
Ülkemiz yargısının AKP’nin hukuk bü-
rolarına dönüşmesi ile beraber artık Recep 
Tayyip Erdoğan hakkında söylenen en küçük 
söze soruşturmalar başlatılıp, davalar açılır 
oldu. Özellikle Genel Başkan’ımız Nurullah 
Ankut (Efe)’nin AKP’giller’in bütün vurgun-
larına, soygunlarına, kanunsuzluklarına karşı 
net, cepheden, gözünü daldan budaktan esir-
gemeyen sözleri ve sert eleştirilerinden dolayı 
AKP’giller’in Reisi ve AKP’giller’in Hukuk 
Bürosuna dönüştürülmüş Yargı jet hızıyla Ge-
nel Başkan’ımız hakkında soruşturmalar baş-
latıp, davalar açmaktadırlar.

Son sözümüzü ilk baştan söyleyelim: 
Partimizin Genel Başkanı Nurullah 

Ankut (Efe)’nin dediği gibi “Tayyip’in 
Diplomasızlığını, dolayısıyla da hiçbir 
meşruiyet taşımadığını; onun ‘Resmi 
Evrakta Sahtecilik’ ve ‘Nitelikli Dolan-
dırıcılık’ suçu işlediğini, bir mücrim 
olduğunu, sonunda herkesin kesince 
görüp anlayacağı şekilde ortaya çıka-
racağız, ortaya koyacağız.”

AKP’giller, tarlaya akın eden 
kımıl sürüleri gibi ülkenin 

bütün ekonomik değerlerine 
iktidara taşındıkları günden 
bugüne akın ediyorlar. Özellikle 
Laik Cumhuriyet’in mirası bütün 
değerlere karşı seferberlik ilan 
ettiler, saldırıyorlar, yağmalıyorlar, 
peşkeş çekiyorlar. Kısacası ülkenin 
hazinelerini yok ediyorlar. 

“Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 
yapılacak ilk seçimlerde seçime ka-
tılma hakkına sahip olan partileri 
açıkladı. YSK’ye göre 24 si-
yasi parti, yapılacak se-
çimlere katılabilecek 
yeterliliğe sahip 
olarak belirlen-
di.”

K a m u o y u -
na böyle yansıdı 
YSK’nın bu açık-
laması. Ve gerçek 
Muhalefet Partisi 
olan, Halkımızın 
HKP’li Dayı’sının Par-
tisi HKP bir kez daha yapı-
lacak ilk seçimlerde, seçimlere 
girecek partiler arasında gösterilmiyor. 
Üstelik Partimiz Seçim Mevzuatında 
yer alan bütün yasal koşulları sağladığı 
halde bu hakkı, bir kez daha hukuksuz 
ve kanunsuz bir şekilde çiğneniyor.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan 
Yerel Seçimlere, daha sonra da 7 Ha-
ziran 2015 Milletvekili Genel Seçimi 

ile 1 Kasım 2015 tarihindeki 
Milletvekili Erken Se-

çimlerine 550 mil-
letvekili adayı ile 

katıldı Partimiz. 
Katıldığımız bu 
seçimlerdeki ör-
gütlendiğimiz İl 
sayısı da 44’tür.

P a r t i m i z ; 
Haziran 2015 se-

çimlerinde 60 bin 
396 oy ve binde 1.3 oy 

oranı ile 20 parti arasında 
11’inci parti olurken, aynı yıl Ka-
sım’da tekrarlanan seçimde ise oy-
larını artırarak 83 bin 57 oy ve bin-
de 1.7 oy oranı ile 16 parti arasında 
9’uncu parti olmuştur.
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Modern-Antika
Parababalarının 
yarattığı Türkiye

HKP’den:

Partimiz, Limanlarımızın yerli-yabancı
Parababalarına peşkeşini yargıya taşıdı

HKP’den:

Tayyip Erdoğan’ın Diploma Sahteciliğinin
peşini bırakmıyoruz

2’de 2’de

11’de

10’da

HKP’den:
Partimiz; alenen 

hırsızlık yapın, hazineyi 
yağmalayın, rüşvet olarak 
dağıtın, diyen Ortaçağcı 

Şevki Yılmaz hakkında suç 
duyurusunda bulundu

HKP’den:

Partimiz,
Laiklik düşmanı, 
Hilafet Özlemcisi 

İmam hakkında suç 
duyurusunda bulundu

HKP’den:

Genel Başkan’ımız 
Nurullah Ankut (Efe)’nin 

Eşi Hacer Ankut (Efe) 
Yoldaş’a “Cumhurbaşkanına 
Hakaret”ten açılan davanın 

ilk duruşması görüldü

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut (Efe), 
kendisini yargılamaya cüret edenleri yargılamaya devam ediyor!
HKP’den:

Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut (Efe)’ye
“Recep Tayyip Erdoğan’a Hakaret”ten soruşturma üzerine soruşturma!

Cevabı Net: Bizi korkutamazlar, yıldıramazlar, vazgeçiremezler!

Halkın Kurtuluş Partisi:
Ne yaparsanız yapın

Halkımızla buluşmamızı engelleyemeyeceksiniz!
Eninde sonunda yenileceksiniz!

13’te

11’de

11’de

13’te

HKP’den: 
Cemaat yurtları da 

tarikat evleri de derhal 
kapatılmalıdır!

Enes Kara’nın hesabını 
soracağız!

AKP’giller’in Seçim Bürosuna dönüşen YSK,
bu ülkenin en Vatansever, en Halksever Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi’ni
Tam Kanunsuzluk yaparak, bir kez daha

seçimlere katılacak partiler arasında göstermiyor

Köpek Toplatıcı, Dil Koparıcı 
ve muhaliflerine “cinsi cibil-

liyeti bozuk”, “köpekler”, “anır-
sanız da anırmasanız da” gibi ağza 
alınmayacak küfürler savurucu 
Kaçak Saraylı Hafız’ın son saldırı-
larından biz de 
payımızı alıyo-
ruz…

Bunca kü-
fürbaz olma-
sına rağmen, 
kendisine gık 
diyeni ya gece 
baskınlarıyla 
yaka paça gö-
zaltına aldırıyor (Sedef Kabaş ör-
neğinde olduğu gibi) ya da açtırdı-
ğı zincirleme davalarla yıldırmaya, 
sindirmeye çalışıyor.

Mesela son 40 gün içinde bize de 
sekiz dava açtırdı, TCK 299’dan. 

Yani “Şahsı”na hakaret ettiğimiz 
suçlamasıyla. Olsun…

Fakat bu hafız, zulmünü in-
sanlar ve doğayla sınırlı tutmadı, 
bildiğimiz-tanık olduğumuz gibi. 

Garip, çaresiz, 
korunmasız, ar-
kasız, sahipsiz 
Sokak Köpekle-
rine de yöneltti. 

Taşa betona 
kesmiş, mer-
hamet yoksunu 
insanlarla dolu 
sokaklarda, kor-

ku dolu bakışlarla dolaşıp birkaç lok-
malık bir şeyler bulup hayatta kala-
bilmek ve nesillerini sürdürebilmek 
derdindeki zavallı, kadersiz Sokak 
Köpeklerine yöneltti zulmünü. “Top-
layın şunları” dedi…

Başyazı

8’de

Ve vicdan, ve insan ve de Köpek Toplatıcı, 
Dil Koparıcı…

4’te 5’te 6’da 7’de 12’de

AKP’giller ve 
Reisleri gidiciler. 

Gidecekler!..

Vatandaşa açtırdıkları 
davalar yetmiyor;

bir de mahkemeleri
tehdit ediyorlar

Değerli Öğretmenlerimiz; 
hiç unutmayalım: 

Sınıflarımız bizimdir!

Kapitalizm 
koşullarında çalışmak

eziyettir, çiledir



İşte bunu başarabilmek, Tayyip 
Erdoğan’ın diplomasızlığını tüm hal-
kımızın gözleri önüne sürebilmek için 
durmadan, dinlenmeden, bıkmadan, 
usanmadan, korkmadan mücadele edi-
yoruz. AKP’giller’in kendi mahkeme-
lerinde, Tayyip Erdoğan’ın diploma-
sızlığını ortaya çıkarmak için çabalı-
yoruz.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak Tay-
yip Erdoğan’ın diploması ile ilgili en 
son yaptığımız başvuru, Marmara Üni-
versite tarafından diplomanın “kişisel 
veri” olması gerekçesi ile reddedil-
mişti. Bunun üzerine parti olarak Bilgi 
Edinme ve Değerlendirme Kuruluna 
başvurmuş ve diplomanın tarafımızla 
ve kamuoyuyla paylaşılmamasına iti-
raz etmiştik. Ancak bu itirazımız Bil-
gi Edinme ve Değerlendirme Kurulu 
tarafından da reddedilmişti. Diploma 
meselesinin ülkemiz için masayı devi-
recek soru olduğunu bildiğimizden do-
layı bu redde karşı da İdare Mahkeme-
sinde dava açtık. Ancak bu açtığımız 

dava da yine diplomanın “kişisel veri” 
olması sebebiyle reddedildi. AKPgil-
ler’in yargısının diploma talebimizi 
reddetmesine karşın mücadele etmek-
ten bir adım dahi geri durmayan, bu 
mücadeleden vazgeçmeyen Partimiz 
şimdi de bu redde karşı istinaf yolu-
na giderek davayı Ankara Bölge İdare 
Mahkemesine taşıdı.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
gerçeklerin ortaya çıkmasını er geç 
sağlayacağız. Ve Tayyip Erdoğan’ın 
diplomasının sahte olduğunu ortaya çı-
kardığımız anda Genel Başkan’ımızın 
dediği gibi;

“Böylelikle tüm halkımız onun 
Kamu Makamlarını kanunsuz bir yol-
la işgal etmiş olduğu yıllarda, yani 
1994’ten bu yana ve şu ana dek attı-
ğı bütün imzaların boş olduğunu, çöp 
olduğunu, yok hükmünde olduğunu 
görecek, anlayacak… Gerisiniyse Ta-
rafsız ve Bağımsız, emri sadece ya-
salardan ve vicdanından alan Gerçek 
Mahkemeler halledecek.”

Halkın Kurtuluş Partisi olarak dip-

loma meselesinin peşini bırakmaya-
cağız. AKP’giller’in tüm yalanlarını, 
oyunlarını ve sahteliklerini ortaya çı-
karacağız.

Başvuru sonrası Partimizin İstan-
bul İl Yöneticisi Av. Doğan Zafer 
Çıngı’nın yaptığı açıklama aşağıdadır:

***
Halkın Kurtuluş Partisi olarak Tay-

yip Erdoğan’ın diploma meselesinin 
peşini bırakmıyoruz. 

Bizce Tayyip Erdoğan’ın diploma 
meselesi kişisel veri değildir. Tüm 
halkımızla paylaşılması gereken genel 
bir bilgidir. Bir ülkenin Cumhurbaş-
kanının diplomasının olup olmadığı, 
sadece o kişiyi veya o kişinin okudu-
ğu iddia edilen okulları değil, herkesi 
ilgilendirmektedir.

Partimiz yıllardır bu diploma me-
selesi için mücadele veriyor ve mü-
cadelesini de sürdürecektir. Ne olursa 
olsun, hangi şartlar önümüze gelirse 
gelsin; bu mücadelesinden vazgeçme-
yecektir.

HKP olarak yaptığımız istinaf baş-
vurusunun sonuna kadar takipçisi ola-
cağız.

10 Ocak 2022

HKP Genel Merkezi

Partimiz kurucularından, 20 Ocak 
2006 günü bedence aramızdan ayrı-

lan Necla Kıran Yoldaş’ımızı mezarı ba-
şında andık.

Anma etkinliği Necla Kıran Yol-
daş’ın, kendisini İnsanlığın Kurtuluş 
Mücadelesine adayan her devrimcinin 
sahip olması gereken inanç, sevgi, mer-
hamet dolu yüreğine olan özlemle, bütün 
devrim şehitlerimiz için saygı duruşu ile 
başladı. Saygı duruşunun ardından Necla 
Kıran Yoldaş’ımızın mücadelesini anlat-
mak için HKP Ankara İl Yöneticisi Meli-
ha Kuşçu Yoldaş’ımız bir konuşma yaptı.

Meliha Kuşçu Yoldaş’ımızın yaptığı 
konuşmayı aynen yayımlıyoruz:

Yüreği sevgi dolu, mücadelesine 
sonsuz bağlı Necla Yoldaş’ımız kavga-
mızda yaşıyor, kavgamızda yaşayacak!

Canımız Necla Yoldaş’ımız, çok 
genç yaşta, en üretken çağında aramız-
dan bedence ayrılalı 16 yıl oldu bugün 
ne yazık ki! Ne kadar uzun, bir o kadar 
da kısa bir zaman! Geçmişe uzansak el-
lerimizle tutuyoruz sanki güleryüzünü, 
canyoldaşlığını... Her an, her gün, her 
yıl daha da özlüyoruz o sıcacık bakışı-
nı, o içten kol kanat gerişini... Kuşkusuz 
yokluğu aramızdan bedence ayrılan tüm 
yoldaşlarımız gibi, en derin sızı bıraktı 
yüreklerimizde...  Çok büyük eksiklik 
mücadelemizde! Yerlerini doldurmak im-
kânsız. Ama sen Necla Abla’mız, Necla 
Yoldaş’ımız mücadelemizde yaşamaya 
devam ediyorsun. Halkımızın ve insan-
lığın gerçek sosyal kurtuluşuna giden bu 
kutlu yolda ölümsüzleştin çoktan! Ne 
mutlu sana ve mücadeleden bir an ol-
sun düşmeden aramızdan ayrılan tüm 
diğer yoldaşlarımıza!

Necla Yoldaş’ımız insan, hayvan, 
bitki, doğa sevgisinin ve mücadele-
ye sonsuz bağlılığın billurlaşmış bir 
örneğiydi yoldaşlar! Bu özellikler bir 
devrimcide olmazsa olmaz, en güzel ni-
teliklerdir. Bu nedenle dünyada tek emsal 
olarak Parti Programımızda ayrıntılı yer 
verdiğimiz ana unsurdur, Halk İktidarı-
nı Sevgi Üzerine Kurmak...

Necla Yoldaş’ımız sınırsız bir sevgi-
ye doğalında sahipti ve tüm yoldaşları-
na bunu göstermekten çekinmezdi. Tüm 
ilişkilerini sevgi ile harmanlardı.  Yine 
mücadelemize sonsuz bağlılık içindey-
di. Ölmeden hemen önceki vasiyeti par-
ti bayrağımıza sarılarak uğurlanmaktı 
yoldaşlar! Tek güvenli sığınağıydı mü-
cadelemiz, kurucularından biri olduğu 

partimiz. Bu nedenle bu kahrolası kanser 
düzeni onu bedence aramızdan aldığında 
hiç düşünmeksizin bayrağımızla sarma-
lanmak istemişti!

Kendini ispatlamak için asla çaba 
harcamazdı, buna ihtiyacı yoktu, zaten 
hemen anlardınız: O beyni ve yüreği 
dolu bir insandı. Kendisine, Partimizin 
kuruculuğu teklif edildiğinde hastalı-
ğından kaynaklı bu onurlu görevin ge-
reğini yerine getirip getiremeyeceğin-
den endişe etmişti. Ben hak ediyorum, 

bana verilmeliydi zaten, doğal bir öne-
ri diye düşünmemişti. Başka görevle-
rinde de Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın 
dediği gibi; ne istemişti o görevleri ne de 
kendisine verildiğinde geri durmuştu.

Görevlerini yerine getirirken Necla 
Yoldaş, paylaşımcıydı, karşısındakini 
güdüleyiciydi, cesaretlendiriciydi.

İyi bir dinleyiciydi, çözüm üret-
mek için dinlerdi, sorunu çözmek için 
çabalardı. Sizinle üzüldüğünü, sizinle 
sevindiğini anlardınız.

Sözünü de söylerdi, eleştirisini de 
yapardı. Ama karşısındakini kırmak-
tan çok çekinirdi. Yüreğindeki adalet 
terazisiyle kimseyi incitmeden yapıcı 
eleştiriler sunardı.  

Haksızlıklar karşısında ise asla gö-
zünü kırpmaz, sessiz kalmazdı! Halk 
düşmanlarına karşı öfkesi dinmezdi!

Yüreği gibi evi de tüm yoldaşları-
na açıktı. Onun hoş sohbetiyle, samimi 
sofrasında hem karnını hem kalbini 
doyurmayan yoktu.

Peki Necla Yoldaş’ımızdan, Yoldaş-
larımızdan bize kalan ne olmalı değerli 
yoldaşlar?

Öncelikle devrimci mücadeleye 
sonsuz, sarsılmaz inanç… Partimize 
sonsuz bağlılık…

Yarım kalan mücadelesini devam et-
tirme ve bu mücadelede kararlılık…

Bugün mezarı başında bir kez daha 
söz veriyoruz, ant içiyoruz yoldaşlar! 
Yoldaşlarımızın bize emanet ettikleri 
bayrağı asla yere bırakmayacağız! O 
yüce dava ve bayrak ki Necla Yoldaş’ı-
mız gibi bizleri de son yolculuğumuzda 
sarsın, sarmalasın!

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Necla Yoldaş Ölümsüzdür!

20 Ocak 2022

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Bugün Yurtsever-Laik-Antiemper-
yalist gazetecilerden Uğur Mum-

cu’nun katledilişinin 29’ncu yıldönümü. 
Uğur Mumcu, Kontrgerilla tarafından 
24 Ocak 1993 günü Ankara’da Karlı 
Sokak’ta evinin önünde arabasına konan 
bombanın patlatılmasıyla katledilmişti. 
Kontrgerillacı alçaklar, Uğur Mumcu’yu 
öldürürsek unuttururuz sandılar ama ya-
nıldılar. Uğur Mumcu’yu Yurtseverler, 

Laikler, Antiemperyalistler, Demok-
ratlar unutmadı, unutturmadı. 

Kontrgerilla’nın bu katliamını la-
netlemek, Uğur Mumcu’yu anmak için 
24 Ocak Pazartesi günü saat 12.00’de 
Uğur Mumcu’nun katledildiği yerde 
toplandık. ADD, ÇYDD gibi kurumla-
rın da katıldığı eylemde Halkın Kur-
tuluş Partisi olarak biz de Antiemper-
yalist Kurtuluş Savaşımızın Önderi 
Mustafa Kemal’in kalpaklı resminin 
bulunduğu ve “Bağımsızlık Benim 

Karakterimdir” sözünün yazılı oldu-
ğu pankart ve dövizle alanda yerimizi 
aldık.

Uğur Mumcu Anıtı önünde, başta 
Uğur Mumcu olmak üzere Kontrgeril-
la’nın katlettiği Laik, Yurtsever bütün 
aydınlar ve devrimciler için 1 dakika-
lık saygı duruşu gerçekleştirildi. Ar-
dından Uğur Mumcu Anıtı’na karanfil-
ler bırakıldı, mumlar yakıldı. Yapılan 
basın açıklamasında Uğur Mumcu’la-
rın ölmeyeceği vurgulandı.

Yurtsever, Laik, Antiemperyalist 
Uğur Mumcu’yu unutmadık, unuttur-
mayacağız.

24 Ocak 2022

HKP Ankara İl Örgütü

En başta kendilerini iktidara taşıyan 
AB-D Emperyalistlerine, sonra yerli-
yabancı Parabalarına, sonra kendi 
avenelerine, babalarının malı gibi 
dağıtıyorlar.

AKP’giller ekonomiyi çökerttiler, 
Türk Lirasını pula döndürdüler, hiçbir 
alanda istikrar (vurgunda, soygunda, 
peşkeşte, kamu malını yağmalamada, 
emekçi düşmanlığında istikrar hariç) 
bırakmadılar. Hazineyi tam takır 
bırakınca gözlerini Limanlarımıza 
diktiler. AKP’gilller; öncesinde zaten 
“Özelleştirme”, “Kiralama”  adı 
altında yerli-yabancı şirketlere onlarca 

küsur yıl peşkeş çektikleri ve her biri 
amiyane tabirle para basan limanları, 
yeni çıkardıkları kanunla kira 
sürelerini 49 yıla uzatarak, katmerli 
peşkeş çekmiş oldular.

İşte partimiz; 11 Ocak 2022 Salı 
tarihli 31716 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan, 7350 sayılı Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun’un birinci maddesiyle; 
Kamunun kullanımında olması 
gereken Limanlarımızın 49 yıllığına 
yerli-yabancı şirketlerin kullanımına 
sunulmasını yargıya taşıdı. Bu peşkeşin 
kanunlaşma sürecinde sorumlu olan 
bütün AKP’giller avanesi hakkında suç 
duyurusunda bulundu.

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

Saygıdeğer Halkımız;
Limanlarımız AKP’giller 

tarafından yerli-yabancı şirketlere, 
Parababalarına peşkeş çekildi.

“Kıyılar, Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır.

“Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, 
deniz ve göllerin kıyılarını 
çevreleyen sahil şeritlerinden 
yararlanmada öncelikle kamu 
yararı gözetilir” şeklindeki Anayasa 
hükmü çiğnendi. Artık kıyılarımızda, 
sahil şeritlerimizde, Katarlıların, 
dünyada devletten en fazla ihale alan 
ilk 10 şirket arasında yer alan Beşli 
Çetenin yararı gözetiliyor.

Ne diyordu Mustafa Kemal 
Gençliğe Hitabesinde?

“Cebren ve hile ile aziz vatanın 
bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 
tersanelerine girilmiş, bütün 
orduları dağıtılmış ve memleketin 
her köşesi bilfiil işgal edilmiş 
olabilir. Bütün bu şeraitten daha 

elim ve daha vahim olmak üzere, 
memleketin dâhilinde iktidara 
sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve 
hatta hıyanet içinde bulunabilirler. 
Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi 
menfaatlerini müstevlilerin siyasi 
emelleriyle tevhit edebilirler.”

Mustafa Kemal önderliğinde 
Kuvayimilliyeci atalarımız işte bu 
gaflet, dalalet ve hıyanete karşı 
Kurtuluş Savaşı verdiler. Ve Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kuran bu yiğitler, 
yurtseverler, “bağımsızlık savaşıyla 
yeniden vatan yaptıkları bu toprakların 
dağına, taşına, ormanına büyük 
bir kıskançlıkla sahip çık”tılar, 
“Osmanlı’nın yabancı şirketlere 

tanıdığı ayrıcalıklara son 
ver”diler; “demiryollarını, 
limanları, madenleri, 
ormanları, her şeyi 
millileştir”diler.

Saygıdeğer Halkımız;
AKP’giller; Laik 

Cumhuriyet’in kuruluşuna 
hâkim olan kamulaştırma, 
millileştirme anlayışını 
tümden ortadan 
kaldırarak, Kamunun 
kullanımında olması 

gereken Limanlarımızı 49 yıllığına 
yerli-yabancı şirketlerin kullanımına 
sundular.

Yiğitlikler, Doğruluklar, 
Dürüstlükler Hareketi, Türkiye’nin 
Eneski İdeoloji Partisi Halkın 
Kurtuluş Partisi olarak;

Her biri Laik Cumhuriyet’in 
kazanımı olan,

Her biri Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kuran Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 
mirası olan,

Onların özverisi, mücadelesiyle 
kamuya mal edilen ulusal 
değerlerimize sahip çıkıyoruz. Bu 
ulusal değerlerimizi koruma, gelecek 
kuşaklara kamu malı olarak aktarma 
mücadelesinin bir parçası olarak, 
AKP’giller’in bu suçunu da yargıya 
taşıyoruz. Ülkenin ekonomisinin, 
geleceğinin ipotek altına alınması 
anlamına gelen bu kanunu hazırlayan, 
Meclisten el kaldırarak geçmesini 
sağlayan Milletvekilleri ve onaylayarak 
yasalaştıran AKP’giller’in Reisi 
hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma”, 
“Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarını 
işledikleri için bugün itibarıyla suç 
duyurusunda bulunduk.

Partimizin bu suç duyuruları;
Kuvayimilliyeci Atalarımızın, 

Ninelerimizin onurları dışında her 
şeylerini feda ederek yeniden vatan 
yaptıkları bu toprakların, dağına, 
taşına, ormanına, limanlarına 
büyük bir kıskançlıkla sahip çıkma 
mücadelesidir.

Şahsi menfaatlerini müstevlilerin 
siyasi emelleriyle tevhit edenlerin, 
Halkımıza, Tarihimize, Vatanımıza 
karşı suçlarını kayıt altına aldırma, 
Tarihe not düşme çabasıdır.
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HKP’den:

Tayyip Erdoğan’ın Diploma Sahteciliğinin
peşini bırakmıyoruz

HKP’den:
Yüreği şefkat, inanç, merhamet, sevgi dolu

Necla Kıran Yoldaş’ımızı,
bedence aramızdan ayrılışının

16’ncı yıldönümünde andık

HKP’den:
Katledilişinin 29’ncu yıldönümünde

Yurtsever, Laik, Antiemperyalist
Gazeteci Uğur Mumcu’yu andık!

Baştarafı sayfa 1’de

Baştarafı sayfa 1’de

Baştarafı sayfa 1’de
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HKP’den:

Partimiz, Limanlarımızın yerli-yabancı
Parababalarına peşkeşini yargıya taşıdı

Selam Olsun Bizden Önce Geçene! 
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Orhan AlpaySeren Küçükkafa Şahbaz



AKP’giller kamuya ait ne varsa, 
işçiye, çiftçiye, esnafa, üretici-

ye, kısacası emekçi halka yarar hangi 
Kamu Kurumu varsa hepsini kurut-
tular. Son ayların moda deyimiyle 
hepsine çöktüler. Gelir mi getiriyor; 
yerli-yabancı Parabalarının emrine 
sundular, yandaşlarına peşkeş çektiler. 
Halka doğru akması gereken akarla-
rı kendilerine çevirdiler. Ülkeyi ihale 
vurguncularının, arpalık vurguncuları-
nın, özelleştirme vurguncularının cen-
netine çevirdiler.

Dünyada kamudan en fazla ihale 
alan ilk beş şirket arasında yer alan ve 
“Beşli Çete” diye tabir edilen şirket-
lere ihale mevzuatına aykırı hareket 
ederek, karayolu ve demiryolu inşa-
atlarının ihalelerini sundular. İşte son 
günlerde gündeme gelen ve Beşli Çe-
te’nin elemanlarından Kalyon İnşaat’a 
ihale edilen, 6 milyar liralık vurgunun 
vurulduğu Bandırma–Bursa–Yeni-
şehir–Osmaneli Yüksek Standartlı 
Demiryolu Projesi İhalesi bu ihale-

lerden sadece biri. Partimiz bu vurgu-
nu vuranlar ve sorumluları hakkında 
suç duyurusunda bulundu.

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

***
Saygıdeğer Halkımız;
Kamuoyunun gündemine oturan 6 

Milyar Liralık İhale vurgunu bir kez 
daha gösterdi ki AKP; İşsizlik-Pahalı-
lık-Zam-Zulüm-Vurgun-Soygun-Yol-
suzluk-Hırsızlık-Hukuksuzluk-Kanun-
suzluk-Adaletsizlik demektir.

AKP’giller; Halkımızın bütün de-
ğerlerinin yerli-yabancı Parababaları-
na peşkeş çekilmesi, Kamu İhalelerine 
fesat karıştırılıp, yandaşların ihya edil-
mesi demektir.

Gelecek Kuşaklar AKP’giller’in 
dönemini bu nitelemelerle anacak ve 
bu dönem ülke tarihinin en karanlık 
sayfasına bu nitelemelerle yazılacak. 
Sayfanın en başına da Çıkar Amaçlı 
Organize Suç Örgütü AKP yazılacak.

Ama Gelecek Kuşaklar bu suç ör-
gütüne karşı mücadele eden Halkın 
Kurtuluş Partisi’ni de bu ülkenin en 
Vatansever, en Halksever Partisi olarak 
anacak. Tarih HKP’yi, AKP’giller ka-
ranlığına karşı bıkmadan, usanmadan, 
korkmadan, bilimin rehberliğinde, 
inançlı, kararlı mücadeleleriyle umut 
olan, karanlığı yaran ışık olarak sayfa-
larına yazacak.

Evet, bugün Bandırma–Bursa–Ye-
nişehir–Osmaneli Yüksek Standartlı 
Demiryolu Projesi ihalesinin alavere 
dalavereyle Kalyon İnşaat’a peşkeş çe-
kilerek, Kamunun 6 Milyar Lira tutarın-
da zarara uğratılmasını yargıya taşıdık.

Başta Tayyip Erdoğan olmak üze-
re, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, Eski Bakan Mehmet 
Cahit Turhan, Altyapı Yatırımları Ge-
nel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Kalyon 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Cemal Kalyoncu ve Kalyon Grup Yö-
netim Kurulu Üyeleri, Kamu İhale Ku-
rumu Başkanı Hamdi Güleç ve Kamu 
İhale Kurumu Üyeleri hakkında; “Ni-
telikli Dolandırıcılık”, İhaleye Fesat 
Karıştırma”, “Rüşvet”, “Görevi Kötü-
ye Kullanma” ve “Kamu Görevlisinin 

Suçu Bildirmemesi” suçlarını işledik-
leri için suç duyurusunda bulunduk.

Halkımıza, AKP’giller’in yarattığı 
ekonomik krizin faturası havale edi-
lirken, emekçilere yarım simit yiye-
rek, porsiyonlarını küçülterek krizin 
faturasını üstlenmesi tavsiye edilirken, 
yandaş şirketlere milyarların akıtılma-
sı insan olanın vicdanlarını yaralıyor. 
İşte Halkın Kurtuluş Partisi’nin Siyasi 
Mücadelesi ve Siyasi Mücadelesinin 
bir parçası olan Hukuk Mücadelesi 
vicdanlardaki bu yaralara pansuman 
oluyor.

Şuna inancımız tam: Eninde 
sonunda AKP’giller’in işledikleri ve 
HKP’nin kayıt altına aldırdığı bütün 
suçlarının hesabı; gücünü Hukuktan ve 
vicdanlarından alan Savcılar-Hakim-
ler tarafından Bağımsız Mahkemeler-
de sorulacak. Halkımıza ve bu ülkeye 
verdikleri zararın cezasını çekecek 
AKP’giller. İşte o zaman vicdanlarda 
açtıkları yaralar kapanacak.
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18.7.1966
“Bu yazı üstündeki tarihten de 

belli: 18.7.1966 günü yazılmış. Bu-
gün 1968 başı. Yazılanda yapılacak 
tek bir değişiklik görmüyorum. 

Dr. Hikmet Kıvılcımlı”

Duydunuz mu? (“Okudunuz mu?” 
demiyorum. Okuyanlara sözüm yok. 
Bizim yüzde doksan dokuz buçuk ki-
şimiz okumaz. Kulaktan kapar, işitir, 
duyar ancak. Onlara soruyorum:) İşit-
tiniz mi?

Sayın CHP (Halk Partisi)’nin say-
gıdeğer Genel Sekreteri (yani, Pa-
şa’dan sonra gelen en yetkili başı) Bay 
Kemal Satır şöyle buyurmuş:

“İçinde CHP’lilerin, şerefli ku-
mandanların, vatansever basın men-
suplarının buluduğu o listede imha 
edilecek insanların, vatan yolunda, 
millet yolunda hiçbir şeyden perva-
ları yoktur… Vb.”

Tehdide karşı meydan okumuş mu?
Mesele şu: İktidar partisinden 

(AP’den) bir yetkili, Amerikan casusu 
Albay Dickson’a bir liste vermiş. Ora-
da adı geçenleri “Nötralize” ettirmek 
istiyor, Amerikan casuslarına. Bunu 

Paşa’nın Milli Birlik Komitesi’nde-
ki sözcüsü Senatör Haydar Tunçkanat 
Büyük Millet Meclisi’ne okudu. Pa-
şa’nın partideki sözcüsü de yukarıki 
sözü ediyor.

AP’li casus “Nötralize” demiş. 
Bay Satır bunu Arapça “İmha” diye 
çeviriyor. Bu çeviride önce bir yanlış-
lık var: imha “yok etmek”tir. AP’deki 
casusun “Nötralize” sözcüğü, “Taraf-
sızlaştırma” anlamına gelir. “imha” 
yalın kat, kolay anlaşılan bir “yok et-
me”dir. “Nötralize” etmekte yok etmek 
de vardır ama yok etmekten çok, daha 
geniş, derin, korkunç anlamlar gizli-
dir. AP’de “güdücü” olan Amerikan 
casusları bunu bilemeyecek kadar toy 
Amerikalı efendilerin uşaklığını yap-
mıyorlar. Amerika deli mi “yok etsin?” 
O “Nötralize” etmeyi daha kârlı, çok 
yararlı bulur. Örneğin, Amerika Viet-
nam’ı “yok etmek” istemiyor, “Nötra-
lize” etmek istiyor. “Nötralize”, yani: 
Karın ağrısı diyemez hale getirmek!

“Vahşi”; düşmanını yok ederdi. 
Amerika; “medeni”dir: düşmanını yok 
edeceğine nötralize eder, elini kolunu 
bağlayıp sömürmek ister. Bu tıpkı, 
örümceğin ağına düşürdüğü sineği 
salyası ile örüp kendini savunamaz du-

ruma sokmasıdır. Ondan sonra, yavaş 
yavaş avının kanını emersin, gerekirse 
canını da alırsın. Nötralizenin içinde 
hepsi var. Amerika enayi değildir in-
sanları yok etsin. Sonra kimi çalıştıra-

cak? Kimi sömürecek? Kime mal satıp 
ödünç ve haraca bağlayıp kazık ata-
cak? Amerika insanları yok etse bütün 
milyarlarını denizin dibine atmış gibi 
olur. Bu söz, sahibinin, bütün davarla-
rını kılıçtan geçirip sonra, açlıktan öl-

meyi göze almasına benzer. Amerika o 
intiharı yapmaz. Amerikan milyarder-
lerine insan sürüsü lazım. Gerekince 
kârlarından biraz kısarak, “yardım” sa-
dakaları dağıtarak, insan davarını ço-
ğaltmak lazım. Yeter ki bu davar “nöt-
ralize” edilmiş bulunsun. Daha bin yıl, 
Amerika milyarderlerinin binbir tezatlı 
anarşik düzenini sürdürmek için ka-
fadan gayrimüsellah [silahsızlandırıl-
mış] “nötralize” insanlar çoğalsın.

E, mesele bu olunca azıcık eğri otu-
rup doğru konuşmayalım mı? Sonra 
Türkiye “nötralize” midir, değil midir?

Sivas Kongresinde rahmetli İttihat-
çı beyler ve hanımlar İstanbul’un “Li-
beral Batıcı” bezirgânlığı adına Türki-
ye’yi “Amerikan mandası” biçimin-
de “nötralize” etmeye pek yeltendiler. 
Olmadı. Olamazdı. Çünkü millet Sivas 
Kongresi’nden önce bir yol düşmana 
ateş açmıştı. Onun için Sivas Kongre-
si’nin “Amerika’dan heyet” çağırmak 
için aldığı karar o sıra meyve vereme-
di.

Ya Sivas Kongresi’nden 46 yıl son-
ra bugün işler ne âlemde?

Türkiye’nin bütün silahlı kuvvetle-
ri Kıbrıs meselesinde farkına varıldığı 
gibi, NATO’nun emrindedir.

NATO kimin emrinde?
Amerikan generali Lemnitzer’in…
Türkiye’nin bütün sahilleri 

19’uncu Yüzyıl’ın Çin limanlarında 
görülen “Exterritorilisme” ile (hariç-i 
ez memleket yani Türk kanunlarının 
işlemediği, Türk vatandaşının değil 
Bakanlarının bile kapısından içeriye 
salavatlı, salavatsız adım atamayaca-
ğı) Amerikan üsleri ile süslenmiştir. 27 
Mayısçılar bile Dündar Seyhan’ı Ame-
rika’ya rehin göndermeksizin “NA-
TO’ya, CENTO’ya sadığız” demeksi-
zin Menderes’i düşüremediler.

Bu ne demektir efendiler, beyler, 
paşalar?

Açıkçası Türkiye Amerika için 
“yok edilmiş” değil, haşa sadece “nöt-
ralize” edilmiştir. Aptal mıdır o kadar 
Amerikan Emperyalizmi 30 milyon 
nüfusu yok etsin? Nötralize etmiştir.

Tek başına Amerika Birleşik Dev-
letleri, tâ 3000 kilometre ötedeki uzak-
lardan, dışarıdan Türkiye içine öyle 
üç beş Dickson’la yahut beş altı yüz 
“Barış Gönüllüsü” ile yahut beş altı 
bin “Uzman”la hatta 6’ıncı Filo’nun 
gölgesinde elli altmış bin yabancı as-
kerle, 30 milyon Türk’ü nötralize ede-
bilir miydi?

Paşa gibi söyleyelim; “Hadi canım 
sen de…” Olmaz öyle şey. Olsa, Uzak-
doğulu Vietnam’da 6’ıncı Filo’nun altı 
misli önemde, 7’inci Filo ile yarım 
milyon yabancı en modern savaş aske-
ri ile uçaklar, füzeler, zehirli gazlarla 
birkaç milyonluk Vietnam milletini 
“nötralize” ederdi.

Öyleyse kim nötralize etmiş koca 
Türkiye’yi?

İşte konu budur. Bırakalım, yakayı 
ele verdiği için dangalaklığına “Okey!” 

deyip teşekkür borçlu olduğumuz Mr. 
Dickson’ları. İçimize bakalım. 30 
milyon Türk’ü yıllar yılıdır “nötra-
lize” etmiş bulunan Emperyalizmin, 
30 kapıkulunu nötralize etmesinden 
mi korkuyoruz? Böyle kaba şakalarla 
oyalanıp, büyük trajedimizi dikkatten 
kaçırmayalım. Eğer Dickson’a par-
makla gösterilen 30-40 “CHP’li” şe-
refli “vatansever” 30 milyon Türk’ün 
içindeyseler (ki öyle görünürler), çok-
tan “nötralize” edilmiştirler. Islanmışın 
yağmurdan korkusu olmamalıdır. Ne-
den şımşırık [sırılsıklam] olduğumuzu 
düşünüp yağmura, doluya göğüs gere 
gere karşı gelmeye çalışmalıyız. “Va-
tan yolunda, millet yolunda hiçbir 
şeyden pervamız yok.” İşe şunu itiraf 
etmekle başlayalım. Türkiye’yi bu hale 
getirenlerin başında CHP gelir. Pahalı 
ve lüks polis devleti ile köylüyü, kent-
liyi jandarma dayağından, memur yiyi-
ciliğinden tâ Emperyalizmin kucağına 
düşürünceye değin DP’lerin, AP’lerin 
kolları arasına atanlar en başta CHP 
ulularıdır.

CHP uluları geç de olsa, güç de 
olsa 30 milyon Türk arasında kendile-
rinin dahi “nötralize” (edileceklerini 
değil) edilmiş bulunduklarını anlama-
ları, vatan millet adına gösterecekleri 
en yerinde “pervasızlık” olur. Kimse-
nin kimseden “kan davası” güdeceği 
zamanda değiliz. Ne CHP’yi, ne de 
hatta DP’yi yahut AP’yi (öteki ufak-
lıklar bir yana) suçlamak aklımızdan 
geçmiyor. Bütün kaygımız UYAR-
MAK’tır, UYANMAK’tır. Kendimizi 
olduğumuz gibi görmezsek, milletçe 
“nötralize” edilmekten kurtulamayız. 
Sağın, solun, hepimizin günahlarını or-
taya dökme cesaretinden yoksun isek, 
bir büyük Amerika Birleşik Devletleri 
değil, ileri Avrupa küçük devletleri de-
ğil, en geri Franko’nun İspanyası bile, 
Filistin çölceğizine kene gibi yapışmış, 
sığıntı İsrail bile taş atıp kolunu yor-
maksızın “nötralize” edip gidecektir.

Yalnız kazığın ucu 5-10 kişimizin 
ince yerine değdiği için, “nötralize” 
olmaktan gocunmayalım. Tarihte yol-
lar açmış koca bir milletin “nötralize” 
edilmesinde oynadığımız antidemok-
ratik halk düşmanlığı rolünden artık 
vazgeçelim. q
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Hikmet Kıvılcımlı

Nötralize!

Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın 18 Temmuz 1966’da kaleme aldığı bu makale,
Halkın Kurtuluş Partisi’nin girişimiyle dijital hale getirilen-herkesin

kullanımına açılan, Hollanda’daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nde
bulunan Hikmet Kıvılcımlı Arşivi’nden alınmıştır.

Milli Birlik Komitesi Üyesi 
Kurmay Albay Haydar Tunçkanat

Kurtuluş Yolu’nun Notu:
1965 yılında 27 Mayıs Politik 

Devrimi’ne Kurmay Albay olarak ka-
tılan ve sonrasında Tabiî Senatör ola-
rak görev yapan Haydar Tunçkanat, 
“Dickson Raporu” olarak adlandırılan 
bir raporu açıklar. Hikmet Kıvılcım-
lı, bu makaleyi, o açıklama üzerine 
18.7.1966 tarihinde yayımlanmak üze-
re kaleme alıyor. Olayın detayı şudur:

“Milli Birlik üyesi E. Kurmay Al-
bay Haydar Tunçkanat 1965 yılın-
da bir CIA Raporunu açıkladı. Rapor, 
Adalet Partisi (AP) yönetimi için “biz” 
diye konuşan ve yüksek düzeyde politi-
kacı izlenimini veren yerli bir CIA ajanı 
tarafından hazırlanmıştı. Kod adı E.M. 
olan CIA yetkilisi, raporu Türkiye CIA 
şefi Albay Dickson’a sunuyor ve M.P 
kodunu taşıyan Türk ajanının bu rapo-
runun önemli olduğunu bildiriyordu. 
Raporun bir bölümü şöyleydi: “Tar-
tışılmaz bir gerçektir ki Türkiye’nin 
siyasal yaşamına Ordu her zaman re-
jimin istikrarını belirleyen birinci de-

rece önemli bir etken olmuştur... Halen 
subayların büyük bir çoğunluğunun 
reform psikozunun etkisi altında (Ata-
türkçü demek istiyor) İnönü’ye körü 
körüne hayran ve Adalet Partisine düş-
mandırlar. Bu, potansiyel bir iç tehlike-
dir.. Aynı zamanda tüm devlet örgütü, 
üzücüdür ki muhalefete bağlı kimse-
lerin elindedir. (CHP demek istiyor). 
Bu durumdan kurtulmak için izlenecek 
yol, devlet mekanizmasının muhalefet 
yanlısı unsurlardan temizlenmesi ve 
CHP’nin aracı durumundaki bazı ku-
ruluşların (Anayasa Mahkemesi, Da-
nıştay, Yargıtay, TRT ve Üniversite gibi 
kurumlar kastediliyor) zararsız duruma 
getirilmesi gerekir. Buna bağlı olarak, 
bazı hükümet tedbirlerinin hazırlan-
masına ve uygulanmasına paralel bir 
biçimde; muhalif devlet memurları ve 
subaylarından en tehlikelileri bir prog-
ram çerçevesinde tasfiye edilmek üze-
re saptanmaktadır.” (Metin Aydoğan, 
Bitmeyen Tehlike-Türkiye’yi Bekleyen 
Tehlikeler, 89. Baskı, s. 51-52)

Ayrıca bu Adalet Parti’li (AP’li) 
olduğu anlaşılan yerli ajan, içinde İs-
met İnönü ve Bülent Ecevit’in de yer 
aldığı 50 kişilik bir “nötralize” edil-
mesi gerekenler listesini de CIA’ya 
sunar. ABD’nin ulaştığı sonuç ise şu-
dur: 

“(…) 1975 yılında, ABD, Ame-
rikan Yardım Teşkilatı’nın (AID) 
Türkiye’deki çalışmalarının verimi-
ni saptamak için bir uzman yolladı. 
Richard Podol adlı  “uzman” Was-
hington’a gönderdiği raporda şunları 
yazıyordu: “Türkiye’de önemli mev-
kilerde Amerikan eğitimi görmemiş 
bir Türk’ün bulunduğu bakanlık ya 
da iktisadi devlet kuruluşu (KIT) he-
men hemen kalmamıştır. Müsteşarlık 
ve genel müdürlük mevkilerinden de 
daha yüksek görevlere kısa zamanda 
geçmeleri beklenmektedir. AID bü-
tün çabalarını bu guruba yöneltmeli-
dir.”(M. Aydoğan, age, s. 51.)

HKP’den:
Partimiz, 6 Milyar Liralık İhale peşkeşini 

yargıya taşıdı



Nazım Hikmet bu dizeleri “Şeyh 
Bedrettin Destanı”nda dile geti-

rir. Hikmet Kıvılcımlı’nın “Derebey-
leşmiş Dirlikçilik” olarak adlandırdı-
ğı, Osmanlı’nın 1400’lerdeki durumu-
nu anlatır Nazım bu dizeleriyle...

Günümüz Türkiye’sinde de durum 
farklı değildir. Hatta bu durum kat-
merlenerek artmıştır. Hatta ve hatta 
aradan geçen 600 yıldan sonra durum 
bir felaket halini almıştır. Artık topra-
ğı ekip biçmek yani tarımla uğraşmak 
karın doyurmayan bir iş oldu köylü-
müz için. O yüzden uzmanlar ekilebi-
lir tarım topraklarımızın dörtte birinin 
artık ekilmediğini dile getiriyorlar. 
Bunun sonucu olarak köyler boşaldı. 
Köylerde birkaç yaşlıdan başka kimse 
sürekli olarak ikamet etmez oldu. Bü-
yük şehirlerin varoşları köyden yeni 
gelmiş, şehir hayatı için gereken bir iş 
becerisinden yoksun yani zanaat sahibi 
olmayan, vasıfsız insanlarımızla dolar 
taşar oldu. Bu vasıfsız yığınlar, kapi-
talistlerin pek sevdiği yedek işgücünü 
oluşturur.

İşverenlerimizin, işçiler ücret artışı 
istediklerinde söylemekten büyük haz 
duydukları bir cümle vardır: “Senin 
aldığın ücretin çok daha azına çalışa-
cak binlerce insan kapıda bekliyor.” 
Bu durum düşük ücretlerin en başlıca 
sebebidir. Ayrıca İşçi Sınıfımızın sen-
dikal örgütlenmesine de, ücret müca-
delesinin başarılmasına da en büyük 
engel, bu işsiz yedek işgücüdür. Fakat 
bu, madalyonun bir yüzüdür. Madalyo-
nun öbür yüzü, Parababaları tarafından 
mülksüzleştirilen bu köylü yığınları-
mız; “zincirlerinden başka kaybedecek 
hiçbir şeyi” olmayan, “kapitalistlerin 
mezar kazıcıları” proleterlere dönüşür-
ler. Proletaryayı sayıca daha da büyü-
türler.

Bu yedek işgücüne bir de sayıları 
sekiz milyonu bulan, büyük çoğunluğu 
Suriye’den gelmiş olan göçmen ya da 
sığıngan insanlar katılmıştır. Bu insan-
ların uğradıkları sömürü ve zulüm daha 
da katmerli bir sömürüdür.

Bu kesim, Parababaları tarafından 
hiçbir güvenceleri olmaksızın, asgari 
ücretin çok altında ücretlerle çalıştırı-
lırken yalnızca kendisi sömürülmekle 
kalmaz; İşçi Sınıfımızın Parababala-
rına karşı verdikleri; vermek zorunda 
kaldıkları mücadeleyi de baltalar. Onu, 
bu kaçınılmaz olan sınıflar savaşında 
Parababalarına karşı zayıf düşürür.

Bu işin bir yüzü…

Yağ var, şeker var, un var
helva niçin yok?

İşin bir de istihdam yönü var ki, 
asıl felaket de buradadır.

İstihdam’ın Türk Dil Kurumuna 
(TDK)’ye göre tanımı şudur: “Bir gö-
revde, bir işte kullanma.”

Ülke çapında bakınca istihdam, 
bir ülkede çalışma çağındaki nüfusun, 
iş bulup çalışması ya da çalıştırılması 
demektir.

Çalışma yaş aralığı nedir?
ILO’ya göre ülke nüfusunun 15 yaş 

ve üstü kadın, erkek sayısıdır. Buna İş-
gücü deniyor.

Bu sayı günümüz Türkiye’sinde, 
TÜİK verilerine göre Ocak 2021 ta-
rihinde 63.238.000 (altmış üç milyon 
iki yüz otuz sekiz bin) kişidir. Bunun 
da 31 milyon 318 bini erkek nüfus, 31 
milyon 917 bini de kadın nüfustur.

Bu nüfusun istihdamı ise şöyledir:
Toplam: 27 milyon 706 bin:
Erkek: 18 milyon 935 bin,
Kadın: 8 milyon 771 bin.
Biz burada kapitalistlerin dayattı-

ğı ya da yutturmak istediği gibi alen-
girli işsizlik tanımlarını bir kenara 
koyacağız. Doğrudan, matematik de 
değil, aritmetik gerçeğe bakacağız: 
63.238.000 kişiyi oluşturan çalışma 
yaşındaki insanların, işgücünün yal-
nızca 27.708.000’ine iş verebilmiş bir 
ülkede yaşıyoruz. Yani çalışıp üretme 
gücü olan 63.238.000-27.708.000 = 
35.530.000 insanına iş veremeyen bir 
düzendir bu Antika-Modern Parababa-
ları düzeni.

Rakamların algılanmasını kolaylaş-

tırmak için yuvarlamalar yaparsak:
Türkiye’de işgücü 63 milyon kişi-

dir.
Bunun 28 milyon kadarı istihdam 

edilmektedir.
İstihdam dışı nüfus ise 35,5 mil-

yondur. Haydi, bunun 7,5 milyonunu 
çalışamayacak kadar yaşlı ya da yine 
çalışamayacak kadar engelli nüfus sa-
yalım; geriye kalan 27 milyon insan 
işsizdir. Yalın gerçek budur.

Yukarıda sözünü ettiğimiz alengirli 
burjuva, daha doğrusu Finans-Kapital 
tanımına göre ise hesaplar şöyle yapı-
lıyor:

“TÜİK’in kullandığı uluslararası 
standarda göre istihdam edilmeyen, 
son üç ayda iş aramış olan ve 15 gün 
içinde bir işte istihdam edilebilecek 
durumda olan kişiler işsiz olarak sı-
nıflandırılıyor ve oran bu sayıya göre 
hesaplanıyor. Bu hesaplamaya iş bul-
ma ümidi olmadığı için son üç ayda 
iş aramayı bırakmış olup da iş bulsa 
çalışacak olanlar, mevsimlik işlerde 
çalıştığı için iş aramayan ama sürek-
li iş bulsa çalışmaya hazır olanlar, ev 
kadını, emekli, irad sahibi, öğrenci 
ya da özürlü, yaşlı ve hasta olduğu 
için iş aramayan ama bulsa çalışma-
ya hazır olanlar, diğer nedenlerle iş 
aramayan ama iş olsa işbaşı yapma-
ya hazır olanlar dahil edilmiyor.

“Özetle 15 yaşından büyük olup da 
son üç ay içinde iş arayan ve 15 gün 
içinde işbaşı yapmaya hazır olduğunu 
bildirenlerin toplam işgücüne bölün-
mesiyle işsizlik oranı hesaplanıyor.” 
(Mahfi Eğilmez, Kendime Yazılar, İş-
sizlik nasıl hesaplanıyor?, Ocak 17, 
2012)

Bu insan odaklı olmayan hesapla-
malarla TÜİK, 2021 yılının Ocak ayın-
da işsizliği, yüzde 12,2 olarak buluyor.

Oysa yukarıda hesapladığımız gibi 
işsizlik yüzde 50’dir. Yani bu düzen ça-
lışacak nüfusun, yani İşgücünün ancak 
yarısını istihdam edebilmektedir.

Atıl kalmış İşgücünün yarısını üre-
tim araçlarıyla buluşturduğu gün Tür-
kiye şaha kalkar. İşte o zaman toprak 
insanla, insan toprakla buluşmuş olur. 
Tabiî fabrika insanla, insan fabrikayla 
da buluşmuş olur.

Bir de bu işgücünün, bilimsel ve 
laik bir eğitimle kalifiye işgücü olarak 
yetiştirildiği ve planlı bir ekonomide 
üretim yaptığı düşünülsün…

Ortaçağcı zihniyet
Ve Türkiye’nin başındaki en büyük 

felaket Tayyip, 2009-2010 Yükseköğ-
retim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde 
aynen şöyle diyor:

 “Gençler, bakınız her üniversite-
yi bitiren veya tüm halk iş sahibi olur 
diye bir kaide yok. Dünyanın hiçbir 
yerinde, ABD başta olmak üzere hal-
kının tümüne iş sağlamıştır diye bir 
gerçek yok.” (Gazeteler, 30.09.2009)

Peki ne var?
Yukarıdan beri gösterdiğimiz ölüm-

den beter işsizlik var… Ve halkına bunu 
reva gören; vurgunlar, talanlar, kamu 
malı aşırmalarının üstadı bir zalimler 
iktidarı, Tayyipgiller iktidarı var…

Oysa Anayasa ne diyor?
“Türkiye Cumhuriyeti (…) de-

mokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
Devletidir.”

Sosyal Devlet, biliyoruz, Büyük 
Ekim Devrimi sonrası kurulan ve Halk-
lara büyük özgürlük ve eşitlik getiren 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli-
ği’ne, Sosyalist Devlete karşı kapitalist 
metropollerdeki halkların sosyalizme 
yönelmelerini engellemek için Para-
babalarının halklarına verdiği, vermek 
zorunda kaldığı tavizlerin adıdır. Tür-
kiye’de bile Bülent Ecevit bu gerçeği; 
“Ortanın Solu, Komünizme taşmayı 
önleyecek son benttir”, diyerek veciz 
biçimde dile getirmişti. Tabiî burada 
asıl belirleyici olan Avrupa İşçi Sınıf-
larının büyük mücadeleleri olmuştur. 
Yani Parababaları bu tavizleri vermek, 
bu reformları yapmak zorunda kalmış-
lardır. 

Sosyalizm, tüm bireylerin iş ve aş 
sahibi olduğu düzenin adıdır. Batı’da 
ise Sosyal Devlet, soygun düzenine 

halel getirmeden, kitlelerin komüniz-
me kaymasına “bent” çekme aracıdır. 
Anayasalarına kadar sosyal devlet 
kavramını yerleştirmek zorunluluğunu 
duymuştur Finans-Kapitalistler. Hele 
İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’n-
dan sonra Doğu Avrupa ülkelerinin 
sosyalizme geçmeleri karşısında, Para-
babaları iktidarları, Devrimlerle yıkılıp 
gitmemek için Sosyal Devlet uygula-
malarını daha da geliştirmek zorunda 
kalmıştır. Özellikle de Almanya’nın 
ikiye bölünmesi, Doğu Almanya’nın 
Komünist Kamp’ta yer alması Batı Av-
rupa Devletlerini Sosyal Devlet uygu-
lamalarına mecbur etmiştir.

Yukarıda Türkiye’nin istihdam 
konusundaki acınacak halini gördük. 
Şimdi de Tayyip’in “bizi kıskanıyor-
lar” dediği Almanya’ya bir bakalım:

“Federal İstihdam Dairesi (BA) 
Başkanı Detlef Scheele, Welt am Son-
ntag gazetesine verdiği demeçte ‘Şu 
anda toplam istihdam açığı yaklaşık 
1 milyon 200 bin, açığın üçte ikisini 
de nitelikli işgücü oluşturuyor’ diye 
konuştu.” (https://t24.com.tr/haber/fe-
deral-istihdam-dairesi-almanya-da-is-
gucu-acigi-1-2-milyon,987937)

Bu haberin yorumu şudur: Almanya 
kendi nüfusunu istihdam etmiş fakat bu 
sayı yetmemiş, dışarıdan 1 milyon 200 
bin kişiyi daha alarak istihdam edecek. 
Bunun “üçte ikisini de nitelikli işgücü 
oluştur”acak. Yani bizim gibi kapi-
talizmce geri kalmış ülke halklarının 
vergileriyle eğitip yetiştirdiği “nitelik-
li” elemanları hazırca transfer edecek. 
Somutlarsak:

“Türk Tabipleri Birliği Merkez 
Konseyi Başkanı Prof. Şebnem Ko-
rur Fincancı’dan aldığım bilgiye 
göre, bu rakam, içinde bulunduğu-
muz yılda geçen kasım sonu itiba-
rıyla 1.246 idi. Aralık ayının dün iti-
barıyla toplamı olan 115 dosya buna 
eklendiğinde rakam 1.361’e ulaşıyor. 
Bu durumda 2021 toplamının yıl so-
nuna kadar 1.400’ü bulacağını, muh-
temelen bunun biraz üstüne de çıka-
bileceğini tahmin edebiliriz.” (Sedat 
Ergin, Hürriyet, 22 Aralık 2021)

Dahası da var:
“Peki yurtdışına gitmek için bel-

ge alan doktorlar hangi yaş grupla-
rından geliyor? Prof. Korur Fincan-
cı, başvuruları yapan doktorların 
ağırlıkla 20’li ve 30’lu yaşlarda ol-
duklarını söylüyor, “Çoğunluğun 26 
ile 35 yaş aralığı içinde olduğunu söy-
lemek mümkün” diye konuşuyor.” 
(agy.)

 Demek ki en verimli çağların-
da hekimlerimiz Batı’ya, özellikle de 
Almanya’ya göç ediyorlar. Tayyipgil-
ler’in yarattığı ekonomik ve siyasi zu-
lümden kaçıyorlar.

Tabiî ki biz devrimciler bu tutumu 
doğru bulmayız. Aslolan, doğru olan 
bu ülkede, bu ülkenin emekçi halkla-
rıyla birlikte bu Parababaları düzenine 
karşı örgütlenip mücadele etmektir. 
Sosyalizm mücadelesinde yer almaktır. 
Fakat bizim bu tutumumuz, yaşanan 
sosyal gerçekliği değiştirmiyor. Ne ya-
zık ki yalnız doktorlar değil, kalifiye 
işgücümüz, Batılı devletlere doğru göç 
ediyor. Türkiye bir taraftan kaynakları-
nı ayırarak eğittiği insanlarını kaybe-
diyor, öbür taraftan geleceğini kaybe-
diyor. Geleceği kuracak insanlarımız, 
Batılı emperyalist devletlere sunmuş 
oluyor kalifiye emeklerini. Batı’yla 
aramızdaki ekonomik ve teknolojik 
fark giderek büyüyor.

Ama ne gam?.. “Dindar ve kindar 
nesil yetiştirmek” yetiyor Tayyipgil-
ler’e:

“Önceki yıl 1651 olan imam ha-
tip sayısı 2020-2021 yılında artarak 
1673’e yükseldi. Öğrenci sayısı yal-
nızca 56 bin artarak 666 bin 963 
oldu. Öğrenci sayısı en az artan lise 
türü bütün teşviklere ve MEB’in bü-
tün çabalarına rağmen imam hatip 
liseleri oldu.” (BirGün, 12.09.2021)

Ruhban sınıfının olmadığı iddia 
edilen İslamiyet’e inat, 2020-2021 öğ-
retim yılında 666.963 insanımız ruh-
ban eğitiminden geçiriliyor. Daha da 
doğrusu IŞİD, Taliban zihniyetiyle ye-
tiştiriliyor. Pakistan’daki Peşaver Med-
reselerini aratmayacak bir eğitimden 
geçiriliyor çocuklarımız.

Almanya’da istihdam
Almanya’nın nüfusu 83 milyondur. 

Aşağı yukarı bizim nüfusumuza eşittir. 
Bizdeki istihdam sayısını vermiştik: 28 
milyondu. Bu rakam Almanya’da şöy-
ledir.

“2019’da istihdama katılan kişi 
sayısı 402 bin kişi artarken, toplam 
istihdam 45 milyon 256 bin olarak 
kayıtlara geçti.

“İstihdam edilen kişi sayısının 14 
yıldır aralıksız arttığı ülkede 2018’e 
oranla yükseliş yüzde 1,3 oldu.” 
(https://tr.euronews.com/2020/01/02/
almanya-da-istihdam-rekoru-kiril-
di-45-3-milyon-kisiye-is-saglandi)

E, adamlar kıskanacak elbette bizi.
(!..)

Kaldı ki bu rakam da işsizliği sıfıra 
indirebilmiş değildir. Çünkü Alman-
ya’da da Türkiye’yle kıyaslanmayacak 
oranda olsa da yine bir işsizlik vardır:

“Arındırılmamış rakamlarla ele 
alındığında ülkede işsizlik, geçen yıl 
yüzde 3,2’den yüzde 3’e geriledi. İş-
siz sayısı geçen yıl 96 bin azalarak 
1,37 milyonun altına geriledi.” (agy.)

Sayının az olması işin nicelik yö-
nüdür. Fakat nitelik olarak işsizlik her 
ülkede can yakan bir sorundur. Fakat 
en gelişmiş kapitalist ülke bile işsizlik 
sorunun çözemez. Buna cibilliyeti izin 
vermez.

Tabiî ki Almanya’daki işsizlik bi-
zimkine benzemez. Orada işsizlik si-
gortası, belediyeler devreye girerek, 
kişi yeniden iş bulana dek, geçim en-
deksine uygun işsizlik tazminatı öder-
ler, barınma sorununu çözerler vb…

Bir de Türkiye’deki işsizliği göz 
önüne getirelim, felaketin ne boyutta 
olduğu, emperyalist metropollerle eko-
nomik ve sosyal açıdan ne kadar geride 
olduğumuz netçe anlaşılır.

Hele kadın nüfusumuzun durumu 
içler acısıdır. İstihdam oranı üçte bire 
düşmektedir. Her üç kadınımızdan an-
cak biri istihdam edilebilmektedir.

Bunun sonucu nedir? Yani nüfusun 
yarısını işsiz bırakmak ne anlama ge-
lir?

Önce tek kişinin işsizliğini ele ala-
lım:

Bu tek kişi, bekâr bir bireyse gelir-
siz kalmıştır. İhtiyaçlarını kendi eme-
ğiyle elde edemeyen, anne baba eline 
bakan, bu mümkün değilse, ele güne 
muhtaç olan ya da Tayyipgiller’in ken-
di keselerinden harcıyormuş gibi dağıt-
tıkları ve işsiz insanlarımızı aşağılayan, 
kendileri için oy makinasına dönüştür-
mek için kullandıkları, devlet yardım-
larına (makarna, kömür vb.) muhtaç bir 
konuma düşmüş, çaresiz kişidir.

Bu kişi, bir aileyi geçindirmek zo-
runda olan kadın ya da erkekse, yu-
karıda anlattığımız (daha doğrusu tam 
da anlatılamaz olan) çaresizliğine ek 
olarak, çocuklarının ihtiyaçlarını karşı-
layamamaktan dolayı duyduğu acılarla 
baş etmek zorunda kalan, kelimelerle 
anlatılması mümkün olmayan acıların 
girdabında bocalayan insandır. Kimi 
zaman kurtuluşu intiharda gören, hatta 
benden sonra çocuklarım sürünmesin 
diye ailesiyle birlikte intihar eden in-
sanlarımız her gün haberlerin konusu-
dur, bildiğimiz gibi.

Hele de anneler… Hele de anne-
ler… Istırabın en büyüğünü onlar çe-
ker. Ne der türkülerimiz:

“Ağlarsa anam ağlar, gayrısı ya-
lan ağlar.”

Tayyip’in yukarıda aktardığımız 
sözü şöyle devam ediyordu:

“Dünyanın hiçbir yerinde, ABD 
başta olmak üzere halkının tümüne iş 

sağlamıştır diye bir gerçek yok.”
Evet, kapitalizmde işsizlik soru-

nunun kesin çözümü yoktur. Fakat bu 
sorun çözümü bulunmayan bir kader 
midir? Kaçınılamaz bir yazgı mıdır? 
Bu sorunu çözen bir düzen yok mudur?

Vardır… Çözüm en insancıl düzen 
olan Sosyalizmdir.

O yüzden HKP Programı der ki:

“İşsizlik “Ümmülhabâis = 
Kötülüklerin Anası”dır.
“(…) Bütün bu hâl, işsizliğin mille-

te dayattığı taksitli intihardır. Hapisha-
neyi (16 yaşındaki Necdet gibi) “cen-
net” sayan işsizler ülkesindeyiz. Onun 
için, vatanımızın can düşmanı işsizli-
ğe karşı KUTSAL SAVAŞ ilân etmek 
boynumuza borçtur.”

“(…)
“1- KUTSAL SAVAŞ İLÂNI: Bü-

tün memleket radyoları, televizyonları 
şu büyük ulusal gerçeği her gün hay-
kıracaklar:

“Tarlada, fabrikada, karada, 
denizde, havada çalışmak, masa ba-
şında, salonda, sarayda oturmaktan 
şereflidir!..”

“İnsan için, işten gayrisi yalan-
dır!”

“2- İŞSİZE SES: En büyük şehir-
lerimizin en kıyı mahallelerinden, en 
ücra köyümüzün dağ başına kadar, 
her nerede bir tek yurttaş işsiz kalırsa, 
orada, özel, resmî, bütün telefon, telg-
raf, internet vb. iletişim ve ulaştırma 
araçları, derhal, bedavadan o yurttaşa 
açık tutulacak. Masraflar, belediyelerce 
ödenecek.

“3- İŞSİZE İMDAT: İşsizliğe karşı 
mücadele için, köylere kadar otomatik 
işleyen bağımsız halk örgütleri kurula-
cak. Yangın çıktığı vakit, bütün taşıtlar 
nasıl itfaiyeye yol veriyorsa, tıpkı öyle, 
bir işsizin haberi geldi mi, bütün devlet 
aygıtı ile halk, belediye kurumları, iş-
sizin imdadına, yangına koşarca, yıldı-
rım hızıyla koşacak. İşsizliğin görüldü-
ğü ocağa veba girmiş, deprem vurmuş, 
bomba düşmüş gibi, yardım ekipleri 
yarışacak.

“Hükümetin birinci görevi: işsize iş 
bulmak olacak.

“4- İŞSİZE TAZMİNAT: İşsizlik, 
Toplum halinde yaşayan hiç kimsenin 
tek başına kabahati olmadığı için, her 
işsize; iş bulamayan ilgili kurum ve 
makamlar, en az geçime elverişli bir 
ücret ve tazminat ödeyecek. Bu konuda 
ihmali görülenler, başta Cumhurbaş-
kanı ve Bakanlar gelmek, bütün devlet 
erkânı da dahil olmak üzere, zincirleme 
kendi ceplerinden işsizlik tazminatını 
ödemeye sembolik nitelikte de olsa ka-
tılacaklar.

“5- İŞSİZE İŞ: Memleketimizden 
her yıl ihraç edilen 65 milyon kilo 
üzüm, 30-40 milyon kilo incir, 40-50 
milyon kilo tütün, hatta maden vb. gibi 
birçok ilk ve hammaddeler, dış pazarla-
ra gitmezden önce kendi işçilerimizce 
azami derecede elden geçirilip işle-
necek, standardize edilecek. Böylece, 
hem kalitesi artacak mallarımıza daha 
çok müşteri bulunacak, hem hayat pa-
halılığımızı arttırmakta hayli rol oyna-
yan döviz açığımız kapanacak, hem de 
kendi işsizlerimiz eli böğründe bekler-
ken, başkalarına iş vermek durumun-
dan kurtulunacak.”

İşte her toplumsal derdimiz gibi, iş-
sizlik derdimizin çözümü de buradadır. 
Sosyalizmdedir. Kapitalizm, insanlığın 
kaderi değildir. Gerçek insanlık konağı 
olan Bilimsel Sosyalist Topluma giden 
yolda aşılması gereken son hayvanlık 
konağıdır.q
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Proje partisi AKP’giller ve Reisleri, 
ABD Emperyalistleri tarafından 

verilen görevleri layıkıyla yerine getir-
diler, getirmeye devam ediyorlar.

Siyasi ve ekonomik açıdan ülke-
mizi en dip noktalara götürdüler. Siya-
seten düşman olmadığımız devlet kal-
madı bölgemizde. Ekonomik olaraksa 
satılmadık Kamu Malı bırakmadılar.

Yerli yabancı Parababalarına peş-
keş çektiler Kuvayimilliye yadigârı 
Kamu Mallarını. Elde sadece birkaç 
Kamu Malı kaldı.

Sadece Kamu Malları değil, var 
olan kimi yerli özel sektör fabrikaları da 
yabancı Parababalarına peşkeş çekildi.

Ülkemiz öyle böyle değil, derin bir 
ekonomik kriz içerisinde. Döviz fiyat-
ları aldı başını gidiyor. Sözde şu gün-
lerde düşmüş durumda ama örneğin 
dolar 8,5’liralardan 13,5 liraya fırlamış 
ve demir atmış durumda. Ekonomist-
lerin büyük bir çoğunluğu da bu izafi 
durulmanın geçici bir şey olduğunda 
hemfikirler. Öyle ki, 25-30 liralardan 
söz ediliyor dolar fiyatları için.

Elektrik, doğalgaz, benzin, mazot, 
gübre fiyatlarına erişebilmek, yapı-
lan zamları takip edebilmek neredeyse 
olanaksız durumda. Sadece akaryakıta 
geçtiğimiz bir yıl içinde 79 kez zam ya-
pılmış… Var mı bunun dünyada örneği?

Yok, olması da mümkün değil.
Ya sebze meyve fiyatları? Ya tahıl 

fiyatları?
Ne siz sorun ne biz söyleyelim. Sa-

dece şu kadarını söyleyelim ki çarşıya, 
pazara, manava, markete gitmeye kor-
kuyoruz artık. Gitsek de sadece birkaç 
parça şey alıp, onu da neredeyse gram-
la alıp dönüyoruz. Temel gıda maddesi 
ekmek 3,5-4 lira arasında satılıyor ar-
tık. Varın gerisini siz hesap edin…

Peki bu somut gerçeklikler or-
tadayken iktidardaki AKP’giller ve 
“Ekonomist”(!) Reisleri bu durumdan 
şikâyetçi mi? Rahatsız mı?

Hayır, değiller.
Onlar, yukarıda da söylediğimiz 

gibi, görev yerine getiriyorlar.
Nedir görevleri?
Ülkeyi, Vatanı pazarlamak!
Bu bizim bir iddiamız değil. Bizzat 

Tayyip’in 2005 yılında söylediği ger-
çekliktir.

Ne demişti Tayyip o zaman?
“Çünkü ben ülkemi adeta pazar-

lamakla mükellefim.”
İşte olay bu!
Ya Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 

ne demişti 2003 yılında Kamu Malla-
rının satışı için?

“Babalar gibi satarız.”
Sattılar da…
Niye böyle yapar AKP’giller?
Sınıf karakterleri gereği… Onlar, 

Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sını-
fının siyasi plandaki temsilcileri çün-
kü. Ve o sınıfın, üretimle, üreticilerle 
hiçbir şekilde ilgisi yoktur. O sadece, 
üreticilerle tüketiciler arasında aracılık 
yapar. Ortaçağın Ümmet Konağının 
özlemi içinde yaşadıkları için de “ulu-
sal” değerlere düşmandırlar.

Elde avuçta kalanlar içinse satışa 
tam gaz devam ediyor AKP’giller.

Ünlü İngiliz gazetesi Financial Ti-
mes, geçtiğimiz günlerde (12 Ocak’ta), 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin 
Abu Dabi Kalkınma Holdingi’nin 
(ADQ) Başkanı Muhammed Hasan el 
Suwaidi ile gerçekleştirdikleri bir rö-
portajı yayımladı.

Röportajı okuyunca kan beynimize 
sıçradı. Öfkeden tir tir titredik. Çünkü 
Hasan el Suwaidi, ülkemize yönelik 
öylesine küçümseyici, aşağılayıcı ifa-
deler kullanıyor ki, buna tepki duyma-
mak olanaksızdı bizim için.

Tabiî bizim için…
Ülkemizi bu duruma düşüren, ül-

keyi yöneten AKP’giller içinse bu, 
konu etmeye bile değmez bir şeydi. 
Daha da doğrusu istenilen ve bilinçlice 
bu duruma düşürülen bir ülkeden söz 
ediyordu Hasan el Suwaidi.

Ne diyor, okuyalım: 
“BAE’den Varlık Fonu açıkla-

ması... ‘Harika bir zaman’
“(…)
“Türkiye’nin uzun süre dış po-

litikada gerilim yaşadığı ve iktidar 
yanlısı medyanın 15 Temmuz dar-
be girişiminin arkasında olmakla 
suçladığı, kasım ayında ise TL’nin 
rekor seviyede değer kaybetmesiyle 
eş zamanlı olarak ilişkilerin yumu-
şadığı ve 10 milyar dolarlık anlaşma 
imzalanan Birleşik Arap Emirlikle-
ri’nden (BAE) “Zayıf TL büyük ya-
tırım fırsatı” açıklaması geldi.

“BAE’nin devlet yatırım fonu 

olan Abu Dabi Kalkınma Holdin-
gi’nin (ADQ) Başkanı Muhammed 
Hasan el Suwaidi, ‘uzun vadeli dü-
şünüldüğünde, TL’nin zayıf olması 
nedeniyle Türkiye’de alım yapmak 
için harika bir zaman olduğunu’ 
söyledi.

“BAZI KENARDA KALMIŞ 
VARLIKLARI VAR”

“Duvar’ın aktardığına göre, Fi-
nancial Times gazetesine konuşan 
Suwaidi, Türkiye’de finans, lojistik 
ve gıda alanında yatırımlarla ilgilen-
diklerini açıkladı. Suwaidi, Türkiye 
Varlık Fonu’yla -Fon’un kendi port-
föyünde bulunan bazı şirketler da-
hil- ‘birkaç fırsat’ üzerindeki görüş-
melerin çoktan başladığını açıkladı. 
Suwaidi, “Sizi dahil edebilecekleri 
veya sizin onlar üzerinden bir plat-
form geliştirebileceğiniz, bazı kenar-
da kalmış varlıkları var” dedi.

“BÜYÜK İLGİ DUYDUKLARI-
NI SÖYLEDİ

“Financial Times’ın haberinde 
Türkiye’nin TL’deki değer kaybı ve 
yüksek enflasyon nedeniyle bir eko-
nomik kriz yaşadığına dikkat çeki-
lirken, Suwaidi ‘Türkiye’nin buna 
rağmen çekici bir yatırım olasılığı 
sunduğunu’ söyledi. BAE’li yetkili, 
“Türkiye hakkında sevdiğim şey şu 
ki, konum olarak bir teslimat Al-
manya’ya 12 saatte ulaşıyor ve 84 
milyonluk nüfusu var. Burası en-
düstri için büyük bir güç merkezi; 
çok büyük lojistik becerisi var. Dola-
yısıyla lojistikle kesinlikle ilgileniyo-
ruz. Gıda açısından harika işler var, 
bununla da kesinlikle ilgileniyoruz” 
dedi. Suwaidi, Türkiye’de ‘finansal 
hizmet sektörüne de büyük ilgi duy-
duklarını’ söyledi.

“Haberde ADQ’nun geçtiğimiz 
sene Getir ve Trendyol’a yatırım 
yaptığı, BAE’nin fiili yöneticisi olan 
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Mu-
hammed’in geçen ayki Ankara zi-
yaretinde de ADQ ile Türkiye varlık 
Fonu arasında mutabakat imzalan-
dığı hatırlatıldı. Financial Times, 
üç yıl önce kurulan ADQ’nun dün-
ya çapındaki büyük yatırımlarını 
‘harcama çılgınlığı’ olarak niteler-
ken, BAE’li yetkililerin bu duruma 
‘ekonomik diplomasi’ dediğini yaz-
dı.

“ERDOĞAN’DAN BAE ADIMI
“Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh 

Muhammed bin Zayed, 24 Kasım 
2021’de Ankara’yı ziyaret etmiş, 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ta-
rafından resmi törenle karşılanmıştı. 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 

Erdoğan’ın da Şubat ayında BAE’yi 
ziyaret edeceğini açıklamıştı.” (htt-
ps://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/
baeden-varlik-fonu-aciklamasi-hari-
ka-bir-zaman-1899576)

İşte Hasan el Suwaidi’nin söyle-
diklerini okuduk. Ne diyor özetçe?

“(…) uzun vadeli düşünüldüğünde, 
TL’nin zayıf olması nedeniyle Türki-
ye’de alım yapmak için harika bir za-
man”, “Sizi dahil edebilecekleri veya 
sizin onlar üzerinden bir platform ge-
liştirebileceğiniz, bazı kenarda kalmış 
varlıkları var”.

Daha ne desin elin adamı? Bundan 
daha açık nasıl konuşsun?

Paraları pula dönüşmüş-dönüştü-
rülmüş durumda, fırsat bu fırsat; “bazı 
kenarda kalmış varlıkları”nı da biz yok 
pahasına alalım, diyor.  “Harika bir za-
man” diyor. Tabiî ki alır…

Neyi almak istiyor örneğin?
Kalamış Yat Limanı’nı. Okuyalım:
“Konuya ilişkin bir köşe yazı-

sı kaleme alan Dünya gazetesinden 
Kerim Ülker (…) konuyla ilgili ya-
zısını “Gelelim Kalamış Yat Limanı 
ile ilgili ikinci gelişmeye. Körfez Böl-
gesi’ne yakın, yatırım ve satın alma 
konularında önemli projelere imza 
atan kaynağıma bundan sonrasını 
sorduğumda ise ilginç açıklamalar-
da bulundu” diyerek şöyle tamam-
ladı:

“Dubai’de yaşayan ve bölgeyi iyi 
bilen kaynağım, “BAE bu konuya en 
fazla ilgi gösteren ülke. Türkiye’ye 
10 milyar dolarlık fon ayırdıklarını 
açıkladılar. Hatırlarsanız Abu Dabi 
Kalkınma Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mohamed Hassan Al 
Suwaidi, bu fonun potansiyel gör-
düğü sektörleri anlatırken liman ve 
turizm yatırımlarını da söylemişti. 
Burada Kalamış için bir hazırlık 
süreci olduğunu duydum. Teklif ve-
recekler diye düşünüyorum” dedi.”  
(https://www.cumhuriyet.com.tr/si-
yaset/koc-holding-kazanmisti-kala-
mis-yat-limani-ihalesinin-neden-ip-
tal-edildigini-yazdi-1902920)

Ve Tayyip ne yapıyor?
Satışa çıkarılmış, ihalesi yapılmış, 

Rekabet Kurulu tarafından 21 Ekim 
2021 tarihinde ve kendisi tarafından da 
12 Kasım 2021 tarihinde onaylanmış 
işlemi, Kalamış Yat Limanı ihalesini, 
iptal ediyor 19 Ocak 2022 günü.

“Koç’a kötü haber: Erdoğan’ın 
kararıyla iptal edildi

“(…)
“Koç Holding’den yapılan açık-

lama şöyle: 
“07.10.2021 ve 12.11.2021 ta-

rihli özel durum açıklamalarımız 
ile, Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
A.Ş.’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat 
Limanının özelleştirilmesi ihalesin-
de, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kala-
mış ve Fenerbahçe Marmara Turizm 
Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) tarafından 
verilen teklifin en yüksek teklif ola-
rak gerçekleştiği ve ihale kararının 
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onay-
landığı kamuya açıklanmıştır.

“Bununla birlikte bahse konu 
ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli Cum-
hurbaşkanı Kararı ile iptal edil-
diği 21 Ocak 2022 tarihinde Tek-
Art’a tebliğ edilmiştir.” (https://bit.
ly/3s7T46S)

Gördüğümüz gibi, sonuçlanmış 
ihale bir imza ile iptal ediliyor. Gerek-
çe ne?

Yok!
Resmi bir gerekçe yok. Sadece: 

“Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edil-
diği”…

Gerçek gerekçe ne?
Belli ki Kalamış Marinası BAE’li-

lere peşkeş çekilecek… 
Çünkü ekonomik açıdan deniz bitti 

AKP’giller için-Tayyip için.
Seçim var. Ne olacak?
Görünen o ki, kaybedilecek.
E, o zaman ne yapıp edip biraz para 

(döviz) bulunacak da “hülooğğ”cular 
tutulacak… Oyları kaybedilmeye-
cek… Para da BAE’lilerde olduğuna 
göre…

Hesap bu!
Tutar mı bu hesap?
Çok zor artık.
Tayyip için yolun sonu göründü.
AKP’giller sadece BAE’ye mi satı-

yor varlıklarımızı?
Hayır. Özellikle Katar’a da satıyor.
Ne almış Katar şimdiye kadar ülke-

mizin varlıklarından?
BMC, Finansbank ve A Bank, Bo-

ğaz’ın en pahalı yalısı, İstinye Park, 
oteller, hastaneler ve inşaat şirketleri, 
Banvit ve gıda şirketleri, tekstil ve gi-
yim firmaları, Borsa İstanbul hisseleri, 
Tank Palet Fabrikası, Antalya limanı, 
Ataköy sahilinde kupon araziler, Kanal 
İstanbul güzergâhında araziler, Türki-
ye’nin en büyük dijital platformu Di-
gitürk, Haliç Altın Boynuz Projesi vb. 
vb…

Bakın hangi veriyi ele alsanız, han-
gi alana baksanız AKP’giller’in olum-
suzluklarıyla karşılaşıyorsunuz. Çünkü 
normal bir iktidar yok ülkemizde. Bir 
çete örgütlenmesi, bir mafyatik örgüt-
lenme var. Bunun sonuçları var rakam-
lara yansıyan:

“Uluslararası Şeffaflık Derneği, 
uzmanların, sivil toplum örgütle-
rinin ve iş dünyası temsilcilerinin 
kamu kesimindeki yolsuzluğa dair 
algılarını yansıtan ‘Yolsuzluk Algı 
Endeksi’ sonuçlarını açıkladı.

“Endeks sonuçlarına göre, 2021 
yılında Türkiye 180 ülke arasında 
38 puanla 96. sırada yer aldı. Böyle-
ce Türkiye 2013 yılından itibaren 12 
puan kaybederek 43 sıra birden düştü.

“EN ÇOK PUAN KAYBEDEN 
ÜLKELER ARASINDA

“Sonuçlara göre Türkiye, son 10 
yıl içerisinde en çok puan kaybeden 
ülkeler arasında yer aldı. (…)

“TÜRKİYE, AVRUPA’DA SO-
NUNCU

“Türkiye, Avrupa Birliği üyesi 
ülkeler ile karşılaştırıldığında, 27 
üye ülkeden de düşük puan alarak 
Bulgaristan’ın ardından sonuncu 
sıraya yerleşti. 38 OECD ülkesi ara-
sında 37. sırada yer alan Türkiye, 
G20 ülkeleri arasında ise sondan 
üçüncü sırada yer aldı.

“(…).
“Şeffaflık Derneği’nin konu ile il-

gili yaptığı açıklamada yolsuzluğun 
yaygınlaşmasını ve sıradanlaşmasını 
sağlayan cezasızlık uygulamalarının 
sürdüğünü belirterek şu ifadelere 
ver verdi:

“Büyük ölçekli yolsuzluk iddia-
ları yargıya taşınsa da pek çoğunun 
soruşturma aşamasında kalmasıy-
la yolsuzluk suçları için cezasızlık 
yaygınlaşmaktadır. Bütçe şeffaflığı 
ve kamu kaynaklarının kullanımına 
ilişkin hesap verebilirlik konusunda 
temel ihlaller bulunmaktadır.

“Medya kuruluşlarına, gazeteci-
lere, sivil topluma yönelik baskı ve 
yıldırma politikaları sürmektedir. 
Bunlara karşın yargı erki, bağımsız-
lığını korumalı ve yolsuzlukla müca-
dele gücünü yitirmemelidir. Gelece-
ğimizi ipotek altına alan Kamu Özel 
İş birliği proje, ihale ve sözleşme 
süreçleri şeffaf ve açık bir biçimde 
yürütülmeli, bu projelerin kamu 
maliyesine oluşturduğu yük toplum-
la paylaşılmalıdır.” (https://www.ye-
nicaggazetesi.com.tr/flas-utandiran-ra-
por-turkiye-yolsuzluk-siralamasin-
da-bakin-kacinci-oldu-503209h.htm)

Yukarıda söylenenlerin canlı örne-
ğini Kalamış Yat Limanı ihalesi göster-
miyor mu?

Gösteriyor!
Sakın yanlış anlama olmasın; biz, 

ne Kalamış Yat Limanı’nın özelleşti-
rilmesini ne de bir başka kamu Malı-
nın özelleştirilmesini savunmayız asla. 
Aksine, iktidara geldiğimizde tüm 
Kamu Malı Özelleştirmelerini iptal 
edeceğiz. Bunların tamamını tekrar 
Kamu Malı haline getirerek, teknolo-
jinin son sözü yenileştirmeleri yaparak 
halkımızın kullanımına sunacağız.

Bakın, elin adamı, Tayyip’i ve par-
tisini iktidara getiren ABD ne yapı-
yormuş Tayyip için? Hangi dosyaları 
hazırlıyormuş günü geldiğinde kullan-
mak için?

Okuyalım 28 Ocak tarihli haberi:
“Halkbank davasında yargıla-

nan Hakan Atilla’dan dikkat çeken 
Erdoğan iddiası

“(…)
“İran’a yönelik yaptırımların 

delinmesi sürecinde rol oynadığı 
gerekçesiyle ABD’de 28 ay tutuklu 
kalan Hakan Atilla, dava sürecini 
anlattığı ‘Amerika Atilla’ya Karşı’ 
adında bir kitabına ilişkin gazeteci 
Cüneyt Özdemir’e konuştu.

“Atilla, Cüneyt Özdemir’in, 
“Kitabınızın 142. sayfasında şöyle 
bir ifade kullanıyorsunuz, ‘Suçsu-
zum dediğimde benim üzerimden 
başkalarına ulaşmayı düşünüyorlar 
ve suçsuzum dediğimde ‘Yukarıda-
kileri istiyoruz’ cevabını vermişler, 
“yukarıdakilerden kimi anladınız?” 
sorusuna, “Benim anladığım o za-
manın ilgili bakan, başbakan ya da 
en üst düzey kamu görevlisi” yanı-
tını verdi.

“Cüneyt Özdemir, bunun üzeri-
ne Hakan Atilla’ya “Recep Tayyip 
Erdoğan’a mı ulaşmak istediklerini 
anladınız?” sorusunu yöneltti.

“Hakan Atilla bu soruya ise şöyle 
cevap verdi:

“İsim olarak zikretmediler ama 
anlamak için alim olmaya gerek yok. 
Çünkü işin gidişatı oraya bağlanı-
yor.” (https://bit.ly/32JV1Oj)

Ee, böyledir bu işler. Harcar adamı 
ABD! Satar! Hem de gözünü kırpma-
dan satar!

Yeter ki çıkarları öyle gerektirsin.
Yok bana şu kadar hizmet etmiş, 

yok bana şu kadar vurgun vurdurmuş, 
bunların hiçbir kıymet-i harbiyesi ola-
maz ABD için. Sadece ve sadece kendi 
Parababalarının çıkarlarını düşünür, 
onlar için davranır.

Ya Suriye’de ne durumda Tayyip?
Orada da yolun sonu göründü, 

hep dediğimiz gibi. Günbegün süreç 
ilerliyor, kum saati doluyor Suriye’de 
AKP’giller için.

Çıkacaklar, hem de arkalarına baka 
baka çıkacaklar Suriye’den. Eme-
vi Camii’nde namaz kılamayacaklar. 
Halep’e Vali atayamayacaklar. Suriye 
topraklarını ellerinde tutamayacaklar. 
Suriye Önderliği ve Halkı, İkinci Kur-
tuluş Savaşlarını da kazanacaklar.

Olan masum şehitlerimize, onla-
rın ailelerine oldu, olacak. Olan, bi-
ze-halkımıza olacak. Kardeş halklarla 
aramıza kan davaları sokulmuş oldu 
çünkü…

Bakın son haber ne bu konuyla il-
gili?

“Rusya’dan çağrı: Suriye’de ya-
sadışı varlık gösteren tüm yabancı 
güçler ülkeyi derhal terk etsin

“(…) Rusya’nın BM Daimi Tem-
silci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, 
Moskova’nın Suriye’de hukuka 
aykırı şekilde varlık gösteren tüm 
yabancı güçlerin ülkeyi derhal terk 
etmesini talep ettiğini söyledi.” (ht-
tps://tr.sputniknews.com/20220128/
rusyadan-cagri-suriyede-yasadisi-var-
lik-gosteren-tum-yabanci-gucler-ul-
keyi-derhal-terk-etsin---1053233898.
html)

Bu mesaj kime/kimlere?
ABD ve AB Emperyalistleriyle 

Türkiye’ye…
Yani AKP’giller ve Reislerinin kul-

lanım süreleri doldu.
Gidiciler. Gidecekler! q
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AKP’giller ve Reisleri gidiciler. 

Gidecekler!..M. Gürdal Çıngı

AKP’giller, Halkımızın alınteriyle yarattığı bütün değerleri
yerli-yabancı Parababalarına peşkeş çekmeye devam ediyor...
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AKP’giller, 27 Ocak 2022’de Resmi 
Gazetede yayımladıkları bir tebliğ 

ile 20 gıda ürününde ihracat kısıtlaması-
na gidiyor.

“Bazı Tarım Ürünlerinin İhra-
catına İlişkin Tebliğ”e göre, Tarım ve 
Orman Bakanlığı, gerektiğinde pata-
tes, domates, kuru soğan ve sarımsak, 
fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, 
kırmızı mercimek, portakal, manda-
rin, limon, karpuz, elma, zeytinyağı ve 
fraksiyonları, kümes hayvanlarının et-
leri ve sakatatları, yumurta ve tereyağı 
ihracatında dönemsel düzenleme yapma-
ya yetkili kılındı.

Uygulama tebliğin yayımlandığı 
gün itibarıyla başlayacak ve 31 Aralık 
2022’ye kadar devam edecek.

Peki bu ne demek?
AKP’giller sözde gıda fiyatlarını dü-

şürmek için bir süredir dile getirdikleri 
“çözümü” böylece hayata geçirmiş oldu-

lar. Yukarıda sayılan gıda ürünlerinin ih-
racatında dönemsel olarak yasaklama ya 
da kısıtlama yapabilecekler.

İhracatın kısıtlanması, son yıllarda 
fahiş oranlara ulaşan gıda fiyatlarını dü-
şürür mü?

Tarım Editörü İrfan Donat’ın verdiği 
bilgiye göre, bugün Türkiye’nin ürettiği 
yaş meyve ve sebze miktarı yıllar içeri-
sinde değişmekle birlikte ortalama 55-
60 milyon ton civarında. İhracat yapılan 
sebze meyve miktarı ortalama 5 milyon 
ton.

Bu tablodan da görüldüğü üzere, siz 
55 milyon ton sebze-meyve üretimiyle 
gıda fiyatlarındaki fahiş artışları durdura-
mıyorsanız, bunun onda birlik kısmını ih-
racata değil de iç piyasaya sürdüğünüzde 
gıda fiyatlarının bir anda ucuzlayacağını 
nasıl iddia edebiliyorsunuz?

Bu 5 milyon ton sebze ve meyveyi 
ihracat yerine iç piyasaya verdiğinizde ne 

değişmiş olacak? Bu ürünlerin 
üretilmesi için gereken tarım-
sal girdilerde ithalata-dışa ba-
ğımlı olduğumuz gerçeği mi 
değişecek?

Yoksa mazottan, gübreye, 
samandan hayvan yemine, 
gübreye kadar neredeyse tüm 
girdilerin fahiş oranlarda zam-
landığı gerçeği mi?

Bildiğimiz gibi tarımsal 
girdilerde yüzde 90 oranında 
dışa bağımlı hale getirildik. 
Bunun en büyük sorumlusu 
da 2002 yılından beri ikti-
darda olan AKP’giller ikti-
darıdır.

Bu dışa bağımlılık yüzün-
den dolar ve euro kurundaki 
büyük artışlar girdi fiyatları-
nı iyice arttırdı. Sadece 2021 
yılında 1 dolar 7,5 TL sevi-
yesinden 13,5 TL seviyesine 
çıktı. Bu da yetmedi, yüksek 
elektrik fiyatları sulama ma-
liyetlerini de arttırdı. Çift-
çi-köylü maliyetlerini karşıla-
yamaz, üretemez hale geldi. 
Üretimden çekildi. Üretilen 
ürün miktarları azaldı. Yüksek 
maliyetler ve dışa bağımlılığa, 
köylüden ürünü çok düşük fi-

yatlara alarak tüketiciye fahiş miktarlarda 
ulaştıran aracılar da eklenince gıda fiyat-
ları fahiş oranlarda ve durdurulamaz bi-
çimde yükseldi.

Sarı Türk-İş’in Ocak ayı verilerine 
göre bile, 4 kişilik bir aile için Açlık Sını-
rı 4 bin 250 TL ve Yoksulluk Sınırı 13 
bin 844 TL oldu. Halkımızın alım gücü 
büyük oranda düştü. 2022 yılı Asgari 
Ücreti 4 bin 250 TL olarak açıklanmıştı. 
Ancak daha yılın ilk ayında Asgari Ücret 
Açlık Sınırının neredeyse altında kalacak.

Dolayısıyla halkımızın alım gücü düş-
tü. Yani ihracata giden tarımsal ürünleri iç 
piyasaya sürseniz de bu ürünlerin girdi 
maliyetleri aynı kaldıktan sonra, üretici-
ye aynı fiyatlarla sunulduktan sonra gıda 
fiyatlarına bir çözüm olmaktan uzaktır bu 
ihracat kısıtlaması.

Hatta tam tersi sonuçlar doğurabilir. 
Hiç olmazsa ihraç ettiği ürünlerden bir 
nebze kazanç elde edebilen üreticinin bu 
kazancı da ortadan kaldırılmış olacak.

Hele hele yaş meyve ve sebzeler ile 
yumurta, süt ürünleri gibi kısa süre-
de bozulabilen, belli bir raf ömrü olan 
gıda ürünleri bu süre içerisinde ihracat 
yapılmaz ve yurt içinde de satılamazsa 
zayi olacaktır. Milli servet çöp olacaktır. 
Önünü göremeyen üretici de bu ürünleri 
bir sonraki dönem yeniden üretmeyecek-
tir. Yani üretici yukarıda da bahsettiğimiz 
gibi üretimden çekilecek ya da daha az 
üretme yoluna gidecektir. Bu da uzun 
vadede, ihracata giden gıdanın yurt içinde 
kalması ve gıda miktarının artması he-
definin tam tersi bir sonuç doğuracaktır. 
Buna bağlı olarak gıda fiyatları daha da 
yükselmeye devam edecektir.

Üstelik fiyatı artan tarımsal ürünlerle 
diğer gıda fiyatlarında ihracat kısıtlaması-
na AKP’giller ilk kez başvurmuyor. Geç-
tiğimiz yılarda kuru soğan, patates, limon 
ve dökme zeytinyağı gibi ürünlerde ihra-
cat kısıtlaması kararı alınmıştı.

Peki ne işe yaradı?
Hiçbir şeye yaramadı tabiî ki. Gıda 

fiyatları önlenemez biçimde artmaya de-
vam etti.

Üstelik bu kararlar yüzünden ülkemi-
zin artık çok daralan ihracat pazarını 
kaybetme olasılığı da var. Uluslararası 
gıda tekellerinin aç kurtlar gibi beklediği 
pazarlar, boş bırakıldığı anda doldurula-
caktır ve yeniden bu pazarlara girmek 
mümkün olmayabilir.

O zaman yazımızın başında sorduğu-
muz soruya geri dönecek olursak, bu ih-

racat kısıtlamaları ile gıda fiyatları düşer 
mi?

Hayır efendim, düşmez.
AKP’giller’in bazı gıda ürünlerinde 

ihracat yasaklaması ya da kısıtlaması gıda 
fiyatlarını düşürmeyecektir. Tam tersine 
daha da körükleyecektir.

Gıda fiyatlarının artış nedenlerini or-
tadan kaldırmadıkça bu şekilde gösterme-
lik ve uzun vadede sorunu daha da büyü-
ten uygulamalar hiçbir fayda getirmez.

Gıda enflasyonunu düşürebilmek için 
öncelikle gıda ve tarımsal ürün girdilerin-
de dışa bağımlılığa son verilmelidir. Üre-
tici desteklenmelidir. Üretici ile tüketici 
arasındaki aracılar ortadan kaldırılarak 
ürünün doğrudan tüketiciye ulaştırılması 
için kooperatifler yaygınlaştırılmalıdır. 
Bu kooperatifler elbette AKP’giller’in 
arka bahçesi haline getirilen Tarım Kredi 
Kooperatifleri değildir.

“TARIM KOOPERATİFLERİ: 
Köylünün kendisi tarafından kurulup 
kendisi tarafından kontrol edilecek. 
Ortak sayısı 100’ü geçince, bin güçlük 
çıkarılmayacak. Milyonlarca üretmeni 
dağınıklıktan kurtaracak. Şehirle köy 
arasındaki uçurumu doldurmaya çalışa-
cak. Kooperatifler, hükümet ya da tüccar 
emrindeki birliklerin kontrolünden kur-
tarılacak. Büyük Sanayi rekabeti karşı-
sında el ve ev sanayisini kaybeden köylü-
ye, büyük çiftliklere kıyasla daima daha 
pahalıya mal olan malzeme ve eşyaları 
ucuza mal edecek. Ortaklarına piyasa-
dan pahalı mal satmayacak. Satarken 
birbirleriyle rekabete düşerek, bereket 
yıllarını bile felâket yılına çeviren küçük 
ekincilerin mallarını değeri ile satacak. 
Ortaklarının malını ölü fiyatına almaya 
kalkışmayacak. Küçük ekinciyi de mo-
dern üretime ve bilime kapalı kalmaktan 
kurtaracak.”tır. (HKP, Program)

Halkın Kurtuluş Partisi Programı’nda 
“Köylü Meselesi” başlığı altında bizde 
gıda fiyatları neden yüksek ve fiyat poli-
tikası nasıl olmalı sorularının cevaplarını 
okuyacağız. Bu değerlendirmelerdeki fi-
yatların 2005 yılı verilerine göre yazıldı-
ğını hatırlatmak isteriz:

“Dünyamızın beşte dördünü tutan 
bizim gibi geri ülkelerin tarım bölgeleri-
nin ortalama tarım işçisi verimi, kapita-
lizmce ileri memleket tarım işçisinin on 
üçte biri kadardır. AB ülkelerinde 1 ta-
rım işçisi, tarım dışında çalışan 23 kişiyi 
besler. Üstelik de artan bir sürü tarım 
ürünlerini bizim gibi geri ülkelere pa-

zarlarlar.  Zaten 1990’dan bu yana ABD 
ve AB’nin bizim gibi ülkelerin tarımını 
geriletmeye “şunu ekme, bunu destekle-
me” diyerek budamaya çalışmalarının 
asıl sebebi de budur.

“Türkiye’nin ise tarımda çalışan bir 
kişisi, ancak tarım dışında çalışan iki 
kişiyi zar zor besleyebilmektedir. Kaldı 
ki bizdeki beslenmeye gerçek anlamda 
beslenme denemez. Çünkü Halkımız 
özellikle protein bakımından yetersiz 
beslenmektedir. Yani tarımımızın veri-
mi, AB’dekinin sekizde ya da onda biri 
kadardır. Bu rakamlar, tarım faciamı-
zın dehşetini göstermeye yeter, sanıyoruz.

“Halbuki, Amerika’da 140 yıl önce 
yapılmaktan korkulmamış Toprak Re-
formunu, biz de yapsak ve yalnızca boş 
duran tarlalarımızı işlesek, yıllık 15 mil-
yon ton fazla buğdayımız olur. Oysa, bi-
lindiği gibi, 2004 yılında toplam buğday 
üretimimiz 19 milyon tondur.

“Bu sebepten, tarımda ilk yapmamız 
gereken, gerçek bir toprak reformuyla 
boş duran devlet ve ağa arazilerinin aci-
len tarıma açılmasıdır. İkinci adım ise 
tarımın, son sistem tarım araç gereçleri 
ve üretim yöntemleriyle donatılmasıdır.”

“(…) KREDİ: Bizim güzel geleneği-
mize göre, tefecilik, faizcilik sosyal ha-
ram ve suç olarak en sıkı kovuşturmaya 
uğratılacak. Bugünkü yüzde 19-24 ban-
ka faizi, köy işletmesi kooperatifleştikçe 
en az sınırına indirilecek, büyük çiftlik-
ler için arttırılacak, küçük ekinciye ek-
siltilecek. Öylelikle, devlete olan borcun 
12 misli, banka borcunun 6 misli olan 
faizci borçlarıyla, köylünün sömürül-
mesi önlenecek. Üretim Kooperatifleri 
kanalıyla verilen ödünçlerin taksitleri, 
ürün alınınca tahsil olunacak. Kredi, 
güçlü çiftçilerden ziyade, güçsüz köylü-
ye sağlanacak. İpotek ve teminat yerine, 
kooperatif ve köylü örgütlerinin kefaleti 
ve sorumluluğu geçecek.

“FİYAT POLİTİKASI: Tarım ürün-
leri aleyhine, sanayi ürünlerinin fiyat 
artışı durdurulacak. Köy ürünlerinin 
gerçek köylü kooperatifleri eliyle ihra-
catı kolaylaştırılacak, Ofisin yönetim ve 
kontrolü köylü örgütlerine bırakılacak.

“Modern üretim küçük ekincilere 
kadar götürülerek tüm tarım ürünleri-
nin maliyet fiyatları indirilecek.”

Ne zaman?
HKP öncülüğünde kurulacak olan 

Demokratik Halk İktidarında. O günler 
de gelecek.q
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Malûm, Tayyip Erdoğan’a yönelik 
en küçük bir eleştiri hemen TCK 

m. 299 kapsamında soruşturma konu-
su yapılıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından açık-
lanan verilere göre; 2014-2020 yılları 
arasında Tayyip’e hakaretten 160 bin 
169 kişi hakkında soruşturma açılmış. 
Bu soruşturmaların da 38 bin 608’i 
kovuşturmaya (davaya) dönüşmüş. Bu 
davaların 12 bin 881’inde ise mahkû-
miyet (cezalandırma) kararları veril-
miş. Cezalandırılanlar arasında 10 tane 
çocuk da var.

Öyle ki, sadece 2020 yılında “cum-
hurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 
31 bin 297 soruşturma başlatılmış ve 
7790 dava açılmış. Bu davaların da 
3325’i mahkûmiyetle sonuçlanmış.

Tabiî bugün itibariyle bu rakamlar 
daha da arttı ve artacak.

Çünkü emniyette oluşturulan “sa-
nal devriye timleri” 7/24 çalışarak, 
kısa günde kırk kere sosyal medyada 
“suç ve suçlu” yakalayıp dosyaları 
savcıların önüne koyuyorlar.

Savcılar da anında davalar açıp in-
sanları Asliye Ceza Mahkemelerinin 
karşısına çıkartıyor.

Bu soruşturmalarda (özellikle taş-
rada), hazırlık ifadesinde avukat bu-
lundurmayan kişilerin ifadelerini ise 
polis, kafasına göre yazıp imzalatmak-
ta.

Elimize gelen bazı dosyalarda, 
“yaptığım paylaşımdan pişmanım, 
bir daha yapmayacağım, sayın cum-
hurbaşkanımızdan özür diliyorum” 
gibi nedamet getirici cümlelerin yazıl-
dığı ifade metinleri gördük. Tabiî bu 
ifadeye rağmen de büyük çoğunluğu 
yargılanmaktan ve hatta ceza almaktan 
kurtulamıyor.

Sonuç olarak; “cumhurbaşkanına 
hakaret” davalarında polis fezlekeleri 
savcılıklarda iddianameye, iddiana-
meler esas hakkında mütalaaya, esas 
hakkında mütalaa da mahkemelerin 
gerekçeli kararlarına dönüşmekte.

Bu davaların yargıçları ise hem 
Adalet Bakanlığı tarafından hem de 
Tayyip’in avukatlarınca büyük baskı 
altına alınmaktalar.

Bakanlık, davanın sonucu ile ilgili 
mahkemelere sürekli yazılar yazmak-
ta, bilgiler sormakta. Duruşma tuta-
naklarının kendilerine gönderilmesini 
istemekte. Bakanlığın sürekli takip 
ettiği bir dosyaya bakan yargıç, ken-
disini ne kadar bağımsız hissedebilir 
ki?

Diğer yandan Tayyip’in avukatları 
da istisnasız tüm dosyalara dilekçe-
ler koyarak, şikâyetçi olmaktalar ve 
davaya katılmak istediklerini bildir-
mekteler. Böylece yargılama sonunda 
mahkûmiyet halinde sanık ya da sanık-
lardan vekâlet ücreti kazanmaktalar(!)

Bu avukatlar, bir de, yaptığımız 
savunmalarda; “yeni suç işlendiği” 
iddiasıyla dosyalara dilekçeler gön-
dererek hem mahkemeyi baskı altına 
almaktalar hem de keyif olarak yargı-
lattıkları kişileri ve avukatlarını tehdit 
etmekteler.

Aynı şeyi polis de yapmakta.
HKP Genel Başkanı Sayın Nurul-

lah Ankut’un yargılandığı mahkeme-
lerin duruşma çıkışlarında ya da hak-
kında açılan soruşturmalarda savcılığa 
verdiği ifadelerden sonra yaptığı bir iki 
dakikalık açıklamalardan da yeni yeni 
“cumhurbaşkanına hakaret” suçu uy-
durmaktalar.

Öyle ki, mahkemelerde yaptığı sa-
vunmalardan dolayı da Başkana suç 

duyuruları yapılmakta.
Tam burada önemli bir ayrıntıya 

dikkatinizi çekelim.
Son günlerde avukatlarınca dos-

yalara konulan dilekçelerde Tayyip 
Erdoğan’ın sıfatı; “Türkiye Cum-
hurbaşkanı” olarak yazılmakta. Oysa 
geçmişte “Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı” yazılırdı.

Bunun basit bir yazım hatası olma-
dığı çok açık.

Böylece birçok belediye ve kamu 
kurumundan fiilen çıkarttıkları Tür-
kiye Cumhuriyeti ibaresini, Cumhur-
başkanlığında da ortadan kaldırmış 
oldular.

Bilindiği gibi Anayasa’nın; 1. mad-
desinde; “Türkiye Devleti bir Cum-
huriyettir.”, 2. maddesinde; “Türkiye 
Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî 
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, 
insan haklarına saygılı, Atatürk milli-
yetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen 
temel ilkelere dayanan, demokratik, 
lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”, 
4. maddesinde; “Anayasanın 1’inci 
maddesindeki Devletin şeklinin Cum-
huriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 
2’nci maddesindeki Cumhuriyetin ni-
telikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri 
değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif 
edilemez.” denilmektedir.

Yine Anayasanın Cumhurbaşkanı-
nın Görev ve Yetkilerini düzenleyen 
104’üncü maddesinde; “Cumhurbaş-
kanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye 
Cumhuriyetini ve Türk Milletinin bir-
liğini temsil eder; (...) Yabancı devlet-
lere Türkiye Cumhuriyetinin temsilci-
lerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine 
gönderilecek yabancı devlet temsilci-
lerini kabul eder.” hükümleri yazılıdır.

Görüldüğü gibi Anayasanın hiç-

bir yerinde “Türkiye 
Cumhurbaşkanı” diye 
bir ifade bulunmamak-
tadır. 

Tayyip Erdoğan ve 
vekilleri bu Anayasal dü-
zenlemeleri bilmezler mi?

Elbette bilirler. Ancak 
tüm dertleri Cumhuriyetle 
hesaplaşma olduğundan, 
başta O’nun Laiklik ilkesi 
olmak üzere, demokratik hukuk devle-
ti ilkesini yok etmişlerdir. O nedenle 
hayal hanelerindeki sistemin adını, 
yani din devleti özlemlerini henüz 
deklere edemediklerinden, mahke-
melere verdikleri dilekçelere “Tür-
kiye Cumhurbaşkanı” diye yazarak 
alıştırma yapmaktalar.

Başka bir ifade ile Anayasanın 4. 
maddesinde tanımlanan; değiştirile-
mez, değiştirilmesi teklif dahi edile-
mez olan devletin şeklinin Cumhuriyet 
olduğu kuralını fiilen ortadan kaldır-
mış durumdalar.

Dolayısıyla dilekçelerdeki bu ifa-
delerle ve bu tarz fiillerle aynı zaman-
da TCK m. 309’da tanımlanan “Ana-
yasayı İhlal” suçunu işlediklerini be-
lirtmeliyiz.

Ayrıca ve en önemlisi; bu yapılan 
Anayasa’nın 103’üncü maddesinde 
yazılı olan Cumhurbaşkanı yemin 
metninin de açıkça ihlalidir.

Hal böyle olunca, bizzat kendi ifa-
delerinden de anlaşılacağı üzere, or-
tada Anayasal kurallara göre göreve 
gelmiş ve kendisini Anayasa ile bağlı 
sayan ve hatta Anayasanın 103’üncü 
maddesinde yazılı olduğu gibi;

“- Devletin varlığı ve bağımsızlı-
ğını, vatanın ve milletin bölünmez bü-
tünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız 
egemenliğini koruyan,

“- Anayasaya, hukukun üstünlüğü-
ne, demokrasiye, Atatürk ilke ve in-
kılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine 
bağlı kalan,

“- Milletin huzur ve refahı, millî 
dayanışma ve adalet anlayışı içinde 
herkesin insan haklarından ve temel 
hürriyetlerinden yararlanması ülkü-
sünden ayrılmayan,

“- Türkiye Cumhuriyetinin şan ve 
şerefini korumak, yüceltmek ve üzeri-
ne aldığı görevi tarafsızlıkla yerine ge-
tirmek için bütün gücüyle çalışacağına 
Büyük Türk Milleti ve tarih huzurun-
da, namusu ve şerefi üzerine and” içen 
bir Cumhurbaşkanı yoktur.

Bütün bu yaptıkları Anayasanın 
yukarıda belirtilen emredici kuralla-
rına aykırıdır. Dahası Anayasa’nın 
101’inci maddesinde öngörüldüğü 
gibi dört yıllık bir üniversite diplo-
ması da yoktur, Tayyip Erdoğan’ın.

Başka hiçbir maddeye gitmeden, 
sırf bu nedenle Tayyip Erdoğan’ın 
cumhurbaşkanlığı yok hükmündedir. 
Attığı tüm imzalar geçersizdir. Yaptığı 
tüm atamalar usulsüzdür.

Hal böyle olunca olmayan bir 
cumhurbaşkanına hakaret suçu uy-
durularak yapılan yargılamaların 
da tamamı yasal dayanaktan yok-
sundur.

Bu yargılamalarla, toplumu yargı 
eliyle korkutmayı, hizaya sokmayı ve 
kendilerine biat eder hale getirmeyi 
amaçlamaktalar.

Ancak kazın ayağı hiç de öyle de-
ğil.

Bir Çerkez Atasözünden dolayı 
keyfi bir şekilde tutukladıkları Sedef 
Kabaş’a uyguladıkları usulle yanıt ve-
relim o zaman;

Her kuşun eti yenmez…q

Vatandaşa açtırdıkları davalar yetmiyor;
bir de mahkemeleri tehdit ediyorlar

Tarımsal ürünlerde ihracat kısıtlaması, 
gıda fiyatlarını düşürür mü?

Av. Tacettin Çolak
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Bilindiği üzere İstanbul’da yoğun 
kar yağışı ve fırtına sonucunda İs-

tanbul Havalimanı ulaşıma kapanmış, 
on binlerce yolcu mahsur kalmıştır. 
Daha önceden gerekli önlemler alın-
madığından, yolcular kendilerine da-
ğıtılan kartonlar üzerinde yatmak zo-
runda kalmışlardır. İnsanlarımız büyük 
bir mağduriyet yaşamışlardır. Ayrıca 
İstanbul Havalimanı’nda bulunan Tur-
kish Cargo’ya ait bir hangar da yoğun 
yağış ve fırtına sırasında çökmüştür.

Dünyanın, Avrupa’nın en “büyük”, 
en “teknolojik”, en “donanımlı” gibi 
vaveylalarla sunulan İstanbul Havali-
manı için sıfatlarının başına en, en, en 
getirilerek yapılan nitelemelerin ne ka-
dar boş olduğunu yağan kar gösterdi. 
Kısacası Namuslu Bilim İnsanlarının 
söyledikleri doğru çıktı. AKP’giller 
Rant uğruna milyonlarca ağacı katle-
derek, ağaçlarla birlikte milyonlarca 
canlıyı yok ederek, doğayı tahrip ede-
rek yaptıkları Havalimanının ne kadar 
gereksiz, faydasız bir proje olduğu or-
taya çıkmış oldu.

Bu nedenle AKP’giller’in hakka, 
hukuka, hakkaniyete ve yasaya en kü-
çük bir saygı duymadan, doğamıza, 
ormanlarımıza, orada yaşayan yaban 

hayvanlarına acımadan yandaşlara 
rant sağlamak amacıyla işledikleri bu 
suçlara karşı çıkmak her yurttaşın, her 
vatanseverin görevi ve hakkıdır. 

Türkiye’nin en Yurtsever, Halkçı 
ve Kamucu Partisi olan müvekkil Hal-
kın Kurtuluş Partisi’nin halkına karşı 
sorumluluğu gereği suç duyurusunda 
bulunduk.

Suç duyurusu sonrası Partimizin 
Genel Sekreter Yardımcısı, Ankara İl 
Başkanı Av. Sait Kıran Yoldaş’ın yap-
tığı açıklamayı aşağıda yayınlıyoruz:

Değerli Halkımız,
AKP’giller’in vurgun, talan, yol-

suzluk uğruna yarattığı yeni bir yıkım 
yaşandı. İstanbul Havalimanı ulaşıma 
kapandı.

Bilindiği üzere İstanbul’da yoğun 
kar yağışı ve fırtına sonucunda İstan-
bul Havalimanı ulaşıma kapanmış, on 
binlerce yolcu mahsur kalmıştır. Daha 
önceden gerekli önlemler alınmadı-
ğından, yolcular kendilerine dağıtılan 
kartonlar üzerinde yatmak zorunda 
kalmışlar, yemek dağıtımı sağlıklı ya-
pılmadığı için çoğu aç kalmıştır. İnsan-
larımız büyük bir mağduriyet yaşamış-
lardır.  Daha yeni yapılmış olmasına 

rağmen yoğun kar yağışı nedeniyle bir 
hangarda çöküntü oluşmuştur.

Bu yaşanan büyük olumsuzluk 
sıradan bir olay değildir. Bu felake-
tin temel nedeni, gözlerini para hırsı, 
rant hırsı bürümüş aralarında (Recep 
Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altya-
pı Eski Bakanı Cahit Turhan, Mev-
cut Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Eski Başkanı Mevlüt Uy-
sal, Halkımızın anasına küfreden Cen-
giz Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Cengiz, Limak Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Öz-
demir, Kolin İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Naci Koloğlu, MAPA İnşaat 
ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Nazif Günal ve Kalyon Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal 
Kalyoncu’nun da bulunduğu şüpheli-
ler kamuoyunun ve bilim insanlarının 
bütün uyarılarını göz ardı ederek, Ku-
zey Ormanlarında milyonlarca ağacı 
katlederek, doğal çevrede geri dönüşü 
mümkün olmayacak tahribatlar yarata-
rak, su havzalarını yok ederek, oralar-
daki canlıları yok ederek, kamuoyunda 
“Beşli Çete” diye anılan yandaş şirket-
ler Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kal-
yon konsorsiyumu tarafından kurulan 
İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. tara-
fından yanlış yerde yapılan İstanbul 
Havalimanı yasalara aykırı, kamu za-
rarı oluşturacak biçimde inşa ettirmiş 
ve işletmiş olmalarıdır. 

Değerli Halkımız,
Bilimin ve doğanın 

kanunlarına karşı çıkıl-
maz. Aksi halde bilim ve 
doğa gereğini yapar. Bu 
hükmün infazı engelle-
nemez. Bu hükmün is-
tinafı ve temyizi yoktur. 
Son yaşadığımız İstanbul 
Havalimanı’nda felaket-
te bunu kanıtlamaktadır. 
Halkımız bu kadar mağ-
duriyete ulaşmışken, Beşli Çete’nin 
hiçbir zararı oluşmamaktadır. Çünkü 
onlar; sözde ekonominin kitabını yaz-
dığını ileri sürenler tarafından yapılan 
anlaşma yolcu garantili olduğu için, 
zarar etmeleri söz konusu değildir. 
Herhangi bir zarara uğramadıkları gibi 
aksine, hazineden aldıkları paralarla 
basiretsizlikleri, yetersizlikleri ödül-
lendirilmektedir.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
bunu kabul etmemiz mümkün değildi. 
Bu nedenle ilgililer hakkında görev-
leri kötüye kullandıkları, Memuriyet 
görevlerini kullanarak kişi ve kurum 
kayırma (Ayrımcılık) suçunu işledik-
leri, bilerek ve isteyerek kamu zararı-
na sebep oldukları ve böylece irtikâp 
suçunu işledikleri,  Kamu kurum ve 
kuruluşlarının zararına olarak Nite-
likli dolandırıcılığa aracılık ettikleri, 
Özellikle Cengiz-MAPA-Limak-Ko-
lin-Kalyon konsorsiyumu tarafından 
kurulan İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş 

yetkililerinin Nüfuz ticareti suçunu iş-
ledikleri ve tüm sanıkların 6831 sayılı 
Orman Kanunu’nun 14 ve 91. madde-
lerini ihlal suçu işledikleri gerekçesiy-
le İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 
suç duyurusunda bulunduk.

Maalesef AKP’giller’in hukuk bü-
rosuna dönüştürülmüş mevcut yargı-
dan herhangi bir sonuç beklemiyoruz. 
Ama Tarihe not düşmek, ileride emri 
sadece kanunlardan ve vicdanından 
alacak bağımsız savcılar ve hâkimler 
tarafından yapılacak gerçek bir soruş-
turmada, gerçek bir yargılanmada dos-
yayı hazırlamak için Halkın Kurtuluş 
Partisi olarak davranışa geçtik. 

Halkın Kurtuluş Partisi, Türki-
ye’nin en Yurtsever, Halkçı ve Kamucu 
partisidir. Halkına karşı sorumluluğu 
gereği bu suç duyurusunda bulunmuş-
tur. Bu yolsuzluklara, bu vurgunlara, 
bu talanlara karşı mücadelesine devam 
edecektir. 
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Değerli Öğretmenlerimiz,
AKP’giller iktidarının 20. yı-

lında Ortaçağcı gerici uygulamaların 
son hızla devam ettiği bir eğitim-öğ-
retim yarıyılını daha geride bıraktık. 
İktidara geldikleri, diğer bir deyişle 
ABD-AB Emperyalistleri tarafından 
iktidara getirildikleri günden bu yana 
özlemini çektikleri Ortaçağcı Faşist 
Din Devletini kurmak için ellerinden 
geleni yaptılar, her yolu mubah saydılar 
AKP’giller. Din alıp, din sattılar, Hal-
kımızı Allah ile kandırdılar. Ülkemiz 
artık Fetvalar ile Naslar ile yönetiliyor. 
Laik Cumhuriyet’imize ait çökertil-
medik, yok edilmedik kurum kalmadı. 
Bunların başında da Eğitim geldi.

Laik Cumhuriyet’in en büyük ka-
zanımlarından olan Laik ve Bilimsel 
eğitim, Cumhuriyet’in kuruluşundan 
çok kısa bir süre sonra iktidara yerle-
şen Modern Finans-Kapital Zümresi ve 
Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı 
tarafından sürekli tırpanlandı. Çünkü 
Laik ve Bilimsel eğitim, iktidarı ele 
geçiren bu iki gerici sermaye sınıfının 
sınıf çıkarlarına ters düşmekteydi. 2002 
yılından bu yana halkımızın başına çö-
reklenen ve eğitimin hedefini okulön-
cesinden üniversitelere kadar “Dindar 
ve Kindar” müritler yetiştirmek olarak 
belirleyen Tefeci-Bezirgân Sermaye-
nin iktidardaki temsilcisi AKP’giller 
de 1940’lı yılların ikinci yarısından bu 
yana tırpanlanan Laik ve Bilimsel eği-
time son darbeleri vurarak çökerttiler. 
Ne acıdır ki eğitim kurumlarımız artık 
Peşaver Medreselerinden farksızdır. 
Örümcek ağı gibi her mahalleyi saran 
ve çocuklarımıza canlı-cansız her türlü 
mezar olan yılan yuvası Ortaçağcı ge-
rici cemaat-tarikat evlerini, yurtlarını, 
Kur’an Kurslarını saymıyorum bile…

Gerçek aydınların, yurtseverlerin, 
yüreği insan sevgisi ile dolu gerçek 
devrimcilerin temel görevlerinden biri 
de içinde bulunduğumuz koşullarda 
Laik, Bilimsel, -Demokratik Eğitim 
şiarını yükseltmek ve bu uğurda her 
türlü mücadeleyi kararlıca yürütmek, 
örgütlü mücadele içinde gereklerini so-
nuna kadar yerine getirmektir. Sınıflar 
mücadelesi bize bunu emreder. 

Ama biz eğitimcilere yukarıda dile 
getirdiklerimizin ötesinde, sınıflarımız-
da da çok önemli görevler düşmektedir. 
Yukarıda dile getirdiğimiz ve hepimi-
zin tanık olduğu tüm olumsuzluklara 
karşın sınıf içinde yapabileceğimiz o 
kadar çok şey var ki. Eğer bu Ortaçağcı 
gidişin çocuklarımızı “hülooğğ”cular, 
müritler haline getirmesine izin vermek 
istemiyorsak, Laik, Bilimsel, Demok-
ratik Eğitim şiarını sınıf ortamında ete 
kemiğe büründürebilmenin, gereklerini 
yerine getirecek öğretmen davranışları-

nı sergileyebilmenin koşullarını yarata-
biliriz değerli öğretmenlerim. Elimizde 
tuttuğumuz bilim silahı bizlere o kadar 
çok olanak sunuyor ki. Yeter ki biz o 
vazgeçilmez silahı kullanmasını bile-
lim.

Bu konuda dile getirilebilecekler, 
bu yazının sınırlarını çok aşar. Ama ben 
tüm eğitim kademeleri için akademik 
başarının temel belirleyicilerinden olan 
okuduğunu anlama becerisinin en 
önemli bileşenlerinden birisine vurgu 
yaparak söylediklerimi somutlamaya 
çalışacağım. Çünkü okul içinde ve dı-
şında gerçekleşen öğrenmelerin çoğu, 
metinlerin başarılı bir şekilde anlaşıl-
masına dayanır ve öğrencilerin akade-
mik başarısızlıklarının çoğu metinleri 
yanlış yorumlamalarından kaynaklanır. 

İyi yazarlar, okuyucularına her za-
man her şeyi doğrudan, sözcüklere 
dökerek anlatmazlar.  İma ederler. Bu 
nedenle okuyucular, sıklıkla yazarın ne 
anlatmak istediği hakkında tahminler 
yapmak zorunda kalırlar. Yetkin oku-
yucular, çoğu zaman okudukları metni 
anlamlandırabilmek, yazarın iletilerini 
kavrayabilmek için beyaz kâğıdın üze-
rinde yazılı-basılı olanların ne kadar 
ötesine gittiklerinin farkına bile var-
mazlar. Oysa onlar, metinle etkileş-
tikleri süreçte, metnin  “satır aralarını 
okumak” için çeşitli zihinsel işlemler 
yaparlar. Bunlara çıkarım denmektedir. 

Özce belirtmek gerekirse, yetkin 
okurlar, metinden gelen yeni bilgiyi, 
bilişinde var olan eski bilgiyle/dünya 
bilgisiyle bütünleştirerek, doğru çıka-
rımlar yapabilen, bu yolla da okuduk-
ları metnin daha eksiksiz ve tutarlı bir 
zihinsel temsilini oluşturabilen okur-
lar olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, 
doğru çıkarımlar yapabilme başarılı bir 
okuduğunu anlama sürecinin olmazsa 
olmazıdır.

Bu noktada çıkarım kavramına 
biraz daha ayrıntılı biçimde değinmek 
isterim. Yukarıda da değindiğimiz gibi 
çok genel bir tanımlama ile çıkarım, 
okuma sırasında etkinleştirilen ancak 
metinde açıkça belirtilmemiş, bilgiyi 
ifade eder. Dolayısı ile yazar ima eder, 
okur ise çıkarım yapar. 

Çok genel bir bakış açısıyla çıkarım 
yapabilme, aynı matematikte olduğu 
gibi, verilenlere dayalı olarak verilme-
yeni bulabilme sürecidir. Yani okuma 
sürecinde çıkarım yapmak, erişebildi-
ğimiz gerçeklikler, olgular doğrultu-
sunda, metinde verilmeyenleri tasavvur 
edebilmek; metindeki mevcut kanıtlara 
ek olarak önceki bilgi ve deneyimlere 
dayanarak verilmeyene yönelik olarak 
bir sonuca varma sürecidir diyebiliriz. 

Bu bağlamda okuduğunu anlama 
sürecinde gerçekleşen iki tür çıkarım-

dan söz edebiliriz: geriye dönük çı-
karımlar-yani açıklamalar ve ileriye 
dönük çıkarımlar yani kestirimler.

Genellikle bu iki tür çıkarım birbi-
riyle karıştırılır ancak aynı şeyler değil-
dir. Kestirimler, okuyucuların metinden 
gelen bilgilere ve önbilgilerine/dünya 
bilgilerine dayalı olarak, daha sonra-
sında ne olabileceği hakkında sorular 
sorabilmesi, sonra olacaklar hakkında 
tahminlerde bulunmasıdır. Bu durumda 
okur, metin tümcesinde/tümcelerinde 
sözü edilen olay ya da edimin nedensel 
sonuçları hakkında yorumlarda bulunur. 
Kestirimler, metnin ileriki aşamalarında 
doğrulanabilir ya da doğrulanmayabi-
lir de.  Geriye dönük 
çıkarım yapmak ise 
yazarın ne anlatmak 
istediğini, yazarın 
metinde dile getirdik-
lerine dayalı olarak 
sorgulama ve açık-
lama sürecidir. Yani 
açıklamalar, okunan 
metin tümcesinde/
tümcelerinde anlatı-
lan olay ya da edimin 
nedensel öncülleri 
olan çıkarımlardır. Metinde yer alan 
edimlerin ve olayların gerekçelerini 
oluştururlar ve okunan tümceyi ya daha 
önce söz edilen metin içindeki bilgiye 
ya da daha önce yapılan bilgi dayanaklı 
çıkarımlara bağlarlar. Yapılan bilimsel 
çalışmalar, yalnızca açıklayıcı-geriye 
dönük çıkarımların metin tutarlılığına 
katkı sağladığını dolayısıyla bu tür çı-
karımların metin işlemleme sürecinde 
kritik olduğunu ortaya koymaktadır. 
(Van Den Broek, P. (1994). Compre-
hension and memory of narrative texts: 
inferences and coherence. (yay. haz. 
M.A. Gernsbacher, Handbook of psy-
cholinguistics (s. 539-583). San Diego, 
CA: Academic.)

Buraya kadar değindiklerimizi bir 
örnekle açıklayalım: “Ayşe yataktan 
kalktı, saatine baktı, saat 6:45’i gös-
teriyordu. Ders saat yedide başlaya-
caktı.  Hızla üstünü giyinmeye baş-
ladı.” metnini okuyan bir okur, “Ayşe 
neden hızla üstünü giyinmeye başla-
dı?” sorusunu metni kavrama sürecin-
de zihinsel olarak sorar ve  “Okula geç 
kaldığı için…” yanıtını verir. Metinde 
doğrudan yer almamasına karşın, met-
nin zihinsel temsilinde bu tümce yani 
okurun yaptığı çıkarım yer alır. Bu 
durumda okur, geriye dönük/ açıkla-
yıcı çıkarım yapmaktadır. Söz konusu 
metni okuma sürecinde bu çıkarımı ya-
pamayan bir okur için metin tümceleri 
arasında anlamsal bir ilişki söz konusu 
olamaz. Sonuç olarak okur, okuduğu 
metni anlamlandıramamış olur. 

“Ayşe saat yedide başlayacak der-
se zamanında yetişebilmiş midir?” 
sorusunun zihinsel yanıtı ise “evet” de 
olabilir “hayır” da. Bu durumda okurun 
yaptığı, ileriye dönük çıkarım yani 
kestirimdir.   Metin devam ediyorsa bu 
her iki tahmin de metnin gelişine göre 
doğru da olabilir, yanlış da. 

Bir kez daha vurgulamak gerekirse, 
okurun etkileştiği metin yukarıda ver-
diğimiz haliyle sonlanmışsa, belirtilen 
geriye dönük çıkarımı yapmak metin 
tutarlığı için zorunlu iken, ileriye dönük 
çıkarımların böyle bir işlevinin olmadı-
ğı görülecektir. 

Yetkin okurlar, bir metni işlemler-
ken hiç farkına bile varmadan metinde-
ki anlamsal boşlukları doldurabilecek 
geriye dönük çıkarımları yapabilmekte-
dirler. Ancak küçük yaş grubu okurların 
öğrenmeye ihtiyaç duydukları en zor 
becerilerden birisi de metinle etkileşim 
sürecinde satır aralarını, metinde doğru-

dan yazılmamış olanı okuyabilme yani 
çıkarım yapma becerisidir. Çoğu zaman 
daha ileri sınıflardaki öğrencilerimiz 
için bile söz konusu çıkarımları yapa-
bilmek hiç de kolay olmamaktadır. Hat-
ta öğrencilerimizin pek çoğunun kendi-
sinden böyle işlem beklendiğinin far-
kında bile olmadığını gözlemlediğimiz 
durumlarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle 
öğrencilerimizden, hemen her alanla il-
gili her hangi bir metnin kavranabilme-
sinde çok büyük önem taşıyan çıkarım 
yapabilme becerisini kendi kendilerine 
geliştirmelerini bekleyemeyiz. Bilimsel 
bir eğitim sürecinin, geriye dönük çıka-
rımların doğrudan öğretimini yapmak 
gibi bir yükümlülüğü vardır. 

Değerli öğretmenlerimiz,
Yazımın başında da değindiğim gibi 

20 yıllık AKP’giller iktidarı boyun-
ca Laik, Bilimsel, Demokratik eğitim 
adına ne varsa ortadan kaldırıldı. Uy-
gulanan Ortaçağcı gerici eğitim uygula-
maları ve bunun bir parçası olan gerici 
içeriklerle donatılmış öğretim program-
ları yolu ile öğrencilerimiz düşüneme-
yen, sorgulayamayan, yaratıcılıkları 
yok edilmiş bireyler haline getirildiler. 
Çocuklarımızı biat eden kullar haline 
getirmek için her yolu mubah saydı 
AKP’giller ve onların Eğitim Bakan-
lıkları. 

Nitekim temel hedefi, 15 yaşına 
ulaşmış bireylerin sorunları çözmek, 
bilmedikleri konularda çıkarımda bu-
lunmak ve akıl yürütmek için gerekli 

olan bilgi ve becerilere ne derece sahip 
olduklarının ölçülmesini amaçlayan 
ve yaklaşık yetmiş ülkede uygulanan 
“Uluslararası Öğrenci Değerlendir-
me Programı (PISA)” sınavında, öğ-
rencilerimizin “Okuma Becerileri Ye-
terlik Düzeyleri”nde OECD ortalama-
sının altında kaldıklarını görmekteyiz. 
Bu sınavda Okuma Becerileri Yeterlik 
Düzeyleri 1 en alt düzey, 6 en üst düzey 
olmak üzere sınıflandırılmıştır. Ne ya-
zık ki öğrencilerimizin okuduğunu an-
lamada en çok yoğunlaştıkları yeterlik 
düzeyleri, alt düzey okuma becerileri 
yeterliklerini ifade eden 1. ve 2. düzey 
olmaktadır. Çıkarım yapabilmek ise 
3. Düzey Yeterlikler ile başlamakta ve 
“basit ve ileri düzeyde çıkarımlar yapa-
bilmek” ifadesi ile bu düzeyde yer al-
maktadır. Dolayısıyla öğrencilerimizin 
bu temel beceriden yoksun olduklarını 
PISA sonuçları da desteklemektedir. 

Sonuç olarak bilim, okuduğunu an-
lamanın gerçekleşebilmesi için okurun 
geriye dönük çıkarım yapabilme bece-
risine sahip olması gerekliliğini ortaya 
koymakta. Bu nedenle bırakın sosyalist 
ülkelerde uygulanan programları, laik 
ve bilimsel eğitimin uygulandığı ileri 
kapitalist ülkelerde ders programları-
nın çok önemli parçasını oluşturmakta 
çıkarımların, çıkarım yapma stratejile-
rinin farklı düzeylerdeki öğrenenlere 
doğrudan öğretimi. Bunun için gerek 
öğretmen yetiştirme gerekse de ders 
programlarında özel içerikler ve etkin-
likler yer almakta.

Öyleyse bizler, Laik Bilimsel, De-
mokratik eğitimi savunan ilerici, de-
mokrat, devrimci öğretmenler ne ya-
palım?  Kendimizi ve çocuklarımızı 
AKP’giller’in Ortaçağcı öğretim prog-
ramlarına mahkûm mu edelim?

Elbette Hayır!
Hiç unutmayalım değerli öğretmen-

lerim,  tüm bu olumsuz gidişe karşın 
öğrencilerimizin gözlerimizin içine 
baktığı sınıflar bizimdir. Onların beyin-
lerini, zihinlerini AKP’giller’in teslim 
almasına izin vermeyelim. Unutmaya-
lım, büyük adımların atılabilmesi ön-
koşulu küçük adımların atılabilmesine 
bağlıdır. Bu nedenle örneğin, geriye 
dönük çıkarım yapmayı öğretelim ço-
cuklarımıza. Öğretelim ki, geleceğimiz 
çocuklarımız, okuduklarını anlayabi-
len, eleştirel düşünebilen, sorgulayabi-
len bireyler olabilmeleri için gereken 
çok temel bir zihinsel stratejiye sahip 
olsunlar. Öğretelim ki sonuna kadar 
savunduğumuz ve mücadelesini verdi-
ğimiz Laik, Bilimsel, Demokratik Eği-
tim için bu karanlık gidiş içinde bizleri, 
çocuklarımızı aydınlığa çıkaracak, ger-
çekleşmesi mümkün somut adımlardan 
birini atmış olalım.

Nasıl mı atacağız bu adımı? Nasıl 
mı öğreteceğiz?

Bu da gelecek yazımızın konusu ol-
sun. Sağlıcakla kalın. q

   7

Değerli Öğretmenlerimiz; 
hiç unutmayalım: 

Sınıflarımız bizimdir!

HKP’den:
Partimiz; Kuzey Ormanlarının yok edilmesi, İstanbul’un 

nefesinin tıkanması uğruna milyarlar harcanarak yapılan 
İstanbul Havalimanı’nın kış koşullarına teslim olarak 

ulaşıma kapanmasını yargıya taşıdı

Prof. Dr. Özler Çakır

Yıl: 17 / Sayı: 168 / 2 Şubat 2022
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KÖPEK TOPLATTIRICI
Zamla, zulümle, İşsizlik-Pahalılık 

Cehenneminde insanlarımızın kanını 
kuruttun. Yaptığın, yaptırttığın cinsiyet 
ayrımcılığıyla, kadını aşağılamalarınızla, 
“iyi hal indirimleri”nizle sapıklara, cani-
lere, kadın katillerine teşvikte bulundun. 
“Bir kereden bir şey olmaz” dedirttiğin 
bakanlarınla, yandaş tarikat, cemaat ve 
kurslarda körpecik yavrularımızın ırzla-
rına geçirttin. 

Dağlarımızı, ovalarımızı, ırmakları-
mızı yabancı maden arayıcılarına siya-

nürle zehirlettin… Yine aynı insan sefa-
leti açgözlü Parababalarına ormanlarımı-
zı yok ettirttin. 

HES’lerinizle derelerimizi kurut-
tun…

Ege’de 20 Ada’mızı ellerinle teslim 
ettin Yunanistan’a, efendilerinden olan 
AB’den “müzakere tarihi” alabilmek 
için…

Orduyu Suriye’ye sokup 600 civarın-
da vatan evladımızın katline sebep oldun. 
300 milyar dolar zarara soktun ülkemi-
zi…

Ve 6 milyon kaçkın Suriyeliyi, yüz 
binlerce Afgan ve Pakistanlıyı Türki-
ye’ye yığdın…

Bir milyon Suriyeliye de yasadışı 
biçimde vatandaşlık verdin, nasıl olsa 
bunlar benim sadık oy tabanım olur, di-
yerek…

Sadece kendin ve aile efradın, Addül-
latif Şener’in tespitine göre 300 milyar 
dolarlık kamu malını aşırıp lüplediniz, 
küplediniz…

Her işiniz yalan dolan, hile, dümen, 
riya, iftira, dolandırıcılık ve ihanet… Va-
tan satıcılık…

Tam anlamıyla-dört dörtlük-eksiksiz 
bir Hırsızlar, Dolandırıcılar ve Vatan Sa-
tıcılar İmparatorluğu kurdun. Ve şimdi de 
zulmetme, öldürme, katliam yapma sıra-
sını köpeklere getirdin…

Öyle mi?
Sahipsiz, korunmasız, savunmasız, 

çaresiz sokak köpeklerine…
Her gün taş, sopa, tekme yiyen, bağı-

rılıp çağırılıp küfredilen zavallı, kadersiz 
sokak köpeklerine…

Karınlarına bir parça kırık kırsık bu-
lup koyup hayatta kalabilmek, yavruları-
nı büyütebilmek ve nesillerini sürdürebil-
mek için geceler boyu çöplükleri dolaşan, 

gün ağarınca da 
kimseye görün-
meyerek insan-
ların zulmünden 
korunmaya ça-
lışan, bu amaçla 
da sığınıp sakla-
nabileceği bir yer 
bulma telaşında 
olan garip sokak 
köpeklerine…

Her söz, her 
davranış ve her 
olaydan binbir 
yalan, iftira ve ri-
yakârlıkla kendi-
ne pay ve kâr çı-
karmaya çalışan, 
siyasi rant elde 
etmeyi hiç ihmal 
etmeyen Kaçak 
Saray Mukimi 

Tayyip nam Hafız, tabiî şu talihsiz olayın 
da üzerine atlamayı ihmal etmedi:

AKP’giller’e üye bir Antepli işve-
renin evinde baktığı iki Pitbull’u vardır. 
Hayvanlar sakin ve uyumludur. Öylesine 
ki, küçücük (4 yaşında) bir bebekle bile 
sarmaş dolaş yatıp uyuyabilmektedir. 

İşte bu hayvanlar, aylar boyu birlikte 
yattığı 4 yaşındaki Asiye yavrumuzu ağır 
yaralamışlardır. Asiye, köpek sahibi pat-
ronun işçisinin kızıdır.

Neden yapmıştır hayvanlar bunu?
Her hayvanın hassas, gıdıklanan, 

kolay acıyan, onun asla dokunulmasını 
istemediği bölgeleri vardır. Kedilerin ka-
rınları, köpeklerin burunları, ağızları…

Ayrıca her kedi ve köpeğin tıpkı in-
sanlar gibi farklı kişilikleri, psikolojileri 
ve tepki biçimleri vardır…

Bazı kediler vardır, kendisi istemedi-
ği vakitler sevemezsiniz, hatta dokuna-
mazsınız bile onlara.

Ve bazı kediler de vardır, insan can-
lısıdır. Ne yaparsanız yapın (tabiî sevgi 
bağlamında) size ses çıkarmazlar. Genel-
de bizim Anadolu Tekirleri…

Bazı kediler de vardır ki asla sevil-

mekten hatta dokunulmaktan hoşlanmaz-
lar…

Köpeklerde de durum aynıdır. Me-
sela eşim ve benim sokakta baktığımız 
(eskiden sekizdi, altı aydan beri altı 
kaldılar. İkisi bilinmeze gitti. Kuşkusuz 
başlarına bir felaket geldi) köpeklerden 
hiçbiri, kendilerini dokunarak sevmemizi 
istemez. Gece saat 23.00’le 01.00 veya 
02.00’de gelirler besleme yaptığımız 
yere, beş dakika içinde yemeklerini yer 
ve ortadan kaybolurlar, insanların kötü-
lüklerinden korunmak için. İnsanlarla 
karşılaşmamak için…

İşte bu hayvancıklar bizi görünce çok 
sevinirler, oyunlar yaparlar bize, hatta 
biri koşarak yanımıza gelir, sağ elimle 

taşıdığım yemek kovasının içine başını 
sokar ve yemek döktüğümüz yere varın-
caya dek iki lokma alarak ağzına, onu 
yer. Ben de izin veririm buna… Fakat bu 
dahil hiçbiri kendilerine dokunmamıza 
izin vermez… Hemen geriye atarlar ken-
dilerini. Biz de bu konuda ısrarlı olmayız. 
Tersine, insanlardan ne kadar uzak durur-
larsa o kadar az kötülükle karşılaşırlar ve 
uzun yaşarlar, deriz.

Apartman önünde yaşayan ve orada 
baktığımız beş köpekten biri de dokun-
mamıza kesinkes izin vermez… Bu kö-
pek (Sarıkız) diğer üç kızımızın da anne-
sidir. Ortalama beş ya da altı yıldan beri 
biz bakarız buna. Yavrularını da burada 
doğurdu. Dokuz sağlıklı yavruyu yedi se-
kiz kilo olana dek büyütmüştük. Alt ka-
tımızda oturan Rizeli komşu Belediyeye 
şikayet etti. Alıp götürdüler. Orada tabiî 
“Barınak Hastalığı”na yakalanmışlar. 
Üçü orada ölmüş. Diğerleri de hastalan-
mış. Uzun uğraşlar sonucu altısını geri 
getirebildik… Yaptığımız antibiyotik te-
davisi sonunda ancak dördünü kurtarabil-
dik, ikisi öldü. İyileşenlerden biri de fırıl-
dak, hep ikili oynayan, yan apartmandan 
Kemahlı bir komşunun kovalaması sonu-
cunda gidip kayboldu. Bizden habersiz 
yapıyor bu zalimce işi tabiî… Sonuçta 
kaldılar üç kız kardeş. Bir de anne, etti 
dört. 

Daha önceden de bir köpek vardı so-

kağımızda, etti beş. Beş kız… Hepsi de 
birbirinden sevimli. Kısırlaştırılmış…

Ölümcül hastalıklardan kurtarıp ge-
niş balkonda baktığımız da iki köpeğimiz 
var…

Biri, akşamları isterse sokağa çıkıp 
enerji boşaltımı yapabilir. Diğeriyse kü-
çükken yaşadığı travmadan dolayı soka-
ğa çıkmaz. Sadece evin içinde dolaşabi-
lir…

Velhasıl; şu an evin yüz elli metre 
uzağında 6,  apartman önünde 5, iki de 
balkonda olmak üzere toplamda 13 kö-
peğe bakıyoruz. Bunlardan yedisi dokun-
mamıza izin vermez. Sadece sözle seve-
riz onları…

Demek istediğimiz; hayvanların da 
insanlar gibi kişilikleri, psikolojileri fark-
lı farklıdır. 

Demek ki hepsine biz de farklı dav-
ranacağız. Kişiliğine-huyuna suyuna uy-
gun davranacağız… Aksi durumda sorun 
yaşarız…

Öyleyse küçük çocukları ve hayvan-
ların bu özelliklerini bilmeyen çocuk ve 
ergenleri hayvanlarla baş başa bırakma-
mak gerekir. 

Kapı önünde baktığımız köpeklerden 
Salep, orta boy, beyaz üzeri siyah nok-
taları olan bir kürke sahip av köpeğidir. 
Çok uyumlu ve sakin bir hayvandır. Onu 
da yıllar önce-gençken şikâyet edip yeni 
doğmuş yedi yavrusuyla birlikte Barına-
ğa aldırdılar ve yavrularını orada öldürt-
tüler. Eşim günlerce elinde yemek kabıy-
la yollara düşüp birkaç vasıta değiştirerek 
ve sonrasında bir hayli süre yürüyerek 
Barınağa gidip Salep’i besledi ama yav-
rularını kurtaramadı. Barınak Hastalığı 
onları hayattan kopardı. Yine uğraşlar so-
nucu Salep’i kısırlaştırıp sokağımıza geri 
getirebildik. Salep şimdi yaşlı…

Sokakta-kaldırımda yazın öğlen uy-
kusundayken yine alt komşumuzun al-
tı-yedi yaşındaki torunu bir yassı taş par-
çasını Salep’in ağzına sokmaya çalışıyor. 
O da uyku sersemliğiyle bir saldırıyla 
karşılaştığını düşünüp hart diye çocuğun 
elini ısırıyor. Çocuğu hastaneye götü-
rüyorlar, Salep’i de Belediyeye şikâyet 
ediyorlar… Salep’i alıp götürdüler yine 
Barınağa. 

Bunu fırsat bilen hayvan düşmanları 
sokağa çıkıp (Pazar günüydü) kinlerini 
kustular. Kadınlı erkekli…

Bana; “Amca sen memleketine git, 
orada yap hayvanseverliğini”, diyenler 
bile oldu… 

Ben onlara; “Her gün onlarca çocuğa, 
kadına, kıza tecizde, tecavüzde bulunulu-
yor ve yine en az bir kadın öldürülüyor, 
onlara hiç sesiniz çıkmıyor. İş gariban 
hayvanlara gelince bakın nasıl da birleşi-
veriyorsunuz”, dedim.

Ve ilaveten; “Yavrum sizde vicdan 
teşekkül etmemiş, o sebeple insan olama-
mışsınız”, dedim. Ve son olarak da; “Kö-
peklerin, kedilerin kılına zarar verdiğini-

zi görmeyeceğim”, dedim. Bu sözümün 
anlamını, önceki tanıklıklarından dolayı 
biliyorlardı. Seslerini kestiler…

Yine de gizli gizli, hayvanları Bele-
diyeye şikâyet yarışı içinde olduklarını 
biliyorum…

Salep’i de on günlük karantina sonra-
sı geri getirttim. 

Yani demek istediğimiz şu ki; ço-
cuklar gözetimsiz olarak hayvanlarla baş 
başa bırakılmamalıdır. 

Antep’teki trajik olayda, sanırız yav-
rumuz, köpeğin ağzına, burnuna bir şey 
yaptı. Tırnaklarıyla filan dokundu orala-
ra. Çocukların tırnakları ince ve keskin 
olur. Hayvan da kendine kötü niyetle bir 
saldırıda bulunuldu gibi değerlendirdi o 
davranışı. Onun üzerine de kalkıp saldı-
rıya geçti…

Pitbull’ların diğer köpeklerden farkı, 
güçlü kaslara sahip oluşları, özgüvenli ve 
cesur oluşları ve çenelerinin çok güçlü 
basıyor oluşudur. 

Doberman, Rottweiler, Arjantin 
Dogo gibi yapay ırktır. Doğal ırk değildir. 
Fakat o da diğer köpekler gibi bir köpek-
tir işte…

İyi yetiştirilir, sevgiyle büyütülürse, 
iyi huylu, sakin, korumacı bir köpek olur. 
Güçlü bir köpek olduğu için enerjisini 
boşaltması için dolaştırılması gerekir. 
Her iri, güçlü köpeğin de gerekiridir bu. 

Bir ay kadarlık bir sürede, bizim de 
bir Pit’imiz oldu. Olay şöyleydi: 

Geçtiğimiz yaz bir öğle sonrası, so-
kağımızdaki beş köpeğin hepsi yoğun 
biçimde havlamaya başladı. Eşim sokağa 
çıktı, durumu kontrol etmek için. Sonra 
beni çağırdı. İndim aşağıya. Çocuklar 
kaçışıyor, büyükler taş ve sopalarla ko-
valıyorlardı hayvanı. Bizim demirbaş kö-
pekçikler de alan korumasına geçmişler, 
mekânlarına sokmak istemiyorlardı Pit’i. 
Daha doğrusu kovup atmak istiyorlardı 
davetsiz konuğu.

Koşup yaklaştım yanına; “Gel benim 
yakışıklı oğlum, nereden geldin sen? Gel 
bakalım dedenin yanına”, dedim. Hayvan 
sanki Türkçe anlıyormuş gibi geldi yanı-
ma. Kuşkusuz beden dilimi okumuştu. 
Köpekler en iyi beden dili okuyucuları-
dır… Tasması vardı boynunda. Tasma-
sından tutup bizim eve doğru getirmeye 
başladım. İtirazsız uydu bana. Evin bitişi-
ğinde, ikili oynayan Kemahlılar apartma-
nı vardı. Koşup onların bahçesine girmek 
istedi. Sopalarla karşı koydu, alayı da 
Tayyipçi olan Kemahlılar (Aile apartma-
nıdır orası). Hayvan geri dönüp bana gel-
di tekrar. Ben de tasmasından tutup bizim 
evin alt yanında bulunan metruk gece-
kondunun bir odasına götürüp koydum. 
Eşim, yemek ve su getirdi. Sevip iyice 
sakinleştirdik hayvanı. Karnını doyurup 
suyunu içti ve dinlenişe geçti. 

Valileri ve belediyeleri hemen hare-
kete geçtiler. Zaten alesta beklemekte-
dirler, Hafız’dan gelecek buyrukları… 
Onlar da bilmektedirler ki bu emirler 
karşısında ne kadar hızlı davranırlarsa o 
kadar çok “aferin” alırlar, göze girerler, 
böylece de hem mevkilerini korumuş 
olurlar hem de yukarılara doğru yükseliş 
imkanı sağlamış olurlar…

Binlerce, belki de on binlerce masum 
Can hayattan koparıldı bu saldırıyla…

İşte tam da bu günlerde, çeyrek hatta 
onda bir vicdanlı bir koftiden hayvanse-
ver panikleyip, o güne dek besleyip bü-
yüttüğü, tertemiz tuttuğu ve kısırlaştırıp 
erkek olmasına karşın pembe küpeyle 
küpelendirdiği, pırıl pırıl tüylere sahip 
bir canı getirip bizim sokağa atmış. Atıp 
gitmiş...

“Burada kafayı kedi köpekle boz-
muş, manyak iki ihtiyar var, nasıl olsa 
buna da bakarlar”, diye düşünerek…

Böyleleri hiç düşünmezler ki bu ih-
tiyarlar zaten mahallenin bütün kedi ve 
köpeklerine bakıyorlar. İşin maddi kül-
feti bir yana, bu canları doyurmak için 
onca çaba gerekir, gıda temini için bile 
büyük yorgunluk gerekir. Bu adamlara 
daha fazla yük bindirmek vicdana sığar 
mı, diye… Atarlar Can’ı ve hızla, arkala-
rına bakmadan uzaklaşırlar oradan. Ney-
se, geçelim…

Atılan Can orta boy, on beş kilo ka-
dar. Bizim eski Canlar kırkar kilodan az 
değil. Baktık ki bizim eski beş Can, he-
men alan savunmasına geçmişler… Yani 
küçük Can’ı hemen yara bere içinde 
bırakıp kaçma imkânı bulabilirse kaçı-
racaklar. Ve ihtimaldir ki önemli yaralar 
açacaklar garibin bedeninde… Bunu an-

layan garip feryat edip ağlıyor… Yürek 
parçalayıcı şekilde…

Hemen koşup kurtardık Sultan’la 
birlikte. Hayvan nasıl da koşup sığındı 
bize… Hele önce apartman merdivenine 

alıp kurtaralım şu saldırganların elinden, 
dedik. Aldık içeri. Ferahladı hayvan. Fa-
kat orada duramazdı. Çünkü binadaki 
bizim dışımızda kalan herkes (üç daire 
efradı) zalimlikte -uçan kuş, yürüyen 
hayvan ve yeşil ağaca karşı- birbirleriyle 
yarış halindeler…

Eve alalım, dedik. Aldım kucağıma, 
çıkardık bizim daireye. (Hep en üst kat-
larda oturdum bugüne dek, onca sorunu 
olmasına karşın… Nasıl olsa sonunda iki 
metreküplük bir çukura gireceğiz, hiç 
değilse hayatta kaldığımız sürece gökyü-
züne, kuşlara, güneşe, aya ve yıldızlara 
yakın olalım diye… Malûm ya, Memen-
to Mori…)

Evde yaşayan Garip ve Sarıkız il-
kin tepki gösterdiler. Özellikle Sarıkız, 
bıraksak yaralayacak küçük yeni Can’ı. 
Sarıkız zaten balkonda yaşar… Garip’le 
de bir süre hırlaştıktan sonra anlaştılar. 
Tabiî Garip’in liderliğinin kabulü şar-
tıyla… Şimdi araları çok iyi. Oynaşıp 
hoplaşırlar. Fakat yeni Can kedilere karşı 
adaletsiz… Onların mama kaplarındaki 
et parçalarını gezerek toplayıveriyor… 
Karşı çıkan kediciği de sert yaparak ka-
çırıyor…

Velhasıl bizim evin Can yükü biraz 
daha artmış oldu böylece. Zaten ağırdı 

yük, şimdi daha da arttı…
Elden ne gelir?..
Ne kadar çok vicdana sahip olursanız 

hayatta, o kadar çok zahmet çekersiniz. 
O kadar çok acı çekersiniz.    

Ve ne kadar vicdan ve merhametten 
yoksun olursanız, o kadar az yük taşırsı-
nız ve o kadar rahat edersiniz… Fakat bu 
rahatlık ve duyarsızlık sadece bir robot 
duyarsızlığı olur…

Yani insan olarak, Gerçek İnsan ola-
rak yaşamazsınız hayatı…

Ne diyelim; hepsi de bir tercihtir, bir 
seçimdir nihayetinde…

Zaten bizi Sosyalist yapan da in-
sanların, hayvanların acı çekmesine ve 
doğanın katledilmesine karşı isyanımız 
değil midir?..

Öyle bir dünya, yani acıların yaşan-
madığı, katliamların olmadığı ve doğa-
nın gözümüz gibi korunduğu bir dünya 
kurulacak muhakkak…

Doğa, hayvan ve insan bir bütünün 
parçaları aslında. Bunu bilince çıkarıp o 
dünyayı da kuracağız bir gün...

Zulmün, sömürünün, Toplumsal kay-
naklı acıların yaşanmadığı bir dünya…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Ocak 2022

Başyazı
Nurullah Ankut

Baştarafı sayfa 1’de

Ve vicdan, ve insan ve de Köpek Toplatıcı, 
Dil Koparıcı…

Nurullah Ankut
Bunca köpeğin de girmeseydin kanına, 

zulüm defterin eksik kalırdı…

(HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut 
ve Eşi Hacer Ankut, gece yarısı sokak 

köpeklerini beslerken…)

 (Evin yeni, mecburi sakini.
Adı da “Ateş” oldu…)
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Tüm Yoldaşlara haber saldım. Üs-
küdar Belediyesinin “Minik Dostlar 
Kliniği”nden tanıdığım hayvanse-
ver aktivist dostlara da haber verdim; 
“Yahu şu uyumlu, sevimli Pit’e uygun 
bir yer bulalım, sahiplendirelim”, diye. 
Görüntüsünü de attım; “Bakın nasıl da 
güzel bir hayvan”, diye…

Bir tek dönüş oldu, Nakliyat-İş Baş-
kanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu Baş-
kan’dan. Aksaray’daki otoparkçı; “Ge-
tirin abi, ben de bakarım, isteyen olursa 
onlara da veririz”, dedi, diye… Birlikte 
değerlendirdik durumu, ikimizde de 
tam bir güven oluşmadı. Bir süre daha 
dursun bakalım, belki daha güven veren 
biri çıkabilir, dedik. 

Bu arada hayvan odada sıkıldı… 
Gecekondunun içine salalım, dedik 
eşimle… Gecekondu; iki küçük oda, 
antre, küçük banyo ve mutfaktan olu-
şuyordu. Fakat binanın ön kısmında 
camları kırmış çocuklar, yaramazlık ol-
sun diye. Cam parçalarını söküp attım, 
hayvan bacaklarını, patilerini kesebilir 
diye. 

Duvar yüksekti, hayvan şaha kalkıp 
patilerini pencerenin camsız çerçevele-
rine koyuyordu, kafasını uzatıp bahçeyi 
seyredebiliyordu… Böylelikle daha az 
sıkılmış olur, diye düşündük.

Hayvanı sokakta gezdiremiyorduk, 
mahalledeki vicdansızlar şikâyet edip 
Barınağa aldırırlar diye… Her gün de 
gidip seviyorduk. Çok uyumluydu. Kı-
sırlaştırılmamış erkekti. 

Bu şekilde bir on beş gün kadar geç-
ti...

Bir gece yine sokakta bir vavey-
la koptu. Baktık, Pit’e bizim köpekler 
havlıyor şiddetle. Korktukları için çok 
da yaklaşamıyorlar. Pit’se bir kere bile 
havlamadı. Ve biz ininceye kadar da 
geldiği yöne koşup gözden kayboldu. 
Gelişinden gidişine bir kez bile havla-
dığını duymadık garip hayvanın. 

Gelelim 2. Pit hikâyesine:
Evimizin karşısında yine Rizeli bir 

komşunun üç katlı, bahçeli bir evi var. 
Orta katta baba, üst katta oğul oturuyor, 
alt katta da kiracı var. Orta boy bir kedi 
iriliğinde yavru bir Pit getirmişler. Bah-
çeye bırakmışlar. Bahçe duvarının üstü 
yüksek tel örgülerle donatılı. Hayvanın 
buradan çıkması olası değil. Evin se-
vimli, sevecen, lise öğrencisi bir kızı 
var. Babası yani oğul, işyerinin orada 
bulduğu yavru Pit’i alıp getirmiş kızı-
na. Kızcağız bir köpeciği olsun çok is-
tiyormuş. Bakamıyorlar tabiî hayvana. 
Kızımız hem ergen ruhiyatında hem de 
geliri yok. Baba başka havada. Velhasıl, 
onun bakımı da bize kaldı. Bizim Sul-
tan (Eşim) kapı önündeki diğer köpek-
lerle birlikte sabah akşam ona da yemek 
verir oldu. Hayvan düzgün beslenince 
kilolanıp gelişti, büyüdü. Sekiz-on ki-
loluk ağırlığa ulaştı. Eşim de, ben de, 
oğlum da seviyoruz. Çok uslu ve uyum-
lu bir hayvan o da. Ara sıra aralık ka-
lan evin bahçe kapısından sokağa çıkıp 
turluyor. Eşim yakalayıp yerine götürüp 
bırakıyor. Tabiî bu arada komşular san-
ki bir kaplan veya aslan yavrusu sokağa 
çıkmış gibi bağrışıp kaçışıyorlar. Bizim 
zararsızdır, tehlikesizdir, şeklindeki sa-
kinleştirme çabalarımız bir sonuç ver-
miyor…

Mahalleli başladı şikâyete. Baba 
ve anneye de; “Sizi Belediyeye şikayet 
edeceğiz, bu köpek tehlikelidir, bunu 
yok edin”, diye…

Bir gün sabah saat dokuz on gibi 
hayvanın sesi-havlaması da, görüntüsü 
de yok oldu.

Sultan inip girdi bahçelerine, hay-

vanın yerinde yeller esiyordu. Hem de 
tasması ve uzun deri kayışıyla birlik-
te… Oysa saat 08.30’da vardı…

Demek ki biri tasmasını takıp ka-
yışından tutarak götürmüş hayvanı. 
Sultan hemen öğrenci kızımıza telefon 
edip durumu bildirdi. Onun da haberi 
yok. Babasına sormuş, o da; “Benim 
de haberim yok”, demiş. Dede zaten o 
günlerde Rize’de köyde…

Kızımız okuldan gelince, güya baba 
onu da yanına alıp mahalleyi dolaşmış. 
Aramışlar yani köpeği. Ve “Çaldılar kı-
zım köpeğimizi”, demiş. Kızcağız da 
inanmış buna…

Tabiî biz bu vatandaşların karakte-
rini bildiğimiz için buna inanmadık…

Mahalleden gelen şikâyet ve tehdit-
lerden yılıp köpeği bir şekilde yok etti-
ğini düşündük…

Ve belki de mahalleden bir zalim, 
bir yakınına aldırıp attırdı köpeği. Zayıf 
olmakla birlikte bu da bir ihtimaldir… 
Kızımız üzüldü… Ama elinden ne gelir 
ki?..

Aradan on beş gün kadar bir süre 
geçti. Kendini patili dostlarımıza ada-
mış arkadaşımız Şenay Hanım, “Du-
rum”unda bir köpekçik paylaşmış. 
Hayvansever birisi, yol kenarında bulup 
korumaya almış. “Sahibi çıkarsa gelip 
alsın, çıkmazsa, sahiplenmek isteyen 
uygun biri çıkarsa da görüşüp ona vere-
lim”, diyor bu köpeciği notuyla birlikte.

Bir baktık ki bizim kaybolan-yok 
olan ya da edilen küçük, yavru Pit’i-
miz…

Sultan anlattı durumu Şenay Ha-
nım’a. Değerlendirdiler durumu… 
Ve orada kalmasına karar verdiler. O 
hayvansever kardeş sonunda iyi birini 
bulup sahiplendirir. Eğer alıp gelirsek 
komşumuz Rizeliler bakmazlar, yine 
bir şey getirirler hayvanın başına, dedi-
ler. Ve orada kaldı Pit’çik. Umarız seve-
nini bulur ya da bulmuştur…

Yani saldırgan, kötü kalpli köpek 
yoktur. Kötü insanlar tarafından kötü 
yetiştirilen köpek vardır. 

Tıpkı insanlar gibi köpekleri de na-
sıl yetiştirirseniz öyle olurlar…

Mesela Tayyip’i babası eşek sudan 
gelinceye kadar dövüp ardından da 
ayaklarından tavana asmasaydı çocuk-
ken, o bugün böylesine kötülük dolu, 
kin ve nefret dolu, vicdan merhamet 
bilmez, psikozlu bir kişilik olmayacak-
tı.

Mahalledeki bütün hayvan düşman-
ları dört gözle Sultan’ımın hayvanlara 
bakamayacak, benim de onlara karşı 
koyamayacak kadar güçten düşmemizi 
ya da en iyisi olarak ölmemizi bekliyor-
lar. Alayı da Tayyipçi…

Arada bir, bir araya gelip gücümüzü 
ve kararlılığımızı, özgüvenimizi test de 
ediyorlar. Hem de ellerine demir boru-
lar, lobutlar alarak… Fakat her seferin-

de madara olup topuklayan da, polisi 
arayan da onlar oluyor. Mahkemelere 
koşan da yine onlar oluyor…

Hakaret ve bıçakla yaralamaya te-
şebbüsten aleyhimize açılmış olan dava 
halen sürmekte. 

Eşim bir davadan on sekiz buçuk ay, 
bense biri sekiz buçuk, biri de on bir ay 
olmak üzere toplamda on dokuz buçuk 
ay ceza almış durumdayız…

Velhasıl, Türkiye’de hayvansever 
olmak, vicdan, merhamet sahibi olmak, 
tüm canlıların yaşam hakkını savunmak 
birçok fedakârlığı göze almayı gerekti-
rir. Bir anlamda mayınlı arazide geziyor 
olmak gibi bir şeydir. Ne zaman, nere-
de, nasıl bir sonuçla karşılaşacağınızı 
bilemezsiniz. Dolayısıyla da her şeye 
hazırlıklı olmak durumundasınız. 

Tabiî zalim hayvan düşmanlarının 
yanında bir de Belediyelerle, bakanlık 
görevlileriyle uğraşmak zorunda kalı-
yorsunuz…

Hani denir ya, bedelsiz sevgi olmaz. 
Her güzel şeyin bir bedeli vardır…

Toplum, altı bin yıldan beri birbiri-
ne düşman, durumları ve çıkarları bir-
birleriyle uzlaşmaz bir karşıtlık-zıtlık 
içinde olan sosyal sınıflara bölünmüş 
durumdadır. Egemen olan sınıflar in-
sanlıklarını bütünüyle yitirmiş, zalim-
leşmişlerdir. Alt-mahkûm sınıfları yük 
hayvanlarından oluşan topluluklar ola-
rak görürler…

Eee, böyle bir sosyal düzene sahip 
toplumda hayvan ve doğa sevgisinden 
söz edilebilir mi?

İnsan sevgisinin bile olmadığı bir 
egemen sınıfın egemen kültüründe, sa-
natında, edebiyatında, müziğinde hay-
van ve doğa yer alabilir mi?

Kuşkusuz  hayır…
Sömürüye dayanan ekonomik altya-

pıya sahip toplumlar, yalanla dolanla, 
kandırmacayla, riyakârlıkla, sahtekâr-
lıkla ve zulümle insanlıklarını da çürü-
türler, çamurlara bularlar.

Sevginin, saygının yerini güce ta-
pınma ve güç kullanma alır artık…

Ve böylesi toplumlarda en çok zu-
lüm ve zararı, en güçsüz, en korunma-
sız, en savunmasız canlılar alırlar:

Kadınlar,
Çocuklar,
Hayvanlar,
Ve Doğa alır en ağır, en öldürücü 

darbeleri…
Ardından da başta İşçi Sınıfımız 

gelmek üzere tüm alınteriyle geçim 
sağlayan insanlarımız alır.

Özetçe; İnsanlık henüz kesince 
Hayvanlık Konağından kurtulamamış-
tır. Gerçek insancıl bir konağa sıçraya-
mamıştır.

Ekonomik temeli sömürüye, soy-
guna, zamma, zulme ve bunların gizle-
nebilmesi için de yalana, kandırmaca-
ya, riyaya dayanan bir toplumda nasıl 
üstyapıda insancıl sevgiye, saygıya ve 
hoşgörüye dayanan bir ahlâk, kültür, sa-
nat, felsefe ve din inşa edilebilir?

Öyleyse yapılması gereken, ekono-
mi temelindeki bu eşitsizliğe, çelişkiye, 
sömürü ve soyguna son vermektir. Yani 
Sosyalist bir toplum inşa etmektir. 

Amerikan Yerlileri’nin insan, hay-
van ve doğasever oldukları anlatılır 
sürekli. Kabile Şeflerinin altın değerin-
deki özdeyişleri, tespitleri nakledilir. 
Doğrudur söylenenler.

Fakat bir nokta atlanır:
Amerikan Yerlileri, Beyaz Adam 

oraya ayak bastığında “İlkel Komünal 
Toplum Konağı”nda yaşamaktaydılar. 

Yani toplum, sınıflara parçalanmamış-
tı…

Bu sebeple de Yerli Halk mertti, yi-
ğitti, adaletliydi, yalan dümen bilmezdi. 
Özü sözü birdi. Güvenilirdi…

Ve de insan, hayvan ve doğa sevgi-
siyle doluydu. 

Biz de işte İnsanlığın bir milyon se-
kiz yüz bin yıl farkında olmadan için-
de doğup yaşadığı, sonra da altı bin yıl 
önce Sınıflı Topluma geçerek kaybettiği 
o insancıl toplumu, insanların, hayvan-
ların mutlu olarak yaşadıkları, doğanın 
gözbebeği gibi korunduğu toplumu, 
sevgi toplumunu yeniden kurmak için 
mücadele ediyoruz, savaşıyoruz…

En değerli, insana en yakışan, en 
anlamlı yaşama biçimi budur, diyoruz. 
Bu sebeple de bizim davamız en insan-
cıl, en yüce davadır…

Demek ki kadınların da, çocukların 
da, hayvanların da, doğanın da kur-
tuluşu, İşçi Sınıfının Kurtuluşundan 
bağımsız değilmiş. Halk İktidarınday-
mış. Sosyalizmdeymiş, Komünizmdey-
miş…

Burada şunu da belirtelim ki; kimse 
bize Batı’da hayvanlara iyi bakılıyor, 
demesin. 

ABD’de her yıl on bir milyon kö-
pek, Barınak benzeri ölüm yuvalarında 
katlediliyor. İngiltere’de beş milyon…

Diğer AB ülkelerinde de durum ay-
nıdır…

FİFA, Rusya’da yapılacak bir futbol 
yarışması için; “Sokaklarda çok başıboş 
köpek var; bu, futbolseverleri rahatsız 
eder”, dediği için Vladimir Putin, Mos-
kova başta olmak üzere maçların oyna-
nacağı üç şehirde iki bin köpeği katletti.

    Avusturalya yine birkaç sene önce 
iki milyon kediyi katletti. Aynı ülke 
milyonlarca kanguruyu da katletmişti 
bir zamanlar…

Yine Hollanda, bu fazladan oldu di-
yerek genç bir zürafayı damardan zehir 
vererek katletti, birkaç yıl önce…

Biraz da mesleğimle ilgili olduğu 
için ilgiyle takip edip kitaplarını oku-
duğum ünlü ABD’li Varoluşçu Psiko-
terapist Irwin Yalom, anılarını anlattığı 
kitabında; doktor olan genç eşi trafik 
kazasında ölen bir kadın hastasının kö-
peğiyle ilgili şöyle acıklı bir olay an-
latır. Köpeğin esas sahibi ölen doktor 
eştir. Köpek de ona büyük bir sevgiyle 
bağlıdır. Bu yüzden eve yeni bir erkeğin 
(kadının ikinci evliliği dolayısıyla) gir-
mesine ne yaparlarsa yapsınlar izin ver-
memektedir. Köpek, çok bağlı olduğu 
eski sahibinin yerini başka bir erkeğin 
alacak olmasını kabullenememektedir. 
Bizce asil bir davranış…

Bir psikiyatrist olarak bu sorunu çö-
zümlemek için hastasına köpeğini uyut-
turmasını tavsiye eder I. Yalom. Kadı-
nın da bu tavsiyeye uyduğunu anlatır. 

Bu sorun bizce ancak sabırla ve sev-
giyle çözümlenebilirdi… 

Olay şudur:
Köpeğin lider kabul ettiği doktor 

ölünce, köpek otomatikman evde lider-
liği ele almış, evi ve ev sahibesini koru-
mak için eve kimseyi sokmamaya baş-
lamıştır. Yani köpeğin davranışı, evin 
lideri olarak koruma amacıyla yapılmış 
bir harekettir.

Burada yapılması gereken, sabırlı 
olmak, köpeğe karşı dostça davran-
mak, bu arada da inisiyatifi ele alarak 
evin liderinin kendisi olduğunu köpeğe 
bildirmek ve kabul ettirmek olmalıdır. 
Köpek, ev sahibesinin liderliğini ka-
bullendikten sonra, hemen durum de-
ğerlendirmesi yaparak kendiliğinden 
harekete geçmeyi sonlandırır. Liderine 
güvendiği için, durumu onun değerlen-
dirip kendisine bildirmesini bekler. Ve 
onun vereceği komuta göre davranma-
ya başlar. Her durum değişikliğinde li-
derinin gözlerine bakar, onun vereceği 
komutu bekler. 

Lideri “otur”, “rahat ol” dediğinde 
sessizce oturur. Lideri “saldır” dedi-
ğinde de saldırır. Yani kendi iradesiyle 
durum değerlendirmesi yapıp harekete 
geçmekten vazgeçer. Yapılması gere-
ken işte buydu…

Irwin Yalom, köpeğin, köpek eğit-
menine de götürüldüğünü fakat sonuç 
alınamadığını yazar kitabında. Besbel-
li ki köpek eğitmeni, gerçek bir köpek 

psikoloğu değilmiş. Nalbantmış…  
Fakat I. Yalom, bu insancıl yaklaşı-

mı gösterememiştir. Kitabındaki o bö-
lümü okuyunca bir anda I. Yalom, in-
sani açıdan gözümde pula döndü. Oysa 
beğenirdim psikiyatrlığını…

Yani ABD’de sapasağlam bir kö-
peğinizi götürüp öldürtebiliyorsunuz, 
keyfiniz için. 

Demek ki Arkadaşlar; bu sorun da 
gelip sınıf sorununun insancıl anlamda 
çözülmesine bağlıymış. 

Kaçak Saraylı Hafız, hep söyleye-
geldiğimiz gibi Tarihteki ilk Sömürgen 
Egemen Sınıf olan, ilkin Sümer’de İ. Ö. 
dört bin yıllarında ortaya çıkan Antika 
Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının hem 
mensubu (Ülker’in dağıtıcısı) hem de 
siyasi plandaki temsilcisidir. Avanesi 
de öyledir. 

Tayyip vicdandan, merhametten, 
acıma ve hakkaniyet duygusundan yok-
sun, zalim bir psikozlu tiptir. Antep’teki 
trajik olay üzerine hemen ben buradan 
nasıl bir rant elde edebilirim, diye dü-
şündü ve aynen şöyle dedi:

“Asiye yavrumuzun başına gelen 
hadiseyi gördünüz. Beyaz Türkler, 
sahip çıkın hayvanlarınıza. Hayvan-
larınıza sahip çıkın.” (https://www.
sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhur-
baskani-erdogan-beyaz-turkler-hay-
vanlariniza-sahip-cikin-6849092/)

“Beyaz Türkler” terimi kin ve nef-
ret kusan, ötekileştiren, düşmanlaştıran, 
ayrıştıran bir terimdir. İsim babası da 
ufkumuzdan çekilmiş bir CIA gönüllü-
sü insan sefaletidir. Bu da Tayyip kadar 
zalim, acımasız ve ABD, Sermaye uşa-
ğıdır…

ABD uşağı Ufuk Güldemir, Turgut 
Özal adlı yine ABD’nin sıfır numara 
uşağı olup 12 Eylül Faşist Diktatörlü-
ğü’nün Ekonomiden Sorumlu Bakan-
lığını yapan insan sefaleti, Kenan Ev-
ren’in ardından Cumhurbaşkanı olunca, 
ona karşı çıkan, onun Cumhurbaşkan-
lığını kabul etmiyorum, diyen Mustafa 
Kemal Gelenekli insanlarımızı aklınca 
küçümsemek için kullanmıştı bu terimi. 
Kendisi de şöyle itiraf eder, yaptığı bu 
pis işi:

“Beyaz Türkler, Özal’ın Cum-
hurbaşkanlığı dönemindeki tepkilere 
koyduğum bir tanımdı.” (https://www.
haberturk.com/medya/haber/3798-be-
yaz-turk-kavrami-nasil-cikti)

Bu şahsın kimliğini, rahmetli say-
gıdeğer gazeteci Hasan Pulur 26 Ma-
yıs 2004 tarihli Milliyet’teki köşesinde 
şöyle teşhir eder:

***
Adamın evi yanıyor, televizyoncu 

yanına yaklaşır:
“Evinizin yanışını seyretmek nasıl 

bir duygu?
“Tren kazasında, vagonlar birbirine 

girmiş, adam sıkışmış kalmış, televiz-
yoncu sorar:

“Vagonların arasına sıkışmak nasıl 
bir duygu?

“Delikanlının babası kazada ölmüş, 
soru yine aynı:

“Böyle bir kazada babanızı kaybet-
mek nasıl bir duygu?”

*
PEKİ, bir “avcı”ya, mesela bir “ayı 

avcısı”na “Ayı vurmak nasıl bir duy-
gu?” diye sorulabilir mi? Diyelim so-
ruldu, “ayı avcısı” da ayı vurmanın na-
sıl bir duygu olduğunu anlatabilir mi? 
Niçin anlatmasın... 

*
İŞTE, koca ayıyı vuran avcı, avının 

başına diz çöküp “Ayı vurmanın nasıl 
bir duygu” olduğunu bakın nasıl anla-
tıyor:

“Karla kan birbirine acıyla karışı-
yor. Kar ve kan bu kadar mı yakışır-
mış birbirine? Kızıl kar yağar mı hiç? 
Ayı ölünce kızıl kar yağıyor ey sevgili 
okur. Alegle beraber ayıyı yüzerken, 
balık kokan bu muhteşem hayvanı ok-
şuyorum. Ellerimi etlerine sürüyorum. 
Yağını kokluyorum, kokusunu içime 
çekiyorum. Ya bir gören olsa ayıyı 
kokladığımı? Avcı niye avlar bu kadar 
muhteşem bir hayvanı?”

*

(Meçhulden gelip meçhule giden garip Pit’imiz…)

(Kısacık ömründe, olmadık belalarla karşılaşan kadersiz yavru Pit’imiz…)

Yıl: 17 / Sayı: 168 / 2 Şubat 2022
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Bu nedenle bugüne kadar Genel 
Başkan’ımız hakkında “Cumhur-
başkanına Hakaret” suçlaması ile 6 
ayrı dava açılmış, bunların 4’ü so-
nuçlanmış ve kendisine toplam 7 yıl 
7 ay 22 gün hapis cezası verilmiştir. 
Son 2 ayda ise yine aynı maddeden 
Genel Başkan’ımıza 7 ayrı soruştur-
ma açılmıştır.

Partimiz, Sedat Peker’in iddiaları 
ile beraber ortaya çıkan; AKP Gençlik 
Kollarına, kaçak ve envantere kayıtlı 
olmayan silahların el atından verilme-
si ile ilgili olarak başta Recep Tayyip 
Erdoğan gelmek üzere Berat Albayrak, 
Süleyman Soylu, İslam İşbirliği Teş-
kilatı Gençlik Kolları Başkanı Taha 
Ayhan, AKP İstanbul Gençlik Kolları 
Başkanı Osman Tomakin, İçişleri Ba-
kanlığı çalışanı Ahmet Onay ve AKP 
Esenyurt Gençlik Kolu Başkanı Ab-
dülsebur Soğanlı hakkında, 12 Tem-
muz 2021 tarihinde suç duyurusunda 
bulunmuştu. Ancak AKP’giller’in sav-
cıları el altından, AKP Gençlik Kolla-
rına verilen silahların araştırmasını ya-
pacağı yerde “neden suç duyurusunda 
bulunuyorsunuz?” diyerek Genel Baş-
kan’ımızı ifadeye çağırmıştı. İşte Ge-
nel Başkan’ımız Nurullah Ankut (Efe) 
savcılıkta verdiği ifadenin ardından 
Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı 
açıklamadan dolayı yine ve yeniden 
“Cumhurbaşkanına Hakaret”ten İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğüne ifadeye 
çağrıldı.

Ne demişti Gerçek Devrimci Nu-

rullah Ankut (Efe) yaptığı açıklamada?
“Kaçak Saraylı Hafız artık iyice 

işi şirazeden çıkardı…
“Eskiden yazılarımızdan, kitap-

larımızdan, açıklamalarımızdan 
dava açtırıyordu. Şimdi suç duyuru-
larımızdan da dava açtırmaya baş-
ladı.

“Ya biz Savcılara, onun suçları 
hakkında, şu konuya bir bakın, bir 
araştırın şunu, burada suç işlenmiş, 
somut kanıtlarıyla, belgeleriyle, ka-
yıtlarıyla diye di-
lekçe veriyoruz; 
‘Vay sen bunu na-
sıl yaparsın?’ diye 
bize davalar açtı-
rıyor. Artık adaleti 
getirdiği yer burası.

“Ama bütün za-
lim despotlar gibi 
işin sonuna yaklaş-
tıkça artık iyice pu-
sulayı şaşırıyorlar. 
Sanıyorlar ki bizi 
korkutabi lecek -
ler…

“Buna imkân var mı ya? 

“Vatan ve Halk söz konusu ol-
duğu zaman; defalarca söylediğimiz 
gibi biz, belaya atlar gideriz!

“Bir milyon Tayyip gelse, bir mil-
yon Kaçak Saray avanesi gelse; hep-
si vız gelir bize!”

İşte bu sözlerinden dolayı 18 Ocak 
Günü Vatan Caddesindeki Emniyet 
Müdürlüğüne giden Genel Başkan’ı-
mız, bir kez daha geri adım atmaksızın 

AKP’giller’in vatan ve halk düşmanı 
politikalarını anlattı.

Genel Başkan’ımız, ortada meşru 
bir Cumhurbaşkanının olmadığını, bu 
vakte kadar ne üniversite ne de lise 
diplomasının ortaya çıkmadığını, dip-
loma örneği olarak kurumlara verdiği 
diplomanın ise Noterler Birliği kararı 
ile sabit olduğu üzere sahte olarak ha-
zırlandığını belirtti.

Devamında ise diplomasız bir şe-
kilde Anayasanın 101’inci maddesine 

aykırı olarak Cumhurbaşkanlığı ma-
kamında olduğunu, bundan dolayı da 
Tayyip Erdoğan’ın resmi evrakta sah-
tecilik ve nitelikli dolandırıcılık suç-
larını işlediğini, savcıların asıl Tayyip 
Erdoğan’ın diplomasızlığının üstüne 
gitmesi gerektiğini belirtti. 

Bununla da kalmayarak, bu vakte 
kadar parti olarak hem Tayyip Erdo-
ğan’ın fark derslerini vererek mezun 
olduğunu iddia ettiği Eyüp Lisesine 
hem de mezun olduğunu iddia ettiği 

Marmara Üniversitesine başvuruldu-
ğunu, ancak bir kez bile diplomayı 
gösteremediklerini, çünkü ortada bir 
diplomanın olmadığını belirtti. Bu ne-
denle olmayan bir Cumhurbaşkanına 
karşı TCK 299’uncu maddeden yar-
gılama yapılamayacağını söyledikten 
sonra şu ifadeleri kullandı:

“Biz Şövalyeyiz, Alpiz; hiç kim-
seye hakaret etmeyiz. Ancak siyasi 
eleştirilerde, siyasi ithamlarda bu-
lunuruz. Aciz insanlar hakaret eder, 
hakaret aranıyorsa Erdoğan’ın mu-
haliflerine sarf ettiği “cibilliyetsiz, 
şerefsiz” gibi sözcüklerle saldırıları-
na bakın.”

Genel Başkan’ımız Nurullah Efe 
tüm bu açılan 
davalardan ve so-
ruşturmalardan, 
yargılanan olarak 
değil yargılayan 
olarak çıkmıştır. 
A K P ’ g i l l e r ’ i n 
kendi mahkeme-
lerinde, onların 
hâkim ve savcı-
larının karşısın-
da “Ortada bir 
diplomaya sahip 
yasal bir Cum-
hurbaşkanı yok, 
sadece o maka-

mı işgal etmiş bir kişi oturuyor. Ona 
bugün ‘Cumhurbaşkanı’ diyen her-
kes suç işliyor”, demiş ve bu gerçekli-
ği her seferinde haykırmıştır. 

Genel Başkan’ımız, 18 Ocak günü 
de bunları tekrar belirtmiştir ve ifade-
sini “ne yaparlarsa yapsınlar, bizi 
korkutamazlar, yıldıramazlar, haklı 
mücadelemizden vazgeçiremezler” 
diyerek sonlandırmıştır.

İfadeye katılan Halkçı Hukukçu 

Avukatlar, özellikle Cumhurbaşkanına 
hakaret konusunda AİHM’nin verdiği 
Vedat Şorli kararını sunarak kararda 
belirtildiği üzere ülkemizde “Cum-
hurbaşkanına Hakaret” isnadıyla ilgili 
açılan soruşturmalarla, yargılamalar-
la, cezalandırmalarla dünya ölçeğinde 
rekorlar kırıldığını; bu konuda açılan 
on binlerce davanın Yargıyı çok faz-
la meşgul ettiğini, Cumhurbaşkanı-
na Hakaret suçunu düzenleyen TCK 
299’uncu maddenin artık kaldırılması 
gerektiğini, bu maddeye dayanarak de-
ğil hapis cezası, Hükmün Açıklanması-
nın Geriye Bırakılma (HAGB) Kararı 
dahi verilemeyeceğini belirtmişlerdir.

Parti Avukatlarımız; TCK’nin 
299’uncu maddesinde tarafsız Cum-
hurbaşkanından bahsedildiğine ancak 
AKP Genel Başkanı’nın, yani taraflı 
olan Tayyip Erdoğan’ın (diploma-
sı olmadığı gibi) bu yönden de TCK 
299’uncu madde kapsamında olmadı-
ğının aleni olduğuna dikkat çekmişler-
dir. Bu hususun Anayasaya aykırılığı 
dikkate alınmayarak bu tür yargıla-
malara devam edilmesinin, Yargının 
AKP’giller’in hukuk bürolarına dö-
nüştürüldüğünün net bir kanıtı olduğu-
nu ifade etmişlerdir.

AKP’giller ve onların hukuk büro-
larına dönüşmüş yargısı ne yaparlarsa 
yapsınlar, hangi cezayı verirlerse ver-
sinler, Genel Başkan’ımızı ve O’nun 
önderliğinde mücadele eden Hikmet 
Kıvılcımlı’nın düşünce evlatlarını kor-
kutamayacak, engelleyemeyecek ve 
gerçekleri söylemekten vazgeçireme-
yeceklerdir!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
20 Ocak 2022

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

İYİ soru! Zaten avcı da öyle diyor: 
“İyi soru...Ama iyi bir cevap da var: Bir 
tek çirkinlikleri mi avlayacağız? Peni-
sinin içinde kemik olan tek canlı, ayı. 
Kemiğin topuzu gümüş kaplanarak içki 
karıştırıcısı yapılıyor. Ellerimle penisi-
ni açıp kemiğini çıkarıyorum. Bir karış 
uzunluğunda kalem gibi bir kemik.”

*
“KİM bu avcı?” diye sorduğunuzu 

duyar gibiyim. Elbette açıklayacağız, 
zaten gizlisi saklısı yok, vurduğu ayı-
nın başında baş başa fotoğraf çektirmiş, 
“Acıdır ayının ölümü” diye Kamçat-
ka’daki “ayı avı”nı yazmış: “Ufuk Gül-
demir” 

Bir tarihte Milliyet’in Genel Yayın 
Yönetmeni olan, sonra önde gelen, 
özel televizyonları yöneten, şimdi de 
“Haber Türk” televizyonunun başında 
olan Ufuk Güldemir... Kamçatka’ya 
ayı vurmaya gitmiş, gördüklerini, yap-
tıklarını ve duygularını 23 Mayıs 2004 
tarihli Hürriyetin pazar ekinde anlat-
mış...

*
BÖYLECE, herkes “Ayı vurup öl-

dürmek nasıl bir duygu?” sorusunun 
cevabını öğrenmiş oldu. Ayı vurup 
öldürmek işte böyle bir duyguymuş… 
Karla kanın acıyla birbirine karıştığı, 
kızıl karın yağdığı, avcının, vurduğu 
ayının başına çöküp ellerini etlerine 
sürdüğü, yağını kokladığı, kokusunu 
içine çektiği bir duygu... Hele ayının 
penisini elleriyle açıp içindeki kemiği 
çıkarmak... Nasıl bir duyguysa, işte 
böyle bir duygu… (Hasan Pulur, Milli-
yet Gazetesi, 26 Mayıs 2004)

***
Ben böyle adamlarla karşılaşsam 

hasbelkader kusarım önce. Sonra da ne 
yaparım bilemiyorum…

Sonra ne diyor Tayyip?
Bütün sokak köpeklerini toplayın.
Ve Tayyip’in valileri, kaymakam-

lar, belediyeler Başlıyor Cadı Avına. 
Binlerce masum, çaresiz, korunmasız 
can gönderiliyor ölüme. 

Binlerce insanımızı öldürttüğü yet-
medi, milyonlarca ağacımızı kestirdiği 
yetmedi, şimdi bunlara binlerce ma-
sum, yaşama kavgası veren garipleri-
mizi de ekledi. Onların da kanına girdi. 

Oysa Hz. Muhammed ve onun iç-
tenlikli takipçileri, hayvanlara, doğaya 

nasıl da sevgiyle yaklaşırlardı. Onu 
sadece biz biliyoruz. (Bu konuda daha 
çok bilgi edinebilmek için “İnsan 
Kalmak Kolay Değil” adlı “Kedi Da-
vaları Savunmaları” adlı kitabımıza 
bakılabilir.)

Eee, Tayyipgiller’in sınıf karak-
terleri böyle davranmalarını emreder. 
Onlardaki bu zalimlik, cibilliyetleri 
iktizasıdır bir bakıma da…

Hep deriz ya; onlar bir tek Tanrıya 
tapınır: Para Tanrısı’na…

Söz buraya gelip dayanınca bir 
hayvan düşmanı insan sefaleti Paraba-
basından daha söz etmek istiyoruz… 
O halen lanet bedenini gezdirmekte 
aramızda…

Zevk için hayvan öldürmekle övü-
nen Cem Boyner’dir bu mide bulandı-
rıcı yaratık da. 

Yaptığı bu aşağılık, sapıkça eylem-
lerini “Avcılık Anılarım” diye de ki-
taplaştırmış utanmadan… İnsan olma-
dıkları için utanmayı da bilmez bunlar.

Bakın nasıl da övünür cellatlığıyla:
***

Bufalonun kalbine 5 kurşun 
sıktım yine de bizi temize havale 
edebilirdi

Boyner Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Cem Boyner, avcılık anılarını 
bir kitapta toplama kararı aldı. Boyner, 

CEO Life dergisi için kaleme aldığı 
bölümde şunları anlattı: “Afrika’nın 
Miombo ormanında 40 metre yakını-
mızdaki bufaloya ateş ettim. Kurşun 
omuzundan kalbine girdi. Üzerimize 
yöneldi. Tekrar tekrar kalbine ateş et-

tim. Son anda rehberimiz aya-
ğından da vurmasa bizi temize 
havale edebilirdi.”

BOYNER Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Cem Boyner, 
17 yaşından bu yana sürdürdüğü 
avcılık hobisine ilişkin anılarını 
bir kitapta toplamaya karar ver-
di. Bu yıl içinde piyasaya çıkma-
sı beklenen kitabında yer alacak 
avcılık anılarının ilk bölümünü 
CEO Life dergisi için kaleme 
alan Boyner, “İnsan, avdan çok, 
avda yaşananlardan etkileniyor 
ve orayı özlüyorsunuz. Şehir ha-
yatında ben yıldızları görmüyo-
rum, kuşların cıvıltısını duymu-
yorum, şafakta uyanmıyorum, 
böcekleri duymuyorum. Ama av 
doğayla bütünleşme açısından 
bana çok önemli bir vasıta oldu” 
dedi.

Kişisel risk alıyorsunuz
Aslında çok sık avlanmaya 

gitmediğini belirten Boyner, şunla-
rı dile getirdi: “Herhalde birkaç ayda 
bir gidiyorum. Yaban domuzu avları, 
kuş avları benim favorimdir. Afrika’ya 
gidebildiğim kadar sık gitmeyi seviyo-
rum. Bu bazen yılda bir oluyor. Yalnız 
da gittiğim oluyor, arkadaşlarımla da 
gittiğim oluyor. Dünyanın olmadık 
yerlerinde, olmadık insanlarla beraber 
aynı battaniyenin altında, aynı otun, 
samanın üzerinde uyuyup çok güzel 
hatıralar biriktiriyorsunuz. Sevdikleri-
me anlatmak istediğim anekdotlarımın 
çok önemli bir kısmı av sırasında olu-
şan hatıralardan meydana geliyor. Av 
çok kişisel bir olay.  Aldığınız riskler 
çok kişisel. Yaşadığınız tecrübe ve his-
ler de çok kişisel. O açıdan aslında çok 
ortada yaşadığım bir merakım değil. 
İlk defa bu kitapla birlikte bu ortaya 
çıkıyor.”

Bufaloyu kalbinden vurdum
Cem Boyner, Yunan mitolojisinde 

adı geçen ve sadece topuğundan vuru-
labilen yarı ölümlü ‘Aşil’den esinlene-
rek ‘Aşil’in topuğu’ başlığını koyduğu 

yazısında 800 kilogramlık bir bufalo ile 
Afrika’nın Miombo ormanında yaşadı-
ğı avcılık öyküsünü anlattı: “Bufalo ile 
aramızdaki mesafe 50-60 metreye indi. 
Terleyen elimdeki 375 H&H Steyr tü-
feğim neredeyse kayıp gidecek. Elimi 
pantolonuma siliyorum aceleyle, bil-
mem kaçıncı kere emniyeti kapatıp 
tekrar açıyorum. Nefesimi tuttuğumu 
fark ediyorum, veriyorum nefesimi 
ve normal nefes alıp vermek için ko-
şulluyorum kendimi. 40 metreye indi 
ara. Ama Miombo ormanı sık. Ağaç-
ların arasında bazen 1 metre kadar bir 
açıklık oluyor. İleride böyle bir açıklık 
var. Tam oradan geçerken atsam? Ata-
bilsem... Tam geçerken de orda dur-
maz ki namussuz! Tetiği çektim, sol 
omuzbaşına isabet. Omzu kırıldığı için 
üzerine basamıyor sol ön bacağının. 
Mermi omzu kırıp mutlaka kalbine isa-
bet etti ama hemen düşmeyecek. Zaten 
ikircikliydi, kanı bitse de adrenalinle 
devam eder. Bir anda bizi görüyor ve 
üzerimize dönüyor. İsa (profesyonel 
avcımız) ‘Shoot again! (Tekrar ateş 
et!)’ diye bağırıyor ensemde. Bufalo 
traktör gibi geliyor üzerimize. Bu kez 
tam göğsünün ortasına atıyorum. Tam 
isabet. Hâlâ geliyor. Artık aramızda 
20-25 metre var. Mekanizmayı kurup 
bir tane daha atıyorum. Bu da tam he-
defte. Kalbi, ciğerleri; mutlaka! Birer 
mermi daha yolluyoruz. Sarsılıyor, 
ama devam ediyor üzerimize gelmeye. 
Son kurşunumu da kalbine yapıştırıyo-
rum. Ama bufalo artık kanla değil, ad-
renalinle koşuyor. Bitecek pili elbette 
düşecek, ama bizi temize havale ettik-
ten sonra. Çoktan düşmesi gerekirdi. 
Çalışan bir kalbi kalmadığına eminim. 
Beynine nişan alsam? Ama daha 15 
metre var. İp gibi dümdüz gelmiyor ki, 
kafası sürekli hareket halinde. O koca 
kafada yumurta büyüklüğündeki bey-
ni ya tutturamazsam? Çabucak bunlar 
geçiyor kafamdan. “Fight or flight” 
(savaş veya kaç)... Eminim bilinçal-
tım bana çaktırmadan bunu da tartıyor. 
Sonra silahıma güvenmekten başka 
çarem olmadığını kabul ediyorum. Bi-
rimizden birimiz düşene kadar kurşun 
sıkmaya devam. Ben bizi yok etmek 
üzere üzerimize doğru koşmaya devam 
eden bufaloyu beyninden vurmanın 
hesaplarını yaparken rehberimiz Nat, 

onu ayağından vurdu. Böylece koşma-
sını engellemek istiyordu.”

Babama çok özenirdim ava ilk 
onunla gittim

AV merakının ilk olarak babası 
Osman Boyner’i izleyerek oluştuğunu 
kaydeden Cem Boyner, şöyle devam 
etti: “Ben de onu izlerdim. Çok iyi ha-
tırlıyorum, avdan önce uzun uzun ha-
zırlanırdı. Avdan da çizmeler, fişekler, 
ördeklerle geri gelirdi. Onlar balkona 
asılırdı. Çok gıpta ederdim, aklım ka-
lırdı. Onun için çıkabileceğim ilk yaş-
ta, 17 yaşında kendimi araziye attım. 
Avda henüz gideceğim çok yer var. 
Ancak Afrika, kültürüyle her şeyiyle 
Afrika. Hayatın çok önemsiz ama çok 
önemsiz olduğunu, yaşadığın an kadar 
var olduğunu en iyi hissettiğim yer Af-
rika.”

Kalbi değil, arka bacağı onu de-
virdi

CEM Boyner, Afrika’daki bufalo 
avı sonrasındaki düşüncelerini şöy-
le aktardı: “Bütün önemli ve büyük 
sonuçlar, yüzlerce küçük ve önemsiz 
görünen parçaların birleşmesinden 
meydana geliyor. 100 metreyi 9.8’den 
9.7 saniyede koşabilmek için büyük bir 
fark değil sayıca fazla alanda milimet-
rik farklar gerekiyor aslında. Atletin 
koşarken her adımını sadece bir santim 
açması 100 metrede 40 cm eder. Şam-
piyonu geçmek için muazzam bir fark 
gerekmiyor, bir kaç mini minnacık 
fark birleşince büyük sonuç getiriyor. 
Bufalo 800 kiloluk bir dev olmasına 
rağmen, o da yüzlerce küçük, hare-
ketli, can alıcı parçadan meydana ge-
liyor. İnsanın aklına hep kalbi geliyor 
ama bu kez Aşil gibi arka bacağından 
vurulunca düştü.” (https://www.hurri-
yet.com.tr/ekonomi/bufalonun-kalbi-
ne-5-kursun-siktim-yine-de-bizi-temi-
ze-havale-edebilirdi-19606499)

***
Hep içinde yaşadığımız rezil Sı-

nıflı Toplumdur bu rezilleri yaratan… 
Bu insan soyunun yüzkaraları, onları 
yetiştiren bataklıkla, Sosyal Sınıflı 
Toplumla birlikte yok olup gidecek-
lerdir…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
8 Ocak 2022

HKP’den:
Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut (Efe)’ye

“Recep Tayyip Erdoğan’a Hakaret”ten soruşturma üzerine soruşturma!
Cevabı Net: Bizi korkutamazlar, yıldıramazlar, vazgeçiremezler!

Baştarafı sayfa 1’de
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Partimiz, Yurtseverlere, Emekçi 
Halkımıza, Laik İnsanlarımıza, 
Kadınlarımıza yönelik tehdidi, 
hakareti, aşağılamayı günlük olağan 
iş haline getiren Tayyip ve ona yaraşır 
Hilafet Özlemcisi İmam hakkında suç 
duyurusunda bulundu.

AKP’giller ve Reisi yok oluşa, 
bitişe doğru giderken saldırılarına da 
aynı oranda hız verdiler. En ufak bir 
eleştiriye karşı tepkileri, ellerindeki 
devlet gücünü kullanmak oluyor. 
Gözaltılarla, sürekli sarıldıkları 
TCK 299’a göre açtıkları davalarla, 
tehditlerle, insanlarımızı işinden 
gücünden etmelerle yıldırmaya, 
sindirmeye, korkutmaya çalışıyorlar. 
Bunların yolsuzluklarını, 
soygunlarını, vurgunlarını, kamu 
malını peşkeşlerini, ülkeyi Ortaçağ 
Karanlığına doğru götürüşlerini deşifre 
eden Genel Başkan’ımız ve Halkçı 
Hukukçu Yoldaşlarımız hakkında 
davalar açıyorlar, suç duyurularında 
bulunuyorlar. Faşist Din Devletinin 
hukukunu, yargısını oturtmaya 
çalışıyorlar. Çünkü Suç duyurusunda 
bulunuldu diye davalar açılmasının, 
mahkemede yapılan savunmalardan 
suç çıkartmanın, başka hiçbir mantıki 
açıklaması olamaz.

Ama söz konusu, Çıkar Amaçlı 
Organize Bir Suç Örgütü olan, CIA-

Pentagon İslamcısı AKP’giller olunca 
her şey normal.

Anayasal olarak güvence altına 
alınmış Laiklik ilkesini çiğnemek 
normal,

“Laiklik İlkesi Anayasadan 
çıkarılsın”, demek normal,

3 Mart 1924 yılında kaldırılan 
Hilafeti geri çağırmak normal,

“Çözüm Süreci” adını verdikleri 
aslında çözümsüzlük süreçlerinde, el 
ele kol kola yürüdükleri eski dostları 
düşman ilan etmek normal,

Laik İnsanlarımıza,  Emekçi 
Halkımıza, elinin altındaki devlet 
gücüne güvenerek “had bildirmek”, 
“dilini koparırız” demek normal,

Çerkez Atasözünü dile getirdi diye 
bundan üzerlerine alınıp gazetecileri 
içeri atmak normal,

Vatan topraklarını peşkeş çekmek, 
kamu mallarını yağmalamak, kısacası 
bütün suçları işlemek normal…

Herkesi alıştırmaya çalışıyorlar bu 
normallerine. Halkın Kurtuluş Partisi 
hariç…

Biz alışamıyoruz, normal 
karşılayamıyoruz. AB-D 
Emperyalistleri tarafından iktidara 
taşındıkları günden bugüne, Tefeci-
Bezirgân Sermayenin günümüzdeki 
temsilcisi, Ortaçağcı AKP’giller ile 
mücadele ediyoruz. Siyasi, Hukuki, 

sokakta, alanda, mahkemelerde 
korkmadan, bıkmadan, usanmadan, 
kararlıca mücadele etmeyi devrimci ve 
insani bir görev ve de Vatanseverliğin, 
Halkseverliğin bir gereği olarak kabul 
ediyoruz.

İşte bu anlayışımız, mücadelemiz 
doğrultusunda Bursa’da bir camide 
Hilafet Özlemini dile getiren, Halkı 
Laikliğe karşı gelmeye, yani suç 
işlemeye davet eden İmam ile kendi 

ikamet ettiği Kaçak Saray’ından, 
İstanbul’daki Çalışma Ofisinden suç 
duyurumuza konu olan açıklamayı 
yapabilecekken; Allah’la Halkı 
kandırmanın en iyi yeri olarak 
düşündüğü camiden açıklama yapıp, 
Laik İnsanlarımızı tehdit eden Tayyip 
Erdoğan hakkında suç duyurusunda 
bulunduk.

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

Saygıdeğer Halkımız; 
Bugün; AKP’giller’in Reisinin 

ve imamlarının Laiklik Karşıtı 
söylemlerinden dolayı iki suç 
duyurusunda daha bulunduk.

Hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar. 
Gündem mi değiştirmek istiyorlar, 
topluma korku mu salmak istiyorlar, 
yurtsever insanları sindirmek mi 
istiyorlar, kendi tabanlarını konsolide 
etmek mi istiyorlar; hemen Laikliğe 
saldırılara başlıyorlar, Hilafete olan 
özlemlerini dile getiriyorlar. Ellerindeki 
kullana kullana bitiremedikleri en 
büyük sermayeyle, Allah’la adam 
kandırmaya hız veriyorlar. Bunları 
yaparken de kullandıkları yer, samimi 
Müslüman inanışına göre herkesin her 
türlü ayrıcalıktan arınarak, Allah’ın 
huzuruna çıktığına inandığı camiler.

AKP’giller iktidara ABD ve AB 
Emperyalistleri tarafından taşındığı 
günden bugüne camileri kirli 
siyasetlerinin merkezi haline getirdiler, 
getirmeye devam ediyorlar.

AKP’giller Laikliğe karşı 
saldırılarına; bir zamanlar “Yetmez 
Ama Evetçi” ortaklarından, Anayasa 
Referandumu’nda “Hayır” diyen 
Yurtseverleri, “dün de lekeliydiniz 
bugün de lekelisiniz” diyerek 
karalamaya çalışan militan “Evet”çi 
Sezen Aksu’nun 2017’de söylediği bir 
parçayı dayanak yaptılar.

Ama işte söz konusu Laikliğe 
saldırı olunca, AKP’giller ortaklarını 
harcayıp geçiyorlar. Onlar sayesinde 
bugün bu kadar rahat ve pervasızız, 
demiyorlar. 

Saygıdeğer Halkımız;
Halkın Kurtuluş Partisi olarak;
AKP’giller ile dün el ele kol 

kola, adım adım ördükleri gericilik 

yollarında beraber yürüyenlerin 
bugün birbirlerine hakaretler, 
tehditler yağdırmaları, birbirlerinin 
dillerini koparmaları bizi hiç mi hiç 
ilgilendirmez.

Ama söz konusu Laikliğe saldırı 
olunca, Ortaçağ Kurumu olan Hilafeti 
geri getirme özlemlerini, çabalarını, 
girişimlerini görünce, bu ülkenin en 
Vatansever, en Halksever Partisi HKP 
olarak, İkinci Kuvayimilliyeciler 
olarak sessiz kalamıyoruz.

Kenardan seyredemiyoruz.
Bize ne, bizi ilgilendirmez, 

diyemiyoruz.
Ve omuzlarımıza yüklenen Halkın 

İktidarını kurma görevinin gereklerini 
yerine getiriyoruz.

İşte bu anlayışımız doğrultusunda 
bugün, Hilafet özlemini dile getiren, 
Halkı Laikliğe karşı gelmeye çağıran 
Ankara Melike Hatun Camii İmamı 
Halil Konakçı ile elinin altındaki devlet 
gücünün verdiği cesaretle; “O uzanan 
dilleri yeri geldiğinde koparmak 
bizim görevimizdir”, “Onlara da 
had bildirmek bizim görevimizdir” 
diyerek aslında Yurtseverlere, Laik 
İnsanlarımıza, İlericilere tehditler 
savuran Tayyip Erdoğan hakkında suç 
duyurularında bulunduk.

Bu suçlar da kayıt altına girdi. 
AKP’giller’in Laikliğe karşı bu 
suçlarını da yargıya taşıdık, Tarihe bir 
kez daha not düştük.

Silinmemecesine…
22 Ocak 2022 

HKP Genel Merkezi

“Adam” açıkça AKP’giller’e 
çaldığınız çırptığınız, yağmaladığınız 
yetmedi, Merkez Bankasında bulunan 
700 ton altını da götürün, seçim 
kaybetmemek, vurgunlara, soygunlara 
devam edebilmek için harcayın, rüşvet 
olarak dağıtın, diyor.

Bu insan görünümündeki Dördüncü 
Türün adı Şevki Yılmaz...

Hırsızlığa, soyguna, vurguna, rüşvete 
çağrıdır bu. Şevki Yılmaz’ın bu çağrısını 
Halkın Kurtuluş Partisi olarak yargıya 

taşıdık. Şevki Yılmaz hakkında “Kamu 
görevlilerini suç işlemeye tahrik 
etmesi” ve “bilerek ve isteyerek halkı 
kin ve düşmanlığa tahrik etmesi” 
suçlarını işlediği için suç duyurusunda 
bulunduk. “Tüyü bitmemiş yetimin 
hakkı” olan kamu mallarının göz göre 
göre bir siyasi partinin çıkarları için 
harcanması çağrısına sessiz kalmadık.

Suç duyurumuz sonrası Partimizin 
İstanbul İl Başkanı ve MYK Üyesi 
Av. Pınar Akbina Yoldaş’ın yaptığı 

açıklama aşağıdadır:

Değerli Halkımız,
AKP’giller işledikleri akçeli suçlara 

her gün bir yenisini daha eklemektedirler. 
En son Şevki Yılmaz isimli eski Refah 

Partisi milletvekili olan ve şu anda oğlu 
da AKP milletvekili olan kişi, açıkça 

kamu mallarının boşaltılması çağrısında 
bulunmuştur. 

Şevki Yılmaz Akit TV isimli 
televizyon kanalında İstanbul ve Ankara 
Büyükşehir Belediyelerini kastederek 
“Efendim 700 ton altınımız var, Merkez 
Bankasında şu kadar dolarımız var, 
diyorsunuz. Kime bırakacaksınız? 
Bu hırsızlara mı?” şeklinde ifadeler 
kullanarak alenen suç işlemiştir. Şevki 
Yılmaz, Kamu görevlilerine hırsızlık 
yapmaları çağrısında bulunmuştur.

Devletin hazinesinde bulunan 
tüm paraya el konulmasını tavsiye 
etmektedir. Bu tavsiye açıkça hırsızlık 
yapın çağrısıdır. Bu nedenle biz Halkın 
Kurtuluş Partisi olarak Şevki Yılmaz’ın, 
“Bilerek ve isteyerek halkı kin ve 

düşmanlığa tahrik ettiği” ve “Kamu 
görevlilerini suç işlemeye tahrik ettiği” 
gerekçeleriyle bir suç duyurusunda 
bulunduk.

Türkiye’nin en Yurtsever, en 
Halkçı, en Kamucu Partisi olan Halkın 
Kurtuluş Partisi, “tyü bitmemiş yetimin 
hakkı” olan kamu mallarının göz göre 
göre bir siyasi partinin çıkarları için 
harcanmasına sessiz kalmayacaktır.

Halkımıza olan sorumluluğumuz 
nedeniyle bu suç duyurularını 
yapmaktayız ve bundan sonra da 
halkımızın hakkını savunmaya devam 
edeceğiz.

11 Ocak 2022 

HKP Genel Merkezi

Yandaşın, Tüpçü’nün, tarikatların, 
cemaatlerin zehir saçtığı medyasına 
karşı Halkımızın az da olsa soluklana-
bildiği birkaç kanaldan biri olan TELE 
1’in ve gazetecilerin sesi kısılmaya, 
parmaklıklar ardına atılmaya, dilleri 
kesilmeye, had bildirilmeye çalışılıyor.

AKP’giller ve Reisinin en ufak bir 
eleştiriye dahi tahammülleri kalmadı. 
Çiftçiye, Madenciye, Yurtsever Asker-

lere, Aydınlara, Gazetecilere, Kadınla-
rımıza, kendilerinden olmayan herkese 
hakareti, kendilerine hak görüyorlar, 
ama kendilerine en ufak bir eleştiriyi 
dahi suç sayıyorlar. Baskıyla, gözaltı-
larla, cezalarla korku toplumu yaratıp, 
istedikleri gibi at koşturacakları bir or-
tam oluşturmaya çalışıyorlar.

Neyi Amaçlıyorlar?
İnsanları korkutmayı, sindirmeyi.

Neyi Hedefliyorlar? 
Faşist Din Devletini.
Bir Çerkez Atasözünden bile nem 

kapıp, bunu hakaret kabul edip, elimi-
ze bir fırsat geçti diyerek kendilerine 
eleştiri yönelten bütün kanallara, gaze-

tecilere saldırıya geçtiler. Hakaret et-
meyi kendilerine hak görüyorlar, “Âle-
me ibret olsun” diye dürüst gazeteci 
Sedef Kabaş’a hakaretler yağdırıp, 
parmaklıklar arasına götürülüşünü ser-
vis ediyorlar. Yandaş, AKP’giller bes-
lemesi bütün medyada sevinç naraları, 
AKP’giller’in Reisine güzellemeler 
aldı başını gidiyor.

AKP’giller ve Reisi, selam çaktık-
ları Padişahları Abdülhamit “Han”ın 
yolundan gidiyorlar. Abdülhamit de 
kendi burnu büyük olduğu için “Bü-
yük Burun” denmesini, Tahtı kurusun 
anlamına gelebileceği için “Tahtaku-

rusu” demeyi yasaklamıştı. Eğer böy-
le giderse ellerindeki devlet gücünün 
verdiği olanaklarla AKP’giller ve Rei-
si Abdülhamit Han’larını geçecek, onu 
aratır hale gelecek.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak Ga-
zeteci Sedef Kabaş’a yapılan alçakça 
saldırıları, Uğur Dündar’ı ve TELE 
1’i susturmaya yönelik AKP’giller’in 
RTÜK’ünün cezalarını kınıyoruz.

24 Ocak 2022

HKP Genel Merkezi

Partimiz Ocak 2022 tarihi itiba-
rıyla 58 il ve bu illere bağlı ilçelerin 
üçte birinde örgütlerini kurmuştur ve 
kurulduğu 15 Haziran 2005 yılından 
bugüne de 4 kez Büyük Kongresini 
gerçekleştirmiştir. Yani seçim yasa-
larında öngörülen bütün yasal ko-
şullar sağlanmış olmasına rağmen 
Partimizin seçimlere girmesine en-
geller çıkartılıyor.

Seçimlere girebilmek için Seçim 
Mevzuatında başka koşul aranmazken, 
Partimize reva görülen bu uygulama-
nın adı “Tam Kanunsuzluk”tur ve bu 
bir suçtur.

Gerçek muhalefeti, hiç çekin-

meden, yalpalamadan, kıvırmadan, 
korkmadan, oy kaygısı gütmeden, 
lafını esirgemeden, sonunu düşünme-
den cepheden Halkın Kurtuluş Partisi 
yaptığı için Tam Kanunsuzluk HKP’ye 
işletiliyor.

AKP’giller’in bütün hukuksuzluk-
larını, kanunsuzluklarını, yolsuzluk-
larını, vurgunlarını, yaptığı suç duyu-
rularıyla, açtığı davalarla kayıt altına 
aldırdığı için Partimize bu uygulama 
reva görülüyor.

Genel Başkanımız Nurullah An-
kut’un, her iki seçimde de yaptığı 
toplamda 40 dakikalık konuşma ile 
AKP’giller ve Reisini teşhir etmesi, 
üstelik Halkımızın anlayacağı dilde, 
aynı mahallesinin insanıymış gibi teş-

hir etmesi, AKP’giller’i darmaduman 
edip yere sermesi, Partimizin üyeleri-
nin, Milletvekili adaylarımızın bu teş-
hiri bütün yurda yayması, bize karşı iş-
letilen Tam Kanunsuzluğun nedenidir.

Partimize özel bu uygulamanın 
arkasında yatan temel neden; AB-D 

Emperyalistlerine ve yerli satılmışlara 
karşı üç temel ilkeyi mücadelemizin 
merkezine koymamızdır. İlk Genel 
Başkan’ımız, İkinci Kurtuluş Savaşı-
mızın Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın 
teorik ve pratik önderliğinde:

1- Uluslararası Emperyalistler 
Cephesine-ABD, AB Emperyalistleri-
ne karşı Antiemperyalist mücadeleyi,

2-  İnsanlığı Ortaçağ Karanlığına 
götürmeye yeminli Ortaçağ Karanlı-
ğına karşı, Tefeci-Bezirgân Sermayeye 
ve temsilcilerine karşı Antifeodal mü-
cadeleyi,

3-  Milletlerin eşitliğinin, halkların 
kardeşliğinin savunulması demek olan 
Antişovenist mücadeleyi hiçbir dö-
nemde bırakmadık.

Kendilerine birçok misyon yükle-
yen hareketler, gruplar, partiler bu üç 
ilkeyi aşındırırken, bu üç ilkeden uzak-
laşırken, biz bir milim bile sapmadık. 
İşte o yüzden ellerindeki devlet gücü-
nü devreye sokarak bize karşı bu zoru 
kullanıyorlar.

Ama bir şeyi unutuyorlar: Biz 
korkmayız, yılmayız, sinmeyiz. Ne 
yapar ne eder Devrimci Soluğumuzu 
Halkımıza ulaştırırız.

YSK’nin 2022 yılı için yayımlamış 
olduğu bu karara karşı da bütün hukuki 

süreçleri işleteceğiz. Bize özel olarak 
uygulanan, yasada yeri olmayan dayat-
malara, Tam Kanunsuzluğa karşı mü-
cadelemizi her alanda vereceğiz.

AKP’giller ve Reisi ne yaparsa 
yapsın, partimizin geniş halk kitlele-
riyle buluşmasına engel olamayacak. 
Her geçen gün daha fazla sayıda insa-
nımız bizi anlıyor, bize ulaşıyor.

Bakıyor ve görüyor Halkımız 
kim cesaret vatanına sahip, kim “Va-
tan aşkını söylemekten ve gereğini 
yapmaktan korkar hale gelmekten-
se ölmeyi yeğliyor”, kim bıkmadan 
korkmadan, yılmadan, kararlıca, 
inançlarından, inandığı davasından, 
onurundan en ufak taviz vermeden 
Ortaçağcılığa karşı mücadele ediyor.

Halkımız bakıyor, görüyor, an-
lıyor ve diyor ki: “Evet UMUT 
HKP’de...”
13.01.2022

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

HKP’den:
AKP’giller’in Seçim Bürosuna dönüşen YSK,

bu ülkenin en Vatansever,
en Halksever Partisi Halkın Kurtuluş Partisi’ni

Tam Kanunsuzluk yaparak, bir kez daha seçimlere 
katılacak partiler arasında göstermiyor

HKP’den:

Partimiz,
Laiklik düşmanı, Hilafet Özlemcisi İmam 

hakkında suç duyurusunda bulundu

HKP’den:

Partimiz; alenen hırsızlık yapın,
hazineyi yağmalayın, rüşvet olarak dağıtın, 

diyen Ortaçağcı Şevki Yılmaz hakkında
suç duyurusunda bulundu

HKP’den:

AKP’giller’in Reisi 1 hafta sustu,
sonra Camiden talimatını verdi,
RTÜK gereğini yerine getirdi…

Baştarafı sayfa 1’de
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Varlığını devam ettirebilmek için ça-
lışmak, üretimin içinde yer almak, 

bütün Sınıflı Toplum biçimlerinde emek-
çi yığınlar için her zaman gerçek anlam-
da eziyet dolu, çile dolu bir faaliyet ol-
muştur. Bu durum, Sınıflı Toplumun gü-
nümüzde ulaştığı Sosyalizmden önceki 
son aşama olan Emperyalist-Kapitalist 
Toplumda yaşayan işçiler-emekçiler için 
de fazlasıyla geçerlidir. Çalışma zorun-
luluğunun emekçi halkımız için nasıl 
bir eziyete dönüştüğünü her gün sabahın 
köründe işlerine gidebilmek, akşamın 
karanlığında evlerine dönebilmek için 
toplu taşıma araçlarına, servislere binen 
işçilerimizin, emekçilerimizin yüzlerin-
den okumak mümkündür.

Peki çalışmanın eziyete dönüşmesi, 
işçiler-emekçiler için bir kader midir?

Ya da çalışmak, kimi anarşistlerin 
ve sözde bilim insanlarının iddia ettik-
leri gibi insan doğasına aykırı bir faali-
yet midir?

Tabiî ki hayır...
Marks Usta’ya göre insan doğasıy-

la emek arasında doğal bir ilişki vardır. 
Fakat kapitalist üretim yordamının biz-
zat kendisi, bu doğal ilişkiyi engeller, 
saptırır. Marks Usta’nın “Yabancılaş-
ma” (Entfremdung) olarak tanımladığı 
kavram, bu duruma işaret eder. Yaban-
cılaşmanın kökeninde, kapitalist üretim 
ilişkileri çerçevesinde işçilere, emekçi-
lere kendi arzu ve istekleri dışında zorla 
dayatılan bir işbölümü vardır. Dolayı-
sıyla işçiler, emekçiler; çoğunlukla far-
kında olmasalar da kendi eğilimleriyle, 
yetenekleriyle ve istekleriyle uyumlu 
olmayan bir işbölümüne zoraki olarak 
boyun eğerler ve bu işbölümünde ken-
dilerine biçilen rolün içine ömür boyu 
hapsolurlar.

Yine Marks Usta’ya göre Kapita-
lizmin doğrudan sonucu olan Yaban-
cılaşma kavramı, başlıca dört biçimde 
kendini gösterir. Kapitalist üretim yor-
damında insan;

1- Üretici etkinliğine karşı yabancı-
laşır,

2- Ürettiği metaya karşı yabancıla-
şır,

3- Diğer insanlara karşı yabancıla-
şır,

4- En nihayetinde de bizzat kendi 
türüne karşı yabancılaşır.

İşte bu yüzden çalışmak, Kapitalist 
Toplumlarda işçilerin, emekçilerin gö-
nüllüce, hevesle yaptıkları bir faaliyet 
değildir. Çalışan, üreten, işgücünü ka-
pitalistlere satarak değer yaratan ve ya-
rattığı değerin bir kısmına kapitalistler 
tarafından ücreti ödenmeksizin el ko-
nulan yani artıdeğer sömürüsüne maruz 
kalan emekçiler yılgındır, bezgindir. Bu 
durum emperyalist metropollerde de 
aynıdır, emperyalist devletlerin tahak-
kümü altındaki sömürge-yarısömürge 
ülkelerde de aynıdır. Fakat bizim ülke-
miz gibi emperyalistlere göbekten bağ-
lı yarısömürge ülkelerde bir de iktidar 
koltuğundaki uşakların yarattığı aşırı 
pahalılık ve yaşam standartlarının dü-
şüklüğü, bu ülkelerde yaşayan emekçi-
lerin yılgınlığını, bıkkınlığını katbekat 
arttırır.

Oysa Marks Usta’nın da belirttiği 
gibi çalışmak, üretimin içerisinde yer 
almak insanın doğasında vardır. İnsanı 
insanlıktan çıkaran, birer robota-ma-
kinaya dönüştüren Kapitalizm, işte bu 
yönüyle de insancıl bir üretim biçimi 
değildir.

Dolayısıyla Kapitalist üretim biçi-
minin ve bu biçimin yarattığı üretim 
ilişkilerinin parçalanması, yok olması, 
onun yerine Sosyalist üretim tarzının 
inşa edilmesi; emekçilerin çalışmaya 
yönelik tutumunu da kökten değiştire-
cektir. İnsanlık bu gerçekliğin en güzel 
örneklerinden birini Sovyetler Birliği 
deneyiminde görmüştür.

Proletarya, Köylülük ve ezilen bü-
tün toplumsal katmanlar için tam anla-
mıyla bir cehennem olan Çarlık Rus-
yası’ndaki işçi ve emekçilerin büyük 
çoğunluğu; Sosyalist Devrimin zafere 
ulaşmasıyla birlikte eşi benzeri görül-
memiş bir coşkunlukla üretimin içinde 
yer almışlardır. Bu anlamda “Sosyalist 
Subbotnikler” gerçekten de son derece 
çarpıcı bir örnektir.

“Subbotnik” kelimesi, Rusçada 
“Cumartesi” anlamına gelen “Subo-
ta” kelimesinden türetilmiştir. Kavram 
olarak karşılığı ise “fazladan çalışma, 
karşılıksız çalışma”dır. Tabiî Sosya-
list Subbotniklerdeki işçilerin fazladan 
ya da karşılıksız çalışması, Kapitalizm 
koşullarındaki işçilerin fazladan ya da 
karşılıksız çalıştırılmasından bütünüyle 
farklıdır. Her şeyden önce kapitalistler, 
işçiler ve emekçiler üzerindeki sömürü-
lerini katmerlendirmek için onları cüzi 
bir ücret karşılığında fazladan çalıştırır-
lar. Hele bir de çalışılan yerde işçi ve 
emekçiler örgütsüz-sendikasızsa; Para-
babaları binbir türlü alavere dalaverey-
le, karşılığında hiçbir ücret ödemeden 
emekçileri kendi rızaları olmaksızın 
fazladan çalışmaya mahkûm ederler. 
Oysa yukarıda andığımız Sosyalist Sub-
botniklerde işçiler tamamen gönüllülük 
esasına dayalı olarak çalışmışlardır.

Peki, Sosyalist Subbotnik örgütlen-
mesi nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?

Bilindiği gibi Şanlı Ekim Devri-
mi’nin zaferinin ardından Sovyetler 
Birliği’ndeki işçiler ve köylüler, Top-
rak Ağalarının ve Kapitalistlerin uşağı 
olan Denikin, Kolçak, Vrangler gibi 
halk düşmanlarının komutasındaki Be-
yaz Ordu’ya karşı savaşmak zorunda 
kalmışlardır. Lenin önderliğindeki Rus 
Komünist Partisi (1952’deki 19’uncu 
Kongrede ismini “Sovyetler Birliği Ko-
münist Partisi” olarak değiştirecektir), 
Kızıl Ordu mensupları cephede kah-
ramanca savaşırken cephe gerisindeki 
çalışmanın da en az silahlı mücadele 
kadar önemli olduğunu görmüştür. Bu 
yüzden Rus Komünist Partisi Merkez 
Kurulu, işçilere hitaben bir mektup 
yayımlar. Mektupta işlenen ana tema, 
“Devrimci bir şekilde çalışmak”tır.

Mektup, Çarlık Rusyası’nın boyun-
duruğundan kurtulan emekçiler tarafın-
dan büyük bir coşkunlukla karşılanır. 
İşte ilk Sosyalist Subbotnikler bu çağrı 
mektubu üzerine örgütlenmeye başlar. 
Rusya Proletaryası, Ekim Devrimi’nin 
kazanımlarını korumak için cephe ge-
risinde o zamana dek görülmemiş bir 
verimlilik ve coşkunlukla çalışır, üretir. 
Üstelik günlük çalışma saatlerine gö-
nüllüce ve karşılıksız fazladan süreler 
ekleyerek çalışır. İşçiler bununla da ye-
tinmezler ve “Sosyalist Cumartesiler” 
örgütlerler. “Subbotnik” kelimesinin 
“Cumartesi” sözcüğünden türetilmesi-
nin nedeni işte budur. Cumartesi gün-
leri örgütlenen Subbotniklerde işçiler 
bu kez gün boyu ücretsiz çalışırlar. 
Moskova-Kazan Demiryolu İşçileri, 10 
Mayıs 1919’da ilk Subbotniki örgütler. 

Giderek daha yaygın hale gelen 
Sosyalist Subbotnikler, Kapitalist üre-
tim ilişkileri içinde çalışan bitkin, yıl-
gın, mutsuz işçi ile henüz başlangıç 
aşamasında olmasına rağmen Sosyalist 
üretimin egemen olduğu bir toplum-
da çalışan coşkulu, hevesli, inançlı ve 
mutlu işçi arasındaki farkı gerçekten 
müthiş bir şekilde gözler önüne ser-
mektedir. İsterseniz bunu biraz daha so-
mutlayalım. Pravda’da A. Dyachenko 
imzasıyla yayınlanan bir makalede, bir 
Subbotnikteki işçilerin nasıl çalıştığı 
adeta bir romandan alınmışçasına şöyle 
betimlenir:

***
Bir yoldaşla birlikte, Parti’nin de-

miryolu bölge komitesi tarafından dü-
zenlenen Subbotnike katılmaktan ve 
“pay”ımıza düşeni yapmaktan büyük 
kıvanç duyduk. Böylelikle, bir zaman 
için, birkaç saat süreyle başımı dinlen-
direcek ve adalelerimi hareket ettire-
bilecektim... Biz demiryolu marangoz 
atelyesine ayrılmıştık. Oraya vardık, 
başkaları da vardı. Selamlaştık, bir süre 
şakalaştık ve mevcutları sayıp otuz kişi 
olduğumuzu gördük... 

Önümüzde bir “dev” duruyordu: 
En azından altı, yedi yüz pud ağırlığın-
da [yaklaşık 10 ton – Kurtuluş Yolu] 
bir kazan. Görevimiz bunu bir verst’in 
[yaklaşık 1.07 km – K. Y.] dörtte biri 
ya da üçte biri kadar taşıyıp kaidesine 
oturtmaktı. Kuşkulanmaya başladık. 
Ama, çalışmaya başladık. Bazı yoldaş-
lar kazanın altına tekerlekler yerleştir-
diler, iki halat bağladılar kazana ve baş-
ladık çekmeye... Başlangıçta yerinden 
oynamayan kazan bir süre sonra sallan-
dı ve kımıldamaya başladı. Sevinmiş-
tik, çünkü azdık.

Hemen hemen iki hafta bu kazan, 
sayıca bizim üç katımız sosyalist olma-
yan emekçinin çabalarına karşı koya-
bilmişti, tâ ki biz gelip onu kımıldatana 
dek. Bir saat ritimle, gayretle, “usta”-
mızın bir, iki, üç’üne uyarak çalıştık; 
kazan yuvarlanıp gidiyordu. Aniden bir 
kargaşalıktır koptu ve yoldaşlardan ba-
zıları gerçekten gülünç bir şekilde yere 
düştüler: “Halat onları ele vermişti”… 
Bir anlık gecikmeden sonra, daha kalın 
bir halat bağlandı.

İkindi… Karanlık basıyordu, fakat 
biz küçük bir tepeciği de aşmak zorun-
daydık; ardından işimiz tamamlanmış 
olacaktı. Kollarımız ağrıyor, avuçları-
mız yanıyordu. Terliyorduk ve gücü-
müz yettiği kadar çekiyorduk; ilerliyor-
duk da. 

“Yöneticiler” yanıbaşımızda duru-
yorlardı; başarımızdan utanmış olmalı-
lar ki, halatlardan birine yapıştılar. “Bir 
el verin bakalım, sıra sizde!” Kızıl Ordu 
mensuplarından biri çalışmamızı seyre-
diyordu ve elinde bir akordeon vardı. 
Ne düşünüyordu acaba? Bu adamlar 
kimdi? Herkes evindeyken bunlar Cu-
martesi günü neden çalışıyorlardı? Ka-
fasındaki bilmeceyi çözdüm ve kendisi-
ne şöyle söyledim: Yoldaş bize eğlence-
li bir nağme çal. Biz iş bilmez değiliz; 
sosyalistiz. Görmüyor musun bizim 
elimizde iş ne çabuk ilerliyor? Tembel 
değiliz biz, gücümüzce çekiyoruz!” Ce-
vap olarak, Kızıl Ordu mensubu olan bu 
kişi akordeonunu dikkatle yere bıraktı, 
yanımıza geldi ve halatlardan birinin 
ucundan tuttu…

Aniden Yoldaş U. emekçilerin tür-
küsünü, “Dubinushka Anglichanin 
Mudrets”i başladı söylemeye. O güzel 
tenor sesiyle söylüyordu, biz de bu iş 
türküsüne katıldık: “Eh dubinushka 
ukhnem, podyornem, podyornem...”

Bu tür çalışmaya alışık değildik, 
kollarımız yorulmuştu; omuzlarımız, 
sırtımız ağrıyordu… Ama yarın serbest-
tik, izin günümüzdü ve istediğimiz ka-
dar uyuyabilirdik. Hedefe az kalmıştı, 
bir süre daha uğraştıktan sonra “dev”i-
miz hemen hemen kaideye kadar yu-
varlandı. “Altına kalas koyun, kaidenin 
üstüne çıkarın ve bırakın kazan uzun bir 
süredir beklenen görevine başlasın.”

Grup halinde mahalli Parti komite-
sinin “lokal”ine gittik. Oda aydınlıktı, 
duvarlarda afişler vardı ve her tarafta 
tüfekler sıralanmıştı. Enternasyonal’i 
bütün gücümüzle söyledikten sonra bir 
bardak ‘rom’lu çayın ve hatta ekmeğin 
tadını çıkardık. Mahalli yoldaşların 
bu ikramı çetin çalışmamızdan sonra 
gerçekten değdi. Yoldaşlarla dostça 
ısmarlaştık ve sıraya girdik. Devrimci 
türkülerin nağmeleri gecenin sessizliği 
içinde uyuklayan sokaklarda yankılar 
yapıyordu ve ölçülü adımlarımızla mü-
ziğe uyuyorduk. “Yoldaşlar, Borazan-
lar Ötüyor”, “Uyanın Uykunuzdan Ey 
Yoksullar” gibi Enternasyonal ve emek 
türküleri söyledik. (A. Dyachenko, 
Pravda, 7 Haziran 1919)

***
Gördüğümüz gibi Subbotnikte ça-

lışanların fedâkarlığı, neşesi, coşkusu 
ve yaşadıkları ölçüsüz mutluluktan et-
kilenmemek gerçekten mümkün değil. 
Günümüz toplumunun canından bez-
miş işçisiyle Subbotnikin kendisini ve 
toplumunu yeni baştan yaratma coşku-
su taşıyan işçisi arasında dağlar kadar 
fark var. Bu şekildeki bir çalışma sade-
ce işçinin ruh dünyasını geliştirmekle, 
zenginleştirmekle kalmıyor, aynı za-
manda yukarıda da ifade edildiği gibi 
üretimin verimini de arttırıyor.

Ne diyor Dyachenko?
“Hemen hemen iki hafta bu ka-

zan sayıca bizim üç katımız sosyalist 
olmayan emekçinin çabalarına karşı 
koyabilmişti, tâ ki biz gelip onu kı-
mıldatana dek.”

Yani 90 sıradan işçinin iki hafta bo-
yunca yerinden oynatamadığı dev bir 
kazanı, 30 inançlı sosyalist işçi bir gün-
de kaideye oturtmayı başarıyor!

Subbotniklerdeki üretimin verimli-
liğine ilişkin bir çarpıcı örnek daha ve-
relim. Yine Pravda’nın 6 Haziran 1919 
tarihli sayısında yayımlanan bir haber-
de şunlar dile getiriliyor:

“Tver’de ilk Sosyalist Subbotnik 
31 Mayıs’ta düzenlendi. Yirmi sekiz 
sosyalist çalıştı demiryolunda. Üç bu-
çuk saatte on dört vagonu boşalttılar 
ve yükleme yaptılar, üç lokomotifi 
onardılar, yakacak odun kestiler ve 
başka işler yaptılar. Kalifiye sosyalist 
emekçilerin emek verimliliği normalin 
on üç katıydı.”

Sosyalist Subbotnikler elbette iç 
savaş koşullarında sosyalist işçilerin fe-
dakârlığına ve yaratıcılığına dayalı ge-
çici bir çalışma biçimiydi. Ancak Sos-
yalist Toplumda işçinin yaşamının ve 
üretimin verimliliğinin olumlu yönde 
ne denli değişeceğini göstermesi bakı-
mından son derece önemlidir. O kadar 
ki Lenin Usta, Subbotniklerdeki çalış-
ma coşkusunun genel çalışma coşkusu 
haline gelmesini, burjuvazinin devril-
mesinden daha zor bir görev olarak gö-
rüyordu:

“(...) Bu açıdan, emekçilerin ken-
di istekleriyle örgütledikleri sosyalist 
subbotnikler gerçekten büyük bir 
önem taşımaktadır. Elbette bu sadece 
bir başlangıçtır, ama gerçekten çok 
önemli bir başlangıç. Burjuvazinin 
devrilmesine kıyasla bu daha güç, 
daha gerçek, daha köklü ve daha 
kesin bir devrimin başlangıcıdır.” 
(Lenin, Kültür ve Kültür İhtilali Üzeri-
ne, Ser Yayınları, Birinci Baskı, Kasım 
1969, s. 64)

Sonuç olarak özelde İşçi Sınıfımızı, 
genelde ise tüm emekçi yığınları canın-
dan bezdiren, ruhsuzlaştıran, mutsuz-
laştıran, yeteneklerini körelten, yaşama 
sevincinden yoksun kılan, içinde yaşa-
dığımız üretim yordamının yani Kapita-
lizmin bizzat kendisidir. İnsanın bütün 
potansiyelini, yeteneklerini en iyi şekil-
de kullanması, yaratıcılığını son kerteye 
dek arttırması, maddi ve manevi bütün 
ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama-
sı ise ancak ve ancak Kapitalizmin ve 
kapitalist üretim ilişkilerinin tamamen 
parçalanıp yok olmasıyla yani Sosya-
lizmin nihai zaferiyle mümkündür.

Ne yazık ki Lenin’in ömrü, Sosya-
list Subbotniklerdeki çalışma coşkusu-
nu ve öz disiplini toplumsal üretimin 
geneline yaymaya yetmemiştir. Lenin 
sonrası Sovyetler Birliği’nin yönetim 
kadroları ise Sosyalist Subbotniklerde-
ki gibi fedakâr, cefakâr, Partisine sıkı 
sıkıya bağlı, sevgi dolu insanı yetiştir-
meyi başaramamıştır. Zaten Sovyetler 
Birliği’nin ve Sosyalist Kamp’ın çökü-
şünün en önemli nedenlerinden biri de 
bu değil midir?

Fakat umutsuzluk yok...
Bakmayalım bu kara günlere, düş-

meyelim yılgınlığa, bezginliğe...
Tarihin doğal seyri içinde, biz Ger-

çek Proletarya Sosyalistlerinin yaratıcı 
devrimci çabaları, kararlı mücadelesi 
sonucunda insanlık eninde sonunda 
Sosyalizmle tekrar buluşacak, bu kez 
ona sımsıkı sarılacaktır. İnsanların eşit 
bir şekilde, kardeşçe, mutlu bir yaşam 
süreceği toplum biçimi mutlaka kurula-
cak, insanlık kaybettiği Cennetine yeni-
den kavuşacaktır. q

Kapitalizm koşullarında çalışmak 
eziyettir, çiledir
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Bir Sosyalist Subbotnikte ağır bir kütüğü omuzlayan Devrimler Kartalı Lenin Usta

Fatma Girik… Sinema sanatçısı. Ye-
şilçam’ın parıltılı yaşamının, ünlü, 

tanınır olmanın, özünden koparamadığı 
nadir sanatçılardan. O yüzden Halkın 
gönlünde taht kurdu, o yüzden sanatçı ar-
kadaşları onun ardından “Türk insanın 
yüreğidir o. Baştan aşağı Anadolu’dur 
o. Anadolu anasıdır o”, diyerek uğurlu-
yorlar Halk Sanatçısı Fatma Girik’i.

Gelmiş olduğu sınıfını hiç inkâr et-
medi Fatma Girik. Ünlü olmanın getir-
diği şımarıklıkla geçmişini bir kalemde 
silmedi. Fakir bir aileden gelmişti, aile-
sinin geçimine yardım etmek için eğiti-
mini bırakmıştı, Sinema sanatçısı oldu, 
paralandı ama alçakgönüllüğü, dobralığı, 
sadeliği, işçiden, emekçiden yana tutumu 
hiç bırakmadı.

Son sözleri ve vasiyeti Fatma Gi-
rik’in Halk Sanatçısı olma ödülünü, ki bir 

sanatçıya verilebilecek en büyük ödüldür, 
sonuna kadar hak ettiğinin bir kanıtıdır.

Ölümünün yaklaştığını görüyordu ve 
tek korkusunu dile getiriyordu:

“Öleceğim diye ödüm kopuyor. 
Çünkü arkamda bana ihtiyacı olan 
kişileri bırakmış olacağım. Mesela an-
nemden önce ölmek istemem. Ne ya-
pacak bensiz? Ki yaşı da çok ilerlerde. 
Kızım var, Ahu, benden başka kimsesi 
yok ama öleceğim sonuçta. Allah sıralı 
ölüm versin herkese”.

Kendini değil bakıma muhtaç annesi-
ni düşünüyordu Halkımızın Fato Ablası.

Şaşaalı bir yaşamı olmadı, Halktan 
kopuk, abartılı bir yaşantıya, lükse teves-
sül etmedi.

Ne diyordu son röportajında?
“Memduh Bey’den bir şey kalmadı. 

Çocukları var, bana neden bıraksın? 

Ben ondan fazla para kazanıyordum. 
Onun parası beni hiç ilgilendirmedi. O 
bana kitaplarını bıraktı. Mimar Sinan 
Üniversitesi Kütüphanesi’ne bağışla-
dım. Evim orta sınıf. Bir arabam, 20 yıl 
önce aldığım bir küpe ve yüzüğüm var. 
Annem var. Bir servetimi daha açıkla-
yayım: 17 kedim ve 5 köpeğim…”

Kolay olmuyor Halkın Sanatçısı ol-
mak. İnsanı seveceksin, Hayvanı, doğayı, 
ağacı seveceksin. Fatma Girik gibi…

Yaşamı sadeydi, cenazesinin de öyle 
olmasını istedi. Daha doğrusu kendisine 
yakışanı vasiyet etti:

“Öldüğümde öyle büyük bir uğur-
lama ya da tören istemiyorum. Gülriz 
Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek 
istiyorum”.

Ve işte Fatma Girik’i Halkın Sanatçı-
sı yapan, sevilen ve hep sevilecek kılan, 
unutulmayacak bir insan yapan anlayışı, 
“İşte sanatçı böyle olmalı!” dedirten söz-
leri:

“Öldüğümde arkamdan kötü ko-

nuşmasınlar bana yeter! Kimsenin ca-
nını yakmadım, kimseye kötülük yap-
madım, kul hakkı yemedim, kimseyi 
hor görmedim, kimseye şımarıklık ya 
da güç gösterisi yapmadım. En önem 
verdiğim şey bu. İyi insan olmak, dün-
yadaki her şeyden daha zordur. Sana-
tımın da hakkını verdim. Halkın Sa-
natçısı oldum.”

Belediye Başkanlığı da yaptı Fatma 
Girik. Ve örnek bir davranış sergiledi. 
Kamu Emekçileriyle ilk olarak ve örnek 
bir TİS İmzaladı. İşçi kökenliydi, fakir 
bir aileden geliyordu, işçi-emekçi dostu 
oldu, Halkın sorunlarına, acılarına duyar-
sız kalmadı.

Sinema emekçilerinin örgütlenme ça-
lışmalarına ciddi katkılar sundu, emeğini 
hiçbir zaman esirgemedi.

Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut 
Efe; “İnsan Kalmak Kolay Değil” der. 
İnsan kalarak zoru başaran Halkın Sanat-
çısı Fatma Girik’i Halkın Kurtuluş Partisi 
olarak selamlıyoruz. Tüm Halkımıza baş-

sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
HKP olarak inanıyoruz ki Emekçi 

Halkımız; kimsenin canını yakmayan, 
kimseye kötülük yapmayan, kul hakkı 
yemeyen, kimseyi hor görmeyen, kimse-
ye şımarıklık veya güç gösterisi yapma-
yan, iyi bir insan olmayı tek önem ver-
diği şey sayan Fatma Girik’in arkasından 
kimsenin kötü konuşmasına izin verme-
yecektir. 

24 Ocak 2022

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

HKP’den:
Halk Sanatçısı, “Halk Anası” Fatma Girik,

insan olarak geldiği dünyaya insan olarak veda etti



Eşi ile birlikte hayatını Devrim 
mücadelesine adamış, gerçek va-

tansever, insansever, hayvansever, do-
ğasever yani Gerçek Devrimci Genel 
Başkan’ımız Nurullah Ankut (Efe)’ye 
AKP’giller’in açtırdıkları soruşturma-
lar, davalar yetmezmiş gibi şimdi de 
eşi Hacer Ankut (Efe) Yoldaş’a; diplo-
masız olduğu halde Cumhurbaşkanlığı 
makamında oturan Recep Tayyip Er-
doğan’a hakaret ettiği iddiası ile ceza 
davası açıldı. Açılan davanın ilk duruş-
ması bugün görüldü.

Hacer Yoldaş’ımıza açılan 

davanın sebebi, Genel Başkanı’mız 
Nurullah Ankut (Efe)’nin, Hamza Yer-
likaya’nın sahte diplomasını konu alan 
yazısını sosyal medyada paylaşmış 
olmasıdır. AKP’giller’in korkusu gö-
rüldüğü gibi o kadar büyüktür ki, sa-
dece yazıyı paylaşmış olan Genel Baş-
kan’ımızın kavga ve hayat yoldaşı 
Hacer Hoca’mıza “Cumhurbaşkanına 
Hakaret”ten dava açmışlardır. Ancak 
Hacer Yoldaş’ımız, hayvan düşman-
ları tarafından kendisine geçmişte de 
açılan davalarda da yargılanmış ve 

insan, hayvan, doğa sevgisinden ve 
tabiî ki devrimci duruşundan bir adım 
dahi geri atmayarak mücadelesini 
sürdürmüştür.

Hakkında açılan “Cumhurbaşkanı-
na Hakaret” davası da onu yıldırama-

yacaktır; Hacer (Ankut) Efe Yoldaş, 
mücadelesini her koşulda devam 
ettirecektir. Hacer Hoca’mız tıpkı 
kendini kaydı hayat şartıyla Devrimci 
Kavgaya vakfeden Genel Başkan’ımız 
Nurullah (Ankut) Efe gibi mücadelesi-

ne son soluğuna dek devam edecektir!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

01 Şubat 2022 

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
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Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 ya-

şındaki Enes Kara’nın, Ailesinin bas-
kısıyla kaldığı Nur Cemaati’ne bağlı 
bir yurtta intihara sürüklenmesi, kendi-
sini intihara sürükleyen süreci anlattığı 
video ve mektupta dile getirdikleri, in-
sanım diyen herkesin yüreğini dağladı.

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak 

bu acı ve maalesef ülkemizde sık sık 
tekrarlanan olaya sessiz kalamazdık, 
kalmadık.

Enes’i hayattan koparanlara, yılan 
yuvalarının faaliyetine izin verenlere, 
gençlerimizin beyinlerine Ortaçağcı 
zehri akıtanlara karşı ilk başta suç du-

yurusunda bulunduk. Ardından sokak-
larda haykırdık öfkemizi. Genç yaşın-
da ölüme sürüklenen Enes Kara için 
haykırdık sloganlarımızı.

Ankara’da, HKP Genel Merke-
zi önündeki eylemde, Nur Cemaati 
yurdundaki baskılara dayanamayıp 
yaşamına son veren Enes Kara’nın 
fotoğrafını, Antiemperyalist Ulusal 

Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa 
Kemal’in “Bağımsızlık Benim Ka-
rakterimdir” sözünün yazılı olduğu 
döviz ve “Cemaat Yurtları da Tari-
kat Evleri de Derhal Kapatılmalıdır! 
Enes Kara’nın Hesabını Soracağız!” 
yazılı ozaliti açtık.

İstanbul Kadıköy’deki Süreyya 
Operası önündeki eylemde ise “Laik, 
Bilimsel, Parasız, Demokratik Eği-
tim”, “Ortaçağcı Eğitime Hayır”, 
“Gün Gelecek Devran Dönecek, 
AKP Halka Hesap Verecek” yazılı 
dövizlerimizi, “Cemaat Yurtları da 
Tarikat Evleri de Derhal Kapatılma-
lıdır! Enes Kara’nın Hesabını Sora-
cağız!” yazılı ozaliti açtık.

AKP’giller iktidarının koruyup 
kolladığı tarikat evlerinde ve cemaat 
yurtlarında yaşanan cinayetlere, te-
cavüzlere, katliamlara karşı tüm öf-
kemizle “Enes Kara’nın Hesabını 
Soracağız”, “Enes’in Katili Ortaçağ 
Düzeni”, “Tarikata Mürit Olmaya-
cağız”, “Yurt-Kur Uyuma, Öğrenci-
ye Yurt Kur”, “Laiklik Yoksa Bilim, 
Özgürlük, Demokrasi Yoktur”, “Ta-
rikat Yurtları Kapatılsın” sloganları-
mızı gür sesimizle haykırdık.

Kurtuluş Partisi Gençliği adına ya-
pılan açıklamalarda özetçe şunlar söy-
lendi:

“Bu olay ne ilktir ne de son ola-
caktır. Hatırlanacağı gibi kısa bir süre 
önce de Mehmet Sami Tuğrul adlı 
genç, yine kalmak zorunda olduğu An-
talya İlim ve Kültür Derneği’ne ait ta-
rikat evinin Ortaçağcı gerici zihniyete 
sahip aşçısı tarafından başı kesilerek 
katledilmişti.

“Şimdi de bir başka gencimiz olan 
Enes Kara, bu Ortaçağcı gericilerin 
baskısı, zulmü, iğrençliği ve karanlığı 
yüzünden intihar etti. Ortaçağcı geri-
ciliğin kaynağı olan yılan yuvası tari-

katların, cemaatlerin bu karanlık yüzü 
yıllardır biz Kurtuluş Partisi Gençli-
ği’nin bildiği ve karşısında kararlı ola-
rak mücadele ettiği bir gerçektir. Yıllar 
boyunca saf, temiz, insancıl değerlere 

sahip gençlerimiz, bu Ortaçağcı gerici 
din tüccarlarının yurtlarında, evlerin-
de; bilimden, sanattan, toplumdan, öz-
gürlükten uzak ve yoksun bir şekilde, 
sadece en iğrenç ve en gerici Ortaçağcı 
düşüncelerle, Muhammed-Kuran İs-
lam’ıyla uzaktan yakından ilgisi olma-
yan dogmalarla, hurafelerle kafaları 
zehirlenerek, çaresizlikten kalmışlar-
dır.

“Çünkü AKP’giller, tüm öğrenciler 
için insancıl şartlarda barınacak yurtlar 
yapmamışlar, tam tersine; gençlerimizi 
tarikat evlerine, cemaat yurtlarına yani 
karanlığa yönlendirmişlerdir. Çünkü 
AKP’giller, tarikatlar ve cemaatler-
le el ele vererek, ülkemizdeki birçok 

gencin umudunu, hayallerini, gelece-
ğini çalmış, aydınlığa,  ilericiliğe, dev-
rimciliğe, yurtseverliğe, kendi halkına 
düşman, “dindar ve kindar” bir nesil 
yetiştirecek ortamı yaratmışlardır. İşte 

bu gerici çalışmanın ürünüdür, tari-
kat-cemaat yurtları, evleri.

“Ancak AKP’giller ne yaparsa yap-
sın, biz Kurtuluş Partisi Gençliği’nin 
cemaat yurtlarına da tarikat evlerine 
de karşı mücadelesi durmadan süre-
cektir.”

Eylemlerimize Halkımız ve Genç-
liğimiz yoğun ilgi gösterdi.

Gençlerimizi Ortaçağcı gericilerin, 
tarikat evlerinin, cemaat yurtlarının 
pençesine bırakmayacağız.

12 Ocak 2022

Kurtuluş Partisi Gençliği

Dün akşam saatlerinde yüreğimizi 
yakan bir video, haber sitelerine 

düştü. Enes Kara isimli genç bir 
arkadaşımız, ailesinin zoru yüzünden 
bir cemaat yurduna yerleştirilmiş ve 
orada kalmaya mecbur bırakılmıştır. 
Ve kendisi orada Ortaçağcı gericiliğin 
karanlığı ile baş başa kalmış, bu 
duruma daha fazla dayanamayarak 
intihar etmiştir.

Enes Kara, Ortaçağcı gericiliğin 
karanlığı yüzünden intihar etmeden 
hemen önce bir video yayınlamış ve 
videoda şunlardan bahsetmiştir.

“Şu an onların zoruyla cemaat 
yurdunda kalıyorum. Lisede ve 
ortaokulda yine böyle medreselere 
sıkça geliyordum, bazı tatiller de 
yatılı kalıyordum. O zamanlar da 
istemiyordum ama ailem zorluyordu 

ve haftada 1-2 gün geliyordum ya 
da yılda 1-2 hafta yatılı kalıyordum, 
çok da zor değildi. Bir de en fazla 
üniversiteye kadar gelirim zaten 
diye düşünüyordum. 

“Burada vakit namazları 
zorunlu. Cemaat şeklinde kılıyoruz. 
Namazdan sonra ders var vs... 
30 dakika sürüyor yaklaşık her 
vakit, günlük 1 saat burada olan 
kitaplardan okuman zorunlu. 
Haftanın 3 günü cemaat dersine 
katılman zorunlu. Yemekleri yine 
öğrenciler yapıyor, haftanın 1 günü 
temizliği yine biz yapıyoruz.

“Sabah namazıyla uyanıyorum, 
okula gidiyorum 
g e l i y o r u m , 
akşam namazı, 
yemek, okuma, 
yatsı namazı, 
cemaat dersi, 
sonra saat 10... 
Zaten ertesi gün 
tekrar 06.30 gibi 
tekrar namaza 
u y a n ı y o r u m . 
P a z a r t e s i l e r i 
böyle, diğer 
günlerde cemaat 
dersi yok, bir tek 
08.00’de serbest 
oluyorum, hafta 
sonu da benzer 
yine; 3 saat gibi 

bir şey kalıyor ve kalan zamanda 
adam akıllı ders de çalışamıyorum 
çünkü psikolojik olarak yorgun 
oluyorum.

“Bu iki sorunu ayrı ayrı 
düşününce aslında katlanılamayacak 
şeyler değil ama bunları birleştirince 
tüm yaşama sevincimi alıyor, özgür 
hissetmiyorum kendimi, 24 saatten 
kendime ayırabildiğim 3 saat 
falan...”

Bu olay ne ilktir ne de son olacaktır. 
Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce 
Mehmet Sami Tuğrul’da yine kalmak 
zorunda olduğu Antalya İlim ve Kültür 
Derneği’ne (Alim Derneği) ait tarikat 
evinin Ortaçağcı gerici zihniyete 
sahip aşçısı tarafından başı kesilerek 
katledilmişti. Şimdi de bir başka 
gencimiz olan Enes Kara, bu Ortaçağcı 
gericilerin baskısı, zulmü, iğrençliği 
yüzünden intihar etti.

Ortaçağcı gericiliğin bu karanlık 
yüzü yıllardır biz Kurtuluş Partisi 
Gençliği’nin bildiği ve karşısında 
mücadele ettiği bir gerçek. 

Yıllar boyunca saf, temiz, insancıl 
değerlere sahip gençlerimiz, bu 
Ortaçağcı gerici din tüccarlarının 
yurtlarında, evlerinde bilimden, 
sanattan, toplumdan uzak bir şekilde, 
sadece en iğrenç ve en gerici Ortaçağcı 
düşüncelerle kafaları zehirlenerek 
mecburen kalmışlardır.

Çünkü AKP’giller iktidarı tüm 

öğrenciler için insancıl şartlarda 
barınacak yurtlar yapmamıştır. Tam 
tersine; gençlerimizi tarikat evlerine, 
cemaat yurtlarına gitsin diye teşvik 
etmiş, onları bu karanlık cendereye 
hapsetmiştir.

Çünkü AKP iktidarı ülkemizdeki 
birçok gencin umudunu çalmış, 
gençlerimizi düzelmelerine imkân 
vermedikleri bir geleceğe mahkûm 
etmişlerdir.

Ancak AKP İktidarı ne yaparsa 
yapsın, biz Kurtuluş Partisi 
Gençliği’nin cemaat yurtlarına da 
tarikat evlerine de karşı mücadelesi 
durmadan sürecektir.

İnsanca yaşanılacak ve barınılacak 
yurtlar tüm gençlerin hakkı olana 
kadar mücadelemizi devam 
ettireceğiz. Ve er geç Enes Kara’nın 
da cemaat yurtlarının ve tarikat 
evlerinin karanlığına boğulmuş diğer 
gençlerimizin de hesabını soracağız!

Ne Cemaat Yurdu Ne Tarikat Evi!
İnsanca Yaşanılacak Yurtlar 

İstiyoruz!
Enes Kara’nın Hesabını Soracağız!

11 Ocak 2021

Kurtuluş Partisi Gençliği

HKP’den:
Kurtuluş Partisi Gençliği olarak haykırdık:

Cemaat Yurtları da Tarikat Evleri de
Derhal Kapatılmalıdır!

Enes Kara’nın Hesabını Soracağız!

HKP’den:
Cemaat yurtları da tarikat evleri de

derhal kapatılmalıdır!
Enes Kara’nın hesabını soracağız!

HKP’den:

Genel Başkan’ımız Nurullah 
Ankut (Efe)’nin Eşi Hacer Ankut 

(Efe) Yoldaş’a “Cumhurbaşkanına 
Hakaret”ten açılan davanın ilk 

duruşması görüldü
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Kocaeli Gebze Otomotiv Tedarik 
Sanayi İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi’nde bulunan, plastik otomo-
tiv parçaları üreten Farplas işyerinde 
çalışan  işçiler sendikalaşınca kıyıma 
uğradılar. 

Parababaları düzeninin yarattığı 
işsizlik ve pahalılık cehenneminde, 

çalışma ve yaşam koşullarını biraz 
olsun düzeltmek için Anayasal hak-
larını kullanarak Birleşik Metal-İş’e 
üye oldular. Ancak işveren, anında 
işçilerin sendikalaşmasına karşı ta-
hammülsüzlük gösterdi ve kıyıma 
girişti, yüz işçi kardeşimizi işten attı. 
Sendikalaşmanın hemen öncesinde 
de Farplas işçileri işverenin yapmış 
olduğu sefalet zammına tepki gös-
tererek örnek bir  direniş gerçekleş-
tirmişler, peşinden de sendikaya üye 
olmaya başlamışlardı.

Kıyıma uğrayan işçiler, içerideki 
arkadaşlarıyla birlikte kendi insiyatif-
leriyle 30 Ocak 2022 günü  fabrikayı 
işgal ederek direnişe geçtiler. İşveren 
Polis marifetiyle bu sabaha karşı di-

renişi kırdırdı. İki yüz işçi kardeşimiz 
gözaltına alındı. Gebze 2 No’lu Şube 
Başkanı Necmettin Aydın ve Şube 
Sekreteri Engin Kulu da  işçilerle 
birlikte gözaltına alınmıştı. İfadeler 
alındıktan sonra işçi kardeşlerimiz ve 
sendika yöneticileri serbest bırakıldı.

Farplas işvereninin ve Gebze 

İlçe Emniyetinin işçi ve sendika 
düşmanlığını, gözaltıları protesto edi-
yoruz.

Yiğit Farplas İşçilerinin Onurlu  ve 
Haklı Mücadelelerini  destekliyoruz.

Farplas İşçileri Kazanacak!
Kahrolsun Parababaları Düze-

ni!
İşsizliğe Pahalılığa Zama Zulme 

Son!
İşçilerin Birliği Sermayeyi 

Yenecek!
31 Ocak 2022

HKP Gebze 
İşçi Örgütleri Komitesi

 

İzmir ilinde 1363 aile hekimliği bi-
riminden 215 birim, Aile sağlığı 

çalışanı olmadan çalışıyor. 18 Ocak 
2022 tarihinde İzmir İl Sağlık Mü-
dürlüğü, “Kamu Görevlisi Olmayan 
Aile Sağlığı Çalışanı 2022/1 Müra-
caat İlanı” açıyor. 215 aile sağlığı 

çalışanı olmayan aile hekimliği birimi 
için başvuru yapılıyor. Sonuçta sade-
ce 2 birim için sözleşme imzalanıyor. 
(https://bit.ly/3s3Ci96 - https://bit.
ly/32LW5Br)

 Aile Sağlığı çalışanı ebe, hemşire, 
sağlık memuru (toplum sağlığı) ve 
acil tıp teknisyenlerinden olabiliyor. 
Mevcut çalışanların büyük çoğunluğu 
hemşire ve ebelerden oluşuyor.

Aile hekimliği biriminde bir aile 
hekimi ve aile sağlığı çalışanı hizmeti 
birlikte yürütüyor.

Kovid -19 pandemisi devam eder-
ken “Sağlık Bakanlığı Ceza Yönetme-
liği” diye adlandırdığımız bir yönet-
melikle aile hekimlerine ek yükümlü-
lükler getiriliyor.

Pandemi öncesi Halk Sağlığı 
Müdürlüğü tarafından yapılan okul 

çağı çocuk aşılarını aile hekimlerinin 
yapmasına karar veriliyor.

 Daha önceden olmayan Kovid-19 
aşıları, Aile Sağlığı Merkezleri için 
çok ciddi bir iş yükü oluşturuyor. Pan-
demi ile birlikte normal iş yükünün üs-
tüne hastanelerden randevu alamayan 

hastalar çok ciddi bir iş yükü oluşturu-
yor. Bir kadının gebe kalması ile baş-
layan takip süreci; gebelik izlemleri, 
doğumda topuk kanı alarak gelişimsel 
takipleri, çocukluk çağı aşıları, okula 
başladığında okul çağı izlemleri, okul 
çağı aşıları, spor yapıyorsa spora katı-
lım muayeneleri, 18 yaşına geldiğinde 
alacağı ehliyet raporu, askere giderken 
askerlik raporu, evleneceğinde evlilik 
raporu ile devam ediyor. Bütün yaşam 
boyu periyodik takiplerle devam eden 
bu süreci eksik elemanla yürütmek çok 
zor ve bir o kadar riskli.

Yeni evlenecek çifteler için SMA 
taraması başlatılıyor. 

Bütün aşılamalar, diğer bütün hiz-
metler çok ciddi dikkat gerektiren işler 
ve bizler eksik kadrolarla kapasitemi-
zin üstünde çalışmaya zorlanıyoruz.

Üstelik  %15,7 aile hekimi 
hemşiresiz çalışıyor. İş yükü her ge-
çen gün artıyor. Bu sorun Müdürlükçe 
görmezlikten geliniyor.

Kamudan istihdam yapılamıyor; 
çünkü kamuda her yerde hemşire açığı 
var ve hastane yönetimleri onay ver-
meden kimse ayrılamıyor. 

Bu durumda özelden görevlendir-
me mümkün; fakat Müdürlük yukarda 
gördüğümüz gibi 215 boş kadro varken 

sadece iki kişi ile sözleşme 
imzalıyor.

Özel kadro ile 
çalışanlar bu arada daha 
düşük ücrete çalışıyor. 
Boş olan birimlerin işle-
ri aynı ASM’de görevli 
veya Müdürlükten görevli 
aile sağlığı çalışanlarına 
yaptırılıyor. Bu iş için 
yapılan ödeme o birimde 
bir hemşire olsa alacağı 
ücretten daha düşük. 

Yani iki hemşirenin 
işini yapan hemşire arka-
daşımız; ücrete gelince iki 
kişilik ücret almıyor. İzin 
ve görevlendirmelerde de 
asıl kadrolu hemşireye brüt 
ücretin %50 ödenir; yerine 
görevlendirilen hemşireye 

%25 ödenir ,deniyor. Yani bu durum-
dan %25 kâr ediliyor.

Sağlıkta yaşanan sorunlar çığ gibi. 
Her gün şiddet olayları yaşanıyor. Biz-
ler eksik kadro ile çalışmak istemiyo-
ruz. Bir aile hekimliği birimi bir doktor 
ve bir aile sağlığı çalışanından oluşur, 
diyor Aile Hekimliği Yasası ve Yö-
netmeliği. Bu eksikliği görmeyen üst 
makamlar bizlerden her konuda tam 
hizmet bekliyor.

Tüm İzmir halkının ve kamuoyu-
nun bilmesini istiyoruz. 

30.01.2022

Dr. Muhteber Çolak
İzmir Aile Hekimeri Derneği 

Başkanı
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AB-D Emperyalistleri ve onların 
yerli işbirlikçisi AKP’giller’in 

yarattığı kriz ortamında, paramız 
dolar ve Euro karşısında pula 
dönüştürülürken aynı zamanda ülkemiz 
de itibarsızlaştırıldı. Yerli-yabancı 
Parababaları ve onlara bekçilik eden 
AKP’giller, halkımıza yaşattıkları 
işsizlik ve pahalılık cehenneminin 
ateşini daha da harlamaya devam 
ediyorlar yaptıkları fahiş zamlarla.

İşte böyle bir süreçte MESS 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri de 
sonuçlandı.

Türkiye Metal Sanayicileri 
Sendikası (MESS) ile Türk Metal, 
Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş 
Sendikalarının imzaladığı, 150 bin 
metal işçisinin 2021 Eylül ile 2023 
Eylül dönemindeki mali ve sosyal 
haklarını belirleyen MESS Grup Toplu 
İş Sözleşmesi’nden bir kez daha satış 
çıktı. Tabiî bu, beklenmedik bir durum 
değildi. 

MESS Grup Sözleşmelerinin, 
Türkiye İşçi Sınıfı açısından önemli 
bir yeri vardır. Sonuçları, kazanımları 
sadece kapsamında bulunan 150 bin 

metal işçisini değil tüm İşçi Sınıfımızı 
(Türkiye’de toplu iş sözleşmesi 
kapsamındaki 750 bin işçi kardeşimizin 
beşte birini kapsamaktadır) ilgilendirir. 
Ve bu ihanet tüm İşçi Sınıfımıza 
yapılmıştır. 

Bir kez daha sarı sendikacılar 
işçilerin taleplerine, ülkemizdeki 
enflasyon gerçeğine kulaklarını 
tıkadılar.  Metal işçilerinin üyesi olduğu 
sendikalar bir kez daha Parababalarıyla 
ile işbirliği yaparak  metal işçilerini 

açlığa, yoksulluğa mahkûm ettiler. Ve 
12 Ocak 2022 günü saat 02.30’da gece 
yarısı imzalar atıldı. 

Son dönemdeki hayat pahalılığı 
ve enflasyon artışına karşı işçilerde 
oluşan tepkileri kırmak için her zaman 
olduğu gibi bir tiyatro sergilendi. Sarı 
sendikacılar göstermelik miting, basın 
açıklaması yaptılar. Ve hatta grev 
tarihleri açıklandı. Sendikalar, işçilerin 
beklentisi olan toplu iş sözleşmesi 
taslağındaki ücretler kısmını, 
mücadeleyi göze almadıkları için 
revize etmeyerek satışın ilk işaretini 
verdiler.

Yılların tescilli sarı, gangster 
Türk Metal Sendikası utanmadan 
sıkılmadan ihanetini tarihi bir zafer 

olarak İşçi Sınıfımıza yutturmaya 
çalışıyor. Elbette ki bunu tek başına 
yapmıyor. Her zaman yanında ihanette 
Türk Metal’le yarışan Özçelik-İş 
Sendikası var. Ve bu yıl Birleşik Metal-
İş Sendikası’nı da yanlarına aldılar.  

“Tarih yazdık” diyenler, 
“kazanımların gölgelenmesine izin 
vermeyeceğiz” diyenler;

AKP’giller’in dolar oyunu, 
ekonomik ve siyasal politikaları 
nedeniyle ile işçiler ve halkımızın 
iyice yoksullaştırdığı gerçeği,  yeni 
yılın ilk günü iğneden ipliğe yaptığı 
zamlar gün gibi ortadayken neyin 
tarihi zaferi?

Sözleşmenin ilk 6 ayı için (1 Eylül 
2021’den başlayan 6 aylık dönemde) 
yapılan zam oranı, sosyal haklar da 
dahil olmak üzere % 27,44. İkinci 6 ay 
için (1 Mart 2022’den başlayan 6 aylık 
dönem) yapılan zam oranı ise %30. 
Aslında metal işçilerinin zaten düşük 
olan ücretleri birinci altı aylık sürede, 
2022 yılı için açıklanan asgari ücrete 
tamamlandı. Bu anlamda birinci altı 
ay için ortada zam da yoktur. İşçilerin 
büyük çoğunluğunun ücreti, asgari 
ücret seviyesinde kalmıştır. İkinci altı 
ay için alınan zam ise işçilerin cebine 
girmeden şimdiden erimiş durumdadır. 

İkinci yıl için  işçiler, artık 
güvenilirliği kalmamış TÜİK’in 
enflasyon oranına göre zam alacak. 
Sendikalar tüm şişirmelere karşın 
aldıkları zam oranını %65.67’e 
ancak çıkartabiliyorlar. (Oysa kendi 
açıklamalarına göre yıllık ortalama 
ücret artışı %46,5’tir.) Kendi 
rakamlarını yüksek gösterirken gerçek 
enflasyonu görmüyor, anlatmıyorlar.

Sözleşmenin yürürlüğe girdiği 
Eylül ayından itibaren 4 aylık 
enflasyon oranı TÜİK’e göre 20,73. 
Ocak ve Şubat ayındaki artış oranları 
ile son altı ayın (2021 Eylül-2022 
Şubat) enflasyon oranı ise %35-
40 arasında beklenmektedir. Diğer 
taraftan Bağımsız Enflasyon Araştırma 

Grubu’na (ENAG) göre 2021’deki 
yıllık enflasyon oranı %82,81. Bu 
durumda alınan zam, TÜİK’in 
açıklamış olduğu enflasyon oranının 
bile altında kalmıştır. Ortada bir 
ortaoyunu, aldatmaca vardır. Metal 
işçilerinin hakları ötelenmiş, gerçek 
enflasyonun altında zam yapılarak 
işçilerin mevcut alım güçleri dahi 
korunmamıştır. 

Ortada bir zafer yoktur
Toplu iş sözleşmesi demek, 

işçilerin ücretlerini enflasyona karşı 
korumak ve enflasyonun üzerinde 
zamlar almak suretiyle kazanımlar 
sağlamak demektir.

Hem Parababalarının hem de 
sendikacıların alkışladığı, övdüğü 
bir sözleşme metal işçileri için 
iyi bir sözleşme olamaz. MESS 
Parababalarının artıdeğerler 
sömürüsü artarken, metal işçilerinin 
yoksullaştığı, alım güçlerinin 
düştüğü bir sözleşme “tarihi zafer” 
olamaz. Tarihi zafer dedikleri, 
Parababalarının çıkarı noktasında 
birleşmeleridir. Sermaye Sınıfı ile 
İşçi Sınıfının çıkarları ortak değildir. 
Sermaye Sınıfı işçileri sömürmek ve 
daha fazla kâr için uğraşır. İşçi Sınıfı 
ise Kapitalizm koşullarında daha az 
sömürülmek, nihayetinde de sömürüyü 
tamamen ortadan kaldırmak için 
mücadele eder.

Şu gerçekliği netçe vurgulayalım: 
İşçilere doğru önderlik yapılmış 
olsaydı, şu koşullarda ücretlere, 
gerçek enflasyon oranlarında artışlar 
olurdu. Çünkü işçiler eyleme de, 
grevlere de hazırdılar. Bu iş de DİSK’e 
bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’na 
düşüyordu. Birleşik Metal-İş 
Sendikası’nın yapması gereken tek 
şey sözleşme taslağını revize etmek 
ve buna göre mücadele yürütmek 
olacaktı.  Yapacağı bu hamle hem 
MESS’e hem de sarı sendikacılığa 
karşı kendisini öne çıkaracaktı. Ancak 
Birleşik Metal-İş üzerine düşen görevi 
yerine getirmediği gibi Türk Metal’in 
yörüngesinde hareket etti. Ve hatta 
Türk Metal’in gerisinde bir tutum 
sergiledi.  Böylelikle satışa ortak oldu.

Bir gerçek de şudur ki MESS’le 
yapılan sözleşmeye “Yine Tarih 
Yazdık” diyenler , sarı sendikacılığın 
ve ihanetin tarihini yazdılar.

Ama bir gerçek daha vardır 
ki metal işçileri bu ihanete sessiz 
kalmayacak, kabul etmeyecek ve hesap 
soracaklardır. Mersin’de Cimsataş 
İşçileri, satış sözleşmesini kabul 
etmedi, direniş gösterdi. Bu direniş 
sonucunda 13 işçi işten atıldı. Selam 
olsun Cimsetaş İşçilerine!

Elbette 
tarih yazanlar vardır

O tarihi yazanlar, 15 yıldır gasp 
edilen hakları için, Parababalarının 
işçi düşmanlığına ve sarı sendikacılığa 
karşı Nakliyat-İş Sendikası 
öncülüğünde direnen, mücadele  eden 
ve tazminatlarını almaya başlayan 
Uzel Makine İşçileridir. 

İşçiler haklarını ancak örgütlü 
ve devrimci bir güçle, İşçi Sınıfının 
Sermayeye karşı mücadelesiyle elde 
edebilir. Bu nedenle yapılması gereken 
şey, İşçi Sınıfı Devrimcilerinin en geniş 
şekilde işçiyle bağ kurması, işçiyi 
örgütlemesi ve öncülük yapmasıdır. 

Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
mücadelemiz, başta İşçi Sınıfımız 
olmak üzere tüm Emekçi Halkımızın 
Kurtuluş Mücadelesidir. 

Açlığa, yoksulluğa, kan ve 
gözyaşına mahkûm edilen İşçi 
Sınıfımız ve Emekçi Halkımız, ABD-
AB Emperyalistlerini ve işbirlikçilerini 
yenecektir. Halkın Kurtuluş Partisi 
öncülüğünde gerçek Devrimci 
Demokratik Halk İktidarı kurulacaktır.

İnancımız, davamız ve 
mücadelemiz budur.

İşçilerin Birliği Sermayeyi 
Yenecek!

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!
18 Ocak 2022 

Halkın Kurtuluş Partisi 
Merkezi İşçi Örgütleri 

Komitesi
  

Mess Grup Sözleşmesi 
bir kez daha satış ve ihanetle sonuçlandı!

Aile Sağlığı Merkezlerinde 
hemşire açığı bir türlü kapatılmıyor

Farplas İşçileri yalnız değildir!



YAĞMA YOK, 
TAZMİNATLARIMIZI 

GASP ETTİRMEYECEĞİZ!
Uzel Makina Direnişçileri müca-

delelerine kararlılıkla sahip çıkmaya 
devam ediyor. 

15 yıldır haklarını arayan Uzel 

Makina işçileri, 38 aydır sendikamız 
öncülüğünde mücadele ederek bugün 
Direniş Çadırında 512. günlerini geri-
de bırakıyorlar. 

30 Ocak Pazar günü bir kez daha 
Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükos-
manoğlu ve Sendikamız Yöneticileriy-
le ve Neo Trend Tekstil direnişçileriyle 
birlikte Uzel Makina Direniş Çadırın-
da bir araya geldik. 

Sloganlarla başladığımız eylemi-
mizde Genel Başkanımız Ali Rıza Kü-
çükosmanoğlu bir konuşma yaptı.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu konuş-
masına başlarken geçtiğimiz günlerde 
annelerini kaybeden Uzel Makina Di-
renişçisi iki arkadaşımıza başsağlığı 
dileklerini iletti.

Küçükosmanoğlu, sendikamızın 
Uzel Makina İşçilerinin hakları için 
mücadele ederken aynı zamanda Tür-
kiye İşçi Sınıfı içinde de mücadele etti-
ğini ve İşçi Sınıfımıza umut olduğunu 
söyledi. Uzel Makina İşçileri haklı ve 
onurlu mücadelelerini kazanana kadar 
direniş çadırının kaldırılmayacağını 
bir kez daha dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde kendiliğinden 
başlayan ve sendikamız öncülüğünde 
3 gün süren mücadele sonucunda hak-
larını alan Trendyol Express işçilerinin 
mücadelesini anlatan Küçükosmaoğlu; 
örgütlü olan İşçi Sınıfının doğru ör-
gütlenme ve önderlikle neler yapabi-
leceğinin bir kez daha ortaya çıktığını 
belirtti.

Trendyol Express’te verilen mü-
cadeleyle zam oranının %11’den 
%38,5’e çıktığını söyledi. 

Küçükomaoğlu; Trendyol Exp-
ress’in bu örnek mücadelesiyle başla-
yan hareketin her yere yayıldığını ve 
benzer mücadelelerin artık HepsiJet, 
Scotty ve daha birçok yerde başladığı-
nı belirtti. 

Küçükosmanoğlu; Türkiye’de son 

20 yılda hiç görülmemiş bir hayat pa-
halılığı ve Enflasyon oranı olduğunu 
ve bunun etkilerini hep birlikte yaşadı-
ğımızı belirtti.

Uygulanan IMF ve Dünya Banka-
sı politikalarıyla Türkiye’deki işçi ve 
emekçilerin önümüzdeki süreçlerde 
daha da yoksullaştıracağını belirten 
Küçükosmanoğlu, alım gücünün git-
tikçe düşmesiyle işçilerin birlikte mü-

cadele etmek, direnmekten başka çare-
leri kalmayacağını söyledi.

Küçükosmaoğlu, Uzel Makina 
işçilerinin de Neo Trend Tekstil işçile-
rinin de mücadelelerinin bu emperya-
list politikalara karşı verilen mücade-
lenin bir parçası olduğunu ve haklarını 
alana kadar mücadelelerinin devam 
edeceğini, zaferle sonuçlanacağını 
söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Genel Başkanımızın konuşmasın-
dan sonra Neo Trend Tekstil Direniş-
çisi Mehmet Bilal bir konuşma yaptı.

Mehmet Bilal; Neo Trend Tekstil 
Direnişçilerinin de Uzel Makina Di-
renişçilerinin de haklarını alana kadar 
mücadele edeceklerini belirtti. 

Eylememize, CHP Eyüpsultan Be-
lediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu 
ve Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üye-
leri ve yöneticileri de katılarak işçilere 
destek verdiler, Uzel Makina İşçileriy-
le dayanışmada bulundular. 

Eylem sloganlarla son buldu. 
31.01.2022

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi
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Genel Başkan’ımız Ali Rıza Küçü-
kosmanoğlu, 26.01.2022 günü sabah 
saatlerinde Trendyol Finansman yet-
kilisiyle bir telefon görüşmesi yaptı. 
Bu görüşmede Trendyol Kuryelerinin 
mücadelesine sendika olarak sahip 
çıktığımızı, kuryelerin yapılan zammı 

kabul etmesinin mümkün olmadığını 
ve kuryelerin taleplerinin yerine ge-
tirilmesini istedi. Finansman Müdürü 
konuyu değerlendirip dönüş yapacağı-
nı bildirdi.

Bugün (26 Ocak) saat 13.00’da 
Trendyol Genel Müdürlüğü önünde 
Trendyol Kuryeleri Maslak’ta toplan-
dı. Genel Başkan’ımız Ali Rıza Kü-

çükosmanoğlu, Genel Sekreter’imiz 
Erdal Kopal, sendika yöneticilerimiz, 
Umut-Sen Kordinatörü Başaran Aksu 
ve üyeleri de eylemde yer aldı.

Eylemde Genel Başkan’ımız 
Ali Rıza Küçüosmanoğlu, Kuryeler, 
Umut-Sen Koordinatörü Başaran Aksu 
konuşmalar yaptılar.

Küçükosmanoğlu orada yaptığı 
konuşmada, sorun çözülmeden genel 
müdürlük önünde ayrılmayacağımızı, 
bu nedenle tüm kuryelerin burada top-
lanması gerektiğinin çağrısını yaptı. 
Sendika olarak Trendyol Express kur-
yelerine her türlü dayanışmayı vererek 
mücadeleyi sahipleniyoruz vurgusunu 

yaptı. Küçükosmanoğlu Trendyol Exp-
ress çalışanlarına daha örgütlü olmala-
rını ve mücadeleyle direne direne ka-
zanabileceklerini yineledi.

Küçükosmanoğlu TUİK’e göre yıl-
lık enflasyonun %36,08, ENAG’a göre 
göre %82,65 olduğu benzin, mazot 
v.b. petrol ürünlerine yapılan zamların 
bu yılda %200’ü geçtiğini hatırlatarak 
%11’lik zam kabul edilemez, dedi. 
Eylemin başlamasından bir saat sonra 
Trendyol yönetimi tarafından çalışan-
ların taleplerinin de üzerinde olan 38.8 
zam yapıldığı telefonlarına gelen me-
sajlarla duyuruldu.

Ardından Şube temsilcilerinden 
oluşan bir heyet Trendyol yetkilisi ile 
bir görüşme yaptı.

Genel Başkanımız Ali Rıza Küçü-
kosmanoğlu bir açıklama daha yapa-
rak; “Bu bir zaferdir. Trendyol Eks-
press, kuryelerin örgütlü gücü kar-
şısında daha fazla duramamış çalı-
şanların taleplerini kabul etmiştir”, 
dedi. Bundan sonra da bu örgütlülüğün 
devam etmesini gerektiğini belirtti.

Eylem, “Direne Direne Kazan-
dık” sloganlarıyla son buldu.

Yaşasın Trendyol Kuryelerinin 
Örgütlü Mücadelesi!

Örgütlü Trendyol Kuryeleri Ka-
zanacak!

26.01.2022

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Eylemde söz alan sendikamız Ge-
nel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu 
konuşmasında;

Soma’da katledilen 301 işçi kar-
deşimizin sadece patronların, kapita-

listlerin karına kar katmak için canla-
rından olduğu ifade eden Küçükosma-
noğlu, İşçi düşmanlığı yapan, işçiye 
insanlık dışı davranışta bulunan Yusuf 
Yerkel’in ödüllendirme yapılarak böy-
le bir göreve getirilmesinin Türkiye 
için kabul edilemez bir ayıp olduğunu 
söyledi.

İşçi kardeşimize atılan tekmenin 
tüm İşçi Sınıfına atıldığını ifade eden 
Küçükosmanoğlu bu tekmenin hesabı-

nın er geç sorulacağını ifade etti.
Küçükosmanoğlu, Bugün Alman-

ya’da birçok demokratik kuruluş, Al-
man Sendikalar Birliği, işçi kuruluşları 
ve meslek örgütlerinin Yusuf Yerkel’in 
böyle bir göreve atanmasını protesto 
etmek için eylem yaptığını söyledi.

Genel Başkanımız, Başta Alman 
Sendikalar Birliği olmak üzere eyleme 
destek veren tüm kuruluşlarla dayanış-
ma içerisinde olduğumuzu ifade etti.

Küçükosmanoğlu, sözlerini So-
ma’da Maden İşçilerini Tekmeleyen 
Yusuf Yerkel Ticari Ateşe Olamaz! 
diyerek sonlandırdı.

Genel Başkanımızın konuşmasın-
dan sonra Bağımsız Maden-İş Genel 

Başkanı Gökay Çakır bir konuşma 
yaptı.

Atılan tekmenin sadece Soma’daki 
maden işçisine değil tüm İşçi sınıfına 
atıldığını söyleyen Çakır, artık Soma 
da işçilerin hakkını savunan Bağımsız 
Maden-İş sendikasını olduğunu söyle-
di.

Çakır, İşçisine 2500 TL maaşı la-
yık görenlerin işçiye tekme atan Yusuf 
Yerkel’e 6000 Avro maaşı layık gör-
düklerini söyledi.

Gökay Çakır’ın konuşmasından 
sonra Bağımsız Maden İş Sendikası 
Örgütlenme Sekreteri Çetin Erkalkan 
konuşma yaptı.

Erkalkan, Soma’da evlerde ağıtlar 
yakılırken işçi arkadaşımıza tekme 
atılmıştır dedi. “Bunun cezasız kalma-
ması gerekirken ödüllendiren düzeni 
lanetliyoruz, kınıyoruz” dedi.

Eylemimiz atılan sloganlarla son 
buldu.

Eylem sonrasında Taksim/Gümüş-
suyu caddesinde bulunan BBC’de bu-
gün greve çıkan TGS üyelerinin grevi-
ne dayanışma ziyareti yapıldı.

Madenciye Kalkan Eller Kırılsın!
Yusuf Yerkel Gelecek, Hesap Ve-

recek!
Maden İşçisi Köle Değildir!
14.01.2022

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Sendikamız 2021 yılının 
ilk aylarından itibaren Pe-
gasus Havayolları’nda sen-
dikal örgütlenme çalışması 
başlatmış ve önemli sayıda 
işçi sendikamıza üye olmuş-
tur. Ancak Pegasus işvereni 
örgütlenmeyi engellemek ve 
işçileri sendikadan vazgeçir-
mek için bugüne kadar farklı 
kıdem ve pozisyonlarda ça-
lışan, 80’i sendikamız üye-

si toplam 106 çalışanı hiçbir gerekçe 
göstermeden işten atmıştır. 

İşten çıkartılan üyelerimiz adına 
sendikamız tarafından “İşe İade ve 
Tazminat Davaları” açılmıştır. Dava-
lar sürmektedir. Davalara sendikamız 
avukatlarıyla birlikte, Genel başkanı-

mız Ali Rıza Küçükosmanoğlu, 
Genel Sekreteri Erdal Kopal, 
Yöneticilerimiz ve İşten atılan 
işçiler toplu bir biçimde girmek-
tedir. 

Sendikamız Pegasus ör-
gütlenmesi devam etmektedir. 
Pegasus çalışanları sendikalı, 
toplu iş sözleşmeli olana ka-
dar mücadelemiz sürecektir.  
11.01.2022

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten: 
Taksim’de Alman Konsolosluğunda eylem!

Soma’da Maden İşçilerini Tekmeleyen
Yusuf Yerkel Ticari Ateşe olamaz!

Nakliyat-İş’ten: 

Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ’nin,
Sendikamız Üyesi İşçileri

Sendikal Faaliyetlerinden dolayı İşten Attığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

tarafından da Tespit edildi

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Nakliyat-İş’ten: 

Parababalarının İşçi Düşmanlığına, 
Sarı Sendikacılığa Karşı Uzel Makina 

İşçilerinin Mücadelesi Sendikamız 
Öncülüğünde Devam Ediyor

Nakliyat-İş’ten: 

Trendyol Ekspress Kuryeleriyle Birlikte
Direne Direne Kazandık!
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301 işçi kardeşimizin 13 Mayıs 2014 
tarihinde Soma’daki iş cinayetinde 

katledilmesinin acısını henüz unutma-
mışken, Somalı Madencilere bir darbe 
daha indirildi.

Bu acımasız katliamı protesto eden 
bir işçi kardeşimize tekme atan Başba-
kanlık Özel Kalem Müdür Yardımcısı 
Yusuf Yerkel, 6 bin Avro maaşla Alman-
ya Frankfurt Başkonsolosluğuna Ticari 
Ataşe olarak atandı.

Nakliyat-İş sendikası olarak bu hak-
sız ve adaletsiz atamayı protesto etmek 
için İstanbul’da Taksim Odakule’de bu-
lunan Almanya Başkonsolosluğu önün-
de bir protesto eylemi gerçekleştirdik.

Eyleme Sendikamız yönetici ve 
üyeleri ile birlikte Somalı maden işçi-
leri, Bağımsız Maden-İş Sendikası yö-
neticileri, Uzel Makina ve Neo Trend 
Tekstil Direnişçileri katıldı.

Günlerdir, başta İstanbul, Ankara, 
İzmir olmak üzere Trendyol’un 

bulunduğu birçok ilde, Trendyol Eks-
press’te çalışan yüzlerce kurye, 2022 
yılı için yapılan ve Mart ayından itiba-
ren uygulanacak olan %11 oranındaki 
ücret artışını protesto etmek için kontak 
kapatma eylemleri gerçekleştirdi.

İstanbul’da 25.01.2022 Salı günü, 
Maltepe’de ve Yenikapı miting alanın-
da yüzlerce kurye arabalarıyla gelerek 
taleplerini içeren basın açıklaması met-
nini okudular. Sendikamız Trendyol 
Ekspress Kuryelerinin çağrısıyla ilk 
günden itibaren sürece dahil oldu.

Gerek depo önlerindeki kontak ka-
patma eylemlerine gerek Yenikapı ve 
Maltepe Miting alanlarındaki eylemlere 
sendika olarak katıldık. Eylemde Sen-
dikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçü-
kosmanoğlu konuşmalar yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğına yapmış olduğumuz şikâyet üze-

rine Bakanlığın iş Başmüfettişi tarafın-
dan teftiş yapılmış inceleme sonucunda, 

başvurduğumuz dönemde Pegasus Hava 
Taşımacılığı AŞ’deki 36 üyemiz işçinin 
iş akitlerine, sendikal faaliyetlerden do-
layı son verildiği tespit edilmiştir.

Nakliyat-İş’ten: 

Taksim’de Alman Konsolosluğunda eylem!
Soma’da Maden İşçilerini Tekmeleyen

Yusuf Yerkel Ticari Ateşe olamaz!

Nakliyat-İş’ten: 

Trendyol Ekspress Kuryeleriyle Birlikte
Direne Direne Kazandık!

HKP’den:
Yüreği şefkat, inanç, merhamet, sevgi dolu

Necla Kıran Yoldaş’ımızı, bedence aramızdan ayrılışının
16’ncı yıldönümünde andık

Nakliyat-İş’ten: 

Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ’nin,
Sendikamız Üyesi İşçileri

Sendikal Faaliyetlerinden dolayı İşten Attığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

tarafından da Tespit edildi

Zafer, Nakliyat-İş öncülüğünde direnen işçilerin olacak!

15’te

15’te

15’te

2’de


