
Git, diyor. Adam, “ben gitmem”,
diyor. İkna ediyorlar zorla; “Sen gidersin, yaparsın bu işi”, diye. “Git”, diyor,
“bak ne güzel birlikte TC’nin canına
okuyorduk. Nerden çıktı şimdi bu dosyalar, tapeler vs? Ne istiyorlar bizden?
Git aramızı bul”, diyor. “Yeniden, eskiden olduğu gibi TC’nin işini ortaklaşa
bitirelim”, diyor.
Fehmi Koru gidiyor, Pensilvanyalı
İblis’le görüşüyor.
O da diyor ki, bizim dershanelerimizin önünü açsın, medyasında bize

Partimiz, AKP’giller’in isteği doğrultusunda
yanlı ve çarpıtılmış istatistikler üreten TÜİK Yöneticileri ve
onları atayan Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu

A

KP’giller, Devletin bütün kurumlarını kendilerine çalışan bürolara dönüştürdüler. Yargıyı kendilerinin
hukuk bürolarına, Yüksek Seçim Kurulunu kendi seçim bürolarına, Laik
Cumhuriyet’in okullarını Peşaver
Medreselerine, TÜİK’i de kendilerinin
İstatistik bürolarına dönüştürdüler.
TÜİK artık AKP’giller ve Reisi ne
diyorsa o rakamları üretiyor. Enflasyonu, işsizliği, diğer ekonomik bütün
istatistiki verileri yanlı ve çarpıtarak
açıklıyor.
Amaçları belli: Rakamlarla oynayarak, gerçekleri halktan gizleyerek
biraz daha iktidarda tutunabilir miyiz,
Halkı biraz daha uyutabilir miyiz, biraz daha vurgunlara, soygunlara devam eder, biraz daha dünyalık küpleyebilir miyiz... Bütün dertleri daha çok
kamu malını aşırmak.

K

İşte Partimiz; gerçekten bağımsız ve özerk bir kurum olmuş olsaydı
AKP’giller’in gerçek yüzünü, yalanlarını, soygunlarını ortaya çıkartacak
olan TÜİK’in AKP’giller’e ve Reisine
biat eden, yüreğini yitiren yöneticilerini ve her dediğini emir telakki ettikleri
Recep Tayyip Erdoğan’ı yargıya taşıdı.
Suç duyurumuz sonrası Partimiz
MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın
yaptığı açıklama aşağıdadır:
***
Saygıdeğer Halkımız;
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
3 Aralık Cuma günü aylık ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK’in
rakamları AKP iktidarı ile birlikte hep
şaibeliydi. Ama özellikle Kasım ayında Türkiye Tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde Türk Lirasındaki değer
kayıpları ve buna bağlı olarak gelen

hayat pahalılığı açıklanan rakamların
yanlı ve çarpıtılmış olduğu gerçeğini
Halkımızın nezdinde gün yüzüne çıkardı.

Türk Lirası özellikle Dolar ve Avro
karşısında pula dönmüşken, Halkımızın tabiriyle iğneden ipliğe her şeye
zam gelmişken, İşçi, Memur ve emek-

olan saldırıyı durdursun. Ancak ondan
sonra biz eskiden olduğu gibi TC’yi tarumar etmeye, işbirliği yapmaya onunla varız, diyor.
Fehmi Koru, getiriyor bu mesajı,
buna veriyor.
Yani biz bunu Savcılara söylediğimiz için… “Ya bakın, siyasi ayak arıyorsunuz, balkabağı gibi siyasi ayak
meydanda işte ya. Şunu bir araştırın”,
dedik. Vay sen Reisimize nasıl suç isnadında bulunursun diye bize davalar
açtırıyor ya…
Yine Bülent Arınç, aile boyu kaşar
FETÖ’cü, biliyorsunuz. Eşi, damadı
bilmem nesi. O diyor ki, “Eşimle beraber Pensilvanya’ya Fethullah Gülen
Hoca Efendi’yi ziyarete gidiyorum.
İzin verir misiniz?” diyor.
“Çok iyi olur, diyor. Gidin bizim
de selamlarımızı iletin”, diyor. Bakın
aynen “Emirleri, tavsiyeleri olur mu?
Olursa getirin bize bildirin, aynen uygulayalım”, diyor. “Farkında olmadan
yaptığımız yanlışlar varsa onları da düzeltelim”, diyor Tayyip. Bunu Bülent
Arınç videoda anlatıyor ya. İnternet
ortamında dolaşıyor bu video.
Yani adam herkesi FETÖ’cülükle
suçluyor. Ya FETÖ’nün siyasi ayağı
sensin ya... Merkez üssü Kaçak Saray
FETÖ’nün ya...
Sözcü Yazarlarına kadar FETÖ’cülükten yargılatıyor, mahkûm ettiriyor.
Kendisi FETÖ’cü değil! Yersen papaz
eriği! Adam herkesi eşek yerine koyu-

yor ya.
Diplomasızlığımı yedirdim, diyor.
17-25 Aralık tapelerinde, ayakkabı
kutularında, para sayma makinelerini
yedirdim, elbise askılarına doldurulan
paraları yedirdim. Kısıklı’daki villadaki 24 saatte boşaltılamayan milyon
dolarları, avroları yedirdim. FETÖ’cü
olmadığı mı da yediririm bu koyunlara, diyor.
Herkes yiyebilir. Ama yok!
Biz Mustafa Kemal’lerin, İnönü’lerin, Binbaşı Nazım Bey’lerin, Albay
Reşat’ların ve 3 milyon Kuvayimilliye
Şehidinin namusunu, onurunu ve sorumluluğunu taşıyoruz.
Bizi hiç kimse ahmak yerine, saf
yerine koyamaz. Eninde sonunda Tayyip ve Kaçak Saray avanesi buralara
gelecek. İşledikleri binbir suçun, FETÖ’cülük dâhil, Vatan Satıcılık dâhil,
hesabını bugünkü TCK yasaları kapsamında verecek.
Buna sizler, yoldaşlarım ve memur
yeğenlerim; tanık olacaksınız buna.
Yüzde yüz tanık olacaksınız.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
16.12.2021

li milyonların gelirleri, güneş görmüş
kar gibi erimişken, kısacası Halkımız
İşsizlik-Pahalılık-Zam-Zulüm Cehenneminde kavrulurken; TÜİK’in açıkladığı rakamlar, artık Halkımızla alay
etmektir. TÜİK Halkımıza; pazarda,
markette gördüğünüz ürünlerin fiyatları, oturduğunuz evin kirası, ulaşıma
ödediğiniz paralar gerçek değil, benim
rakamlarım doğrudur, diyor.
Bu ülkenin en Vatansever, en Halksever, en Haksever Partisi Halkın
Kurtuluş Partisi olarak, AKP’giller’in İstatistik Kurumuna dönüştürülen TÜİK’in, güvenilirlik, tutarlılık,
tarafsızlık, istatistikî gizlilik, güncellik
ve şeffaflık ilkelerini bir kenara iterek,
AKP’giller’in ve Reisinin gönlünü hoş
edecek şekilde Rakamlar açıklamasını
Yargıya taşıdık. Başta Recep Tayyip
Erdoğan olmak üzere, TÜİK Başkanı ve Başkan yardımcıları hakkında,
Görevi Kötüye Kullanma ve Kamu
Görevlisinin suçu bildirmemesi suçlarını işledikleri için suç duyurusunda
bulunduk.

Değerli Halkımız;
“Sayıştayın kamu kurumlarının
mali faaliyetlerini izlediği 2020 raporuna göre Saray’ın üç ayrı kalemdeki
mutfak harcamaları 2020’de yaklaşık
yüzde 64 artar”ken, Kasım 2020’den
Kasım 2021’e yıllık enflasyonu yüzde 21,34 olarak göstermek, TÜİK’in
rakamları nasıl çarpıttığının göstergesidir. Bu artık gerçek rakamları peçelemektir.
Parti Programımızda yer aldığı
üzere “Türkiye’mizde olanları peçeleyip tedbirleri felce uğratan en
derebeyice zulümlerden biri de ‘RAKAMLARIN ZORBALIĞI’dır.”
Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu
zorbalığı yaratanların, bu zorbalığa
katkı sunanların peşlerini bırakmayacağız.
Saygılar sunarız.
6 Aralık 2021

başka bir yola sapmadan ilerleyen
Devrim Neferleriyiz.
Bu ülkede halklar devrime yani
gerçek kurtuluşa; Usta’mızın ve Önderliğimizin Marksizmi-Leninizmi bu
ülkenin şartlarına uygulayarak ortaya
koydukları Gerçek Devrimci İdeolojimizin düşürdüğü ışığı izleyerek varacaktır.
Kübalı Devrimciler 63 yıl önce karanlığı yaran ışığı yaktılar, aydınlattılar
tüm Adayı, Mazlum Halklar için dünyanın her yerinden görülen bir fener
oldular.
Onlar başardılar, Küba Halkı başardı.
Sıra bizde. Biz de başaracağız!
Kübalı Devrimcilerin örnek aldığı
Mustafa Kemal önderliğinde verilen
Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mız-

la ve ardından gelen zaferle nasıl Maz-

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

HKP Genel Merkezi

Kübalı Devrimcilerle yürekleri aynı frekansta atan
Gerçek Devrimciler olarak 63’ünci yılında
Küba Devrimi’ni selamlıyoruz!

üba Devrimi’nin Önderleri Fidel-Che-Raul-Camilio ve adsız
kahramanlarına selam olsun, Mazlum
Dünya Halklarına yıkılmaz Sosyalist
bir kale bıraktıkları için.
Sayılarının azlığına, 90 mil ötelerindeki İnsan Soyunun En Büyük Düşmanı Emperyalist ABD Canavarının
azgınlığına, onun kuklası Batista Diktatörlüğünün askerine bakmadan, sonlarını düşünmeden, inandıkları, uğruna
bedenlerini ortaya koydukları İnsanlığın Kurtuluş Mücadelesine atıldıkları
için, selam olsun o yiğitlere.
Selam olsun o insanlara; yanı başında yoldaşları toprağa düşüp tohum
olduklarında, bir avuç kaldıklarında,
silahları olmadığında, aç susuz kaldıklarında, umutlarını kaybetmedikleri,
bıkmadıkları, korkmadıkları, yılmadıkları, geri adım atmadıkları ve vazgeçmedikleri için.
Selam olsun Küba Halkının ve
Mazlum Halkların gözlerinde, mücadelelerinde bayraklaşan Devrimci Önderlere;
Küba Halkına daha önce hiçbir zaman sahip olmadığı hakları kazandırdıkları için,

Köylüleri toprağa ve o toprağı işleyecek araçlara kavuşturdukları için,
Ergin yaşa gelen her genç insanı
işe kavuşturacak koşulları yarattıkları
için,
Her işçinin, yarattığı zenginliklerden eşit oranda pay almalarını sağladıkları için,
Üniversiteyi bitiren her fikir işçisinin toplumda yerini bulmasını, bilgilerini ulus yararına kullanabilmesini ve
Küba Devleti’nin Aydınına bilgilerini
genişletmesini sağlayacak her türlü
olanağı vermesini sağladıkları için,
Sokaklarında piyango bileti satan,
çileleri daha bebe yaşlarındayken başlayan aç ve çıplak çocukların olduğu
Küba’dan; Dünyada çocuk ölümlerinin en az olduğu, Annelerin-Babaların çocuklarının geleceğini düşünmek
durumunda kalmadıkları bir Küba’yı
Halka armağan ettikleri için,
İnsan soyunun en büyük düşmanları ABD ve AB Emperyalistlerinin
heyulası olmaya devam ettikleri için
Küba Devrimi’ni ve önderlerini selamlıyoruz.
Küba Devrimi ve önderlerinin 63
yıl önce yaktıkları ateş Mazlum Halk-

lara yol göstermeye, umut olmaya devam ediyor.
O ateşi bu topraklarda yakıp harlama görevi tarihen omuzlarına yüklenmiş ikinci Kurtuluş Savaşçıları olarak,
Cesaret Vatanına Sahip Küba Devrimi’nin Önderlerinin Cesaret Vatanına
sahip gerçek devamcıları olarak,
Vatan aşkın söylemekten ve gereğini yapmaktan korkar hale gelmektense
ölmeyi yeğ tutan, sonunu düşünmeyen
kahramanlar olarak,
Kübalı Devrimcilerle yürekleri
aynı frekansta atan, Devrimci Heyecanını hiçbir zaman kaybetmeyen
Halkın Kurtuluş Partililer olarak ant
olsun ki;
Halkın İktidarını kuracağız!
AB-D Emperyalistlerinin ve yerli
satılmışların yarattığı Kanser Düzenini
yıkacağız!
Çünkü biz, kendini alevin kalbine
atan Türkiye Devrimi’nin Önderi
Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın öğrencileriyiz, savaşçılarıyız.
Çünkü biz, Hikmet Kıvılcımlı Usta’dan bayrağı devralan kendini alevin
kalbine atan önderliğimizin bize gösterdiği devrim yolunda yalpalamadan,

lum Halklara umut olmuşsak, İkinci
Kurtuluş Savaşı’mızla ve ardından
gelecek nihai zaferimizle yine örnek
olacağız, umut olacağız.
Şan Olsun Küba Halkının Önderliğine!
Şan Olsun Fidel’e, Che’ye, Raul’a, Camilio’ya!
Şan Olsun Küba Halkına!
Şan Olsun Küba Devrimine!
01.01.2022
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“Paranın Tanrısallığı” ve
Kaçak Saray’ın
sanatçı müsveddeleri üzerine

B-D Emperyalistleri ve Siyonist
İsrail tarafından devşirilen, projelendirilip partileştirilen ve iktidar
koltuğuna oturtulan AKP’giller’in 19
yıldır bekçiliğini yaptığı sömürü ve
vurgun düzeninde halkımız, ekonomik
anlamda tam bir cehennem yaşıyor. İşsizlik, pahalılık, zam, zulüm düzeninde geçinemeyen, evine ekmek götüremeyen kimi insanlarımız iki, hatta üç
işte birden çalışmak zorunda kalıyor;
yine geçinemiyor. Temel ihtiyaçlarını
dahi karşılayamayan kimi insanlarımız
ise hissettikleri ağır psikolojik baskıya katlanamayarak çareyi ne yazık ki
kendi varoluşlarına ilişkin en son ve en
acı sözü söylemekte buluyorlar; intihar
ediyorlar.
Ülkemizin bütün kaynakları, zenginlikleri ve halkımızın alınteri; Kaçak
Saray’a ve bu düzenden nemalanan;
her fırsatta ve her durumda kârlarına
kâr katan Parababalarının kasalarına
akıyor. Bu durumun bir numaralı müsebbibi olan AKP’giller İktidarının
temsilcileri ise halkımızı bu cehenneme mahkûm etmekle kalmıyor, aynı
zamanda yaptıkları açıklamalarla halkımızla düpedüz alay ediyorlar. Bu
konudaki en çarpıcı örnekleri, Gazetemizin bir önceki sayısında M. Gürdal
Çıngı imzasıyla yayımlanan; “Aynı
toptan kesme bunlar: Vatan ve Halk
düşmanı hepsi…” başlıklı makalede
görmek mümkündür. (https://kurtulusyolu.org/ayni-toptan-kesme-bunlar-vatan-ve-halk-dusmani-hepsi/)
Bu halk düşmanları, kuşkusuz temsilcisi oldukları Antika Tefeci-Bezirgân Sermayenin düşünce ve davranış
kalıplarına uygun davranıyorlar. Milyonlarca insanımız kendileri yüzünden
açlık ve sefaletle yüz yüze gelirken, bu
insani değerlerden nasibini almamış
kişilerin halkımızla alay etmeleri kendileri açısından doğaldır, bunda şaşılacak bir yön yoktur.
Fakat son zamanlarda bir de çilekeş halkımıza “şükretmeyi” telkin
ederken bir taraftan da sırtını Kaçak
Saray’a dayayarak zevk-ü sefa içinde
yaşayan sanatçı müsveddeleri medyada boy göstermeye başladı, bildiğimiz
gibi. HKP Genel Başkanı Nurullah
Ankut’un “İhanet Yılları” olarak nitelendirdiği bu kara günlerde, bu ahlâk
yoksunlarını bir bir saymaya, sözlerini
hatırlatmaya gerek duymuyoruz; yalnızca güncel bir iki örnekle yetinelim.
Uçkur peşkir medyasının on yıllardır vazgeçemediği, bedenini metalaştırdığı, ahlâk nedir bilmez Hülya
Avşar, sanki AKP’giller’in yarattığı
cehennemde kendisi yanıyormuş gibi
halkımıza “simit” yemeyi telkin edi-

yor:
“Şarkıcı Hülya Avşar, magazin
muhabirlerinin ‘ekonomi’ sorusu
üzerine ‘Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay
atlatılacak’ yanıtını verdi.” (https://
www.cumhuriyet.com.tr/yasam/hulya-avsar-gerekirse-simit-yenecek-ama-bu-gunleri-atlatacagiz-1894047)
Yine sözde “tasavvuf müziği sanatçısı” Ahmet Özhan, Audi marka
son model aracıyla soluğu Sabah Gazetesi’nde alıyor ve “Türkiye siyaseti
ve ekonomisine dair” görüşlerini açıklarken halkımıza, zar zor alabildiği bir
ekmeği dahi yarıma düşürme telkininde bulunuyor. En ufak bir utanma sıkılma belirtisi göstermeden ağzından şu
sözler dökülüyor:
“Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek
yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükâfatını alırız. Bakın Cumhurbaşkanımız Amerikan
hegemonyasıyla birlikte dolara da
‘one minute’ dedi. Bu bir tam bağımsızlık mücadelesidir. Muhalifler
bunu anlamak istemiyorlar. Yumuşak huylu bir adamımdır. Ama biri
dinime, milletime, devletime laf söylerse ağzını yırtarım.” (https://www.
cumhuriyet.com.tr/yasam/ahmet-ozhan-tepki-ceken-kriz-aciklamasi-gerekirse-bir-ekmek-yerken-bunu-yarim-ekmege-dusurecegiz-1895611)
Gerçekten de her satırını okurken
midemiz bulanıyor, insanlığımızdan
utanıyoruz. Özhan’ın sözlerinde Tayyip ve Kaçak Saray’a yaranma kaygısı,
hamaset, yalan, iftira, din sömürüsü,
ne ararsanız var…
Gördüğümüz gibi İşçi Sınıfımıza
reva görülen “Asgari Ücret” adını verdikleri sefalet ücretinin birkaç katını,
işkembelerine götürdükleri lüks ve
pahalı menüler için bir öğünde masaya
bırakan bu ahlâksızlar; insanlarımıza
“simit”, “yarım ekmek” yemelerini
öğütlüyor.
Şimdi bu Kaçak Saray yaltakçılarına sanatçı mı diyeceğiz?
Zinhar…
Bırakalım gerçek sanatçı olmayı,
insan olmayı bile başaramamıştır bu
sanatçı müsveddeleri. İnsan olabilmek, insanların çektiği acılara sırtını
dönmemeyi gerektirir. Ahlâklı olmayı
gerektirir. Para pul, makam mevki için
halkını satmamayı gerektirir.
Ya sanatçı olmak?
O da her şeyden önce Sınıflı Toplumda, onun günümüzdeki biçimi olan
Burjuva Toplumunda ezilen kitlelerden
yana tavır koymayı, egemen sınıflara

Partimizden,
1 Milyar dolarlık döviz vurgunu yapanlar
hakkında suç duyurusu

A

KP’giller’in 19 yıldır attığı her
adım, imza attığı her uygulama,
her açıklama bu kadarına da pes
artık, dedirtecek cinsten. Kamu malı
yağmalamadan,
halkın
parasına
çökmeden, halkın alınteriyle yaratılan,
ekonomiye kazandırılan değerleri
peşkeş
çekmeden
duramıyorlar.
Vurguna, yolsuzluğa, haksızlığa,
hırsızlığa programlanmış durumdalar.
Son vurgunlarını döviz kurundaki
aşırı dalgalanmalardan vurdular. Önce
Türk Lirasının değerini yabancı para
birimleri karşısında tarihi seviyelere
düşürdüler. Sonra doların değerini;
“Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat”
adını verdikleri garabet sistemle
düşürdüler. Bu arada kulaklarına döviz
kurunun aşağı çekileceği fısıldananlar,
en yüksek dolar kurundan ellerindeki
dolarları bozdurdular. Şimdi de düşük
dolar kurundan dolar topluyorlar.
Ekonomist Mustafa Sönmez’in

söylediği gibi; “Birileri çok büyük
servet götürdü. Ülke vatandaşlarının
bu gerçekleşecek olaydan haberleri
olsa doları 17 gibi satar sabah
11’den dolar alırdı. Buradan
dehşet
servet
yapanlar
oldu, dehşetli mağduriyet
yaşayanlar da var.”
Dehşetli servet yapanlar bu
kanser düzeninde her zaman
olduğu ve kanser düzeni
sürdüğü sürece olacağı gibi
Parababaları,
AKP’giller’in
yandaşları.
Dehşetli
Mağduriyet yaşayanlar ise bu kanser
düzeninde her zaman olduğu ve kanser
düzeni devam ettiği sürece olacağı gibi
Emekçi Halkımız.
İşte Partimiz; AKP’giller’in, Ziraat
Bankası Genel Müdürü Alpaslan
Çakar’ın dile getirdiği 1 milyar
dolarlık
vurgununu,
Halkımızın
dehşetli mağduriyetini Yargıya taşıdı.

karşı muhalif bir tavır takınmayı gerektirir. Yani halkçı olmayı gerektirir.
Ömür boyu dik bir duruş sergilemeyi,
bu dik duruşunu muhalif kimliğini sanatına da yansıtmayı gerektirir.
Ancak yukarıda isimlerini midemiz
bulanarak andığımız sanatçı bozuntuları için en önemli şey, tıpkı övgülere
boğdukları AKP’giller’de olduğu gibi
paradır. Bunlar da tıpkı AKP’giller gibi
Para Tanrısı’nın kullarıdır. Ondan başka hiçbir şeye tapınmazlar, isteseler de
tapınamazlar.
Bakın, Marks Usta 1844 yılında kaleme aldığı “Elyazmaları”nda
“Burjuva Toplumda Paranın Gücü”
başlığı altında yaptığı dâhiyane çözümlemelerde bu Para Tanrısı’nın kudretini ne kadar net ve çarpıcı biçimde
ortaya koyuyor:

Karl Marks
“Demek ki para, her şeyi satınalma niteliğine sahip olarak, tüm
nesneleri sahiplenme niteliğine sahip olarak, üstün eldecilik olarak
(posession, tasarruf) olarak nesnedir. Niteliğinin evrenselliği, özünün
sonsuz erkidir. Öyleyse sonsuz erk
olarak görünür… Para, gereksinme
ile nesne arasında, insanın yaşamı ile
geçim aracı arasında aracıdır. Ama
benim yaşamıma orta terim işini gören şey, benim için öteki insanların
varlığına da orta terim işini görür.
O, benim için öteki insandır.” (Karl
Marks, 1844 Elyazmaları, Ekonomi
Politik ve Felsefe, Sol Yayınları, Çev:
Kenan Somer, 4’üncü Baskı, s. 206)
Açıkça görüldüğü gibi para, sınıflı toplumda insanları hem kendilerine
hem de diğer insanlara karşı yabancılaştıran bir araçtır. Marks Usta, 1844
Elyazmaları’nda
Shakespeare’in
“Atinalı Timon” adlı oyunundan, sınıflı toplumda paranın gücünün anlatıldığı şu benzersiz bölümü aktarır:
“Altın! Sarı, pırıl pırıl değerli
altın! Hayır gök tanrıları, ben hafifmeşrep bir âşık değilim… Şu azıcık
altın akı kara, güzeli çirkin, haklıyı
haksız, soyluyu soysuz, genci yaşlı,
yiğidi alçak kılmaya yeter… Bu altın
sizin rahip ve hizmetkârlarınızı mihraplarınızdan uzaklaştıracak; can
çekişenlerin başı altından baş yastığını çekip alacak; bu sarı köle antları tutturup bozduracak, kargışlıları
kutsayacak, cüzamlıya taptıracak,
hırsızlara senatörler sırası üzerinde
yer, san, saygı ve övgü kazandıraSuç duyurumuz sonrası Partimizin
MYK üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın
yaptığı açıklama aşağıdadır:
***
Saygıdeğer Halkımız;
Tüm dünya; “Nas’lar neyi
gerektiriyorsa onu yaparım” diyerek
Anayasanın
24’üncü
maddesi
hükümlerini çiğneyen AKP’giller’in

Reisinin ve emir erlerinin Türk
Ekonomisini nasıl içinden çıkılmaz
bir hale soktuklarını izliyor. Öyle ki
Türk Lirası hiçbir dönemde yabancı
para birimleri karşısında bu kadar
değersizleşmedi, döviz kurlarında bu
kadar aşırı dalgalanmalar yaşanmadı.
“Faiz sebep, enflasyon sonuç”
dediler, parası olmayan milyonların,

caktır; iki gözü iki çeşme dulu yeniden evlenmeye götüren de odur. Bir
iğrenç yaralar hastanesinde memelerini kestirecek kadını, altın güzel
kokular sürer, mis gibi yapar, yeni
baştan bir nisan gününe çevirir onu.
Hadi kargışlı maden, tüm insanlığın
orta malı orospu, sen ki uluslar arasına anlaşmazlık sokarsın…” (age, s.
206)
İşte bu çarpıcı pasajdan sonra
Marks Usta, Shakespeare’in “altın”
diyerek ifade ettiği paranın “tanrısallığı”nı şu sözlerle ifade eder:
“Shakespeare özellikle paranın
iki özgülüğünü vurgular:
“1- Görünür tanrısallık, tüm insanal [insani] ve doğal niteliklerin
kendi karşıtlarına dönüşümü, şeylerin karışıklık ve evrensel bozulmasıdır o; olanaksızlıkları bağdaştırır.
“2- Evrensel kibar orospu, insanların ve halkların pezevengidir para.
“Paranın tüm insanal ve doğal
nitelikleri bozup karıştırması, olanaksızlıkları bağdaştırması –tanrısal güç– onun, insanların yabancılaşmış, yabancılaştıran ve kendine
yabancılaşan cinsil özü [türsel mahiyeti] olarak özünde içerilmiştir. İnsanlığın yabancılaşmış erkliğidir o.”
(age, s. 208)
Bilimsel Sosyalizmin Engels’le
birlikte iki kurucusundan biri olan
Marks Usta aynı eserinde, aslında bugünün Türkiye’sindeki çürümüşlüğün,
“İhanet Yılları”nın neden yaşandığını
da şu sözlerle ortaya koyar, tam 178 yıl
önce:
“O zaman para, kendi için öz
(essences pour soi) olduklarını ileri
süren bireye ve toplumsal bağlara
vb. karşı, o bozulma erkliği olarak
da görünür. Sadakati sadakatsizlik,
sevgiyi nefret, nefreti sevgi, erdemi
kusur, kusuru erdem, uşağı efendi,
efendiyi uşak, aptallığı akıllılık, akıllılığı aptallık durumuna dönüştürür.” (age, s. 209)
AKP’giller avanesi ve Kaçak Saray’a sırtını yaslamış olan tüm gazeteci, yazar, hukukçu, bilim insanı, sporcu, sanatçı müsveddeleri işte Marks
Usta’nın eşsiz çözümlemelerinde ifadesini bulan bu “tanrısal gücün” yani
paranın, yani Para Tanrısı’nın esiridirler. Türkiye’deki ekonomik felaketi,
halkımızın yaşadığı cehennemi bal gibi
bilmelerine rağmen H. Avşar, A. Özhan
gibi zavallıların “simit” ve “yarım ekmek” edebiyatı yapmaları bundandır.
İşte bu sebepten dolayı bu zavallılara
ne insan denebilir, ne de sanatçı...
Bütün ahlâki, insani değerlerin
egemen sınıflar tarafından çürütüldüğü, yok edildiği günümüz modern toplumunda tüm maddi değerleri yaratan
başta İşçi Sınıfı gelmek üzere emekçilerdir. İşçi Sınıfının işgücünü sömürerek, artıdeğer sömürüsü yaparak ceplerini dolduranlar ise bir avuç Parababası
ve onların siyasi plandaki temsilcileri-

dir. Toplumumuzdaki tüm eşitsizliklerin, adaletsizliklerin, haksızlıkların,
ahlâki çürümenin temelinde işte bu
insancıl olmayan düzen yatmaktadır.
Yukarıda isimlerini tiksintiyle andığımız zavallıların içinde bulundukları
durum, Burjuva Toplumdaki ahlâki
çürümenin sadece küçük bir örneğidir.
Esasında Burjuva Toplum biçimi, başlı başına ahlâksızlığın kaynağı, bizzat
kendisidir.
O halde Marks Usta’nın da netçe ortaya koyduğu gibi çürümüş bir
toplumda sanat da dahil olmak üzere
bütün üstyapı kurumlarının kökten değişmesi, parçalanması ancak ve ancak
egemen üretim yordamının kökten değişmesi ve parçalanmasıyla; sermayenin yani para sahiplerinin geniş kitleler üzerindeki sultasına son vermekle
mümkündür. Yani İşçi Sınıfı İktidarıyla mümkündür.
İşte o zaman insanlar Para Tanrısı’nın esiri olmayacaktır çünkü paranın
“tanrısal niteliği” ortadan kalkacaktır.
Sanatçılar toplum yararına gerçek sanatsal ürünler ortaya koyacak, bilim
insanları halk yararına bilimi geliştirecek, gazeteciler gerçekten gazetecilik
yapacak, hâkimler emri vicdanlarından
ve yasalardan alarak kararlar verecektir. İşte o zaman “insan, insan olarak
görülecektir”. Gerisini Marks Usta’nın
şu ölümsüz satırlarından izleyelim:
“Eğer sen insanı insan olarak ve
onun dünya ile ilişkisini de [parasal
değil de – K. Y.] insanal bir ilişki olarak görürsen, sevgiyi ancak sevgi ile
güveni ancak güven ile vb. değiştirebilirsin. Eğer sanattan zevk almak
istersen, sanat kültürüne sahip bir
insan olman gerekir; eğer öbür insanlar üzerinde etkili olmak istersen, öbür insanlar üzerinde gerçekten yönlendirici ve uyarıcı bir etkisi
bulunan bir insan olman gerekir. İnsan ile –ve doğa ile– ilişkilerinin her
biri senin gerçek bireysel yaşamının,
istencinin nesnesine uygun düşen
belirli bir belirtisi olmalıdır.” (age, s.
210)
“İnsanı insan olarak görmek” ancak
ve ancak Sosyalist Toplumda başlar,
Komünist Toplumda gerçek ifadesini
bulur. Görev; paranın egemenliğine,
sermaye sahibi bir avuç Parababasının
azgın sömürü ve tahakküm düzenine
son verecek olan yolda, Sosyalizm
yolunda, Komünist Toplumun inşası
yolunda aralıksız şekilde mücadele etmektir.
Ülkemiz koşullarında Halkın Kurtuluş Partisi öncülüğünde yürütülen
Devrimci Demokratik Halk İktidarı
mücadelesi, insanın parasal ilişkilerden bağımsız biçimde sadece insan
olarak görüleceği toplum biçimine
doğru giden yolda aşılması gereken bir
basamaktır. Bu basamak aşılacak, bu
mücadele er geç zafer kazanacak, insanlık hak ettiği toplum biçimine mutlaka kavuşacaktır.q

milyarları olan çok küçük bir azınlığı
fonlaması üzerine kurulu bir sistem
olan “Kur Korumalı TL Vadeli
Mevduat” garabetiyle, örtülü olarak
faizi yükselttiler. Avro’yu 20 TL’lere,
doları 19 TL’lere getirdiler; milyon,
milyar doları, Avrosu olanlar ve döviz
kurlarının aşağıya çekileceği haberini
alanlar paralarını bozdurdular.
Bu rakamın Türkiye Bankalar
Birliği Başkanı ve Ziraat
Bankası
Genel
Müdürü
Alpaslan Çakar’ın dile getirdiği
gibi en az 1 milyar dolar olduğu
dile getirilmekte. Şimdi bu
1 milyar doları bozduranlar,
düşük kurdan dolarları, Avroları
topluyorlar,
servetlerine
servet katıyorlar. Ama olan
yine değerli halkımıza oluyor.
Kurlardaki aşırı yükselmeler, Türk
ekonomisi dışa bağımlı bir ekonomiye
dönüştürüldüğünden,
bütün
mal
ve hizmetlerin fiyatlarında aşırı
yükselmelere neden oluyor. Halkımıza
da dehşetli mağduriyet yaşatılıyor.
Bu ülkenin en Vatansever, en
Halksever, en Haksever Partisi
Halkın Kurtuluş Partisi olarak

döviz
kurlarında
yaratılan
bu
dalgalanmalardan
vurgunlar
vurulmasını sağlayanlara ve vurgunlar
vuran çok küçük azınlığa karşı Ankara
Cumhuriyet
Başsavcılığına
suç
duyurusunda bulunduk.
Başta Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere, Hazine ve Maliye
Bakanı Nureddin Nebati, TC. Merkez
Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve
yüksek kurdan yüklü miktarda döviz
bozduranlar hakkında, görevi kötüye
kullanma ve göreve ilişkin sırrın
açıklanması suçlarını işledikleri için
suç duyurusunda bulunduk.
AKP’giller’in fıtratıdır Emekçi
Halktan alıp Parababalarına vermek.
Bu vurgun düzenleri eninde sonunda
yıkılacak. Ulu Divan kurulacak.
Gücünü vicdanlarından ve hukuktan
alan hâkimler ve savcılar AKP’giller’in
işledikleri suçların hesabını soracak.
Verilen hiçbir mücadele boşa gitmez.
O günler gelecek.
22 Aralık 2021
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Teğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve
Bekçi Şevki ölümsüzdür!

KP İzmir İl Örgütü olarak 23
Aralık 1930’da İzmir Menemen’de Ortaçağcı gericiler tarafından katledilen Teğmen Kubilay,
Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’yi anmak için Menemen’deydik
Bundan tam 91 yıl önce, 23 Aralık
1930’da, İzmir Menemen’de, Hilafet
ve Saltanat yanlısı Ortaçağcı gericiler
tarafından katledilen Teğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’yi
anmak için Menemen’de düzenlenen
etkinliklere, HKP İzmir İl Örgütü olarak katıldık.
Anma yürüyüşü için saat 9.30’da,
“Devrim Şehidi Kubilay Ölümsüzdür”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler,
Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Bağımsızlık Benim Karakterimdir”
yazılı pankartlarımız, parti bayraklarımız ve flamalarımızla yürüyüş güzergâhının başlayacağı alanda yerimizi
aldık. Katılımcı diğer kurumların yerlerini almasını beklerken, çaldığımız
marşlar ve sloganlarımızla tüm devrimci coşkumuzu alana yansıttık.
Kubilay Anıtı’na kadar süren yürüyüş korteji boyunca, İkinci Kurtuluş
Savaşı’na ant içmiş HKP’liler olarak
bu üç yiğit Devrim Şehidimize duyduğumuz saygı ve sevgimiz, tüm devrimci heyecan, inanç ve bilenmişliğimizle,
attığımız sloganlarımızda vücut buldu.

H

HKP İzmir İl Örgütü olarak Şehit
Teğmen Kubilay Anmamızı, Kubilay
Anıtı giriş kapısında Partimiz adına
gerçekleştirdiğimiz basın açıklaması
ile sonlandırdık.
Açış konuşmasını HKP İzmir İl
Yöneticisi Yusuf Gençer Yoldaş yaptı.
Ardından HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak İzmir Halkına seslendi. Çolak konuşmasında şunları söyleyerek
başladı:
Saygıdeğer Halkımız;
Geçen yıl burada Kubilay Anması
konuşması içerisinde “Kaçak Saraylı
Reis” dediğimiz için hakkımızda dava
açtılar. (Tezcan Karakuş Candan’ın
Kaçak Saray kitabını işaret ederek)
Ben söylemedim, bu kitap söylüyor.
Bir daha açacaklarsa açsınlar, kabulümüzdür. O davlarda da oranın yasal
olup olmadığını kanıtlayacağız, kanıtlıyoruz da zaten.
Yalnız burada şunu da belirtmeden
geçemeyeceğim: İzmir’de yerel yönetimlerde iktidarda olan anamuhalefet
partisi, gördüğümüz gibi yerlerde sürünüyor. Belediye Başkanları makam
araçları ile geliyorlar, şurada 300 metrelik bir yeri protokol yürüyüşü yapıp,
dönüşü siyah plakalı makam araçları
ile yapacaklar. Dolayısı ile onların bu-

radaki mücadelede, burada şehit düşen
Kubilay anısına uygun bir şekilde bu
etkinliğe katılmadıkları, tamamen reklam amaçlı, görüntü vermek amaçlı katıldıkları da çok açık.
Belediyelerinin en güzel yaptığı
şey, çay dağıtmak, tost dağıtmak olmuş. Yani bir Kubilay’ın Ortaçağcı
Şeriatçılar tarafından katledilmesinin
karşısında yarım gün izin vererek şu
uzun bir kilometrelik Türk Bayrağı’nı
taşıtacak işçileri bile istihdam edemeyecek bir belediyecilik anlayışı var.

Onların niye böyle davrandığını da
biliyoruz. Çünkü onlar, Millet İttifakı
içerisinde artık Laiklikten vazgeçmiş
durumdalar. Onlar, Kubilay’ı katledenlerin torunlarıyla siyasal ittifaklar içine
girmiş durumdalar. Onların lideri, tarikatların da demokratik kuruluşlar olduğunu söyleyecek kadar CHP’nin özünden uzaklaşmış. Mustafa Kemal’in partisini işgal etmiş durumdalar.
Dolayısıyla, bu yaklaşımları an-

HKP İzmir İl Örgütü olarak Maraş Katliamı’nı
43’üncü yıldönümünde bir kez daha lanetledik!

alkın Kurtuluş Partisi İzmir İl Örgütü olarak Maraş Katliamı’nın
43’üncü yıldönümünde Karşıyaka
Çarşı’da eylem yaptık.
Saat 18.00’de Karşıyaka Çarşı’da
parti bayraklarımız ve “Maraş’ın
Katili Kontrgerilla’dır, Unutmadık,
Unutturmayacağız, Hesabını Soracağız” ozalitini açtık. “Maraş’ın Hesabı Sorulacak”, “Maraş’ı Unutma
Unutturma” sloganları ile başlayan
eylemimizde Partimiz adına açıklamayı İl Yönetim Kurulu Üyemiz Fahri
Kaya Yoldaş yaptı. Fahri Kaya yaptığı
açıklamada özetle şunları söyledi;
***
Zaman geçer ama İnsanlığa karşı
işlenen suçlar, İnsanlık var oldukça
asla unutulmaz. Maraş Katliamı da
bunlardan birisidir. 19 Aralık 1978’de
başlayıp 24 Aralık 1978’de büyük bir
katliamla sonuçlanan bu olaylar, CIA
ve MİT tarafından tezgâhlanmış,
Kontrgerilla’nın özel örgütü MHP
tarafından yaşama geçirilmiştir. İl dışından katliamı sevk ve idare edecek
Kontrgerilla’nın adamları getirilmiş,
yalanlar üzerinden provokasyon, halkımızın en hassas duyguları üzerinden
kara propaganda başlatılmıştır. En son
“Çiçek Sineması’na bomba atıldı”
yalanıyla halk galeyana getirilmiştir.
Tıpkı Şanlı Gezi Halk İsyanı’mızda

“Camide bira içtiler”, “Başörtülü bacımızın üstüne idrarlarını yaptılar”
yalanını söyleyen Tayyip Erdoğan’ın
yapmaya çalıştığı gibi…
ABD eliyle iktidara getirilen
AKP’giller de uyguladıkları politikalarla halkı kin ve düşmanlığa tahrik
etmektedirler. Halkımızı Allah’la kandırarak din kisvesi altında dünya menfaati sağlamaktadırlar. Abdullah Bin
Mübarek bunlar için “İnsanların en
alçağı” demiştir yaklaşık 1300 yıl
önce. Her kim ki Parababalarının azgın
sömürü ve soygun düzenine hizmet
eder, insanlarımızın samimi inançlarını
sömürür; işte o, insanların en alçağıdır.
Bu devran böyle gelmedi böyle gitmeyecek. Eninde sonunda biz kazanacağız, İnsanlık kazanacak!
Kaybedenler ve kaybedecek olanlar da İnsanlığa çektirdikleri acılarla
beslenen sömürgenlerdir. Onlar yok
olmaya mahkûmdur. Bugün için bu
sömürgenler AB-D Emperyalistleri ve
yerli ortaklarıdır. İnsanlık eninde sonunda bu kan emici keneleri ortadan
kaldıracaktır.
***
Fahri Kaya Yoldaş’ın ardından
Partimiz Genel Sekreter Yardımcısı ve
İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak
söz aldı. Tacettin Çolak konuşmasında
şunları söyledi:

***
Maraş Katliamı yaşandığında 15
yaşındaydım. 15 yaşında Sosyalizme
inancını ve bilincini kavramaya başlayan gencecik bir insandım. O zamanın iletişim araçlarının bu kadar güçlü
olmadığı bir ortamda gazetelerden, o
da bir gün, iki gün sonra servis edilen haberlerden takip edebildik Maraş
Katliamı’nı. Ancak sonradan bilgiler
pekişmeye başlayınca, o katliamı yaşayan insanların ağzından, ki bir kısmı
arkadaşımız, yoldaşımız olmuştu, onların ağzından dinledikçe, o katliamın
vahşetini, insanlık dışı alçakça yüzünü
öğrenmiş olduk.
Hamile kadınları acımasızca katlettiler. Yoldaşımızın da belirttiği gibi
eşine “beni sen öldür onların eline bırakma” diyen kadınlarımızı katlettiler.
80 yaşındaki nineleri, dedeleri katlettiler. 5 yaşında, 3 yaşındaki çocukları
katlettiler.
Bu insanların suçu neydi?
Alevi mezhebinden olmalarıydı.
Başka hiçbir suçları yoktu. Oysa Gerçek İslamiyet’e göre 7 yaşına kadar
zaten çocuklar günahsızdır. Ama bunlar gerçek İslam’la bugün de, o günlerde de en küçük bir ilgileri olmadığı
için, tıpkı ataları Muaviye ve Yezid’de
olduğu gibi insanlıktan eser kalmamış
alçaklardır.

Maraş Katliamı’nın 43’üncü Yıldönümünde
İstanbul’dan bir kez daha haykırdık:
Maraş Katliamı’nı unutmadık, unutturmayacağız!
Partimiz, dünyada ve ülkemizde
olup biten ve insanlığı etkileyen olaylar karşısında insancıl ve devrimci tavrını ortaya koymaya, hesap sormaya
devam ediyor.
Bugün de bundan tam 43 yıl önce
Maraş’ta CIA ve MİT tarafından tezgâhlanmış, ABD-AB Emperyalizmi
tarafından kurulan Kontrgerilla’nın
özel örgütü faşist MHP tarafından gerçekleştirilmiş olan Maraş Katliamı’nın
yıldönümünde yine alanlardaydık.
Bir kez daha haykırdık “Maraş’ın
Hesabı Sorulacak!” diye.
Beşiktaş İskelesi’nde katliamı yapanları lanetlediğimiz, katliama sessiz
kalanları protesto ettiğimiz ve Partimizin önderliğinde Demokratik Halk iktidarı kurulduğunda bu katliamın hesabını soracağımızı belirttiğimiz eylemimizde, basın açıklaması HKP İstanbul
İl Yönetim Kurulu üyesi Av. Doğan
Çıngı Yoldaş’ımız tarafından yapıldı.
Yoldaş’ımız Maraş Katliamı’nın
CIA ve MİT tarafından tezgâhlandığını ve Kontrgerilla’nın özel örgütü
olan faşist MHP tarafından yapıldığını
belirterek Maraş Katliamı’nın 12 Eylül

Faşist Darbesi’ne giden yolda önemli
bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
Doğan Yoldaş, Maraş Katliamı’nda yapılanların bugünkü IŞİD’in katliamlarıyla benzer nitelikte olduğunu;
hamile kadınların karınlarını deşen,
çocukları, yaşlı kadınları ve erkekleri
hunharca, canavarca katleden, insanlığın baş belası Faşizm ve Ortaçağcı gericiliğin el ele vererek bugün de
ülkemizi karanlığa gömmek istediğini
belirtti.
Yoldaşımız konuşmasına şöyle devam etti:
“Bu şer odakları Mustafa Kemal,
Laiklik ve Cumhuriyet düşmanlığında
birleşmişlerdir. Yine yalanlar söyleyerek halkımız arasına kin ve nefret
tohumları ekmektedirler. Provokatif
söylemlerle olası katliamlara zemin
hazırlamaktadırlar. Maraş Katliamı’nı
yapanlarla AKP’giller aynı zihniyetin
ürünüdür. Siyasi genetik şifreleri aynıdır. Her iki anlayış da yerli-yabancı Finans-Kapital ve Tefeci-Bezirgân
Sermayenin sömürü ve soygun düzenine hizmet etmek için dizayn edilmiş
hareketlerdir.”

Yoldaşımız; “Maraş Katliamı 43
yıldır hafızalarımızda ve İnsanlık var
oldukça da hafızalarımızdan silinmeyecektir. Bu ve benzeri katliamların
bir daha yaşanmaması için bu sömürü
ve soygun düzenini ortadan kaldırmalıyız. O da halkın örgütlü gücü ile
olur. Bu örgütlü gücün bir siyasi parti
önderliğinde mücadele etmesi ile olur.
O parti de halkımızın partisidir; Halkın

Kurtuluş Partisi’dir. Halkın Kurtuluş
Partisi ülkemizin tek ve gerçek yurtsever partisidir. Bu devran böyle gelmedi
böyle gitmeyecek. Eninde sonunda biz

lıyoruz. Buyurun bir siyah araba gidiyor, makam arabası. Beyefendi hiç
yürüme ihtiyacı görmüyor. O nedenle,
Halkın Kurtuluş Partisi, sayısının azlığına bakmadan, hakkında açılan onlarca davalara, yıldırma operasyonlarına bakmadan, hatta yasal bir partinin
Terörle Mücadele Timleri tarafından
(etkinlik boyunca Partimizi takip eden
TEM ekibini işaret ederek) takip edildiğinin bilinciyle, mücadeleye devam
ediyor, edecek!
Halkın Kurtuluş Partisi, bu ülkede
47. Siyasi partidir. Üç tane Genel Seçime katılmıştır. 550 Milletvekilliği
ile 81 ilde seçimlere katılmıştır. Bugün için tüm Siyasi Partiler Kanunu,
Anayasa ayaklar altına alınarak seçimlere katılması engellenen bir partidir.
Bunun için kimse terör örgütü yaftası
takamaz, bununla uğraşanlar da bu uğraşlarının altında kalırlar.
Çolak konuşmasının devamında,
Tefeci-Bezirgân Sermayenin ideolojisi
olan Ortaçağcı gericiliğin her fırsatta
Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal’e,
onun devrimlerine, o devrimlerin sürdürücüsü devrimci gençlere saldırdığını, Menemen’de 1930 gerçekleşen
Ortaçağcı ayaklanmanın da bu saldırılardan biri olduğunu, vatan sevgisi ile
dolu yiğit askerler olan Teğmen Kubilay ve arkadaşları Bekçi Şevki, Bekçi
Hasan’ın da bu saldırılarda şehit olduklarını dile getirdi.

Av. Tacettin Çolak Yoldaş konuşmasının devamında, bundan 91
yıl önce Yedi Düvele karşı verdiğimiz Antiemperyalist Birinci Kurtuluş
Savaşı’mızın kazanımı olan Cumhuriyet’i yıkmak isteyenlerin devamcılarının bugün de iktidarda olduklarını
ve bu uğursuz görevi yerine getirmek
için Şeytanla bile işbirliği yapmaktan
çekinmediklerini, bunların karşısında
Teğmen Kubilay’ın cesaretiyle davranan partinin sadece partimiz HKP
olduğunu, Partimizin bu Din Bezirgânlarının maskesini düşürmeye devam ettiğini dile getirdi. Çolak, Bunlarla Teğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve
Bekçi Şevki’nin cesaretiyle mücadele
etmeye devam edeceğimizi, sürdürdüğümüz İkinci Kurtuluş Savaşı ile onları hak ettikleri yere, Tarihin çöplüğüne
göndereceğimizi vurgulayarak coşkulu
konuşmasını bitirdi.
Basın
açıklamamız
boyunca,
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!”,
“Teğmen Kubilay Ölümsüzdür!”,
“Laiklik Yoksa Bilim Yoktur”, “Laiklik Yoksa Özgürlük Yoktur” sloganlarımızı attık.
Basın açıklamamızın ardından pankartlarımız ve flamalarımızla, marşlar
ve sloganlarımız eşliğinde anma yürüyüşünün başladığı yere kadar yürüyüş
yaparak eylemimizi sonlandırdık.
23 Aralık 2021

12 Eylül Faşizminin tezgâhlanmasında da Maraş Katliamı, bunun devamında Çorum Katliamı, Sivas Katliamı insanları 12 Eylül’e ikna etmenin
aracı olarak kullanılmıştır.
İşte o nedenle bu katliam günümüzde Ortadoğu’da Maraş Katliamı’nı
yapanların devamcıları olan, Muaviye’nin, Yezid’in devamcıları olan
IŞİD’in, Taliban’ın, El Nusra’nın, adı
binbir türlü olan bu Ortaçağcı gericilerin de takip ettiği, izini sürdüğü bir
gelenektir. Bu gelenek halklara düşmandır. Bu gelenek İnsanlığa düşmandır, canlılara düşmandır.
O nedenle aradan 43 yıl da geçse biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak
unutturmayacağız, zaten hiç unutma-

için Amerikan Emperyalizmi devreye
giriyor. Onlar Emperyalist zeminde
Kürt Sorunu’nu çözdürmek için günümüzün Ortaçağcılarını yedekliyorlar.
O nedenle bütün hedefleri bizim güneyimizde yeni bir İsrail planını hayata
geçirmektir.
O nedenle söylüyoruz; mezhepçilikle, ırkçılıkla hiçbir yere varılamaz.
Halkların kardeşliği, halkların Batılı
Emperyalistlere karşı, Parababalarına
karşı ortak mücadelesidir, insanlığın
gerçek kurtuluşu. Halkın Kurtuluş Partisi işte bu gerçek kurtuluşun önderliğini yapmaktadır. Sahte Müslümanların, sahte ulusalcıların gerçek yüzlerini
halka göstermektedir. Bu mücadelemizde sayımızın azlığına bakmadan
emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Saygılar sunarım.
***
Eylem sırasında sık sık “Maraş’ın
Hesabı Sorulacak”, “Maraş’ı Unutma Unutturma”, “ Kahrolsun MİT,
CIA, Kontrgerilla”, “ Örgütsüz
Halk Köle Halktır, Örgütlü Halk
Yenilmez”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Kahrolsun Emperyalizm
Yaşasın Sosyalizm”,” Kahrolsun
Faşizm Yaşasın Sosyalizm”, “Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri
Gibi Gidecekler”, “Halkız Haklıyız
Yeneceğiz” sloganları atıldı.
24 Aralık 2021

dık. Alevisiyle, Sünnisiyle insanlar
kardeştir. Hele hele bu Anadolu, halklar mozaiğidir. Türküyle, Kürdüyle,
Alevisiyle, Sünnisiyle, Çerkeziyle
binbir türlü halkın yaşadığı bu topraklarda kardeşliğimize el uzatıyorlar.
Kürt kardeşlerimizle aramızı açmak
kazanacağız, İnsanlık kazanacak!”, diyerek sözlerini bitirdi.
Devamında HKP MYK Üyesi Halil Arabulan Yoldaş’ımız söz aldı.
Yoldaşımız yaptığı konuşmada şunları
söyledi:
***
Bizleri izlemekte olan sevgi ve
saygıdeğer Beşiktaş Halkı,
Yaşı 55’in üstünde olan insanlarımız bu katliamı, Sivas Katliamı’nı hatırlayabilir, unutmamıştır. Unutmazlar
da.
Yüreğinde insan sevgisi taşıyanlar,
Gerçek İnsanlar unutmazlar. Lanetle
anarlar. Hesabını da sorarlar…
Ben de bu katliamın yaşandığı günlerde üniversite öğrencisiydim, üniversitede okuyordum. Ogünlerde de
eylemler yaptık, lanetledik. Yargı sürecinde; zor açılan, zor işleyen o yargı
süreçlerinde mahkemelerde bu katliam
nasıl provoke edildi, hangi yalanlarla
harekete geçildi, hepsi tek tek mahkemelerde kanıtlandı. Dosyalarda yerini
aldı.
Ama gerçek Halkın İktidarı olmadığı için, maalesef gerisindeki failler
belli olduğu halde ulaşılamamıştır. Belirttiğim gibi biz o günlerde de eylemler yaptık. Üniversite gençliği okullarında boykotlar yaptı, liselerde boykotlar yapıldı, lanetlendi, protesto edildi.
Her yıldönümünde de bu protestolar,
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yapıldı, boykotlar yapıldı.
Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak
bu ülkemizin, bu vatanımızın, bu yurdumuzun kurtarıcısı ve Laik Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal’e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal’dir. Buna
hiçbir şekilde laf söyletmeyiz, buna
izin vermeyiz. Halkımız Türkiye’de
yaşayan, bu ülkede yaşayan bütün
halklar tek yumruk olmuştu, Mustafa
Kemal’in önderliğinde Yedi Düvele
karşı savaş verildi. Ve bu savaşta zafer
kazanıldı. Savaşın sonunda emperyalistler denize döküldü.
Evet, şu karşıda, denizde düşman
gemilerini, demirlemiş düşman gemilerini gördüğünde Mustafa Kemal
“Geldikleri Gibi Gidecekler”, demişti. Geldikleri gibi gidecekler. Günümüzde de biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak Mustafa Kemal’e, Kurtuluş
Savaşı’na ve tüm kazanımlarına sahip
çıkmaya devam edeceğiz.
1950 yılından itibaren ülkemizde
İkinci bir Kurtuluş Savaşı verilmektedir. Bu tespiti yapan, Türkiye Devrimi’nin Önderi, Partimizin ilk Genel
Başkanı Hikmet Kıvılcımlı’dır.
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Biz ülkemizi bölmek, parçalamak
isteyen ABD-AB Emperyalistlerine
olduğu kadar yine onlara uşaklık eden,
ülkemizi cehennemcil felakete sürükleyen, ülkemizi Ortaçağcı gericiliğe
teslim etmek isteyen Antika Parababalarının, Tefeci-Bezirgânların ideolojisini savunan, onun temsilciliğini yapan
AKP’ye de elbette ki karşıyız.
ABD-AB Emperyalizmine, Ortacağcı gericiliğe karşı çıktığımız kadar

S

Halkları birbirine düşman eden
AB-D Emperyalistleri ve
yerli satılmışlardır

uriyeli inşaat işçileri 23 yaşındaki
Mamoun al-Nabhan, 21 yaşındaki
Ahmed Al-Ali ve 17 yaşındaki Muhammed el-Bish; İzmir’in Güzelbahçe
ilçesinde 16 Kasım günü bir inşaat şirketinde ranzalarında uyudukları sırada
yakılarak acımasızca katledildi.
Askerlik yaptığı dönemlerde JİTEM adına çalıştığını söyleyen saldırgan, İzmir Cumhuriyet Savcılığında
verdiği ifadesinde, işlediği ırkçı cinayeti soğukkanlı bir şekilde anlatmıştır.
Katilin bu kadar rahat ve soğukkanlı cinayet işlemesi ve bunu anlatması ülkemizde Suriyelilere karşı biriken kin ve nefretin dışavurumudur.
Yani katil tümüyle ve açıkça ırkçı duygu ve düşüncelerle hareket etmiştir.
Irkçı katili buna teşvik eden, bu zemini yaratanlar kimlerdir?
Sorulması ve cevaplanması gereken asıl soru budur.

B

da Laikliğin savunucusuyuz. Laikliğin savunucusu olduğumuz kadar da
ülkemizde yaşayan tüm insanların,
tüm halkların kardeşliğini savunuruz.
Mustafa Kemal “geldikleri gibi gidecekler” demişti geldikleri gibi gönderdiler, ama denize dökülen düşman emperyalistler bacadan yeniden girdiler,
ülkemizi yeniden yarısömürge haline
getirdiler.
Biz de Halkın Kurtuluş Partisi

Halklar arasında yaşanan bu tür
boğazlaşmanın asıl sorumlusu; ABD
ve AB Emperyalistleriyle ülkemizdeki Ortaçağcı yerli satılmışlardır,
AKP’giller’dir.
Çünkü 2011 yılına kadar ülkemizde herhangi bir “Suriyeli mülteci”
sorunu yaşanmıyordu. Ne zaman ki
Batılı Emperyalistler dünyanın dört bir
yanından devşirdikleri katil sürülerini
Türkiye sınırlarından egemen ve meşru Suriye Devleti’nin üzerine saldılar,
ondan sonra Suriye Halkı da, Türkiye
Halkı da huzurunu kaybetti. Özellikle
sınır bölgeleri başta olmak üzere bu
iki halk, adeta birbirine düşman hale
getirildi. Halklar arasında yaratılan bu
çelişkiyi kendi amaçları için kullanıma
hazır hale getirdiler. Böylece de ırkçı
saldırıların zemini yaratılmış oldu.
Bu düşmanlık, ABD-AB Emperyalistlerinin Suriye’ye yönelik provokasyonlarının ilk yıllarından sonra daha

çalışacağız. Bizi izlediğiniz için sizlere
teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun.
***
Yapılan konuşmaların ardından Beşiktaş İskelesinde bulunan halkımızın
ilgiyle izlediği ve dinlediği eylemimiz
sloganlarla sona erdi.
Maraş Katliamı’nı Unutmayacağız!
Maraş’ın Hesabı Sorulacak!
Maraş’ı Unutma Unutturma!

da artmaya başladı ve İzmir Güzelbahçe’de yaşanan son örnekte olduğu gibi
acımasız katliamlar boyutuna vardı.
Bazı bölgelerde Suriyelilerin hırsızlık,
kavga ve hatta öldürme olaylarına karıştıkları da bilinmektedir.
Türkiye Halkı İşsizlik-Pahalılık
cehenneminde inletilirken, ülkemiz
mülteci cennetine çevrilmiştir.
Batılı Emperyalistler Türkiye’yi
mülteci kampı olarak görmektedir. AB

mantığıyla sınırlarımızı güvenliksiz
hale getirip, bu insanları ülkemizde barındırmaktadır.
Bildiğimiz gibi, AKP’giller, milyonlarca Suriyeliyi ülkemize taşıdılar. Onlara yer verdiler, vatandaşlık verdiler.
AKP iktidarı, Suriyelilere kendi
vatandaşlarımız karşısında ayrıcalık
tanımakta. Vergi, sigorta primi almadan ticaret yapmalarına izin vermekte. Parasal yardımlar yapmakta. AKP
diktatörlüğüne giden yolda
bu insanlar oy deposu olarak
kullanılmakta.
Bu durum, halklar arasında kin, nefret ve öfkeye ve
hatta İzmir’de yaşandığı gibi
canice katliamlara da neden
olmaktadır.
Suriyeli işçilerin acımasız bir şekilde katledilmesini
şiddetle lanetliyoruz. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar
diliyoruz.
Bu tür katliamların asıl sorumlusu ABD ve AB Emperyalistleri ile
AKP’giller iktidarıdır. Bağımsız, egemen bir devlet olan Suriye’nin içişle-

rine karışmakla savaş suçu işleyen bu
güçler, halklar arası boğazlaşmalardan
da medet ummaktadır.
Ancak, Batılı Emperyalistler ve
yerli satılmışların hevesleri kursaklarına kalacaktır.
Halkın Kurtuluş Partisi önderliğinde yürütülen İkinci Kurtuluş Savaşı’mız sonunda kuracağımız Demokratik Halk İktidarında, Suriyeliler de
ülkelerine, evlerine dönecekler.
Tüm halklar kardeşçe ve barış içinde
bir arada yaşamaya devam edecekler.
Partimizin 14.07.2016 tarihinde
yaptığı açıklamada da vurgulandığı
gibi:
Yanlış Slogan: Ülkemde Suriyeli
istemiyorum!
Doğru Slogan: Ülkemde AB-D
Emperyalistlerini ve Yerli Satılmışları istemiyorum!
24.12.2021

temeli atma ve 1 yıldır toplanan binlerce imzanın teslim edilmesiyle son
bulacak olan kampanyamız; imzaların teslim edilmesinden sonra pankart açmak isteyen arkadaşlarımıza
polisin yaptığı müdahale ve 43 arkadaşımızın gözaltına alınmasıyla son
bulmuştu. Yoldaşlarımız hakkında
davalar açılmıştı ancak hiçbiri bizleri mücadelemizden geri düşürememişti.
Aynı şekilde 2017 yılında
“BOP’a, Ortaçağcı Gericiliğe ve
Başkanlığa HAYIR!” diyerek partimiz gençliği Taksim
Tünel’den
Galatasaray Lisesi’nin önüne yürümüş, polisin engellemesi sonucunda
da Galatasaray Lisesi önünde eylemimizi gerçekleştirmiştik. Yani hem
okullarımızda hem sokaklarımızda
yıllar boyu mücadele ettik ve etmeye
devam ediyoruz. Dünyanın en kanlı
emperyalist devleti ABD Emperyalizmine karşı da mücadele ediyoruz.
Emperyalistlerin G-20 isimli orta
doğuyu paylaşma zirvesinde Kurtuluş Partili gençler olarak emperyalistlerin temsilcilerinin karşısına
çıktık, ülkemizden defolun diye haykırdık.”
Yoldaşımız konuşmasını bitirirken,
AKP’giller ve ona benzer her türden

Ortaçağcı gerici yapıya karşı en başta
okullarımızda ve eğitim alanlarımızda
bilimsel, demokratik, parasız ve laik
eğitim mücadelemizi sürdüreceğimizi
ve okullarımızı Ortaçağcı gerici kuşatmadan kurtaracağımızı dile getirdi.
Eylemimize halkımız ve gençliğimiz yoğun ilgi gösterdi. Ülkemizin
çıkmaza sürükleyen AKP’giller’den
kurtulmanın tek yolunun mücadele
etmek olduğunu bir kez daha dile getirdik. Sloganlar eşliğinde başlayan
eylememiz atmış olduğumuz şu sloganlar ile sona erdi. “Yurt Kur, Uyuma Öğrenciye Yurt Kur!”, “Gençlik
sömürü istemiyor!”, “Diplomalı işsiz
olmak istemiyoruz!”, “İnsanca yaşanacak yurtlar istiyoruz!”, “İşsizliğe,
Pahalılığa, Zamma Zulme Son!”,
“AKP, İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm Demektir!”, “Halkız, Haklıyız,
Yeneceğiz!”
Kurtuluş Partisi Gençliği olarak ülkemizde ABD ve AB Emperyalizmine
karşı Antiemperyalist mücadelemizi
vermeye, ülkemizi Tam Bağımsız bir
ülke haline getirene dek devam edeceğiz.
19 Aralık 2021

ülkeleri kendilerine gelen mültecileri
sınır dışı ediyor ve hatta denizden geçenleri bile botlara bindirip geri yolluyor. AKP’giller iktidarı da AB’den,
BM’den üç kuruş para kopartırım

AKP’giller iktidarının Ortaçağcı gerici politikalarına karşı
Gençliğin mücadelesi durmaksızın devam ediyor!

ugün ülkemiz AKP’giller iktidarının hem Ortaçağcı gerici politikaları hem de ekonomi politikaları
yüzünden tarumar olmuştur. İşçiler ve
emekçiler, tüm halkımız yoksullukla
boğuşmaktadır. Biz gençler de ülkemiz bu durumayken işçiler ve emekçilerden farklı koşullarda değiliz. Eğitim hayatımız boyunca derslerimizden
önce geçim sıkıntısı derdine düşmekteyiz. İnsanca barınamıyoruz, insanca
geçinemiyoruz.
AKP’giller iktidarının Ortaçağcı gerici politikalarına karşı sessiz de
kalmıyoruz. Bulunduğumuz her alanda
eylemler yapıyoruz. Bu düzenin böyle
gitmeyeceğini haykırıyoruz.
Kurtuluş Partisi Gençliği olarak bu
eylemlerimizden bir tanesini “Gençliğin hakkı barınamamak, geçinememek değil insanca koşullarda yaşamaktır!” diyerek İstanbul Kadıköy’de
gerçekleştirdik.
Eylemimiz “Yurt Kur, Uyuma
Öğrenciye Yurt Kur!”, “Gençlik sömürü istemiyor!”, “Diplomalı işsiz
olmak istemiyoruz!”, “İnsanca yaşanacak yurtlar istiyoruz!” sloganları
ile başladı.
Eylemimiz Kurtuluş Partisi Gençliği’nden Berna Yoldaş’ımızın sunumu
ile başladı. Yoldaşımız, gençliğimizin
geçinemediğini ve barınamadığını dile
getirerek sözlerine başladı. İzmir Kınık’ta gerçekleşen maden faciasında
yaralanan işçi kardeşlerimize geçmiş
olsun dileklerimizi iletti. Bu ve bütün
işçi katliamlarının sorumlusunun Parababaları düzeni olduğunu vurguladı.
Aynı zamanda 19 Aralık Maraş ve Cezaevleri katliamlarını lanetledi.

Parasız, eşit ve laik eğitim
hakkımızdır!
Eylemimiz Liseli Yoldaşımızın
konuşması ile devam etti. Halk Kurtuluşçu Liseliler adına konuşma yapan
Hakan Yoldaş’ımız şunları söyledi:
Bizler, her yönden geri kalmış bir ülkenin sistemce geride bırakılmış öğrencileriyiz. Biz öğrenciler yıllardır
içi boş, yapmış olmak için yapılan bir
sürü sınava girmek zorunda bırakılıyoruz. Bu sınavlar bizim zekâmızı ve
yeteneklerimizi değerlendirmediği
gibi bizleri genç yaşta strese sokuyor,
enerjimizi sömürüyor ve en önemlisi
hayatla bağımızı koparıyor. Bizleri donanımlı ve sınava hazır şekilde

yetiştiremeyen, gerekli materyalleri
sağlayamayan sözde eğitim sistemimiz, elimizi kolumuzu bağlayıp bizleri dershanelere mahkûm ediyor.
AKP İktidarı ve avenesi el birliği ile
eğitimi özelleştirerek gariban halk
çocuğuna okumayı reva görmüyor.
Parası olmayana okumak haramdır
diyor. Halk Kurtuluşçu Liseliler olarak bulunduğumuz her alanda, okullarımızda AKP’giller’e ve gericiliğe
karşı mücadele ediyoruz. Mücadele
etmeye devam edeceğiz.”

Gençliğin hakkı
barınamamak,
geçinememek değil
insanca koşullarda
yaşamaktır!
Kurtuluş Partisi Gençliği adına
konuşma yapan Uğur Yoldaş’ımız
şunları dile getirdi: “Bugün ülkemiz
AKP’giller iktidarının hem Ortaçağcı gerici politikaları hem de ekonomi politikaları yüzünden tarumar
olmuştur. İşçiler ve emekçiler bu
geçim sıkıntısını ve yokluğu en sert
şekilde hisseden toplum sınıfı olarak
başı çekmektedir. Marketlerden alınan ürünlerin fiyatı doların artışına
bağlı olarak her geçen gün bir önceki günü aratır hale gelmekte, kira fiyatları artmakta, emekçi halkımızın
yoksulluğu derinleşmektedir. Öyle
ki günün koşullarında açlık sınırı
3.890 TL, yoksulluk sınırı 13.013 TL
olmuştur. Yani ülkemiz AKP’giller
iktidarı yüzünden öyle bir felaket
yaşamaktadır ki yoksul kalmamak
için en az 13 bin TL maaş alıyor olması gerekmektedir. Çünkü ancak o
şekilde temel ihtiyaçları olan gıda,
barınma, ısınma, giysi gibi ihtiyaçlarını karşılaması mümkün olabilir.
Ancak tüm bu duruma karşın geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücret sefalet ücreti seviyesindedir. Biz

Yaşasın İkinci Kurtuluş Sava-

olarak İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın
sonunda yine Mustafa Kemal’in dediği gibi onları göndereceğiz. Ama bir
farkla, tek şartla: Bir daha gelemeyecekler. Yok olacaklar. Ve düşmanın ülkemizden atılması uşakları ile birlikte
gerçekleştirdikten sonra sosyal devrimle de taçlandıracağız. Ülkemizde
bu değerlere sahip çıkan gerçek Halk
İktidarını kuracağız, mücadelemiz
budur. Bu mücadeleye devam etmeye

gençler de ülkemiz bu durumayken
işçiler ve emekçilerden farklı koşullarda değiliz. Çünkü ülkemizin
gençlerinin ailesinde çalışanların
çoğu da yine asgari ücret ile çalışmaktadır. Birçok evde gençlerimiz
lise veya üniversite fark etmeksizin
okulları sonrası eve bir maaş daha
girsin diye en kötü ve güvencesiz koşullarda çalışmaktadır.”
Konuşmasına öğrencilerin barınamama ve geçinememe sorunları ile
devam eden yoldaşımız gençliğin okumak için çalışmak zorunda olduğunu
vurguladı. Üniversiteyi kazanan bir
öğrencinin gittiği şehirlerde barınma
sorunu yaşadığını bunun sebebinin
KYK’nin öğrencilere insanca koşullarda yaşayacak yurt sağlamadığı olduğu
dile getirdi. Yine aynı şekilde Üniversite öğrencilerine verilmeyen burslar
sebebiyle KYK Kredilerine mahkûm
edildiğini ya da öğrencilerin okurken
çalışmak zorunda kaldığını söyledi.
Uğur
Yoldaş
konuşmasında,
AKP’giller iktidarının Ortaçağcı gerici
politikaları yüzünden eğitim sistemimizin her geçen gün daha da kötüye
gittiğini vurguladı.
Yoldaşımız konuşmasının devamında biz Kurtuluş Partisi Gençliği’nin tüm bunlara karşı mücadele
ettiğini ve etmeye devam edeceğimizi söyledi. Mücadelelerimizden bazı
örnekler vererek bu konuşmasını şu
cümlelerle destekledi: “Biz Kurtuluş
Partisi Gençliği olarak şunları söylüyoruz;
Bilimsel, Demokratik ve Laik
Eğitim İstiyoruz, diyoruz. Yurt Kur,
Uyuma Öğrenciye Yurt Kur diyoruz.
Çünkü öğrenci gençliğimiz için günün bir diğer önemli sorunu da yetersiz ve kalitesiz yurt sorunudur. O
yüzden biz Kurtuluş Partisi Gençliği
yıllardır “Ne cemaat yurdu ne tarikat evi, insanca yaşanılacak yurtlar
istiyoruz” diyoruz. “Tarikata mürit
olmayacağız” diyoruz. Ve bunu bir
kez daha buradan şimdi de söylüyoruz. Yıllar önce, daha 2009 yılında
Ne cemaat yurdu ne tarikat evi, insanca yaşanılacak yurtlar istiyoruz”
diyerek partimiz gençliği İstanbul
Taksim Meydanı’ndan başlayıp Ankara’ya şehir şehir eylem yaparak
yürümüş ve nitelikli yurtlar istiyoruz diyerek Yurt-Kur Genel Müdürlüğü önüne gelmişti. Yurt-Kur Genel
Müdürlüğü’nün önünde temsili yurt

şı’mız!
Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler!
Halkız Haklıyız Yeneceğiz!
26 Aralık 2021

HKP İstanbul İl Örgütü

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Kurtuluş Partisi Gençliği

Güzel olan ne varsa düşmanlar…
Beyoğlu Anadolu Lisesinde görev
yapan Coğrafya Öğretmeni Engin
Ulus hakkında; öğrencileri kızlı-erkekli orman yürüyüşüne götürdüğü
gerekçesiyle okul müdürü Gülay
Hacısalihoğlu tarafından soruşturma
başlatıldı.
Müdür, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu’nun eşi.
23 Ekim’de Belgrad Bentler Tabiat
Parkı’nda, yarısının okulun öğrencisi
yarısının da okulun üniversite okumakta olan mezunları olduğu bir gezi
tertip ediyor Engin Hoca.
İstiyor ki eğitimin bu kadar gerilediği, kalitesizleştiği günlerde öğrenciler kendilerine bir şeyler katsın.
Eski mezunların tecrübelerini doğayla etkileşim halinde dinleyerek
doğanın güzellikleri eşliğinde aynı
okulun kültürüyle yoğruldukları insanlarla bir arada olmayı tecrübe etsinler istiyor.
Mezun öğrencilerden yalnızca
biri erkek ve “müdire hanım” son derece doğal olan bu durum üzerine basıyor yaygarayı; öğrenciler kızlı-erkekli geziye götürüldü, diye. İçindeki

Ortaçağcı gericiliği kusuyor.
Maksat iyice gericileştirdikleri
eğitimin içindeki aydınlık neferleri
yıldırmak, onlara gözdağı vermek.
Gençliğin TÜRGEV, TÜGVA, Ensar
vb. vakıflarda bataklığa düşmesini,
kendilerine hizmet edecek köleler olmasını istiyorlar.
İşte buna yönelik tüm çabaları. ABD-AB Emperyalistlerinden o
kadar güç buldular ki, arkalarında o
kadar büyük destek hissediyorlar ki
sloganı “Post tenebras lux” yani
“Karanlıktan aydınlığa” olan bir
okulda böyle bir girişimde bulunuyorlar.
Bizler de Kurtuluş Partisi
Gençliği olarak karanlıktan aydınlığa giden yolda; güzel olan ne
varsa düşman olanlara karşı dik
duran Engin Öğretmen ve Beyoğlu
Anadolu Lisesi öğrencilerinin yanındayız.
28 Aralık 2021

Kurtuluş Partisi Gençliği
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Antalya’da tarikat evinde yaşanan
katliamı yargıya taşıdık

lkemiz ABD-AB Emperyalizminin hizmetçisi olan AKP’giller
tarafından her geçen gün geriye götürülmekte, insanlarımız hem ekonomik
hem zihinsel olarak dumura uğratılmaya çalışılmaktadır. AKP’giller özellikle de Laiklik ilkesinin son kalıntılarını
dahi ortadan kaldırmak için ellerinden
geleni yapmaktadır.
İşte Partimizin son suç duyurusuna
konu olay da Laiklik ilkesinin ne derece çiğnendiğinin ve Ortaçağcı gericiliğin insanlara neler yaptırabileceğinin
kanıtıdır.
Şöyle ki;
7 Aralık günü Ortaçağcı gericiliğin en iğrenç hali, sosyal medya ve
haber kanallarından ortaya çıkmıştır.
“Antalya İlim ve Kültür Derneği”
isimli Ortaçağcı gerici yapının öğrenci yurdu perdesi çekili tarikat evinde,
yurdun aşçısı tarafından aynı yurttaki
bir öğrencinin başı kesilerek katledilmiştir. Ve katil şeriatçı, bu katliamını
da “Deccalı vurdum” diyerek gerekçelendirmiştir.

Bu katliamın yapıldığı tarikat evinin bağlı olduğu dernek İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Derneğin yasalarca yurt
açma yetkisi yoktur. Ancak bu vakfın
yurt açmasını sağlayan imkânı, Ortaçağcı gerici Erenköy Cemaati ve onlarla aynı kafa yapısına sahip, Laiklik
ve Cumhuriyet düşmanı Aziz Mahmut
Hüdayi Vakfı yaratmıştır. Yani ortada
yasalara uygun şekilde kurulmuş bir
öğrenci yurdu yoktur. Ortaçağcı gerici
vakfın yurduna giden genç insanlarımızı zehirleyen yapılanmanın tarikat
evi vardır. Ve bu tarikat evinde genç
yaşlarında düşünceleri zehirlenen hatta
yaşanan olayda olduğu gibi bir meczup
tarafından canice katledilen gençlerimiz vardır.
En başından beri belirttiğimiz üzere bu katliamın asıl sebebi Laikliğin
ülkemizde artık yok edilme noktasına
getirilmesidir. Laiklik, Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın önderi Mustafa Kemal’in en önemli ilkelerinden biridir. Bu ilkenin yok edilmesi sadece toplumsal hayatta, örnekteki

HKP’den:

İşçiler için, emekçiler için, gençler için;
yeni yıl yeni zamların yılı oldu!
AKP İktidarı ve Parababaları için de
yenilginin yılı olacak!

AKP iktidarının vurguncu ve halk
düşmanı politikaları yüzünden 2022
yılı için “yeni yılımız kutlu olsun”
değil, “yeni zamlarımız kutlu olsun”
demek zorunda bırakılıyoruz. Çünkü
31 Aralık gecesi, yeni yılı görmeden
önce yeni zamları gördük.
Son birkaç gün içinde günlük hayatımızda kullandığımız en yoğun alanlara fahiş oranlarda zamlar yapıldı. Bu
zamlar sonucunda işçilerimiz, emekçilerimiz ve gençlerimiz her gün daha fakirleşirken, Parababaları ve sömürücü
şirketler, AKP iktidarı sayesinde zenginliklerine zenginlik katacak. AKP
İktidarı başlıca şu alanlara zam getirdi:
“Konutlarda kullanılan doğalgaza gelen zam yüzde 25 oranında
oldu.
Elektrikteki zam yüzde 52 ile
yüzde 130 arasında değişen oranlarda oldu.
Benzin, motorin ve LPG’ye zamlar art arda geldi. Motorine 1 lira 29
kuruş, benzine 61 kuruş, LPG’ye 78
kuruş zam geldi.
Halkımızın zorunlu olarak kullanmak durumunda kaldığı köprü
ücretlerine ve Avrasya Tüneline fahiş zamlar geldi.
Motorlu Taşıtlar Vergisi olan
MTV’ye yüzde 25 oranında zam geldi.
Pasaport, ehliyet, harç ücretleri

ve trafik cezaları için yüzde 36,20
oranında zam geldi.
İstanbul’daki işçilerin, emekçilerin,
öğrencilerin ve gençlerin yine çok
yoğun olarak kullandığı Marmaray’a
yüzde 36 oranında zam geldi.”
Görüldüğü üzere AKP İktidarı yeni
yıla rekor zamlarla girerek zaten her
geçen gün fakirleşen halkımızın sırtına iyice yük bindirdi. İşçilerimize ve
emekçilerimize sefalet ücreti reva görüldü. Aralık ayı verilerine göre açlık
sınırı 4 bin 652 TL, yoksulluk sınırı
13 bin 598 TL oldu. Yani AKP’giller’in büyük bir lütufmuş gibi sunduğu
asgari ücret miktarı daha üstünden
bir ay geçmeden pul oldu, eridi. Yine
Sefalet Ücreti oldu.
Bu yetmezmiş gibi ABD-AB Emperyalistleri ve onların yerli işbirlikçisi
AKP’giller’in yarattığı kriz ortamında,
paramız Dolar ve Euro karşısında pula
dönüştürüldü. Ülkemiz itibarsızlaştırıldı. AKP’giller tarafından halkımız çok
büyük bir işsizlik ve pahalılık cehennemine itildi.
Tüm bu yaşananların sonucunda
halkımız zamla yatıyor zamla kalkıyor. Patates, soğan, domates, ekmek,
simit, daha nice gıda maddesi, hayatımızın her alanında her gün kullandığımız ne var ne yoksa günden güne
zamlanıyor, “açlık ordusu” büyüdükçe
büyüyor!

Halkın Kurtuluş Partisi hayvana da
dost bir dünyayı kurma mücadelesine
devam ediyor!

H

içbir insani değere sahip olmayan;
sınıf karakterleri gereği her fırsatta insana, doğaya, çevreye, bitkiye ve
hayvana saldıran; vicdan, merhamet
ve ahlâk yoksunu Ortaçağcı din bezirganı AKP’giller, Gaziantep’te sahipli
iki Pitbull köpeğin dört yaşındaki kız
çocuğuna saldırmasını fırsat bilerek,
zavallı sokak hayvanlarına karşı yeni
bir savaş başlattılar.
Olayın ardından AKP’giller’in
Reisi, katıldığı AKP Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı’nı fırsat bilerek yaptığı konuşmada, hayvanlara ve
hayvanseverlere olan kinini şu sözlerle kustu: “Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları
atmaya çağırıyorum. Beyaz Türkler,
hayvanlarınıza sahip çıkın”.
Reis’lerinin işaret fişeğinin ardından Hilal Kaplan gibi Ortaçağcı
kalemşörler de koro halinde saldırılara başladılar. İçinde yaşadığımız

bu acımasız düzende sokak hayvanı
olmaktan öte hiçbir günahı olmayan
masumları ve onları sahip oldukları kıt
olanaklarla da olsa korumaya çalışan
merhametli insanları, “hayvantapar”
diyerek hedef haline getiren aşağılık
açıklamalarda bulundular.
Ardından, Reis’in hep yaptığı gibi
bir kez daha yasaları çiğneyerek, 5199
ve 7332 sayılı kanunlara aykırı biçimde verdiği talimat doğrultusunda
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı, 81 ilin valilik ve belediyelerine “sahipsiz ve tehlike arz eden
hayvanlarla” ilgili genelge gönderdi.
Reis’lerinin talimatı doğrultusunda “Emriniz Olur” diyen belediyeler,
sokak hayvanı cadı avına çıkarak, bir
lokma ekmek uğruna insanlara yanaşan bu sahipsiz garibanları toplamaya
ve acı sonlarını yaşayacakları meçhule
götürmeye başladılar. Bu süreçte medyaya yavru, yaşlı demeden toplanan

gibi şeriatçılığın ve meczupluğun artmasına değil ülkemiz nüfusunun yarısı
olan kadınlarımızın toplumsal hayattan çekilmesine, zulme ve işkenceye
uğramasına sebep olacaktır. Ortaçağcı
gericiler tüm argümanlarını kadınlar
üzerinden kurmuşlardır. Ancak Suudi
Arabistan, Afganistan gibi şeriatla yönetilen devletlerde görüldüğü üzere,
şeriatın, Ortaçağcı gericiliğin özellikle
kadınlar için bir cehennem olduğu netçe ortaya çıkmaktadır.

Laikliği ortadan kaldırmak için
mücadele edenler de sadece AKP’giller değildir. Y-CHP ve HDP gibi burjuva partileri de Laikliğin korunması
için mücadele etmeyi bir kenara bıraİşçilerimiz ve emekçilerimiz bu
işsizlik, pahalılık ve zam cehenneminde
yaşamaya çalışırken biz gençlerin
durumu da bir o kadar kötüleşti. Biz
gençlerin geçinmesinde yardımcı olan
Kredi ve Burs miktarları sözde artışa
rağmen pul oldu. 2021 yılında lisansta
aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL

ve doktorada 1950 TL olarak belirlenen
KYK ücretleri geçen yıldan bugüne
artan hayat pahalılığına karşın aynı
asgari ücret gibi anlamsızlaştı. 2022
yılında bu rakamlar da önemi olmayan
çok düşük miktarlarda artış oldu. Bu
yıl lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek
lisans öğrencilerine 1700 TL, doktora
öğrencilerine ise 2550 TL olarak KYK
ücretleri belirlendi. Geçtiğimiz yıldan
bu yana döviz kurundaki artış, temel
ihtiyaç malzemelerindeki zamlar göz
önüne alınırsa bu düşük miktardaki
artışın herhangi bir öğrencinin işine
yaramayacağı açıktır.
3 Ocak günü açıklanan Enflasyon
rakamları da pahalılık cehennemin ne
derece arttığını kanıtlar niteliktedir.
TÜİK’in bir adet haline getirdiği yalan
enflasyon oranları bile yüzde 36’lara
geldi. Gerçek Enflasyon ise ENAG’ın
açıkladığı rakam olan yüzde 82,81’dir.
Görüldüğü üzere artık TÜİK bir istatishayvanların yürek dağlayan görüntüleri yansıdı.
Değerli Halkımız,
İşçi Sınıfımızın, alınteri ile geçinen
insanlarımızın yaşadığı acıların nedeni
içinde yaşadığımız bu kahrolası sınıflı toplum düzeni, Parababalarının sömürü düzeni olduğu gibi; doğanın bir
parçası oldukları halde yaşam alanları
gasp edilen, sokaklarda her türlü şiddete maruz kalan, katledilen hayvanlarımızın, pet shoplarda alınıp satılan,
para için ölümüne çiftleştirilip çoğaltılan, eğlence merkezlerinde teşhir
edilerek doğalarından koparılan hayvanlarımızın çektiği acıların nedeni de
aynı kahrolası düzendir.
Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için ne barınak sayıları yeterlidir ülkemizde ne de koşulları. Olan barınaklardan insan yüreğinin dayanmayacağı
görüntüler ve haberler yansımaktadır
hemen her gün. Kısacası bu düzen, ne
insana, ne bitkiye, ne de hayvana yaşama hakkı tanımamaktadır.
Oysa tüm bu sorunların çözümü
çok basittir: temelini sevgiden alan bir
halk iktidarının inşası!
İnsan hayatının sürmesinin, bitkiler

kalım, amiyane tabirle “bir tekme de
onlar vurmuşlardır.” Y-CHP’nin Lideri
Sorosçu Kemal Kılıçdaroğlu Ortaçağcı gericilerin her gün bir Cumhuriyet
ilkesini çiğnediği bu zamanlarda “Laiklik tehlikede değildir” demiştir. HDP
Eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş
şeyhlerin elini öpmüş, şeriatçı Şeyh
Sait’in anmasını yapmıştır. Katil ve
Ortaçağcı bir örgüt olan Hizbullahçılarla iş birliği yapmıştır. Yani AKP
İktidarı da karşısında gözüken Y-CHP
ve HDP muhalefeti de
Laikliği savunmamaktadır. Görüldüğü üzere
bu Ortaçağcı gerici
gidişe destek olmuşlardır.
Burjuva muhalefet bu şekilde Laikliği
savunmazken kendine
“solcu” diyen ancak
ABD Emperyalizminin maşalığını yapan
Sevrci Sol partiler de
yıllar boyu FETÖ’cülere, Abdurrahman Dilipak’a, Mazlum-Der’e destek
vermiş, beraber konserler yapmışlardır. Ve bu Ortaçağcı gericilerin “türban
eylemleri”ni de “kadının özgürlüğü”

diyerek desteklemişlerdir. O yüzden
bu dosyada tek suçlu, katil meczup
değildir. Bu ortamı yaratan AKP’giller iktidarı ve buna payandalık eden
Amerikancı Burjuva muhalefet de en
az katil meczup kadar suçludur. Ve ülkemizde ne yazık ki bu katilin düşünce
yapısında binlerce şeriatçı ve Ortaçağcı gerici vardır.
Ancak sağdan ve soldan gelen her
türlü olumsuzluğa ve sessizliğe karşı
partimiz Laiklik ilkesini yılmaz bir biçimde savunmaya devam etmektedir.
Çünkü Halkın Kurtuluş Partisi bilmektedir ki Laikliğin olmadığı yerde bilim,
demokrasi, sanat, eğitim yani insanlık
olmaz. Laikliğin olmadığı yerde kadınların toplumsal hayattan çekilmesi,
gençlerimizin zihinlerinin zehirlenerek
meczuplaşmaları söz konusu olur. Partimiz bu duruma izin vermeyecektir.
Her şartta Laikliği savunmaya devam
edecektir. Başta AKP’giller olmak
üzere onların yardakçılarının, destekçilerinin tüm suçlarına karşı mücadele
etmeye, halkımıza ses olmaya devam
edecektir.
10 Aralık 2021

tik kurumu değil AKP’nin yalanlarını
düzenleyip paylaşma kurulu olmuştur.
Tüm bunlarla beraber özellikle İstanbul’da okuyan genç arkadaşlarımızın
en büyük sorunu olan kira artışını düşününce KYK tarafından verilen paranın aylık yemek masraflarını dahi karşılayamayacağı ortadadır. Sırf kirasını
karşılayabilmek için biz gençler okulumuz bittikten sonra bölümlerimizle
alakası olmayan işlerde çalışmaya, ek
gelir elde etmeye mecbur bırakılıyoruz. Bizlerin bu yaşlarımızda sosyal faaliyetlere zaman ayırması, tiyatrolara,
konserlere, sinemalara rahatça gitmesi
gerekiyorken, devletin verdiği KYK
burs ve kredisinin bu temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilmesi gerekirken,
cebimizdeki son para bitmeden günü
nasıl geçirebileceğimizi düşünmememiz gerekiyordu.
Ancak ülkemizde AKP iktidarı ve
onun yalakaları dışında kalan herkes
yarın nasıl hayatta kalacağını, geçinebileceğini düşünmek zorundadır;
Çünkü bizlerin bin odalı sarayları
yok, ,
Çünkü bizlerin ejder meyveli smoothilerin olduğu bir sofrası yok,
Çünkü bizlerin gemicikleri, otelcikleri yok
Çünkü bizlerin bu haksızlığa,
adaletsizliğe ve eşitsizliğe isyan
etmemesi için bir dakikası bile yok!
Sadece KYK burs ve kredilerinde
değil kira fiyatları fahiş miktarda artmışken barınmak zorunda olduğumuz
KYK Yurtlarında da bundan farklı bir
durum yoktur. Özellikle büyük şehirlerde kiralar geçen yıla göre iki kat
artmışken, bu kira miktarlarını karşıla-

yamayacak olan bizler devlet yurtları
olan KYK Yurtlarına bel bağlamakta,
güvenmekteyiz. Ancak KYK bizleri
nasıl burs konusunda yalnız bırakmışsa yurtlar konusunda da yalnız
bırakmıştır. Birçok arkadaşımız açıkta kalmış, yurtlara yerleşememiştir.
Yurtlara yerleşenler ise kötü odalarda,
bozulmuş yemeklere, insani olmayan
şartlara maruz bırakılmıştır. Yani şans
eseri yurda girebilen arkadaşlarımızın
koşulları da içler acısıdır.
Hem işçilerin, emekçilerin hem
biz gençlerin durumu her gün kötüleşir, halkımız her gün fakirleşirken işte
2022’ye girmemizle başlayan bu yağmur gibi zamlar halkımıza ihanettir!
Asgari ücrete sözde yaptıkları artışı
bile doğalgazdan, elektriğe tüm alanlara getirilen zamlarla beraber elimizden
aldılar. Bu duruma sessiz kalamayız!
Örgütlenmek, mücadele etmek, sesimizi çıkarmak zorundayız.
Kurtuluş Partisi Gençliği olarak
tüm işçilerimizi, emekçilerimizi, gençlerimizi, başını yastığa koyduğu zaman
yarının nasıl geçineceğini, ne yiyeceğini düşünenleri Halkın Kurtuluş Partisi
saflarında örgütlenmeye, partimize katılmaya çağırıyoruz. Çünkü ancak tek
bir yumruk olabilirsek AKP İktidarının
bu halk düşmanı politikalarına karşı
gerçekten başarılı bir mücadele verebiliriz. Ve bizleri açlığa ve yoksulluğa
mahkûm edenlere karşı kazanabiliriz.

ve hayvanlarla birlikte, doğal dengeyi
hiç bozmadan mümkün olabileceğini temel ilke edinmiş bir
iktidarın inşası.
Böyle bir iktidar
hiçbir canlıya zarar
vermeden, insana ve
çevreye dost kalıcı
çözümleri kolayca
üretecektir. Kısırlaştırma ve kısırlaştırılan hayvanların doğal çevrelerine bırakılmaları, yaşlı ve hasta hayvanların
rehabilite edilecekleri sağlıklı merkezlerin oluşturulması ise kısa vadede en
etkili çözümler olacaktır.
Değerli Halkımız,
İnsan, hayvan ve doğa sevgisini ön
plana alan; bu bakış açısına sahip olunmadan gerçek sosyalist, bir başka deyişle gerçek insan olunamayacağının
bilinciyle kurulmuş ve bu doğrultuda
mücadele veren Halkın Kurtuluş Partisi olarak, tüm dünyanın, tüm canlılar
için tüm güzellikleriyle eşitçe paylaşılarak, özgürce yaşanan bir dünya olması uğruna verdiğimiz mücadelenin

HKP Genel Merkezi

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
İşsizliğe, Pahalılığa, Zamlara Son!
Gençlik Sömürü İstemiyor!

Kurtuluş Partisi Gençliği

bir gün zaferle sonuçlanacağından zerre kadar kuşku duymamaktayız.
Değerli Halkımız,
Genel Başkan’ımız Sayın Nurullah
Efe (Ankut), hayvanseverliği nedeniyle komşularınca şikayetçi olunması
üzerine toplamda 19 buçuk ay hapis
cezası almıştır. Ve yine bu yüzden hakkında toplamda 7 dava açılmıştır.
Ve aynı şekilde eşi Hacer Efe (Ankut) da yargılanmaktadır.
Ancak, Onlar hayvanseverliklerinden asla ödün vermiyorlar, vermeyeceklerdir…
04.01.2020
HKP
Genel Merkezi
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Dolarla Tefeci-Bezirgân Vurgunu
Baştarafı sayfa 20’de

Yakın geçmişte ne oldu?
Dinci Tayyip Diktatörlüğü, önce
“Özelleştirme” diyerek elde ne varsa
haraç mezat sattı. Cumhuriyet’in 90100 yılda halkın alınteriyle ürettiği
hemen tüm üretim araçlarını okuttu,
yabancılara ve yandaşlara peşkeş çekti. Şeker fabrikaları, Tekel fabrikaları, SEKA, enerji santralleri, limanlar,
madenler, Sümerbank ve Etibank tesisleri… Tek tek sayacak olsak buraya
sığdıramayız. Ülkenin gelir getiren,
üretim yapan tüm kuruluşları elden çıkarıldı, kapatıldı, üretimden koparıldı,
arazileri satıldı.
Diğer bir çakallık yaklaşık 20 yıllık
iktidarı süresince “sıcak para”yı yurt
dışından yurt içine çekmekti.
Dünyada zaten bir “dolar bolluğu” vardı. Amerikan ekonomisi sıkış-

tıkça, Amerikan Emperyalizmi dolar
basıyor, böylece hem ekonomisinin
çarklarını döndürüyor, hem dünya çapında dış ticaret büyük ölçüde dolar
üzerinden yürüdüğünden, ekonomik
bunalımın yükünü dünya halklarının
sırtına yıkıyordu. Aynı zamanda dünya piyasasındaki “dolar bolluğu” da
bizim Tayyipgil gibi din bezirgânları
tarafından değerlendiriliyor ve ABD
tarafından karşılıksız basılan dolarlar
yüksek faiz karşılığı ülkeye “sıcak
para” olarak çekiliyordu. Böylece Tayyipgil belki günü kurtarıyor ama halkımız bu yüksek faizi ödemek zorunda
kalıyordu. Karşılıksız basılan dolarlar
ise bizim gibi ülkelerin halklarının sömürülmesi sayesinde değerini koruyor
görünüyordu. (Aslında dünya ülkeleri,
bugün biz dış ticarette artık dolar kullanmayacağız, merkez bankalarımızda
dolar rezervi tutmayacağız, deseler,
ertesi gün dolar fiyatı düşecek, dolar
tuvalet kâğıdı olarak bile kullanılmayacaktır).
Din Bezirgânlarının ülkeye dolar
sokma yollarından birisi de kirli bir
iştir, kara para aklama işidir. Reza
Zarrab olayını biliyoruz. Sedat Peker’in verdiği bilgileri biliyoruz. Latin
Amerika’da Türkiye’ye gelmek üzereyken yakalanan kokain yüklü gemiyi biliyoruz. Tüm kirli paranın Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden
döndürüldüğünü gene Sedat Peker’in
açıklamalarından öğreniyoruz.
Kirli para Din Bezirgânları için
çok cazip. Çünkü hem ülkeye döviz
girişi sağlıyorlar, hem de devlet gü-

cünü kullanarak kasalarına daha
büyük miktarda havadan para atıyorlar.
Din Bezirgânları neredeyse 20 yıla
yakın bu politikayı (veya soygunu diyelim) sürdürdüler. Ne var ki, elde
satılacak kaynaklar azaldı. Sıcak para
girişi için daha fazla faiz gerekiyordu.
Reza’nın yakalanmasıyla kara para girişi de azaldı. Bunların üstüne Rahip
Brunson olayı bunların üstüne tüy dikti. COVID pandemisi de emperyalist
metropolleri salladı. Ülkeye dolar girişi azalınca dolar fiyatı hızla yükseldi.
İşte bu noktada Din Bezirgânları
Merkez Bankası kaynaklarını tükettiler. Dolar darlığı ortaya çıkınca bunu
gizlemek için Merkez Bankası kasalarındaki dolarları sattılar. Yaklaşık 130
milyar dolar böyle buharlaştı. Bunu
çarpanlar da büyük Din Bezirgânlarıdır.
Bu da durumu kurtarmayınca, bu
kez “swap anlaşması”
denilen yollara başvurdular. Başka ülkelerden
dolar alarak güya karşılık
olarak Türk Lirası verdiler. Ama değeri düşmekte olan TL’yi elin adamı
ne yapsın? Bu desteğin
karşılığında Tank-Palet
fabrikası, İstanbul Borsası, Kanal İstanbul çevresindeki araziler, Varlık Fonu kapsamındaki
zenginlikler ve potansiyel olarak ASELSAN, HAVELSAN,
ROKETSAN gibi kuruluşların Arap
sermayesine peşkeşi gündeme geldi. Ve bu sayede son olarak “Fetöcü”
dedikleri Birleşik Arap Emirlikleri ile
“swap” anlaşması yaptılar. Karşılığında verilenler şu anda meçhul.
Bu arada Tayyip; “faiz sebep, enflasyon netice”, dedikçe ve Merkez
Bankası politika faizini düşürdükçe
dolar tırmanmaya devam etti ve 18
TL’yi aştı. Politika faizi dedikleri,
Merkez Bankasının bankalara verdiği
paranın faizi. Gerçekte bankaların kredi faizleri düşmedi arttı, şu anda yıllık
%35 civarında.
Örneğin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Tayyip yalakası Rifat Hisarcıklıoğlu bile sıkışınca
gerçekleri ifade etti. Sözcü’den okuyoruz:
“Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dün yaptığı açıklamada,
bazı bankaların son günlerde kredi
faizlerini olağanüstü şekilde artırdıklarını belirterek, “Bazı bankaların yüzde 25’ler, 30’ler seviyesinde,
hatta Kredili Mevduat Hesaplarına
yüzde 35 civarında kredi faizleri uyguladıklarını da piyasadan duyuyoruz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz” derken, bugün sozcu.com.tr’ye konuşan
iş dünyası temsilcileri, kredi faizlerindeki hızlı yükselişe dikkat çekti.”
(https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/piyasada-faiz-firtinasi-bu-faiz-oranlariyla-is-yapilmaz-6856307/)

HKP’den:

Parabalarının temsilcileri ve
Sarı Sendikacılar tarafından
Asgari Ücreti belirlerken oynanan
Ortaoyununu bir kez daha protesto ettik

Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!
İnsanca Yaşayabileceğimiz Bir
Ücret Olsun!
Partimiz, Asgari Ücreti belirleyecek komisyonun toplantıları daha başlamadan, yapılacak olan görüşmelerin
bir Ortaoyunundan, tiyatrodan ibaret
olduğunu belirterek bu durumu teşhir eden çalışmalarını bugüne değin
yoğun bir şekilde sürdürmüştür. Bu
çerçevede biz Kurtuluş Partililer haftalardır “Asgari Ücret Sefalet Ücreti
Olmasın, İnsanca Yaşayabileceğimiz
Bir Ücret Olsun” diyerek halkımızı

bilgilendiren basın açıklamaları yapıyor, bildiriler dağıtıyor, konferanslar,
toplantılar düzenliyoruz.
Bu gün de İstanbul’da, Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda bir basın
açıklaması yaptık. Basın açıklamasını
Partimizin İstanbul İl Yönetim Kurulu
Sekreteri Ramazan Kap Yoldaş’ımız
gerçekleştirdi.
Ramazan Yoldaş’ımız yaptığı açıklamada AB-D Emperyalistleri tarafından iktidara taşınan AKP’giller’in
2002 yılından bugüne ülkemize yaptığı kötülükleri özetleyerek başladığı
konuşmasında; halkımızın yaşadığı

ödemeyi garanti ediyor.” (https://
www.bizimtorbali.com/haber/saadet-partisinden-faizli-kur-farkina-tepki-17465)
Saadet Partisi Başkanı Temel
Karamollaoğlu da faiz kandırmacasını açıkça ortaya koydu:
“(…) Dövizdeki durum normal
bir gidişat yok. Yüzde 60’lık bir
dalgalanmayı hiçbir ekonomi kaldıramaz. Daha düne kadar Nass var
denildi, şimdi yüksek kuru adını
faiz koymayıp destek dediler ama
paradan para kazanmayı insanlara vermek neyle izah edilebilir.
Faizin adını değiştirmekle bunun
hükmü değişmez.” (https://www.yenicaggazetesi.com.tr/saadet-partisi-genel-baskani-temel-karamollaoglundan-ortulu-faiz-cikisi-hani-nass-vardi-494744h.htm)
Yıllardan beri AKP şakşakçılığı
yapan Cüppeli Ahmet Hoca ise Fatih
Altaylı ile yaptığı söyleşide
“Nas” kandırmacasına dikkat çekiyordu:
“Fatih Bey, Nas anladık da, burası şeriat
devleti mi! Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre
davransınlar. Yarım Nas
olmaz. Madem öyle 1 bile
faiz vermeyeceksin. Devlet
de 1 bile faiz almayacak.
Nebati öfori halinde. Gözleri vurgun nedeniyle parlıyor. Nas’ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas da olmaz.
Nebati’nin atanmasıyla oyunun Bakın bu durum İslam’a büyük zaaltyapısı ve vurucu gücü tamamlandı. rar veriyor. Farkındalar mı bilmiyoTayyip’in “faiz neden, enflasyon ne- rum. Biz içindeyiz cemaatin, görütice” tekerlemeleri ile dolar kuru 18 yoruz. Bu ekonomik politikayı Nas
TL’yi görünce, 20 Aralık gecesi işi bi- diye sürdürürsen ve millet batarsa
tirdiler: Güya faizi artırmaksızın ban- herkes ‘Kuran batırdı bizi’ demekalarda vadeli TL hesabı olanlara dövi- ye başlayacak. Suçu Kur’an’da, İsze endeksli gelir sağlayacaklardı. Aynı lam’da bulacak. Millet dinden, Kuanda piyasaya Merkez Bankasının ran’dan uzak duracak. Sonunda baarka kapısından kamu bankaları eliy- tışın faturasını Kur’an’a çıkaracak.
le 8 milyarın üzerinde dolar sürdüler. Madem Nas diyeceksin. O zaman
(İktisatçı Haluk Bürümcekçi, 20-21-22 hepten şeriat ilan et. Bakalım ne
Aralıkta piyasaya sürülen dolar mikta- oluyor görelim. Öyle değil mi ama?”
rının 8.6 milyar olduğunu hesaplamış). (https://www.haberturk.com/yazarlar/
Böylece dolar 18 TL’den 11 TL’ye dü- fatih-altayli-1001/3271713-cubbeşüverdi.
li-sonunda-millet-kuran-i-suclayacak)
Bu adı konulmamış bir faiz oyuDemek ki, Din Bezirgânlarının
nuydu. Buz gibi faizdir verilen.
“Nas”a sığınmaları da çare değildir.
Nitekim Saadet Partisi olsun, diOlan bu arada; “Bu adam faizi düğer dinciler olsun dini açıdan uygulamayı faizle eş tuttular (Her ne kadar
AKP’nin fetvacısı Hayrettin Karaman; “faiz değil hibe”, dese de…) Örneğin Saadet Partisi Torbalı İlçe Başkanı şu sözleri etti:
“Sayın Cumhurbaşkanı’nın son
kararı ile faiz teşviki ve hazine garantili kazançlar öne çıktı. Elinde
serveti olanlar TL’ye çevirip bankalara yatıracaklar ve hazine onların
kazançlarını garanti edecek. Burada
sorulması gereken soru şu:
“Sayın Cumhurbaşkanı 1 saatte
kur oyununu bozduk dedi. Madem
böyle bir müdahale yeteneğiniz var- şürme peşinde. Demek ki dolar daha
dı neden dolar 18 TL’ye çıkıncaya da artacak”, diyerek varını yoğunu
kadar beklediniz? Peki ne oldu da dolara yatıran, 18 TL’den dolar alan
Nas olayından vazgeçip Allah’ın ha- küçük tasarruf sahiplerine oldu, Nebaram kıldığı faize teşvik edercesine ti’nin deyişiyle “çarpıldılar”. Dolar
kur garantili TL mevduat sistemine bir anda 11 TL’ye indi. Önceden algeçildi. Yani paranı faize yatır me- dıkları dolarları 18 TL’den satan Din
sela faiz %14 ise bu garanti bir de Bezirgânları hemen 11 TL’den dolar
dolar kurundan aşağıdaysa farkını alarak gelirlerini katladılar.

Nebati’nin itirafıdır: Çarpılanlar
küçük tasarruf sahipleriydi ama çarpanlar Din Bezirgânlarıydı. Çünkü durumdan ancak onların haberi vardı.
Çarpanlar bellidir: Modern görünümlü Din Bezirgânları.
Dünya Bankası, geçen yıl dünyada
kamu-özel işbirliği kapsamında en fazla kamu ihalesi alan 10 firmayı saydı.
Bu firmalardan beşi Türkiye’den. Tabiî
içlerinde milleti sinkaf eden Cengiz
de var: Kalyon, Kolin, Cengiz, Erg,
Rönesans. Ayrıca, suyun başındakiler
(Tayyip, Nebati, Berat vb. Din Bezirgânları da vurgunu kaçırmamışlardır)
(Cumhuriyet, 8 Haziran 2021).
Bütün bunlara rağmen dolara olan
talep düşmüyor. Dolar mevduatı artıyor. Nitekim, talep artışı sonucu doların TL karşılığı 13’ün üzerine çıktı.
Dolar bu düzeyde kalır mı?
Mümkün değil!
Çünkü Merkez Bankası kasası
tamtakır. Elin parasını (swap parasını) saymazsak eksi 55 milyar dolarda. Üretim yok. Ülke batmış durumda.
Zaten bu AKP bunun için, ülkeyi
batırmak, çökertmek için getirilmedi mi? Bunu yaptılar, yapıyorlar.
Ekonomi bu durumdayken amaçlanan böyle garantili yüksek faiz getirerek yeniden sıcak parayı çekmek.
Bir yandan da küçük tasarruf sahibinin
kalan birikimlerini söğüşlemek. Tabiî,
sıcak paranın faizi halkımızın sırtından
çıkarılacak.
Hadi doların yükselişini bir süreliğine yavaşlattılar diyelim, pahalılık
ne olacak, denilecek. Bunu da adı konulmamış IMF programları ile yavaşlatmaya çalışıyorlar: Zam ve vergi
artışı!
Böylece halkın alım gücünü düşürerek talebi azaltmayı ve fiyat artışlarını frenlemeyi düşünüyorlar.
Ama nafile… Çünkü sorunun çözümü üretim artışıyla sağlanır. Bunlarsa Türkiye’nin tüm üretim gücünü bitirdiler. Ekonominin çarkını
el parasıyla çeviriyorlar. Merkez
Bankasının ihtiyaç akçası bile elden
çıkarıldı. Bu durumda yatırım da olmaz. Ancak sıcak para gelir, çarpar
çıkar.
Son 3-4 yılda 130 milyar dolar nasıl çarpıldıysa, son 1 ayda da Merkez
Bankası kasalarından ortama saçılan yaklaşık 20
milyar dolar benzer şekilde yerli yabancı Parababaları ve Din Bezirgânları tarafından çarpıldı.
Sonuç olarak Tayyip
Diktatörlüğü günü kurtarma peşinde. Yaptıkları
TL’yi korumak değil, tersine doların kuyruğuna
takmak ve ülkede dolarizasyonu körüklemek.
Bunun ceremesini de işsizlik pahalılık cenderesinde ezilen halkımıza yüklüyor. Yeni yıla da ağır zamlarla başladılar.
Bu vatan hainleri eninde sonunda yargılanacaklar. Yurt dışına kaçsalar da kaçırdıkları milyar dolarları yemeleri nasip olmayacak.q

Yenecek!”, “Zam Zam Zam, Ucuzluk Ne Zaman?” “Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!” sloganlarımızı haykırdık.
Basın açıklamasını yoğun yağmur
altında gerçekleştirmiş olmamıza rağmen Bakırköy Halkının yoğun ilgisiyle
karşılaştık.

İl Başkanımız Av. Pınar Akbina Direniş Çadırında bir konuşma yaptı. Akbina konuşmasında, Kurtuluş Partisi
yönetici ve üye kadrolarının çoğunun
direnişlere grevlere öncülük eden işçilerden oluştuğunu, bu nedenle onları
ve mücadelelerini çok iyi anladıklarını
ifade ederek grevdeki Belediye işçileri
ile her zaman maddi ve manevi dayanışma içerisinde olacağımızı bildirdi.
Yağan yağmur ve soğuk havaya
rağmen Grev Çadırındaki sıcak sohbetler içimizi ısıttı.
12 Aralık 2021

Faiz düşürme sadece bir oyundu.
Gerekçe “Nas” idi (Allah’ın ve Peygamber’in sözü karşılığı). Böylece
dini bütün kesime de “bak, biz dinin
gereklerini uyguluyoruz” diyorlardı.
Gerçekte faiz almış başını gitmiş. Ve
sanayici yakınıyor: Bu faizle yatırım
olmaz diye bağırıyor. Büyük kandırmaca!
Bununla da yetinmediler. Başka
bir oyun daha oynadılar. Bu oyun için
önce AKP’li de olsa bürokrasiden gelme Lütfi Elvan’ı bakanlıktan aldılar
(Lütfi Elvan’ın Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev yapmışlığı var). Yerine
alaylı Nureddin Nebati’yi getirdiler.
Nebati çekirdekten yetişme bir Din
Bezirgânıydı. Urfalı bir taşra Hacıağasının 10 çocuğundan biriydi. Tuzu
kuruydu. Faiz işinde deneyimliydi. Piyasa adamı bir dinciydi. En önemlisi,
öteden beri Tayyip’in “hınk deyicisi”
idi.

İşsizlik ve Pahalılık Cehennemini, sorunların çözüm yollarını anlattı, halkımız için biricik çıkar yolun HKP saflarında örgütlü mücadele olduğunu dile
getirdi.
Basın açıklamamızda “İşsizliğe,
Pahalılığa, Zamma Zulme Son!”,
“AKP, İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zu-

lüm Demektir!”, “Halkız, Haklıyız,
Yeneceğiz!” “Gün Gelecek, Devran
Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek!” “İşçilerin Birliği Sermayeyi

Grevdeki Bakırköy Belediyesi İşçileri Yalnız Değildir!
Basın açıklamamızdan sonra toplu
iş sözleşme görüşmelerinde, Bakırköy
Belediyesinin yüzde sıfırlık zammını kabul etmedikleri için greve çıkan
Bakırköy Belediyesi işçilerini ziyaret
ettik.
Kortej oluşturarak pankart ve bayraklarımızla, sloganlarımızla grev
çadırına gittik. Grev çadırında grevle
ilgili bilgileri aldıktan sonra İstanbul

HKP İstanbul İl Örgütü
Ramazan Kap Yoldaş’ımızın yaptığı basın açıklaması metnine aşağıdaki
linkten ulaşabilirsiniz.
(https://bit.ly/3zkhcGX)
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HKP’den:

Partimiz, Asgari Ücret Ortaoyununa
karşı bir kez daha alanlara çıktı
Asgari Ücret(Sefalet Ücreti)
görüşmelerini protesto ettik

Ankara
Partimiz, Aralık ayında açıklanacak olan Asgari Ücretin insanca yaşanacak bir ücret olması için aylardır
mücadele etmektedir. Şehir merkezleri
ve pazarlarda bildiri dağıtımları, basın açıklamaları ve afişlemeler yapılmıştır. “Asgari Ücret Yoksulluk Sınırı
Olan 10.393 TL’nin Altında Olamaz”
şeklinde parti binalarımıza pankartlar
asılmıştır. Asgari Ücret Ortaoyununu
oynayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını yaptığı gün
olan 1 Aralık’ta Ulus/Heykel önünde
basın açıklamamızı gerçekleştirdik
ve İşçi Sınıfımızın Sefalet Ücretine
mahkûm edilmesini protesto ettik.
“Asgari Ücret Yoksulluk Sınırı
Olan 10.393 TL’nin Altında Olamaz” ve “Asgari Ücret Sefalet Ücreti

zın: AYNI İŞİ görene AYNI ÜCRET
verilecek.”
Başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere
Emekçi Halkımızı örgütleyeceğiz ve o
günleri getireceğiz.
Buna İnancımız tam.

Olmasın, İnsanca Yaşanacak Ücret
İstiyoruz” yazılı pankartlarımızı açtık ve “Sefalet Ücreti İstemiyoruz”,
“Asgari Ücret, Sefalet Ücreti Olmasın”, “Zam Zam Zam, Ucuzluk Ne
Zaman?” sloganlarımızı haykırdık.
Partimiz adına açıklamayı HKP
Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara
İl Başkanı Av. Sait Kıran Yoldaş gerçekleştirdi. Sait Kıran Yoldaş, 2022 yılının sonuna kadar geçerli olacak Asgari Ücreti belirlemek için toplanacak
komisyonda İşçi Sınıfını “gerçekten
temsil edecek kimsenin olmadığını”, AKP iktidarının ülkeyi uçuruma
sürüklediğini belirtti ve “Cumhuriyet döneminin tüm fabrikalarını ve
kurumlarını yerli ve yabancı Parabalarına yeyim ettirdiler. AKP’giller
ülkemizi ekonomik bir krizin içine
soktular. Bu kriz diğer tüm krizlerde olduğu gibi halkımız için daha
çok işsizlik, daha çok pahalılık olarak katlanılamaz bir cehennem yarattı” ifadelerini kullandı.
Kasım ayı verilerine göre Açlık Sınırının 3.193 TL, Yoksulluk Sınırının
ise 10.393 TL olduğunu hatırlatan Sait
Kıran Yoldaş, “Asgari ücret normal
geçim endeksinden aşağı olmamalı,
yoksulluk sınırı olan 10.393 TL’nin
de altına düşmemelidir. Yani Asgari
Ücret Sefalet Ücreti olmamalı, insanca yaşam ücreti olmalıdır” dedi.
İkinci Kurtuluş Savaşçıları HKP’lilerin önderliğinde kurulacak Halkın
İktidarında:
“Asgari ücret normal geçim endeksinden (şu andaki rakamla günlük net 347-TL’den) aşağı düşmeyecek. Günümüzde uygulanmakta
olan asgari ücretin böylece 4 mislinden fazla bir artış sağlanmış olacak. Normal geçim endeksi de üretimimizin verimindeki artışa paralel
olarak yükseltilecek. Kişi emeğinin,
sağlığının ve ulusal verimliliğin zararına olan prim usulü kaldırılacak.
Ücretler, her hafta başı muntazam
ödenecek. Genel tatil günleri tam
ücretli olacak. Zorunlu haller ve işin
niteliğinden dolayı o günler çalışana
çift gündelik verilecek. Kadın, çocuk, din, ırk, farklarına bakmaksı-

Olamaz” diyerek Asgari Ücretin Sefalet Ücreti olmaması gerektiğini dile
getirdiler.

“taraflar”ın bugün bir araya geldiklerini, iktidar, işveren ve işçiyi sözde
temsilen toplantıya katılanların yıllardır olduğu gibi bugün de Asgari Ücret
Ortaoyununda aynı sahnede yer aldıklarını belirtti.
Yoldaş’ımız konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“Her yıl oynadıkları ortaoyununu

Asgari Ücreti Belirleyecek Olan Komisyonun
Ortaoyununa Dönüşen Toplantısını protesto ettik
İstanbul
Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl
Örgütü olarak Asgari Ücret Ortaoyunu
toplantılarını teşhir ederek protesto ettik.
Kadıköy’de bir araya gelen üyelerimiz “Asgari Ücret Sefalet Ücreti
Olmasın” “Asgari Ücret Yoksulluk
Sınırı Olan 10.393 TL’nin Altında

Uzel Makine İşçilerinden
Dayanışma
Eylemimize 14 yıldır ödenmeyen
ve gasp edilen tazminatları için Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde 37 aydır
direnişlerini sürdüren ve bunun 452
gününü Uzel Fabrikası’nın önüne kurdukları direniş çadırında devam ettiren
Uzel Makina Direnişçisi arkadaşlarımız da katıldılar.
Eylemde söz alan Uzel Direnişcisi
İbrahim Cebeci; “Merhabalar. Aylardır meydanlarda hak arayan biz
Uzel Direnişçileri 452 gündür çadır
direnişinde bulunuyoruz. Sizlerin
milyonlarca insanın Sefalet Ücreti

alarak yaşamaya çalıştığı bu ortamda yapmış olduğunuz bu güzel mücadeleyi yürekten destekliyorum.
İyiki varsınız” dedi.
Uzel Direnişçisi İbrahim Arkadaşımızın konuşmasından sonra Sarıgazi
İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Bin
Yoldaş’ımız basın açıklamasını yaptı.
Deniz Yoldaş’ımız yaptığı açıklamada; AKP’giller’in ABD Emperyalistleri tarafından iktidar koltuğuna
oturtulduğu 2002 yılından bu yana
yerli-yabancı Parababaları ile el ele
vererek her geçen gün halkımızı İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminde inim
inim inlettiğini dile getirerek böyle bir
ekonomik krizin ortasında 2022 yılı
Asgari Ücretini belirlemek için güya

bu yıl kısa kesmek peşindeler. Çünkü
namuslu ekonomistlerin belirttiği gibi
AKP’giller iktidarda tutuldukları sürece Türkiye Ekonomisi daha da batağa
saplanacak. Bu durumda ortaoyununu uzatmak yerine son yılların sözde
en büyük artışını yaptık, diyecekler.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay “45 yıllık Asgari Ücret tarihine bedel bir artış
sağlayacağız”, diyor. Ne yazık ki İşçi
Sınıfımızın örgütsüzlüğünün sonucu
olarak açık bir ihanet içinde 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.”
Deniz Yoldaş’ımız konuşmasında,
Asgari Ücrete zam gelmeden 2022 yılı
vergi, ceza ve harçlara yüzde 36.20’lik
zam yapıldığını, halkımızın alım gücünün sürekli düştüğünü belirtti. 2.825
liralık Sefalet Ücretinin dolar karşısında eridiğini, bu nedenle de Asgari
Ücretle çalışmak zorunda bırakılan
milyonlarca insanımızın içler acısı durumda olduğunu sözlerine ekledi.
Ülkemizdeki emeklilerin durumlarına da değinen Deniz Yoldaş’ımız,
milyonlarca emeklinin durumunun da
içler acısı olduğunu, emekli maaşlarında da Normal Geçim Endeksi oranında
iyileştirme yapılması gerektiğini, ülkemizde Asgari Ücretin de normal geçim
endeksinden aşağı olmaması gerektiğini, Yoksulluk Sınırı olan 10.393 TL’nin
altına düşmemesi gerektiğini ifade etti.
Deniz Yoldaşı’mız şu sözlerle basın açıklamasını sonlandırdı:
“Yani Asgari Ücret sefalet ücreti
olmamalı, insanca yaşam ücreti olmalıdır. Finans-Kapital ve Tefeci-Bezirgân 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 İlk 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!
Değerli Halkımız,

Ancak ülkemizin en Halkçı, en Vatansever Partisi olan Halkın Kurtuluş
Partisi saflarında mücadele ederek kurtulabiliriz insanı yük hayvanı olarak
gören bu Kanser Düzeninden.”
Eylem boyunca “İşsizliğe, Pahalılığa, Zamma Zulme Son”, “AKP,
İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm
Demektir!”, “Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz” “Gün Gelecek, Devran
Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek!” “İşçilerin Birliği Sermayeyi
Yenecek!”, “Zam Zam Ucuzluk Ne
zaman?” “Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!” “Yaşasın Uzel Direnişimiz!” “Uzel İşçisi Yalnız Değildir!”
sloganlarımızı haykırdık.
Kadıköy’de işine, evine giden vatandaşların ilgiyle dinlediği, izlediği
basın açıklamamız coşkulu sloganlarımızla sona erdi.

İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak
Yoldaş da konuşmasında şunları söyledi:
***
Saygıdeğer İzmir Halkı;
Asgari Ücret Komisyonu bugün ilk
toplantısını yaptı. Hemen aceleyle 7
Aralık ve 9 Aralık’a iki toplantı daha
koymuşlar. Gören de bunların aceleyle Asgari Ücreti belirleyeceğini sanır.
Oysa Asgari Ücret belirlenmiş durumda. Tayyip Erdoğan bunun ipucunu
verdi, “Eski rakamların da fevkinde”,
diyerek. Görülmemiş bir zam yapacaklarını söyledi.
Aylardır ağzından çıkan her şey
kanun olduğu için, Tayyip Erdoğan’ın
aklındaki rakam ücret olacak. Ama
bugünden açıklamayacak. Eskiden 31
Aralık’ta açıklanan Asgari Ücreti biraz
daha erken açıklayacaklar.
O da neden?

HKP İzmir İl Örgütü Olarak Asgari Ücret
çalışmalarımıza devam ediyoruz
İzmir
Asgari Ücretin Sefalet Ücreti olmaması ve gerçek Asgari Ücretin ne
olması gerektiğini halkımıza anlatmak
için eylemler dizisinden birini daha
gerçekleştirdik.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplandığı gün olan 1 Aralık
Çarşamba günü saat 18.00’de Karşıyaka İzban İstasyonu’nda bir araya
geldik. “Asagari Ücret Normal Geçim Endeksi Olan 10393 TL’nin Altında Olamaz”, “Sefalet Ücretlerine
ve Acımasız Zamlara Karşı HKP
Saflarında Örgütlü Mücadeleye” ve
“Sefalet Ücretine Kölece Çalıştırılma Düzenine Taşeron Cehennemine
Karşı Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz” pankartlarının arkasında yerimizi

Çünkü artık halkımız, başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere tüm emekçi halkımız, memurlarımız da aynı İşsizlik
ve Pahalılık Cehenneminde inim inim
inliyorlar. Hele hele okula giden, üniversiteye, liseye giden çoluk çocuğun
da varsa büyükşehirde de yaşıyorsan
vay haline Asgari Ücretle çalışanın…
İzmir gibi İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler artık sürgün merkezleri haline
geldi. Eskiden buralarda çalışmak isteyen memurlar artık taşraya gitmek
istiyor. Çünkü yaşam biraz daha ucuz
oralarda.
Şimdi oradaki figüranlara da bakalım. Tayyip Erdoğan ne diyor?
Eski rakamların fevkinde verilecekmiş. TÜRK-İŞ başkanı da onun
kankisi, birlikte parti kurdukları, mille-

aldık. Eylemimiz “Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın”, “İnsanca Yaşam
Ücreti İstiyoruz” sloganları ile başladı.
Eylemde Partimiz adına açıklamamızı
İl Yönetim Kurulu ve İşçi Komitesi
Üyesi Fahri Kaya Yoldaş yaptı.
Fahri Kaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Dolar ve Euro karşısında
TL’nin pula dönmesi, Aralık ayının
da Halkımız için İşsizlik Ve Pahalılık
Cehenneminin daha da katmerleneceğini göstermektedir. Türk-İş Kasım ayı için açlık sınırının 3.193 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 (ki simit
dün gelen zamlarla 3,5-TL’ye çıkmıştır) hesabı yapanlar; milyonlarca
çalışanı şu kadar simit yerseniz ay
sonunu çıkarırsınız diyenler, ne yazık ki halkımızın örgütsüzlüğünden
güç alarak, boyunlarına doladıkları
4.983 TL’lik atkıyla halkın karşısına çıkabilmektedir. Kamuda birden
fazla kurumdan yüz binlerce maaşlar alanlar, halkın parasıyla halka
caka satmaktadırlar.
“Kasım ayı verilerine göre Açlık
sınırının 3.193 TL, yoksulluk sınırının ise 10.393 TL olan ülkemizde
Asgari Ücret normal geçim endeksinden aşağı olmamalı, yoksulluk
sınırı olan 10.393 TL’nin de altına
düşmemelidir.
“Yani Asgari Ücret Sefalet Ücreti
olmamalı, insanca yaşam ücreti olmalıdır.”
Fahri Kaya’nın ardından söz alan
Partimiz Genel Sekreter Yardımcısı ve

ti tebessüm ettirecek bir rakam, diyor.
Ya bu millet hangi rakama tebessüm eder?
Bal gibi biliyorlar ama bunu söylemiyorlar.
Desene benim maaşımın yarısı, benim maaşımı onda biri. O bile yeter
inanın İşçi Sınıfına. Çünkü TÜRK-İŞ
Başkanının şu anda 75 bin Lira civarında, ki tam rakam olarak da bilmiyorum
ama tahminen söylüyorum, maaşı var.
Vakıflardan, derneklerden ve dolaylı
yollardan aldıkları maaşlarla bu 100
bin Lirayı bile bulabilir.
Diyelim ki içinde en gariban
DİSK’çiler. Onlar da aslında sarı sendika karikatürü durumunda. DİSK’çilerin de aidat toplayan sendika yöneticilerinin bazılarının maaşları 25 bin
Liradan aşağı değil, arkadaşlar. Onlar
bir de her yıl 4 maaş da ikramiye alırlar, maaşlarına ek olarak. Oysa aynı
DİSK’in bir bileşeni olan, onuru olan
Nakliyat-İş Sendikası’nın hiçbir yöneticisi; sendikanın adına toplu sözleşme
yaptığı işçilerin ortalama ücretinden
bir kuruş dahi fazla ücret almamaktadır. İşte Gerçek Sendikacılık, Devrimci
Sınıf Sendikacılığı budur!
Dolayısıyla hep söylüyorum, tok
açın halinden anlamaz. Asgari Ücret
Tespit Komisyonu’ndakilerin hepsi
boğazlarına kadar, ümüklerine kadar
tok insanlar.
Şimdi bir şey söylüyoruz; mevcut
Asgari Ücreti bunlara bir günlüğüne
verelim 2.825 Lirayı. Bir günlüğüne
verelim acaba, razı gelirler mi?
Bu komisyon şimdiye kadar ne
yaptıysa aynısını yapacaktır. Tezgâh
geçecekler.
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Çünkü ülkede artık dolar 15 Lira civarına yaklaşmış, benzin 10 Liraya yaklaşmıştır. Marketlerden yağ alamıyorsun, şeker alamıyorsun, un alamıyorsun.
Hatta bakın çiftçi örgütlerinin uyarısına
göre önümüzdeki aylarda Türkiye’de
peynir, süt, kırmızı et sıkıntısı başlayacak. Emekçi halkımız açısından bu düzen, bu ülke maalesef bir cehennem durumundadır.
Bu cehennemden bir çıkış nasıl olabilir?
O çıkış Demokratik Halk İktidarı ile
olur. Onun parolasını, programını Halkın
Kurtuluş Partisi 2005’ten bu yana halkımız içerisinde dövüştürüyor. Yani bilinçli ticaret, ucuz devlet hatta lüksün, şatafatın sıfırlandığı, devlet yöneticilerinin
maaşlarının ortalama geçim endeksinin
üzerinde olmadığı bir düzen. Bakıyorsunuz milletvekili maaşları da almış başını
gidiyor. Bir sürü yandaş en az 10-11 yerden maaş alan vurguncu türemiş durumda. Memurların bazılarına hemşirelere,
polislere 3600 göstergeyi sağlayacağız,

diyor ama davranmıyor.
Niye, elini tutan mı var? Çoğunluğun var, ağzından her çıkan kanun oluyor. Bizdeki adam kafayı bozmuş “Faiz
sebep enflasyon sonuç”, diyor. O zaman
bu ülkede Şeriat Devleti var de. Parayı
da ortadan kaldır, faizi de ortadan kaldır. Yüreğin yetiyor mu buna? Bunu da
yapamazsın. Burada da sahtekârlık yapıyorlar.
Kur’an’da Nas varmış, faiz harammış. Ama Kuran’ın en az on beş yerinde
“İnfak” geçiyor.
İnfak ne?
İnsanın kazancının kendine ve çocuklarına yeteceğini ayırdıktan sonra
tamamını fakirlere dağıtmasıdır. Sen
İnfakı niye görmüyorsun? Hiç birinin
ağzından çıkıyor mu?
Muhalefet partilerini de dahil ediyorum ben buna. Bütün muhalefet partileri
de madem hepsi dincilik yapmaya başladı. Kılıçdaroğlu da başta olmak üzere.
Hepsi din alıp satmaya, din bezirgânlığına başladılar. Aslında bu da Anayasaya

Halkın Kurtuluş Partisi olarak yeni yıla
Direnişçi Kardeşlerimizle,
Uzel Direniş Çadırında girdik

14 yıldır Parababalarına ve sarı
sendikacılığa karşı mücadele eden
Uzel İşçileri, 37 aydır Nakliyat-İş öncülüğünde direnişlerini kararlı bir şekilde sürdürüyor. 484 gündür de Uzel

Sınıfımız açısından, emekçi halklarımız açısından çok zor günler geçirdik. Her geçen gün hayat daha da
pahalılaştı, her geçen gün işçilerin
hakkı daha da geriye gitti. İşte As-

Makina Fabrikası önünde, yağmur çamur, kar kış demeden eylemlerine Direniş Çadırında devam ediyorlar.
Biz de 2021 yılının son günü Yiğit
Uzel İşçilerini Direniş Çadırlarında
ziyaret ettik. Partimiz adına konuşma yapan İstanbul İl Başkanımız Av.
Pınar Akbina, yeni yıl mesajımızı Direnişçi İşçilere iletti. Konuşmasına,
direnişlerine kararlıca devam ettikleri,
Türkiye’deki tüm İşçi Sınıfına umut
oldukları için kendilerini kutladığımızı
belirterek başlayan İl Başkanımız, devamında şu ifadeleri kullandı:
“Zor bir yıl daha atlattık. İşçi

gari Ücret belirlendi ama bir yandan
zamlar, zulümler artarak devam etti.
Şimdi yeni yılda Asgari Ücret yine
bu zam oranlarının altında kalacak,
belki birçok işveren bu Asgari Ücreti
vermeyecek, veremeyecek. İşçi Sınıfımıza ne yazık ki zam, zulüm reva
görülecek.
“Buna karşı sizlerin gösterdiği
bu direniş gerçekten çok önemli…
Yıllar sonra sizler de Nakliyat-İş
Sendikası öncülüğünde bir araya
geldiniz ve haklarınızı kararlılıkla
aramaya devam ediyorsunuz. Çoğunuz yaş aldınız, saçlarınız beyazladı

HKP’den:

Partimiz, İzmir Kınık’taki
Polyak-Eynez Madencilik’te
yaşanan patlamadan dolayı
Maden Ocağı önünde açıklama yaptı

18 Aralık Cumartesi akşamı saat
21.30’da yaşanan metan gazı patlaması sonucu 4’ü ağır olmak 51 işçi kardeşimiz yaralanmıştı. Bunun üzerine
parti olarak harekete geçtik ve olayın
yaşandığı İzmir’in Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak-Eynez Madencilik’e ait maden ocağına gittik. Olayın
yaşandığı maden ocağının girişindeki
güvenlik görevlilerine Halkın Kurtuluş Partisi’nden geldiğimizi söyledik.
Bilgi almak istediğimizde, adeta “ser
verip sır vermediler”. Sorularımız karşısında konuşamayacaklarını söylediler. Bunun üzerine Genel Sekreter Yardımcımız ve İzmir İl Başkanımız Av.
Tacettin Çolak ve İl Yöneticilerimizle
maden ocağının girişinde açıklama
yaptık. Tacettin Çolak, Partimiz adına
yaptığı açıklamada şunları söyledi:
***
“Kınık’ta bulunan Polyak-Eynez
İşletmesinde dün akşam 21.30 itibariyle elim bir kaza yaşandı. Bu kazada

ölümlerin olmaması, can kaybının olmaması elbette sevindirici bir durumdur. Ancak Valiliğin, Kaymakamlığın
ve Sağlık Bakanlığının kaza ve yaralanmalara ilişkin birbiri
ile çelişen açıklamaları
var. Dolayısıyla her yerde olduğu gibi burada da
bir bilgi kirliliği oluşturdular. Son aldığımız bilgilere göre 51 işçi kardeşimiz yaralanmıştır.
Kazayla ilgili kamuoyunu tatmin edici bilgi
vermiyorlar. Patron göçük olduğunu söylüyor.
Ancak yaralılar arasında
yanıkları olan işçi kardeşlerimiz var. Dolayısıyla 51 yaralı insanımız var. Bu da
metan gazı sıkışması olduğunu göstermektedir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak biz bundan 7,5 yıl önce Soma’daki 301 kardeşimizin katliamıyla ilgili

göre suçtur. Anayasanın 24’üncü maddesinde dini siyasal çalışmalarına alet
etmek Anayasal suçtur ve hepsi bunu
kullanıyor. Çünkü oranın getirisi var,
sermaye orada.
Ama gerçek anlamda Hz. Muhammed İslamı’nı hiç kimse aklına getirmiyor. Buyurun Kur’an’daki tanımıyla
İnfakı hayata geçirsinler yeryüzünde,
bakın Türkiye’de demiyorum, yeryüzünde; aç kimse kalmaz. Bunların hepsi
sahtekâr değerli halkımız. Bu sahtekârlardan bir medet ummayın.
Halkın Kurtuluş Partisi böyle bir
beklenti içinde değil. Ancak en somut rakamı burada bizim İşçi Komitemiz belirlemiştir. İlk bakışta belki sizin de aklınız
almayabilir. 10.393 Lira. Bu rakamı biz
de belirleyemiyoruz. Bu rakam TÜRKİŞ de dahil, DİSK de dahil hatta TÜİK’e
karşı alternatif araştırmalar yapan ENAG
da dahil, belirlediği yoksulluk rakamıdır
bu. Yani dört kişilik bir ailenin sadece
yeme, içme, barınma ve kira, sağlık, eğitim gibi zorunlu giderlerinin rakamıdır.

DİSK Başkanı, uluslararası sözleşmelerin Asgari Ücret kriterlerini baz alarak
5200 Lira önerdik, diyor. Ya bu arkadaş
bile okuduğu sözleşmeyi çarpıtıyor, yalan söylüyor.
61 Anayasasından sonra 274-275
sayılı yasaların uygulandığı dönemde
bu ülkede Asgari Ücret çok daha adildi. Çünkü bir kişi çalışsa da 4 kişilik bir
ailenin demin saydığım yoksulluk sınırı
kapsamında olan zorunlu giderlerini karşılayan rakam Asgari Ücret olarak belirleniyordu. Uluslararası sözleşmeler bunu
tanımlıyor.
O zaman sen niye açlık sınırı 5200
Lira öneriyorsun? Yani bunların hepsi
maalesef halkı ve İşçi Sınıfını aldatmak
üzere görev yapıyorlar. Hepsi bir görev
yapıyor. Birisi iktidar görevi yapıyor, birisi muhalefet. Bunları tanıyın. Bunlara
inanmayın. Artık yeter, korku ile yaşanmaz, korku bir yere kadardır.
Ama insanın hakkının, hukukunun
keyfiliklerle, kanunsuzluklarla gasp edilmesi karşısında hala korkuyor olması, o

zaman o insanın kendini sorgulamasını
gerektirir. Yani Cesaret bir Vatandır, bu
Cesaret Vatanımızı kimseye işgal ettirmemiz gerekiyor. Çünkü bunun alt tarafı,
halkımızın da çok güzel bir deyimi ile alt
tarafı ölümdür. Bizim de, her insanın da
tadacağı bir andır; hepimiz ölümlüyüz.
Yeter ki onurlu yaşayalım, Cesaretimizi
kırdırmayalım. Saygılar sunarım.
***
Eylemimiz sırasında sık sık “Asgari
Ücret Sefalet Ücreti Olmasın”, “Sefalet Ücreti İstemiyoruz”, “İşsizliğe Pahalılığa Zamma Zulme Son”, “Örgütsüz Halk Köle Halktır, Örgütlü Halk
Yenilmez”, “AKP, İşsizlik Pahalılık,
Zam Zulüm Demektir”, “Gün Gelecek, Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek”, “Halkız Haklıyız Yeneceğiz” sloganları atıldı.

ama görüyorum ki yürekleriniz hâlâ
18’lik, hâlâ yiğit yürekleriniz. Bu
direnişinizi Halkın Kurtuluş Partisi
adına tüm içtenliğimizle, tüm heyecanımızla tekrar tekrar selamlıyoruz ve yeni yılda hem sizlere hem
İşçi Sınıfımıza mücadele dolu, zafer
dolu bir yıl diliyoruz.
“İşçi Sınıfımıza da seslenmek
istiyorum buradan: Sakın umutsuz olmayın. Çünkü İşçi Sınıfı örgütsüzse
hiçtir, örgütlüyse heptir. Bizler Halkın
Kurtuluş Partisi olarak mücadelemize devam ediyoruz. Hem İşçi Sınıfımız için, hem emekçi halkımız için
mücadeleye devam ediyoruz.”
Sözlerini “Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!” sloganımızla bitiren Pınar Akbina’nın ardından sözü alan Av. Doğan
Çıngı ise şunları dile getirdi:
“Kurtuluş
Partisi
Gençliği
adına direnişinize destek olmaya
çalışıyoruz. Çünkü sizin mücadeleniz
küçük, dar bir mücadeleyi temsil
etmiyor, gençleri de temsil ediyor.
Çünkü gençlik demek gelecek demek, bu ülkenin işçileri, emekçileri
demek.
“Sizlerin yaşadığını ne yazık ki
bu kapitalist sömürü düzeninde bizler de yaşayacağız ama gençlerin bir
şeyleri görmeleri gerekiyor. Görmeleri gereken şeyler, boyun eğmemek,
görmeleri gereken şeyler baskıları
kabullenmemek. Siz bunları öğretiyorsunuz biz gençlere. Gerçekten bizim için burası çok büyük bir
okul. En büyük okul direnişlerdir,
İşçi Sınıfının yanıdır. Biz bunu gördük sizlerden, sizlerin cesaretinden
örnek alacağız. Mücadeleniz mücadelemizdir. Kazanmaya başladınız

zaten, son zaferi de kazanacaksınız,
burada zafer halaylarımızla kutlamalarımızı gerçekleştireceğiz.”
Sıcak çay ve sohbet eşliğinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz, “Yıllar
Geçer, Mücadele Sürer!”, “İşçiyiz,
Haklıyız, Kazanacağız!” sloganlarımızla sona erdi.
2021’in son saatlerinde de Nakliyat-İş Sendikası önderliğinde direnen
işçi kardeşlerimizi yalnız bırakmadık;
yeni yıla hep birlikte, zafere olan inancımızla girdik.
Yeni yılı Direniş Çadırında karşılamayı bir gelenek haline getiren Nakliyat-İş önderliğinde direnen Uzel ve
Neo Trend Direnişçileri, akşam saat
22.00 civarında Uzel Direniş Çadırında bir araya geldiler. Saat ilerledikçe,
yeni yıl yaklaştıkça sloganlar da hep
bir ağızdan daha gür bir şekilde atıldı,

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı
Ali Rıza Küçükosmanoğlu söz aldı.
Küçükosmanoğlu konuşmasında 2022
yılının Türkiye’nin ve dünyanın dört
bir tarafında direnen, mücadele eden
işçiler için zaferlerle dolu bir yıl olacağını belirtti. Nakliyat-İş Sendikası’nın mücadelesinin hem Parababalarına hem de sarı sendikacılığa karşı
yeni yılda da devam edeceğinin altını
çizen Küçükosmanoğlu; konuşmasını
dünyanın dört bir yanındaki işçiler ve
mazlum halklar için mutlu ve sağlıklı
bir yıl dileyerek sonlandırdı.
Küçükosmanoğlu’nun coşkulu konuşmasının ardından hep bir ağızdan
atılan umut dolu sloganlarla 2021’in
son, 2022’nin ilk eylemi sona erdi.
Yaşasın Uzel Direnişimiz!
Yaşasın Neo Trend Direnişimiz

Uzel Fabrikası önü bir kez daha eylem
alanına dönüştü. Direnişçi Uzel Makina ve Neo Trend Tekstil İşçilerinin çeşitli konuşmalar yaptığı eylemde saat
00.00’da yani 2022’nin ilk anlarında,

İşçilerin
Yenecek!

nasıl anında yanlarında bulunduysak,
Eynez’deki bu elim kazayla ilgili yine
yanlarında bulunuyoruz. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun diliyoruz.
Ama bu kaza aslında genelde bütün
maden işletmelerinde olduğu gibi işverenlerin, maden patronlarının aşırı kâr
ve üretim hırslarından kaynaklanan iş
güvenlik önlemlerini almadan işçi kardeşlerimizi zorla hayati tehlike içere-

yargılanması gerekmektedir. Halkın
Kurtuluş Partisi bu sürecin yakından
takipçisi olacaktır.
***

söylenen Hak-İş’e bağlı Öz Maden-İş
Sendikası’na gittik. Ancak sendikanın
kapalı olduğunu gördük. Olayın olduğu günün ertesinde sendikanın kapalı
olması, hele ki olayın yaşandığı maden
ocağındaki işçilerin hiçbir şey yaşanmamış gibi işe çağrılması bunlarda
vicdan-merhamet duygusunun kalmadığının en bariz göstergesi olmuştur.
Tıpkı Soma Katliamı’nda yaşandığı gibi bir katliamın yaşanmaması
tamamen tesadüf olmuştur. Daha doğrusu kazanın bu kadar ucuz atlatılmasının nedeni, çalışanların patlamanın
olduğu yere biraz uzak olmasıdır. Bu
da gösteriyor ki AKP’giller’in dediği
gibi patlamalar bu işin “fıtratı”ndan
değil. Bu patlamalar, patronların aşırı
kâr hırsı yüzünden gerekli tedbirleri
almamasının birer sonucudur.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak nasıl
ki Soma Katliamı’nın peşini bırakmadıysak, bunun da peşini bırakmayacağız. Tek tesellimiz ölümlerin olmaması. Bir kez daha yaralı maden işçisi
kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz.
19 Aralık 2021

cek koşullarda çalıştırmalarından kaynaklanmaktadır. Bu uygulamalar hem
iş mevzuatı bakımından hem de Türk
Ceza Kanunu bakımından suçtur. Sorumluların da bir an evvel tespit edilip

Açıklamanın ardından Kınık Devlet Hastanesinde tedavi edilen yaralıları ziyarete gittik. Buradaki yaralıların tedavisinin bittiğini ve taburcu
edildiğini, durumu ağır olan 4 işçinin
de İzmir’deki değişik hastanelere
gönderildiğini öğrendik. Buradan Kınık
Halkının olay hakkındaki
bilgilerine
başvurduk. Bu arada
patlamanın yaşandığı
vardiyanın çalışanları
ile servislerini beklerken olay hakkında
sohbet ettik. Maden
işçileri bize; ocakta
metan gazı patlaması
olduğunu, patlamanın
basıncından işçilerin
havaya savrulduğunu
ve savrulmadan kaynaklı kırık yaraları oluşan işçilerin olduğunu, ocaktaki
gaz yoğunluğunu ölçen cihazların çalışmadığını söyledi. Olaya ilişkin bilgi almak için işyerinde yetkili olduğu

1 Aralık 2021

Halkın Kurtuluş Partililer

Birliği

Sermayeyi
1 Ocak 2022

HKP İstanbul İl Örgütü

Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir İl Örgütü
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Nakliyat-İş’ten:

Bir yeni yıla daha direnişlerle,
direniş çadırında girdik
2022 yılına Uzel Makina ve
Neo Trend Direnişçileriyle birlikte
Uzel Makine Direniş Çadırında girdik

Baştarafı sayfa 20’de
Yine sosyal medya üzerinden canlı
yayınlar yapılarak 2021 yılında yoğun
bir mücadele yürütüldüğü, 2022 yılında da mücadeleye aynı kararlılıkla davam edileceği ve eninde sonunda Uzel
Makina, Neo Trend, Milas Çınartaş,
Tüvtürk Şanlıurfa, Polçak ve direnen
tüm işçilerin direnişlerinin zaferle sonuçlanacağı vurgusu yapıldı.
Uzel Makina Direnişçisi Suat Bektaş 14 yıldır gasp edilen hakları için
sarı sendikacılığa ve Parababalarının
işçi düşmanlığına karşı mücadele ettiklerinin ve kazanmaya başladıklarının
altını çizdi. 2022 yılında da gasp edilen
haklarının tamamını alarak zafer kazanacaklarını ifade etti. Ve bu zaferi işçi
sınıfına armağan edeceklerini belirtti.
Neo Trend Direnişçisi Mehmet
Bilal Doğan ise yaptığı konuşmada,
2021 yılının kendileri için mücadele
yılı olduğunu belirterek 2022 yılında
da mutlaka zafer kazanacaklarını vurguladı. Nakliyat-İş Sendikası ile birlikte mücadele etmenin Uzel Makina
İşçileriyle birlikte olmanın onurunu
yaşadıklarını belirtti.
Sendikamız Genel Başkanı Ali
Rıza Küçükosmanoğlu, saatler tam
00.00’ı gösterdiğinde yani yeni yılın
ilk anında bir açıklama gerçekleştirdi.
Küçükosmanoğlu konuşmasına aylardan yıllardan beri mücadele eden

cefakâr Uzel Makina ve Neo Trend
İşçilerini selamlayarak başladı. Genel
Başkanımız, dünyanın her yerinde yapılan yeni yıl kutlamalarına Parababalarının lüks ve şatafat içinde, Kanarya

adaları gibi yerlerde girerken sendikamızın hakları için direnen, mücadele
eden işçi kardeşlerimizle birlikte girdiğini ifade etti.
Uzel Makina ve Neo Trend Direnişlerinin aslında tüm Türkiye İşçi Sınıfı adına sürdürüldüğünü ifade eden
Genel Başkanımız bu mücadelenin
aynı zamanda örneğin MESS’e karşı
direnen, grev aşamasına gelen metal
işçileri adına, Bel Karper İşçileri adına,
kısacası hak mücadelesi yürüten tüm
işçiler adına sürdürüldüğünü ifade etti.
Genel Başkanımız, bu mücadelenin bir
taraftan Parababalarının hak gasplarına
karşı, bir taraftan da sarı sendikacılığa
karşı yürütüldüğünü belirtti. Sendika
olarak birçok yeni yıla direniş ve grev
alanlarında girdiğimizi ifade eden

Nakliyat-İş’ten:

Pegasus Havayolları’nda Örgütlenme Mücadelemiz,
İşten Atılmalara karşı Hukuk Mücadelesi olarak
Mahkemelerde de devam ediyor

Baştarafı sayfa 20’de
Mahkeme
önünde
sloganların
atılması üzerine polis gözaltı işlemi
başlatırım diyerek slogan atılmasını
engellemeye çalıştı. Duruşmada tanıklar
dinlendi ve davalar ileri tarihlere
ertelendi.
Duruşmanın ardından Adliye önünde
işten çıkarılan Pegasus çalışanları, Genel
Başkan’ımız Ali Rıza Küçükosmaoğlu
ve sendika yöneticilerimizin de katılımıyla bir basın açıklaması yapıldı.
Başsavcılığın tamamen keyfi bir şekilde Adliye sınırları içerisinde açıklama
yapılmasına tek taraflı yasaklamış olması sebebiyle polis açıklamaya müdahale etmiştir. Polis müdahalesi sırasında
Sendikamız Genel Sekreteri yaka paça
alınmıştır. Kararlı tutumumuz ve tepkilerimiz sonucunda Genel Sekreter’imiz
bırakılmıştır. Tüm engellemelere rağmen
Adliye dışında bir açıklama yapılmıştır.
Sloganlarla Başlayan açıklamada

Genel Başkan’ımız bir konuşma yaptı.
Küçükosmanoğlu, Polisin ve Başsavcılığın anayasaya aykırı bu tutumunu
protesto ettiğimizi belirterek başladı konuşmasına.
Küçükosmanoğlu, Pegasus’ta sendikamıza üye oldukları için işten çıkartılan
çalışanların ve işe devam eden tüm Pe-

gasus çalışanlarının mücadelesinin hukuk alanında da örgütlenme alanında da
devam edeceğini belirtti.
Küçükosmanoğlu açıklamasınd, yapılan her türlü engellemelere rağmen
Pegasus’un sendikalı DİSK’li Nakliyat-İş’li olacağını vurguladı.
İşten atılan Sendikamız üyesi Ser-

Nakliyat-İş’ten:

Yağma Yok,
Tazminatlarımızı Gasp Ettirmeyeceğiz!

Parababalarının İşçi Düşmanlığına,
Sarı Sendikacılığa Karşı
Uzel Makina İşçilerinin Mücadelesi Sendikamız Öncülüğünde Devam
Ediyor
Uzel Makine Direnişçileri mücadelelerine kararlılıkla sahip çıkmaya
devam ediyor. Uzel Makine Direnişçilerinin Sendikamız öncülüğündeki mücadelesi, devam
edecek ve kazanan Uzel Makine
İşçileri olacak.
Uzel Makine İşçileri, 14 yıldır haklarını arıyorlar, 37 aydır
sendikamız öncülüğünde eylem
yapıyorlar ve bugün Direniş Çadırında 457. Günlerini geride bırakıyorlar.
05.12.2021 Pazar günü Direnişçi
İşçiler Uzel Makine Direniş Çadırı’ndaydı. Burada bir eylem gerçekleştirdik. Eyleme Genel Başkanımız ve sen-

dika 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 mücade-

Küçükosmanoğlu, bu durumdan onur
duyduğumuzu ifade etti.
Genel Başkanımız yeni yıl için verdiği mesajda ise 2022 yılının, patronların ve Parababalarının sömürüsüne
karşı daha fazla direniş ve mücadelenin örgütlendiği, direnişlerin zafere
ulaştığı bir yıl olmasını dilediğimizi
belirtti. 2022 yılının Uzel Makina İşçilerinin, Neo Trend İşçilerinin zafer yılı
olacağının altını çizen Küçükosmanoğlu, hem Uzel Makina Direnişinde
hem de Neo Trend Direnişinde çeşitli
kazanımların yaşandığını, eninde sonunda zaferle sonuçlanacağını söyledi.
Yeni yılda hak mücadelesi veren tüm
işçilerle dayanışma içerisinde olmaya
devam edeceğimizi dile getiren Genel
Başkanımız, sarı sendikacılığa karşı
gerçek İşçi Sınıfı sendikacılığını kararlıca yürüteceğimizi vurguladı.
1196 gündür mücadele eden, direnen Şanlıurfa Polçak Direnişçilerini,
Milas Kömürcüoğlu’nda 594 gündür
mücadele eden sendikamız üyesi direnişçileri de selamlayan Küçükosmanoğlu, 2022 yılının tüm dünya İşçi Sınıfı ve dünya halkları için Kapitalizme
karşı, Emperyalizme karşı, Sömürgeciliğe karşı bir zafer yılı olmasını dileyerek konuşmasını sonlandırdı.
Direniş Çadırında karşıladığımız
yeni yılda Halkın Kurtuluş Partisi ve
Umut Sen de sendikamızı ve direnişçi
işçileri yalnız bırakmadı.
Yeni yılın ilk dakikalarında hep bir
ağızdan coşkulu bir şekilde atılan sloganlarımızla 2021’in son, 2022’nin ilk
eylemini sonlandırdık. 01.01.2022

Nakliyat- İş Sendikası
Genel Merkezi
kan Babacan konuşmasında İşgalse
İşgal, Direnişse Direniş, Mahkeme ise
Mahkeme sonuna kadar mücadelemiz
sürecek, Pegasusa sendika girecek başka
yolu yok, dedi.
Genel Başkan’ımızın ardından
Sendikamız Avukatı Av. Halil Ağırgöl
bir açıklama yaptı.
İşçiler Nakliyat-İş sendikasına üye
olduğu için hukuksuz bir biçimde işten
atıldı. Aynı hukuksuzluğu bir kez daha
burada basın açıklaması yaparken polisin
keyfi müdahalesiyle yaşadık, dedi.
Ağırgöl, İşçi Sınıfı mücadelesinin
ve Pegasus çalışanlarının haklarını er
geç alacaklarını vurguladı. Sendikal
nedenlerle işten çıkarılan Pegasus
İşçilerinin
mücadelesinin
zaferle
sonuçlanacağını belirtti.
Pegasus’ta İşten Atılmalara Son!
Pegasus’tan Atılanlar İşe Geri
Alınsın!
Sendika Haktır Engellenemez!

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi
lenin zaferle sonuçlanacağını söyledi.
Bektaş konuşmasında mücadelenin
birlik beraberlik, inanç ve kararlılıkla
kazanılacağının 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
patronlardan kalmayacak” dedi.
Uzel Makina İşçileri açıklamadan sonra Kızılay Kan Merkezinden gelen araçta Kan Bağışında bulundu.
Yapılan konuşmaların arkasından eylemimiz sloganlarla son
buldu.
06.12.2021

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

Eskişehir’de eylem:
Artık Yeter! İnsanca Yaşamak İstiyoruz!
Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!

Baştarafı sayfa 20’de
Asgari Ücret Tespit Yönetmeliğinde
de bu çerçeve ortaya konulmaktadır.
Yönetmelikte “Asgari Ücret işçilere
normal bir çalışma günü karşılığı
ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim,
sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu
ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden
asgari düzeyde karşılamaya yetecek
ücrettir” denmektedir. Yönetmelikteki bu
kriterlere de hiçbir dönem uyulmamıştır,
dedi.
* Vergide Adalet İstiyoruz!
* Servetin ve Gelirin Paylaşımında
Adalet İstiyoruz!
* Asgari Ücret Sefalet Ücreti

Olmasın 6800 TL Net Olsun!
* İnsanca Yaşamak İstiyoruz!
* Asgari Ücretten Vergi Kesilmesin!
* İşçilerin, Emekçilerin Gelir
Vergisi %10’de Sabitlensin!
gibi birçok taleplerimizi haykırdık.
Ve bu taleplerimiz içinde sadece Aralık
ayında ya da asgari ücretin belirlendiği
bu dönemde değil sürekli mücadele
içindeyiz, dedi. Bunun içinde mücadele
her alanda mücadele ediyoruz.
Eylem, başladığımız gibi sloganlarla
son buldu. 10.12.2021

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!
Baştarafı sayfa 20’de
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.
Mehmet Bilal, 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 iş-

çilerin haklarını istifa ettiği gerekçesiyle
vermezken kendisinin varlık içinde yaşamını sürdürdüğünü belirtti.
Direnişçi işçi Mehmet Bilal’in konuşmasından sonra alkışlarla AVM içinden AVM önüne geçildi. Burada da 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 işçilerinin 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

Nakliyat-İş’ten:

Reysaş Avukatının, kendisine
“Avukat Müsveddesi” denildiği için açılan Hakaret
Davasında, sendikamız Genel Başkanı,
Haklı Eleştirileri sebebiyle Yargılanırken Beraat etti

Baştarafı sayfa 20’de
Bu kanun düşmanlığı ve işçi düşmanlığı baskılarının bir bölümünü de, işverenin sözde avukatı kimliğini kullanan kişi,
üstelik doğrudan işçilere sendikada istifa
baskı ve tehdidi kurarak uygulamıştı.
Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza
KÜÇÜKOSMANOĞLU da, bu kişinin,
kutsal avukatlık mesleğini kötüye kullanması sebebiyle hem baroya şikâyet etmiş,
hem de haklı eleştirilerini iletmiş, konuyla ilgili basın açıklamasında kendisinden
“Avukat Müsveddesi” olarak bahsetmişti.
Reysaş avukatı, “Avukat müsveddesi” sözü üzerine Genel Başkan’ımız
hakkında şikâyetçi olmuş, Başkan’ımızın kanunsuz eylem yaptığı ve sermaye
düşmanı olduğu kamuoyunca da bilindiği
yönündeki ithamını da şikâyet dosyasına
eklemiştir.

Sözde avukatın şikâyetiyle Eskişehir
Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan
Genel Başkan’ımız, bu davadan Beraat
Etmiştir.
Duruşmada hazır bulunan sendikamız avukatlarından Doğan Erkan, avukatlık mesleğinin yasal ve etik sınırlarını
anlattıktan sonra, bu sınırları aşarak meslek disiplin kurallarını ihlal eden kişinin,
yapılan eleştirilere katlanmak zorunda
olduğunu anlatan savunmasından sonra,
sarf edilen kelimelerin de sert eleştiri
kapsamında kaldığı gerekçesiyle beraat
kararı verilmesini talep etmiş, Mahkeme
de Genel Başkan’ımızı anılan suçlamadan beraat ettirmiştir.
İşçi Sınıfının haklarını arama mücadelemiz, her meşru alanda ve biçimde
sürecektir. 10.12.2021
DİSK/Nakliyat-İş Genel Merkezi

Dolarla Tefeci-Bezirgân Vurgunu
Hüseyin Ali

T
Nakliyat-İş’ten:

Bir yeni yıla daha direnişlerle,
direniş çadırında girdik
2022 yılına Uzel Makina ve
Neo Trend Direnişçileriyle birlikte
Uzel Makine Direniş Çadırında girdik

Nakliyat-İş’ten:

Pegasus Havayolları’nda Örgütlenme Mücadelemiz,
İşten Atılmalara karşı Hukuk Mücadelesi olarak
Mahkemelerde de devam ediyor

Nakliyat-İş’ten:

Eskişehir’de eylem:
Artık Yeter! İnsanca Yaşamak İstiyoruz!
Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!

B

irçok yeni yıla bir ya da birden
fazla direnişle, bizzat direnişçilerle birlikte direniş çadırlarında girmeyi
gelenek haline getiren sendikamız, bu
yıl da geleneği bozmadı.
2022 yılına Sendika Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendika yöneticilerimiz, Uzel Makina ve
Neo Trend Tekstil Direnişçilerini katılımıyla, Parababalarının hak gasplarına
ve sarı sendikacılığa karşı direnen Uzel
Makina İşçilerinin 482 gündür nöbet
tuttukları Direniş Çadırında girdik.
Gece saat 23:00’te Uzel Makina
Direniş Çadırında çok sayıda direnişçi işçiyle bir araya geldik. Saat
24:00’e kadar “Yaşasın Uzel Makine Direnişimiz”, “Yaşasın Neo Trend
Direnişimiz”,
“İşçiyiz,
Haklıyız,
Kazanacağız”, “Yaşasın Sınıf Dayanışması”, “Kahrolsun Sarı Sendikacılık”,
“İşgal Grev Direniş Yaşasın Nakliyatİş” gibi çeşitli sloganlar atıldı. 19’da

S

endikamız 2021 yılının ilk aylarından itibaren Pegasus Havayolları’nda
sendikal örgütlenme çalışması başlatmış
ve önemli sayıda işçi sendikamıza üye
olmuştur. Ancak Pegasus işvereni örgütlenmeyi engellemek ve işçileri sendikadan vazgeçirmek için farklı kıdem ve
pozisyonlarda çalışan, 80’i sendikamız
üyesi toplam 106 çalışanı hiçbir gerekçe
göstermeden işten atmıştır.
İşten çıkartılan üyelerimiz adına
sendikamız tarafından “İşe İade Davaları” açılmıştır. 15.12.2021 Çarşamba
günü İstanbul Anadolu Adliyesinde açılan davaların ilk duruşmaları İstanbul
3. İş Mahkemesinde görüldü. Genel
Başkan’ımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu
ve sendika yöneticilerimiz işten atılan
50’nin üzerindeki Pegasus İşçisiyle bir19’da
likte duruşmaya katıldı.

endikamız yöneticileri ve Sarp
Lojistik’te çalışan üyelerimizle
birlikte 10 Aralık 2021 Cuma günü
saat 09.00’da Sarp Havacılık Lojistik
önünde kitlesel basın açıklaması
gerçekleştirdik.
Sendika olarak yöneticilerimiz ve
örgütlü olduğumuz Sarp Lojistik’te
çalışan
üyelerimizle
birlikte
taleplerimizi dile getirdik.
Sarp Havacılık Lojistik Önünde ki
basın açıklamasını Sendikamız Anadolu
Şube Başkanı Ali Özçelik yaptı.
Ali
Özçelik
konuşmasında;
Ülkemizde hiçbir dönem Asgari
Ücretin tespitinde uluslararası kriterlere
uyulmadığını vurguladı.
Asgari Ücret sefalet ücreti olmamalı,
işçinin ailesi ile insan onuruna yaraşır
bir yaşamı asgari koşullarda sağlayacak
ücret olmalıdır.
19’da

Nakliyat-İş’ten:

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

Reysaş Avukatının, kendisine
“Avukat Müsveddesi” denildiği için
açılan Hakaret Davasında, sendikamız
Genel Başkanı, Haklı Eleştirileri
sebebiyle Yargılanırken Beraat etti

endikamızın 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.
19’da

zid İslamı budur. Ama bugünkü Din
Bezirgânları kısa sürede gelmedi. Eski
Din Bezirgânlarının devamcısıdırlar.
Tefeci-Bezirgân Sınıfı, 1950’den
beri iktidarda. Finans Kapital+Te-

rek, hiç üretmeden, havadan gelir elde
eder.
Üstyapıda ise Ortaçağcıdır, şeriatçıdır. İrticanın temel dayanağı ekonomik sınıf Tefeci-Bezirgânlıktır. Dini
pek ustalıkla silah olarak kullanır. Bu
yüzden, din kutsal silahıyla, kitleleri
Allah ile aldatarak sömürüsünü sürdürür.
Tefeci-Bezirgân Sınıfın belki de
en büyük çelişkisi budur. Dini kullanır
ama dinin gereklerine uymaz. Dince
faiz yasaktır ama faizi en acımasızca
kullanır. Bunun için faiz sömürüsünü
kitaba uydurması gerekir. Sonuçta kitabı tahrif eder. İşine göre yorumlar yapar. Bugün yaşadığımız Muaviye-Ye-

feci-Bezirgân ortaklığı olarak… Finans-Kapitalin Anadolu’da hem siyasi,
hem ekonomik ayaklarını oluşturur.
Tefeci-Bezirgân Sınıf, yaklaşık 20
yıldan beri partisi AKP ile Türkiye’yi
yönetiyor. Finans-Kapital ile ekonomik ortaklığı devam etse de siyasette
Ortaçağcı, şeriatçı dayatmalarını sürdürüyor.
Tefeci-Bezirgânlığın en önemli
özelliği vurguncu oluşudur. Özellikle
faiz oyunlarını pek iyi becerir, pek iyi
oynar. Bu sınıfın binlerce yılın deneyimiyle belki de en iyi bildiği iştir faiz
oyunları... Son birkaç ayda bunu yaşa16’da
dık.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak yeni yıla
Direnişçi Kardeşlerimizle,
Uzel Direniş Çadırında girdik

S

Nakliyat-İş’ten:

S

efeci-Bezirgânlık Antika bir Sınıf.
Altı yedi bin yıldan beri bu topraklara kök salmış. Sömürgen bir sınıftır.
Hiçbir şekilde üretim sürecinde yer
almaz. Ali’nin külahını Veli’ye giydire-

18’de
HKP’den:

Partimiz, Asgari Ücret Ortaoyununa
karşı bir kez daha alanlara çıktı

R

EYSAŞ İşvereni, işçilerin sendikal örgütlenme hakkını hiçe sayarak, üyemiz olan işçilere pek çok baskı
gerçekleştirdikten sonra, sendikal haklarında kararlıca duran üyelerimizi ise haksız olarak işten çıkarmıştı. 19’da

17-18’de

