
Partimiz, AKP’giller’in Seçim 
Bürosuna dönüştürdüğü Yük-

sek Seçim Kurulunun (YSK), 
AKP’giller’in Kaçak Saraylı 
Reisi Tayyip Erdoğan’ın sahte 
diplomasıyla ilgili bugüne kadar 
çoktan yapması gerekirken 
yapmadığı, yapamadığı inceleme 
ve araştırmanın yapılmasını, önü-
müzdeki seçimlerde Erdoğan’ın 
Cumhurbaşkanlığı adaylığının 
kabul edilmemesi için bir dilekçe 
ile YSK’ye başvurdu. 

Dilekçede, “Elbette her biri 
hukuk nosyonuna sahip Kuru-
lunuz üyeleri, bunları ve Hu-
kukun en temel kurallarından 
birinin “kanunların lafzına ve 
ruhuna uygun hareket etmek, 
o yönde hükümler oluştur-
mak-kararlar vermek” olduğu-
nu çok iyi bilir. Ama iş; Cum-

AKP’giller artık kafalarına AB-D Emper-
yalistleri ve yerli-yabancı Parababaları 

tarafından ne estiriliyorsa onu yapıyorlar. Bi-
rilerine kamunun kaynakları peşkeş mi çeki-
lecek, hukukmuş, Anayasaymış, kanunmuş, 
kanun önünde eşitlikmiş, mevzuatmış hepsi 
hak getire. Artık öyle bir aşamaya geldiler ki; 
açıkça minareyi çalıyorlar, adrese teslim edi-
yorlar, ondan sonra gözlerini kalan minarelere 
dikiyorlar.

Halkın Kurtuluş Partisi 
olarak İBB’nin AKP’giller 

tarafından yönetildiği dönemde, 
yandaşların yurtdışına 
güya “eğitim” alması için 
gönderilmesine ve gönderilen 
bu yandaşlara burs adı altında 
milyon liraların ödenerek 
vurgun vurulmasına karşı 
harekete geçtik.  

Türkiye Halklarının başına 
AB-D Emperyalist Haydutları tara-
fından çökertilen AKP’giller; Ger-
çek Devrimci, Gerçek İnsan, Ge-
nel Başkan’ımız Nurullan (Ankut) 
Efe’yi korkutabileceklerini, yıldı-
rabileceklerini, sindirebileceklerini 
zannediyorlar.

AKP’giller’in Reisi, Genel Baş-
kan’ımızı Mecliste kayıkçı dövüşü 
yaptıkları kılkuyruk muhalefet 
liderleri gibi zannediyor. Ama 
fena halde yanılıyorlar...

Bilmiyorlar ki Genel 
Başkan’ımız en koyu faşizm 
günlerinde dahi tepesinde sal-
lanan yağlı urganlara bile gü-
lüp geçmiştir!

Bilmiyorlar ki hayatı boyunca 
işkence tezgâhlarından başı dik çık-
mayı en büyük erdem saymıştır!

Bilmiyorlar ki tıpkı Usta’mız 
Hikmet Kıvılcımlı gibi kaydı hayat 
şartıyla ömrünü Türkiye Devrimi’ne 
vakfetmiştir.
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Ukrayna’da olanları 
anlamak…

HKP’den:
Partimiz, AKP’li İBB’nin yandaşlara milyonluk burslar akıtarak 

yaptığı vurgun hakkında Suç Duyurusu’nda bulundu

HKP’den:

Partimiz, AKP’giller’in Reisinin “İhale Yapılmasın” emriyle
peşkeş çekilen Kınalı-Malkara Otoyol vurgununu yargıya taşıdı

2’de 2’de

11’de

9’da

HKP’den:

Partimiz,
AKP’giller’in 

PTT’deki 2 milyon 
dolarlık vurgununu 

yargıya taşıdı

HKP’den:

Partimiz,
AKP’giller ve Reisinin

maaşlı trollerini
yargıya taşıdı

HKP’den:

Partimizden YSK’ye Başvuru:
“Tayyip Erdoğan’ın 

Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu kabul etme”

“Biz ki ustasıyız vatan sevmenin...
Bizi kimse korkutamaz,
sindiremez, yıldıramaz!”

2’de

2’de

4‘te

HKP’den: 
Samsun’da Mustafa 

Kemal Anıtına Saldıran
Gerici Çetelerden
Hesap Soracağız!

HKP’den

Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe,
kendisini yargılamaya cüret edenleri bir kez daha yargılayarak

Tarih nezdinde mahkûm etti:

“İnsan Soyunun Başdüşmanı”, 
Kanlı Zalim, Emperyalist Haydut 
Amerika!

NATO’nu da, kendin gibi Çakal 
Emperyalist Ba-
tılı Müttefiklerini 
de al, Ortado-
ğu’dan ve Kara-
deniz’den defol 
git!

1945’ten beri 
İnsanlığa karşı 
durup dinlenme-
den suç işlemeye 
devam ediyorsun. 
Kan içici, insan 
sefaleti; sen nere-
ye gidersen kan, 
ateş ve ölüm Tanrısı da seninle birlik-
te oraya gider.

Siz NATO’cu Emperyalistler, ta-
biî en başta da bu saldırgan, eli kanlı 

savaş örgütünün baş patronu ABD, 
İkinci Emperyalist Paylaşım Sava-
şı’ndan sonra bile tüm dünyada çıkar-
dığınız savaşlar, saldırı ve işgalleriniz 

ve yaptırdığınız 
faşit darbeler ve 
de sömürü ve 
talanlarınız so-
nucunda; Birinci 
ve İkinci Emper-
yalist Paylaşım 
Savaşlarında ha-
yatını kaybeden 
insanlardan çok 
daha fazlasının 
ölümüne sebep 
oldunuz.

Bırakalım daha gerisini, 1990’dan 
bu yana sadece Ortadoğu’da on mil-
yonu aşkın insanı öldürdünüz.

Başyazı

8’de

Kaşar Emperyalist Çakallar, 
Putin Ukrayna’da alayınıza diz çöktürdü!

7’de

5’te 6’da 10’da 11’de 16’da

ABD ve 
NATO Sevicileri…

HKP’li Dayı
Kopuş Savunmalarına 

devam ediyor…

Şan Olsun 8 Mart’ı 
Yaratanlara, Şan Olsun 8 

Mart’ı Yaşatanlara!
SADAT, Kontrgerilla ve 

AKP Üzerine



Yani kılıf hazırlamaya ihtiyaç duymu-
yorlar.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaş-
tepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanak-
kale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) 
Kesiminin yandaşa peşkeşi aynen 
yukarıda anlatılanlar gibi işledi. Artık 
Türkiye’de İhale süreçleri böyle işli-
yor. İşte AKP’giller’in bu peşkeşleri-
nin, vurgunlarının peşini bırakmayan 
Partimiz bu ayan beyan vurgunu da 
yargıya taşıdı.

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

Saygıdeğer Halkımız;
Bugün; AKP’giller’in ve Reisi-

nin bir hukuksuzluğunu, bir vur-
gununu, bir peşkeşini daha yargıya 
taşıdık. Bu seferki peşkeşlerinin adı: 
“Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Sa-
vaştepe Otoyolu Projesi Malkara–
Çanakkale (1915 Çanakkale Köprü-
sü dahil) Kesimi.”

Ortada ihale yok. AKP’giller’in 

Reisinin “Müzakere edin, mutaba-
kat sağlayın, sözleşmeyi imzalayın” 
talimatı var. Yani ihalesiz iş yapın 
deniyor.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanu-
nun 21-b Maddesi diyor ki; “Aşağı-
da belirtilen hallerde pazarlık usulü 
ile ihale yapılabilir:

b) Doğal afetler, salgın hastalık-
lar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi 
ani ve beklenmeyen veya yapım tek-
niği açısından özellik arz eden veya 
yapı veya can ve mal güvenliğinin 
sağlanması açısından ivedilikle ya-
pılması gerekliliği idarece belirlenen 
hallerde veyahut idare tarafından 

önceden öngörülemeyen olayların 
ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi 
olarak yapılmasının zorunlu olma-
sı.” İşte AKP’giller bu kanun mad-
desine bile uymayı zul görüyorlar, 
“bari pazarlık yapalım, hiç olmazsa 
yasaya uydurmaya çalışalım” demi-
yorlar, artık şirazeden öyle çıktılar 
ki kılıfına uydurmaya bile tenezzül 
etmiyorlar.

Tüm haksızlıkların, yolsuzluk-
ların, vurgunların, rüşvetlerin, ka-
nunsuzlukların karşısında kararlıca 
mücadele eden gerçek vatansever, 
Halksever Halkın Kurtuluş Parti-
si olarak; Tayyip Erdoğan ve So-
ruşturma sırasında tespit edilecek 
kişiler hakkında; İhaleye fesat ka-
rıştırma, Görevi Kötüye Kullanma, 
Kamu görevlisinin ticareti ve Az-
mettirme suçlarını işledikleri için 
suç duyurusunda bulunduk.

Halkın paralarıyla yandaşlara 
çekilen peşkeşler, 84 milyonun alın-
teridir. Elbet gün gelip devran dö-
nünce tek bir damla altınterinin bile 
hesabı sorulacaktır.

 İşte kayıt altına aldırdığımız, Ta-
rihe not düşmek adına yaptığımız bu 
suç duyuruları o hesap gününde bir 
bir ortaya çıkartılacak.

11.02.2022
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Partimiz; AKP’li Fatma Betül 
Sayan Kaya, AKP’li Ravza Kavakçı 
Kan, AKP İstanbul Kadın Kolları 
Başkanı Rabia Kalender İlhan, 
İBB Müfettiş raporlarıyla isimleri 
belirlenen 31 Bursiyer,  İDO’dan burs 
alan 5 Bursiyer, 2008 tarihinde görevli 
İBB Genel Sekreter ve Yardımcıları, 
2008 tarihinde İGDAŞ A.Ş., Metro 
İstanbul A.Ş., BELBİM A.Ş., İSBAK 
A.Ş., KİPTAŞ A.Ş., İSFALT A.Ş., 
İSTAÇ A.Ş., KÜLTÜR A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanları ve Üyeleri, Suç 
Duyurusuna konu olan işleme imza 
atan İBB Çalışanları hakkında, “Nüfuz 
Ticareti, İrtikâp, Görevi Kötüye 
Kullanma, Kamu Görevlisinin Suçu 
Bildirmemesi” suçlarını işlediklerini 
belirterek İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulundu.

Suç duyurusu sonrası HKP MYK 
Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Av. 

Pınar Akbina Yoldaş’ın yaptığı 
açıklama aşağıdadır:

Değerli Halkımız;
AKP’giller’in vurgunları, talanları, 

peşkeşleri, soygunları son bulmuyor.
En son İBB AKP yönetimindeyken 

2008 yılında yaşanan burs vurgunuyla 
ilgili Halkın Kurtuluş Partisi olarak bir 
suç duyurusunda bulunduk. Değerli 
Gazeteciler Emin Çapa ve Barış 
Terkoğlu’nun bu konuyu gündeme 
getirmesiyle birlikte yaptığımız suç 
duyurusunda AKP Milletvekili Fatma 
Betül Sayan Kaya, AKP Milletvekili 
Ravza Kavakçı Kan, AKP İstanbul 
Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender 
İlhan ve İBB Müfettişleriyle ortaya 
çıkarılan 31 Bursiyer’e toplam 
61.500.000 TL verilmesini gündem 
ettik.

Aslında binlerce öğrenciye 
verilecek burs ortadayken ne yazık ki 
34 kişiye verilmiştir bu burs. 2021-

2022 döneminde 51.992 kişiye verilen 
toplam burs miktarı, 62.500.000 
TL’dir. 2008 yılında 40 Üniversitenin 
Bütçesi, 34 kişiye verilen 61.500.000 
TL’den daha azdır. Üstelik bu 
üniversiteler Türkiye’nin en iyi 
üniversiteleridir. Emekçi halkımız 
çocuklarını üniversitelerde zar zor 
okuturken, yurt bulamazken, burs 
ayarlayamazken AKP’giller kendi 
yandaşlarına çok yüksek miktarlarda 
burslar vermişlerdir.

Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
bu ve bunun gibi konuların takipçisi 
olmaya devam edeceğiz. Tüyü 
bitmemiş yetimin hakkını savunmaya 
her zaman devam edeceğiz.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
13 Şubat 2022 
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Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
PTT AŞ’nin altın alım-satımı için özel 
bir şirkete aktardığı 2 milyon doların 
buharlaşmasını, daha doğrusu 2 milyon 
dolarlık vurgunu yargıya taşıdık.

PTT AŞ’nin 2018 yılında altın 
alım-satım işi için, ki şirketin ismi 
açıklanmıyor, muhtemelen yandaş bir 
şirket, özel bir şirkete 2 milyon doların 
peşkeş çekilerek buharlaştırılması üzerine 
Partimiz, AKP’giller’in işledikleri tüm 
suçlara karşı suç duyurusunda bulunarak 
tarihe not düştüğü gibi işlenen bu suça 
karşı da suç duyurusunda bulunarak 
tarihe not düşmeye devam etmiştir.

Partimiz, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu; Ulaştırma 
ve Altyapı Eski Bakanları Ahmet Arslan 
ve Mehmet Cahit Turhan; 2018’den 
bugüne görev yapan Bakan Yardımcıları; 
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, PTT 
Eski Genel Müdürleri Kenan Bozgeyik 
ve Aysel Kandemir ve 2018’den bugüne 
görev yapan PTT Yönetim Kurulu Üyeleri 
hakkında “İrtikâp, Görevi Kötüye 
Kullanma, Kamu Görevlisinin Suçu 
Bildirmemesi, Nitelikli Dolandırıcılık” 

suçlarını işlediklerini belirterek 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu sonrası İstanbul İl 
Yöneticisi Av. Doğan Zafer Çıngı 
Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:

Değerli Halkımız, 
PTT Anonim Şirketi’nin 2018 

yılında altın alım-satım işi için özel 
bir şirkete aktardığı 2 milyon dolarlık 
vurgunu yargıya taşıdık. CHP’li Deniz 
Yavuzyılmaz’ın PTT Teftiş Kurulu 2021 
yılı raporunu yayınlamasıyla ortaya çıkan 
bu vurguna karşı Halkın Kurtuluş Partisi 
olarak sessiz kalmadık ve sorumlular 
hakkında suç duyurusunda bulunduk. 
Partimiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Adil Karaismailoğlu ve Eski Bakanlar, 
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ve 
PTT Eski Genel Müdürleri, 2018 yılından 
beri PTT Yönetim Kurulu Üyeliği 
yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. 

Halkımız bugünlerde açlıkla, 
sefaletle, yoksullukla savaşırken PTT’nin 
2 milyon dolarlık yüksek bir rakamda 

vurgun yapması AKP iktidarının ne hale 
düştüğünü tekrardan bizim açımızdan 
gözler önüne sermiştir. Halkımız 
açıklıkla, yoksullukla savaşırken birileri 
milyon dolarlık vurgun yapma peşindedir. 
Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu tarz 
suçlara hiçbir zaman sessiz kalmadık, 
bugün de sessiz kalmıyoruz. Bu durumu 
yargıya taşıyoruz.

İnanıyoruz ki günün birinde tüm 
suçlular ortaya çıkacak ve kim suç 
işlediyse cezasını er geç bağımsız 
yargıdan çekecektir. Halkın Kurtuluş 
Partisi olarak suç duyurumuzun sonuna 
kadar takipçisi olacağız.

Bu ülkenin en Vatansever ve 
Halksever Partisi olarak, AKP’giller’in 
işledikleri tüm suçlara karşı mücadele 
etmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi 
vurgunculara, halk düşmanlarına, kamu 
malı aşırıcılarına bırakmayacağız. 
18.02.2022
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AKP’giller iktidarının Laik Cum-
huriyet Düşmanı ve Ortaçağcı gerici 
politikalarından cesaret alan bir grup 
gerici çete, Samsun’un İlkadım ilçe-
sinde  bulunan Mustafa Kemal heyke-
line saldırarak heykeli yıkmaya çalıştı. 
Saldırgan gerici çete, Mustafa Kemal 
heykelinin ayaklarına ip bağlayıp çe-
kerek, heykeli yıkma girişiminde bu-
lundu.

Gerici çetenin 
saldırıp yıkmayı 
planladığı heykel, 
Anti Emperyalist 
Kurtuluş Sava-
şı’mızın meşale-
sinin yakıldığı ve 
mücadelenin baş-
ladığı İlkadım ilçe-
sindeki heykele yönelik yapıldı.

Bu heykel, sadece Antiemperyalist 
Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa 
Kemal’i değil aynı zamanda Antiem-
peryalist Kurtuluş Savaşı’mızı temsil 
etmesi bakımından hem Samsun’un 
hem Tarihimizin önemli bir simgesidir.

Bu gerici saldırı sadece bir heyke-
le saldırmaktan daha da öte, Mustafa 

Kemal ve silah arkadaşlarının kazanı-
mı olan Bağımsızlığımıza, Laikliğimi-
ze, İlericiliğe karşı yapılmış bir gerici 
saldırıdır. Bildiğimiz gibi bu tarz ge-
rici saldırılar daha önce de olmuştur. 
Çünkü AKP’giller tarafından destek-
lenen ve cesaret alan bu gerici yapılar 
Cumhuriyet’in temel değerlerine başta 
da laikliğe aynı AKP’giller gibi karşı-

dırlar.
Halkın Kurtu-

luş Partisi olarak, 
Mustafa Kemal ve 
silah arkadaşları-
nın miras bıraktığı 
bağımsız Cumhuri-
yet’imizi, asla vaz-
geçmeyeceğimiz 
Laiklik ilkemizi ve 

Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mı-
zın önderlerini sonuna kadar koruya-
cağımızı, gericilerin saldırılarına yem 
etmeyeceğimizi ve hesabını soracağı-
mızı tüm halkımıza duyururuz. 

03.02.2022

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

İstanbul’da yıllarca ağır çalışma 
koşullarında taksi şoförlüğü yaptı. Tak-
si şoförlerinin örgütlenmesi, ekono-
mik-sosyal haklarının koruması için mü-
cadele etti. Plaka sahiplerinin, mafyanın 
hedefi oldu, yılmadı.

Nakliyat-İş Sendikası’nın Şoförler 
Temsilcisi olarak da en zor koşullar-
da örgütlenme mücadelesini omuzladı, 
şoförlerin sendikal haklara kavuşması 
için mücadele etti.

Mücadele içerisinde devrimcileşti, 
devrimci bir taksi şoförü oldu. Partimiz 
HKP’nin sempatizanı oldu. 2015 seçim-
lerinde İstanbul 2’nci Bölge Milletvekili 
Adayımız oldu.

Balıkesir/Gönen’e dönmek zorunda 

kaldı. Hastalıklar ve yoksulluk içerisinde 
yaşamını devam ettirmeye çalıştı. Kalp 
yetmezliği sonucu kaldırıldığı hastanede 
Bandırma’da yaşamını yitirdi.

Hüseyin Evcimen’i 56 yaşında kay-
bettik, halkımızın ve taksi şoförlerinin 
başı sağ olsun.

22 Şubat 2022 
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Parti yöneticilerimiz Fahri ve Şe-
nol Kaya ile Hüseyin Fakioğlu’nun 
anneleri, Kırşehir İl Örgü-
tü’müzün kurucusu Fadi-
me Kaya (Gün) Ana’mız 
sonsuz dinlenişe çekildi. 
Torunu Ayhan Kaya Yol-
daş’a kavuştu.

Devrimci bir Ana ola-
rak, devrimci çocuklar ve 
torunlar yetiştirdi. Sağlığı 

elverdiği sürece, zafer işaretiyle ka-
tıldığı Partimizin bütün eylemlerinde; 

bayrak, pankart ve döviz-
ler taşıyarak en önde yer 
aldı.

Anısı Halkın Kurtu-
luş Davası Mücadelemiz-
de yaşatılacak.

4 Şubat 2022
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Partimiz, AKP’giller’in Reisinin
“İhale Yapılmasın” emriyle peşkeş çekilen

Kınalı-Malkara Otoyol vurgununu yargıya taşıdı

HKP’den:

Partimiz, AKP’li İBB’nin yandaşlara milyonluk 
burslar akıtarak yaptığı vurgun hakkında

Suç Duyurusu’nda bulundu

HKP’den:

Partimiz, AKP’giller’in PTT’deki 2 milyon 
dolarlık vurgununu yargıya taşıdı

Baştarafı sayfa 1’de
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HKP’den:
Samsun’da Mustafa Kemal Anıtına Saldıran

Gerici Çetelerden Hesap Soracağız!

HKP’den:
Hüseyin Evcimen’i 56 Yaşında Kaybettik

HKP’den:
Fadime Kaya (Gün) Ana’mız

sonsuz dinlenişe çekildi, acılıyız…

Faruk Sur

Sıtkı Şaplak

İsmet Demir

Perihan Güldemir

Selam Olsun Bizden Önce Geçene! 
Selam Olsun Savaşırken Düşene!



Antika İsa dininin TESLİS’i ve 
Modern Finans-Kapital Farma-

sonluğunun ÜÇGEN’i böyle kurul-
du. Amerikan Casusluğunun “AKIL 
TRÖSTÜ” Türkiye sıcaklarında psi-
kolojik anı iyi seçti. Üniversitemizin 
sunturlu [görkemli] Mollaları, Toplum 
Polisi diye “Toplum” sözcüğünün de 
ırzına geçen zıpçıktı Yeniçeriliğe bo-
yunca FETVA verebilirdi. Mangır et-
mez çalma çırpma tekerleme dolu söz-
de “bilimsel” kitaplarını 300 liradan 
aşağıya sattırmak ister miydi şu züğürt 
talebelere?

6. Filo Toplarının gölgesi altında, 
yataklarında uyuyan silahsız gençlere, 
silahlı Toplum Polisinin kanlı dersi 40 
inzibat eri yarılarak verilebilirdi. Sam 
Amca; Güney Kore, Güney Vietnam 
istiyordu. Başka türlü Amerikan mil-
yarderleri ayakta duramazdı; Türk 
milyoneri Vehbi Koç’lar, 1967 yılı 16 
milyon 591 bin 440 lira olan vergi RE-
KORunu, 1968 yılı 19 milyon 605 bin 
188 lira ile kıramazdı. Bu vergi: Türk 
milletinden toplananın binde biri bile 
değil miydi?

Ne çıkar. İktidarın binde 999’u o 
KOÇ’ların ve Amerikan “EŞEK” ve 
“FİL”lerinin (Demokrat ve Cumhuri-
yetçi Partilerinin) gölgesi altında idi.

I- Üniversite Derebeyliği

Oynanan trajedide en pis rol Üni-
versite Derebeyliğine düştü. 6. Filo, 
yabancı asker olarak, bir gün İstan-
bul’u nasıl İşgal edeceğinin manev-
rasını planlamakta haklıydı. Toplum 
polisi de cahildi. Pahalılık ve İşsizlik 
batakhanesinde her gözü dönmüşün 
bir lokma ekmek uğruna babasını öl-
dürebileceğine şaşılmazdı. Üniversi-
te Feodalitesinin “MUAZZERETİ” 
[Özürü] ne idi?

Bir çocuğu, sayısız kan vermelere 
rağmen komada can çekişiyordu. İki 
çocuğu: “Polisin baskını sırasında 
yataklarında uyurken yüzlerine inen 
coplarla” (Gazeteler) kör olmuştu. 32 
çocuğu, kan içinde hastanelik edil-
mişti. 44 çocuğu, çırılçıplak Beyoğlu 
meyhaneleri önünde sürüklenerek dö-
vülüyordu…

“BABA” durumunda olan Teknik 
Üniversite Rektörleri, Dekanları, Se-
natörleri ne yapıyorlardı?

6. Filo’yu cübbeleriyle selamlaya-
madıkları için bildiri yayımlıyorlardı. 
Bir satır yukarıda “UTANMIŞ” görü-
nerek: “Rektörün Yurt binasına poli-

si davet etmesinin varit olmadığını”, 
resmen açıklıyordu.

Oysa daha 6. Filo Malta sularını 
aşarken sorulmuştu: “Talebe yurdu, 
üniversitenin içinde midir, dışında 
mıdır?”

Rektörlük: Elcevâb, Allâhü a’lem 
bi-s-sevâb [Allah daha iyi bilir.]: “dı-
şındadır.” buyurmuştur. 

6. Filo, Destanlar Çanakkale’sini 
Fâtih edasıyla geçerken, bir daha so-
rulmuş, Rektörlük bir daha : “Ellerimi 
yıkarım: Yurt Üniversite değildir”, 
demişti.

6. Filo, Yıldız önünden Beyoğlu’na 
dövizli zampara sızdırsın diye, Toplum 
Polisi Yurda; “Piçler! Komünistler!”, 
diye saldırırken öğrencilerin:

“Toplum Polisi Yurda girmek 
üzere, ne yapalım?”, sorusuna; “Yurt 
bizim Üniversitemiz sınırları içeri-
sinde değildir. Bizim Yurtla ilgimiz 
yok”, diye, hırsızla ortak karakol ko-
miserinin baştan savışını tekrarlıyordu, 
Rektör Papa!

Üniversitenin avlusu içinde bulu-
nan Yurt, Üniversite dışında sayılıyor. 
6. Filo hoşhoşlarına gençler peşkeş 
çekiliyor. Bunu Senato bildirisinin bir 
satır aşağısı, hiç sıkılmadan tam, Yuda 
Prokürörü Romalı Pontius Pilatus’un 
itçilliği ile şöyle açıklıyor:

“Yurt 1949 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığına, buradan da Yüksek 
Öğretim Kredi Yurtlar Kurumuna 
devredilmiştir.”  

“Katil Rektör”, denilen Kodaman 
Molla gelince: “Öğrenci Yurdundaki 
tahribatı görmüş… Yurdun Üniver-
site Özerkliği ile ilgisinin bulunma-
dığını bildirmiş.” Onun için Polisi 
çağırmaya: “Lüzum ve imkân” yok-
muş.

En barbar Ortaçağ Derebeyi bile, 

Şatosu dışındaki köylülerine yapılan 
saldırıyı kendisine yapılmış bilirdi. Bi-
zim “BİLİM” softaları, sivriltildikleri 
ışık tutmaz Şatolarının karanlık iç don-
jonlarından başkasını “kendilerinden” 
saymıyorlar. Kendileri: bir Maşrık-ı 
Âzam Rektörle, çevresindeki loca ve 
lonca profesörleri ülkerinden derle-
şiktirler. Üniversite demek onlar de-
mektir… Üniversitenin asıl çalışan ÖZ 
EMEĞİ yarınki UMUT IŞIĞI öğren-
ciler, Amerikan barının garsonlarına 
yapamayacağı bir hakaretle, üniversite 
adlı leylek yuvasından, polis işkence 
odalarına atılıyor. 

Acep öğrencisiz bir üniversite mi dü-

şünüyorlar bu kaşarlanmış mandarinler?
Üniversite: yaşları başları geçmiş, 

beş on papağan akbabanın, yüksek 
kürsü reklamıyla pahalı bilirkişilik, 
madrabazca kitap ve çalım satmaları 
için mi kurulmuştur? Yurt ve Millet 
uğruna, temiz başlarını koltukları altı-
na almış ülkücü gençlik olmasa o sa-
yın akbabaların ne “LÜZUM VE ÎM-
KÂN”ları kalırdı? Amerikan ajanlığı-
na mı yararlardı? Mafya gangsterlerine 
mi hizmet ederlerdi?

II- Amerikan Küstahlığı

Ne istiyor 6. Filo?
İstanbul’un resmen AP valisi açık-

ça: 
“Dün sabah 6. Filo ilgilileriy-

le temas kurduğunu açıklamış ve 
“Kendilerine son olaylar karşısında 
askerlerini karaya çıkarmamalarını 
istedik, fakat gene 200 askerin kara-
ya çıktığını öğrendik”, diyor.

Demek 6. Filo en bayağı diplomatik 
nezaketi bile Türkiye Hükümetine çok 
görüyor. Mütareke yıllarında, Boğaz-
lara zaferle giren İngiliz-Fransız filosu 
gibi… Vali “Asker çıkarma” dediği 
halde, aygırlıkları kabarmış askerleri-
ni üslerle işgal ettiği Türk topraklarına 
salıveriyor. Çan Kay Şek Çin’inin Şan-
ghay’ı gibi, Türkiye’yi kozmopolit bir 
esir liman olarak kullanıyor. 

Amerika Türkiye’yi Savaşla mı 
yenmiştir?

Hayır.
Genelevcilikten “DÖVİZ” kaza-

narak bir “GAFLET VE İHANET” 
sınıfı, yabancı hovardadan bahşiş ko-
partmak için, milli namus ve haysi-
yetini korumak isteyen gençliği kana 
boyamaktadır. Gazete yazıyor:

“Bir yetkili de limanımızda bulu-
nan 6. Filonun ziyaret süresini kısal-
tarak yurdumuzdan ayrılması için, 
gerekli teşebbüse geçildiğini, söyle-
miştir. Ancak bu konudaki temaslar-
dan, geç vakte dek ne gibi bir sonu-
cun elde edildiği öğrenilememiştir.”

Yani, herif “Gitmem”, diyor. Ve 
sonuç olarak ertesi gün, köpeğe bakın 
Türk milletinin aydın anlayışına karşı 
nasıl hırlıyor:

“Amerika Birleşik Devletlerinin 
Ankara Büyük Elçiliği Maslahatgü-
zarı W. Burdett… Filonun ziyareti-
ni kısa kesmesinin ve denizcilerin 
karaya çıkmamasının söz konusu 
olamayacağını”, havlamış (Gazeteler) 
ve üstelik de: “Amerikan denizcile-
rinin başına gelebilecek bir olayın 
çok vahim sonuçlar doğurabileceği-
ni… Türkiye ile Amerika arasındaki 
ilişkilerin temelinden zedeleneceğini 
bildirmiştir.” (19.7.1968)

Tehdit! Türkiye Hükümetine “Ca-
nınıza okurum!” deniyor.

Ne hakla?
Kuvvetine güveniyor. Vietnam’da 

bulamadığı bu cür’eti Amerika kudu-
zuna kim verdi?

Mustafa Kemal’in Başkumandan-
lık ettiği Türk Ordusu’nu, Anayasa 
çiğnenerek, fiilen Amerikan Generali 
NATO Başkumandanının emrine ve-
renler…

O “GAFLET” kumkumaları nele-
rine güveniyorlar?

Yassıada’dan, Kayseri’den… ve 
sandıktan çıkmalarına. 

III- Toplum Yeniçeriliği
Aldanıyorlar. Yassıada’dan, Kayse-

ri’den çıkmaları ne sayede oldu?
27 Mayıs ülkücülerinin saf çocuk 

ruhlarındaki Müslüman-Türk şefkati 
sayesinde…

Ya, sandıktan çıkmaları nedir?..
Bir Cumhuriyet Savcısı 19 Tem-

muz 1968 günlü yazısında soruyor:
“Sadece Siyasi Demokrasiyi ön-

gören yasalar karşısında, iki buçuk 
liraya oyunu satan ve toprakla alı-
nıp satılan bu bilinçsiz kitle neyi ifa-
de etmektedir?”

Neyi edecek?
Washington’da haraç mezat Vatan-

lar satın alan Finans-Kapital’in, Bâbil 
çağından kalma Tefeci-Bezirgân Sı-

nıfımız sayesinde İktidarı ve Devleti 
de satın alabileceği umudunu ifade 
etmektedir. Yoksa o “iki buçuk lira-
lık KİTLE”den bir tek kişi, 27 Mayıs 
sabahı gidenlere kapılmamıştı.

Bunu herkesten iyi ve en çok “San-
dıktan çıkanlar” biliyorlar. Ve bildikle-
ri içindir ki, yalnız bir şeye dört ayakla-
rıyla sarılıyorlar: 6. Filo ile içimizdeki 
7. Kol zavallı Polise: “Efelenin!” diyor 
her ikisine de, “Korkutun şu (BİLİÇ-
SİZ YIĞINLARI)”.

Ve “ANARŞİ”yi gençliğe mal et-
mek istiyor. Siz şu devlet içinde Devle-
tin çıkardığı kanlı anarşiye bakın: 

“Bazı polislerin hırsından baş-
larındaki miğferleri yere vurduğu 
görülmüştür. Az sonra da, Emniyet 
müdürünün verdiği emre rağmen 
Toplum polisi Talebe yurduna gir-
miştir… Çatışmadan Talebe Yurdu 
ağır hasara uğramış, bütün camla-
rı kırılmış ve Polis 31 kişiyi nezaret 
almıştır. Adliyeye sevk edilen 35 öğ-
renci vaktin geç olması gerekçesiyle 
Emniyet Müdürlüğüne İADE edil-
miştir.”

Amerikalı, Valiyi dinlemiyor; Po-
lis, Emniyet müdürünü dinlemiyor. Ve 
kızılca kıyamet kopunca da “ANAR-
Şİ”yi Gençlik çıkardı, deniyor. Genç-
lerse, gözlerine vurulan coplara rağ-
men şunu görüp soruyorlar: (Cumhur-
başkanına Tel’den):

“İstanbul’un lüks otelleri, Ame-
rikan genelevleri şeklinde çalış-
maktadır. Görevi bu tür yerlerdeki 
Amerikalıları yakalamak olan polis, 
Amerikan genelevleri olarak çalışan 
otellerin kapısında nöbet tutmakta-
dır. Bu kimin polisidir?”

Amerikan zamparası önünde bu 
denli soğukkanlı olabilen Polis, kendi 
müdürünü dinlemeyip, kimden emir 
almıştır?

Besbelli, hükümet içine kamufle 
olmuş ajanlardan.

Bu ajanlar, Cumhuriyeti Gençliğe 
emanet eden Mustafa Kemal’i Anıt-
kabrinden çıkarıp 6. Filo’da yargılaya-
madıkları için gemlerini kemiriyorlar. 
Amerikalıyı, ikide bir (mütareke yılları 
İngiliz donanmasının kasıldığı) Yıldız 
Sarayı önüne çağırıp, uçak manevrala-
rının Cehennem gürültüleri ile İstanbul 

halkının gece tatlı uykularını kaçırtan-
lar çok iyi biliyorlar. Osmanlı Devleti, 
İstanbul’u İngiliz Donanmasına teslim 
ettiği zaman, otuzunu yeni aşmış beş 
on genç kumandandan başka o kah-
redici canavarlara: “Geldikleri gibi 
giderler”, diyen çıkmamıştı. Ve son 
zafer gençlerin oldu.

Onun için “OY”la çatlayan AP 
“SEÇİM SANDIKLARI” en çok 
AP’lileri aldatmamalıdır. Mütareke-
nin beş on genci yerine, şimdi beş on 
TÜMEN yükseköğretim genci ordu-
laşmıştır. Bu bilgi ve bilinç TÜMEN-
LERİ, Mustafa Kemal’lerin Mütareke 
yıllarındaki Tümenlerden ne daha ek-
siktir, ne daha inançsızdır. Üstelik o 
günkü Türk Ordusu, beş on kat yiğit 
gücüyle, bugünkü Türk Ordusu olarak 
gençliğin yanındadır. Toplum polisi 
üzerine kimse hayale kapılmasın. Şu 

İşsizlik ve Pahalılık bataklığında ma-
aşla Cehenneme olsa gidecek aylıklı 
askerler her zaman bulunur. Hele adım 
başı Amerikan casuslarının yol kestiği 
topraklarda iğrenç kışkırtmalar birbi-
rini kovalayabilir. Yalnız Mehmetçik, 
aylıklı asker değildir. Üniversiteli 
kadar halkımızın öz çocuğu olduğunu 
son olaylarda da göstermiştir. 

18.7.1968 günlü Gazetenin şu sa-
tırlarını Toplum Polisini kışkırtanlar 
için bir daha okuyalım: (Saat Gece 
yarısından sonra 4 buçuktur):

“Teknik Üniversite önünde bek-
leşen inzibat erleri arasında bir hu-
zursuzluk başlamıştı. Toplum Polisi-
ne karşı olduklarını hissettiriyorlar, 
binaya yaklaşmak isteyen polisleri 
bırakmıyorlardı.”

“Karşıki apartmanda oturanlar, 
öğrencilerden birinin bir toplum po-
lisi tarafından tutulup pencereden 
aşağı atıldığını gördüler. “ÖLDÜ-
RÜN PİÇLERİ!”, “KOMONİST-
LERE VURUN!” diye bağıran po-
lisler, kan içinde kalmış öğrencileri 
sürükleyerek götürmeye başladılar. 
Bunun üzerine bir kenara çekilen 
inzibat erleri harekete geçtiler. Önce 
Yurt bahçesindeki polisleri birer 
birer avluya çıkarırlarken, Toplum 
Polisinde direnmeler başladı. Erler-
den biri Polisin mücadelesine daha 
fazla dayanamayıp silâhını çekti. 
Toplum Polisi birden inzibatı karşı-
sında silâhını çekmiş görünce bina-
da daha fazla kalamadı.” 

Haksızlığın kabadayılığı bu ka-
dardı. Ve arkasından bütün caniler gibi 
gece karanlığında işlediği suçunun iz-
lerini telâşla örtmeye girişti:

“Yurt binasının ve bahçesinin 
önü kan içinde kalmıştı. Başka bir 
ek ekip Polis alelacele bu kan izle-
rinin yanına toplanıp, kireç ve zift 
ile kapama işine girişti. Fakat pija-
maları, külotları, atletleri ile cadde-
lerde sürüklenen öğrencilerden geri 
kalanlar: kolu kopmuş gömlekler, 
kırık gözlükler, yırtık atletler, hâlâ 
Yurt bahçesine yayılmış duruyor-
du…”

Sükan’ın gerisinde bıraktığı bu sa-
vaş meydanı, hiç de İnönü değildi.q

3

Hikmet Kıvılcımlı

Üniversite Derebeyliği
+

Toplum Yeniçeriliği 
+

Amerikan Casusluğu

Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın (Fuat Fegan’ın notuna göre) 1968 Temmuzu’nda 
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.
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Paris Komünü’nün ilan edilmesin-
den bu yana kırk yıl geçti. Gele-

neklere göre Fransız İşçileri, 18 Mart 
1871 devriminin kadın ve erkeklerinin 
anılarını toplantılar ve gösteriler (dü-
zenleyerek) saygı ile anarlar.

Onlar Mayısın sonunda, korkunç 
“Mayıs Haftası”nın kurbanları, kur-
şuna dizilmiş Komüncülerin mezarları 
üzerine tekrar çelenkler yerleştirecek-
ler ve onların mezarları üstünde fikirle-
ri zafere ulaşıncaya ve onların vasiyet 
ettikleri amacı tamamen başarıncaya 
kadar yorulmak bilmeksizin dövüşe-
ceklerine bir kere daha  ant içecekler.

Niçin proletarya, sadece Fran-
sa’da değil fakat bütün dünyada, 
Paris Komünü’nün kadın ve erkek-
lerini kendisinin öncü, ataları olarak 
yüceltiyor? Ve Komün’ün mirası ne-
dir?

Komün, kendiliğinden gelme 
(spontane) bir hareketti. Kimse onu 
(Komün’ü) örgütlü bir biçimde, bi-
linçlice hazırlamış değildi. Almanya 
ile başarısız savaş, kuşatma sırasında 
çekilen yoksulluk, proletarya arasında-
ki işsizlik ve aşağı orta sınıflar arasın-
daki yıkıntı; kitlelerin yüksek sınıflara 
ve tam bir yeteneksizlik gösteren yö-
neticilere karşı öfkesi, kendi kaderin-
den huzursuzluğa kapılan ve farklı bir 
sosyal sistem için uğraşan İşçi Sınıfı 
arasındaki belirsiz kargaşa, Cumhuri-
yet’in akıbeti hakkında endişeler uyan-
dıran Ulusal Meclisin gerici yapısı -bü-
tün bunlar ve pek çok başka nedenler, 
birlenerek, Paris Halkını- İktidarı bek-
lenmedik şekilde Ulusal Muhafızların, 
İşçi Sınıfının ve onun yanında yer alan 
küçükburjuvazinin ellerine veren, 18 
Mart Devrimi’ne sürükledi.

Bu, Tarihte benzeri görülmemiş 
bir olaydı. O zamana kadar iktidar, 
bir kural olarak, toprak sahiplerinin 
ve kapitalistlerin, yani onların sözde 
hükümeti oluşturan güvenilir temsil-
cilerinin ellerinde idi. 18 Mart Devri-
mi’nden sonra, M. Thires’in hükümeti, 
askeri birlikleri, polis ve memurları ile 
Paris’ten kaçıp gidince, halk durumun 
efendisi haline geldi ve iktidar prole-
taryanın eline geçti. Ne var ki modern 
toplumda, sermaye tarafından iktisa-
den köleleştirilen proletarya kendisini 
sermayeye bağlayan zincirleri kırma-
dıkça politikada üstün olamaz. Bu yüz-
den, Komün hareketi sosyalist bir renk 
almaya, yani sermayenin egemenli-
ğini, burjuvazinin yönetimini yıkmak 
için çalışmaya ve çağdaş sosyal düzeni 
tâ temelinden parçalamaya, mecburdu.

İlk başta bu hareket aşın derecede 
karmaşık ve belirsizdi. Bu (hareket), 
Almanlarla savaşı tekrar başlatacağı 
ve başarılı bir sonuca ulaştıracağını 
ümit eden yurtseverler tarafından bir-
leştirilmişti. Komün, borçların ve kira-
ların ödenmesi ertelenmedikçe iflasla 
tehdit edilen küçük dükkân sahiple-
rinin (hükümet bu ertelemenin bah-
şedilmesini reddetti; Komün, onlara 
bunu sağladı) desteğini kullanabilme 
yeteneğine sahipti. Nihayet Komün, 
gerici Ulusal Meclisin (“köylü”, vah-
şi toprak beylerinin) monarşiyi tekrar 
inşa etmesinden korkan burjuva cum-
huriyetçilerinin sempatisini kullana-
bilme yeteneğine ilk elde sahipti. Fa-
kat, şüphesiz bu hareket içinde başlıca 
rolü oynayanlar, ikinci İmparatorluk 
sırasında aktif sosyalist propagandayı 

yürütenler ve pek çoğu Enternasyonale 
bağlı işçiler (özellikle Parisli endüstri 
işçileri) idiler.

Sadece işçiler Komün’e sonuna 
kadar sadık kaldılar. Burjuva cumhu-
riyetçileri ve küçükburjuvalar kısa za-
manda Komün’den koparak ayrıldılar: 
birinciler, hareketin devrimci sosyalist, 
proleter karakterinden korktular; İkin-
ciler Komün’ün kaçınılmaz bir yenil-
giye mahkûm olduğunu gördüklerinde 
kaçıp gittiler. Sadece Fransız İşçileri 
kendi hükümetlerini korkusuzca ve 
yorulmak bilmeksizin desteklediler; 
onun için yani, İşçi Sınıfının kurtuluşu 
gayesi için- bütün çalışanlara daha iyi 
bir gelecek için, yalnız başlarına dö-
vüştüler ve öldüler.

Eski müttefikleri tarafından terk 
edilmek ve desteksiz bırakılmak, Ko-
mün’ü yenilgiye mahkûm etti. Fran-
sa’nın bütün burjuvazisi, bütün toprak 
beyleri, borsa tellalları, fabrika sahip-
leri büyük ve küçük bütün hırsızlar, 
bütün sömürücüler, kuvvetlerini Ko-
mün’e karşı birleştirdiler. (Yüz bin 

Fransız savaş esirini devrimci Paris’i 
ezmek için serbest bırakan) Bismar-
ck’ın desteklediği bu burjuva koalis-
yonu, eyaletlerin küçükburjuvalarını 
ve cahil köylülerini Paris’in proletar-
yasına karşı tahrik etmeyi ve Paris’in 
yarısının etrafını çelik bir çemberle 
çevirmeyi (diğer yarısı Alman Ordusu 
tarafından kuşatılmıştı) başardı. Fran-
sa’nın büyük şehirlerinin bazılarında 
(Marsilya, Lyone, St. Etienne, Dijon, 
vs.) işçiler iktidara el koymaya, Ko-
mün ilan etmeye ve Paris’in yardımı-
na gelmeye teşebbüs ettiler; ancak bu 
teşebbüsler kısa ömürlü oldu. Proleter 
ayaklanışının bayrağını ilk olarak yük-
selten Paris, kendi olanakları ile başba-
şa bırakıldı ve kesin yıkılışa mahkûm 
edildi.

Muzaffer bir Toplumsal devrim 
için, en azından iki şart, gereklidir:

İyice gelişmiş üretici güçler,
ve devrim için gerektiği gibi hazır-

lanmış bir proletarya.
Fakat 1871’de bu şartların her ikisi 

de eksikti. Fransız kapitalizmi hâlâ az 
gelişmişti ve o zamanlar Fransa daha 
çok bir küçükburjuvalar (zanaatkârlar, 
köylüler, dükkân sahipleri vs.) ülkesi 
idi.

Diğer taraftan, işçilerin partisi 
yoktu; İşçi Sınıfı mücadelesinin uzun 
okulundan geçmemişti ve hazırlıksızdı 
ve (İşçi Sınıfının-ç.) büyük bölümü ge-
nellikle kendi görevleri ve onları icra 
etme metotlarını açıklıkla göz önüne 
getirmemişti bile. Proletaryanın ne bir 
ciddi siyasi örgütlenmesi vardı, ne de 
güçlü sendikaları ve kooperatif birlik-
leri…

Fakat Komün’ün mahrum olduğu 
başlıca şey zamandı: durumu değer-
lendirme ve kendi programının uygu-
lanmasına girişmek fırsatı demek olan 
zaman. Versailles’da yerini sağlam-
laştıran ve bütün burjuvazi tarafından 
desteklenen hükümet, Paris’e karşı ha-
ince saldırıya başlayınca, Komün’ün 
işe başlamak için çok az bir zamanı 
vardı. Komün, her şeyden önce kendi 

kendini savunma için toparlanmaya 
mecburdu. Mayıs’ın 21-28’inde, son’a 
çok yakınken bile, ciddi olarak başka 
hiçbir şeyi düşünmeye vakti yoktu.

Bununla beraber, bu elverişsiz şart-
lara ve kısa süreli mevcudiyetine rağ-
men, Komün kendi gerçek anlamını 
ve amaçlarını yeterli derecede ta-

nımlayan birkaç tedbiri resmen ilan 
etmeyi başardı.

Komün, yönetici sınıfın elindeki o 
kör silahı, hazır orduyu ortadan kaldır-
dı ve bütün halkı silahlandırdı.

O, devletin ve kilisenin birbirinden 
ayrılışını ilan etti; dini kişilere devlet 
ödemelerini yasakladı (yani; papazlar 
için devlet maaşları),

Genel eğitimi tamamen lâikleştirdi 
ve böylece papaz cübbesi içindeki jan-
darmalara sert bir darbe indirdi.

Sadece sosyal alanda Komün çok 
az şey başardı; ancak bu kadarı bile, 
onun bir İşçi Hükümeti olarak niteliği-
ni açığa vurmaya ve herkesçe anlaşıl-
masına yetmişti.

Fırınlarda gece çalışması yasaklan-
dı;

İşçilerin kanunileştirilmiş soygunu 
demek olan para cezaları sistemi kal-
dırıldı.

Nihayet, sahipleri tarafından kapa-
tılmış ya da tatil edilmiş bütün işyer-
lerini ve fabrikaları, üretime yeniden 
başlamak üzere, işçi birliklerine devre-
den ünlü kararname çıkarıldı.

Ve Komün, sanki proletarya hükü-
metinin gerçek demokratik karakterini 
vurgulamak için rütbelerine bakılmak-
sızın, bütün yöneticilerin ve hükümet 
memurlarının maaşlarının işçilerin 
normal ücretlerini aşmamasını ve hiç-
bir şekilde senede 6.000 frankın üstüne 
ayda 200 rubleden daha az) çıkmama-
sını kararlaştırdı.

Bütün bu tedbirler Komün’ün, hal-
kın sömürülmesi ve köleleştirilmesi 
üzerine kurulmuş olan eski dünya için 
ölümcül bir tehdit olduğunu yeteri ka-
dar açıklıkla gösterdi.

İşte bu, proletaryanın kızıl bayrağı 
Paris’te Hötel de Ville üzerinde dalga-
landığı müddetçe, burjuva toplumu-
nun kendini rahat hissedememesinin 
nedeni idi. Ve hükümetin örgütlü güç-
leri, devrimin çok zayıf örgütlenmiş 
güçleri karşısında, sonunda galibiyeti 
kazanmayı başardıklarında; Alman-
lar tarafından yenilen ve sadece kendi 
yenilmiş vatandaşları karşısında ce-
saret gösteren Bonapartçı generaller, 
bu Fransız Rennenkampfları ve Mel-
ler-Zakomelsky’leri Paris’in asla şa-
hit olmadığı bir katliam düzenlediler. 
30.000 civarında Parisli, vahşi askerler 
tarafından katledildi; ve binlercesi göç 
veya sürgün edilirken, pek çoğu daha 
sonra idam edilen yaklaşık 45.000 kişi 
tevkif edildi. Sonuçta Paris, içlerinde 
bütün işkollarının en mükemmel işçi-
lerinin bir bölümünün bulunduğu, en 
iyi insanlarından yaklaşık 100.000’ini 
kaybetti.

Burjuvazi tatmin olmuştu. Onların 
lideri, kana susamış cüce, Thires; o ve 
onun generalleri Paris proletaryasını 
kana boğduktan sonra, “şimdi uzun bir 
süre için sosyalizmle işimizi bitirdik”, 
diyordu.

Şüphesiz, burjuva kargaları boşu-
na ötüyorlardı. Komün’ün bastırılma-
sından altı seneden az bir süre sonra, 
onun önderlerinden pek çoğu hâlâ 
hapiste veya sürgünde erimekte iken, 
Fransa’da yeni bir İşçi Sınıfı hareketi 
yükseldi. Öncülerinin tecrübeleri ile 
zenginleşmiş ve onların yenilgisinden 
cesaretsizliğe kapılmamış, yeni bir 
sosyalist nesil, Komün savaşçılarının 
ellerinden düşen sancağı kaptılar ve 
onu cesaret ve güvenle ileriye taşıdı-
lar. Onların savaş sloganları: “Yaşa-
sın Toplumsal Devrim! Yaşasın Ko-
mün!” idi. Ve daha sonraki birkaç yıl 
içinde yeni işçi partisi ve onun başlattı-
ğı bütün ülke çapındaki ajitasyon çalış-
ması, egemen sınıflar, hükümet tarafın-
dan hâlâ hapiste tutulan Komüncüleri 
serbest bırakmaya zorladı.

Komün savaşçılarının anısı, yalnız 
Fransız İşçilerince değil, bütün dünya-
nın proletaryasınca anılacaktır.

Çünkü Komün savaşı, bazı bölge-
sel ya da dar ulusal amaçlar için değil, 
ezilen ve mazlum bütün çalışan insan-
lığın kurtuluşu için idi. Toplumsal dev-
rimin öncü savaşçısı olarak komün, acı 
çeken ve mücadele içinde olan prole-
taryanın var olduğu her yerde sempati 
kazandı. Onun hayatının ve ölümünün 
destanı, dünyanın merkezini zapt eden 
ve onu iki aydan fazla elinde tutan bir 
işçi hükümetinin varlığı, proletaryanın 
kahramanca mücadelesi ve yenilgiden 
sonra katlandığı acıların dehşet verici 
manzarası: bütün bunlar, milyonlarca 
işçinin heyecanını, onların umutlarını 
yükseltti ve onların sosyalizme duy-
dukları sempatiyi meydana çıkardı.

Paris’teki top’un gürlemesi pro-
letaryanın en geri tabakalarını derin 
uyuşukluklarından uyandırdı ve her 
yerde devrimci sosyalist propaganda-
nın büyümesine hız verdi. Bu nedenle 
Komün ölmemiştir. O, bugün her biri-
mizin içinde yaşıyor.

Komün, çalışanların politik ve eko-
nomik bakımdan tamamen kurtuluşla-
rını, yani toplumsal devrimi, amaçlar. 
Bu amaçlar, bütün dünya proletaryası-
nın amaçlarıdır.

Ve bu anlamda Komün ölümsüz-
dür!q

(Raboçaya Gazeta No: 4-5,
15 (28) Nisan 1911, Toplu Eserler,

Aktaran: Devrimci Mücadele Dergisi,
Mart-Nisan 1991, Yıl: 2, Sayı: 6)

Komün’ün Anısına
V. I. Lenin

Paris Komünü’nün 151. Yılını, Marks ve Lenin Usta’ların bedence ayrılış yıldö-
nümü günlerine denk geldiği için; Yüzyılımızda Marks’ı en iyi anlayan ve geliş-

tiren Lenin Usta’nın kaleminden anmanın uygun olacağını düşündük.

AKP’giller ve Reisi yaptıkları 
vurgunları, soygunları, peşkeş-

leri halka yedirebilmek, bunları dile 
getiren, halkı uyandırmaya çalışan 

yurtsever, devrimci, demokrat insan-
larımızın halkın gözünden düşürmek 
için bir ordu besliyorlar. Talimatla 
hareket eden, hepsi bir merkezden 

hareket eden, ki bu merkez de Kaçak 
Saray’dır, bu ordu, “AK Troller” veya 
“Maaşlı Troller” olarak adlandırılıyor.

Bu ordunun işi sadece bilgisayar 
başına oturmakla veya eline telefon al-

makla bitmiyor. İhale 
süreçlerini belirleye-
biliyorlar, yargı sü-
reçlerini etkiliyorlar, 
FETÖ Borsasında 
rol alıyorlar, İş bağlı-
yorlar, insanları takip 
ettiriyorlar, hatta içeri 
aldırabiliyorlar.

Kısacası nereden 
bakılırsa hukuksuz-
luk, nereden bakılırsa 
kanunsuzluk, nere-
den bakılırsa ahlak-

sızlık…
İşte Partimiz bu maaşlı troller ve 

patronları hakkında suç duyurusunda 

bulundu.
Suç duyurumuz sonrası Partimiz 

MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın 
yaptığı açıklama aşağıdadır:

Saygıdeğer Halkımız;
Bugün; AKP’giller’in ve Reisinin 

talimatlarıyla hareket eden, Devletin 
Hazinesinden aşırılan paralarla besle-
nen Maaşlı Trolleri ve sahiplerini yar-
gıya taşıdık.

AKP’giller’in ve Reisinin yöneti-
minde faaliyet yürüten bu maaşlı trol 
ordusunun en başta gelen görevleri, 
AKP’giller ve Reisini eleştiren kişileri 
sosyal medyada, dijital dünyada olma-
dık iftiralarla, hakaretlerle, galiz kü-
fürlerle linç etmek, itibarsızlaştırmak, 
aşağılamak. Kimi hedef tahtasına ko-
yarlarsa, hedefe oturtulan kişinin ba-
şına mutlaka bir iş geliyor. Ya işinden 
oluyor, ya içeri atılıyor, ya da tehdit 
ediliyor. Yani dijital dünya ile sınırlı 
kalmıyor saldırı.

Emekçi Halkımız kanıyla canıyla 
yaşıyor, ekonomi dibe vurdu, her şey 
ateş pahası, işsizlik aldı başını gidiyor, 
enflasyon rekor üstüne rekor kırıyor, 
Türk Lirasının esamisi okunmuyor, 

Türk Ekonomisi dolarizasyon/spekü-
lasyon sömürüsüne mahkûm ediliyor.

İşçilerimiz, kamu emekçilerimiz, 
köylümüz kısacası değer yaratan, üre-
ten bütün emekçiler sefalet ücretlerine 
mahkûm ediliyor, Halkımız bütün fa-
turaların ağırlığı altında eziliyor ama 
Devlet Hazinesinden beslenen ve sayı-
ları 6 bini bulan, yalan üretmekten baş-
ka bir işi olmayan AK Trollere yüksek 
maaşlar bağlanıyor.

Neden?
Yalan söylesinler, AKP’giller’in 

işine gelmeyen gündemleri sabote et-
sinler diye.

Gerçekleri gösterenleri karalasın-
lar, aşağılasınlar, onlara iftiralar at-
sınlar, gerçekleri ters yüz etsinler, ya-
lanları, yanlışları doğru olarak kabul 
ettirsinler diye.

Bunlar özenle seçilmiştir. İnsani 
hiçbir değer bulunmaz bunlarda. Tıpkı 
emirleri altında oldukları AKP’giller 
ve Reisi gibi gönüllüce insanlıkların-
dan sıyrılmışlardır bu insan müsved-
deleri.

İşte Saygıdeğer Halkımız,
Türkiye’nin en Vatansever, en 

Halksever, en Kamucu Partisi olan 
ve insan-hayvan-bitki-doğa sevgisini 
mücadelesine temel alan Halkın Kur-
tuluş Partisi olarak; başta AKP Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Mustafa Varank ile maaşlı 
troller hakkında; TCK’de tanımlanan 
Hakaret, görevi kötüye kullanma, halkı 
kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağıla-
ma suçlarını işledikleri için suç duyu-
rusunda bulunduk.

Haksızlıklarla, kanunsuzluklarla, 
vurgunlarla, soygunlarla, karanlıklarla 
ve bunları yaratanlarla mücadele et-
mek, bu kanser, bu haraç düzenine son 
vermek bizim en asli görevimiz.

Omuzlarımıza yüklenen bu kutsal 
görevi başaracağız.

Eninde sonunda biz kazanaca-
ğız!

6 Şubat 2022
HKP Genel Merkezi

Partimiz, AKP’giller ve Reisinin
maaşlı trollerini yargıya taşıdı

Yıl: 17 / Sayı: 169 / 3 Mart 2022
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Bir olayı anlamak için o olayın oluş 
sürecini ve o olayı ortaya çıkaran 

nedenleri anlamak gerekir. Yani o ola-
yın hangi etkenler tarafından ve zaman 
içinde nasıl belirlendirildiğini kavra-
mak gerekir. Yağmurun ne olduğunu, 
yalnızca gökten yere düşen su dam-
lalarına bakarak anlayamayız. Böyle 
davranırsak yalnızca sonucu görmüş 
oluruz. O sonucu oluşturan tüm süreci 
atlamış oluruz. Yani yağmurun önce 
denizde, gölde, nehirde, karadaki sula-
rın buharlaşmasıyla göğe bulut olarak 
yükseldiğini, sonra bu su buharı yüklü 
bulutların soğuk bir hava dalgasıyla 
karşılaşınca yoğunlaşarak su damla-
larına dönüştüğünü ve gökten yere su 
damlaları biçiminde düştüğünü anla-
yamayız. Sadece sonuca bakmak bizi 
tam gerçeğe ulaştıramaz; olayı tümüy-
le kavramamıza yetmez. Olayı anla-
mak için tüm süreci göz önüne almak 
gerekir.

Ukrayna olayına sadece sonuçtan 
bakılınca görünen şudur:

Emperyalist bir ülke olan Rusya, 
Ukrayna’ya saldırmış, bir işgal başlat-
mıştır. Her emperyalist saldırı gibi bu 
saldırı da lanetlenmelidir.

Ama biz bununla yetinemeyiz. 
Olayın sürecini görmemiz gerekir.

Uzun tarihsel süreci bir kenara bı-
rakarak ana başlıklar biçiminde Uk-
rayna meselesine bakarsak:

İkinci Emperyalist 
Paylaşım Savaşının 

Sonuçları
1991 yılında Sovyetler Birliği da-

ğılışa uğrayana dek Ukrayna Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSC-
B)’ni oluşturan 16 Cumhuriyetten 
biriydi. O güne kadar diğer Sovyet 
Cumhuriyet’leriyle kardeş, yoldaş bir 
cumhuriyetti. İnsanları da tüm diğer 
cumhuriyetlerin insanlarıyla kardeşçe 
yaşıyordu. Hele de İkinci Emperyalist 
Paylaşım Savaşı’nda Ukrayna Sovyet-
ler Birliği’nin en batı ucunda olduğu 
için ilk Nazi işgalini yaşayan ve o iş-
galden en son kurtarılan Sovyet topra-
ğıydı. Yani en büyük acıları yaşayan 
topraklar Ukrayna toprağı ve o topra-
ğın insanları Ukraynalılar oldu.

Hitler, iktidarını pekiştirirken em-
peryalistler, Sovyetler’i yok etmesi 
için sırtını sıvazlayarak palazlan-
dırmışlardı. Ancak Hitler kendile-
rini hedef alınca savaşmak zorunda 
kalmışlardı. O konuda bile samimi 
davranmamışlardır. Stalin’in “İkinci 
Cephe” açma önerilerini hep savsak-
lamışlar, Sovyetler’in galip geleceği 
anlaşıldıktan sonra ancak 6 Haziran 
1944’te Normandiya Çıkarması’nı 
başlatmışlardır. 23 Ağustos 1942’de 
başlayıp 2 Şubat 1943’te Mareşal Pa-
ulus komutasındaki Alman 6’ncı Or-
dusu’nun kayıtsız şartsız teslim olma-
sıyla sonuçlanan Stalingrad Savaşı 
sonrasında Sovyet Orduları, hızla Av-
rupa’ya, Almanya’ya yönelmişlerdir. 
Artık savaş tamamen tersine dönmüş, 
Alman Orduları ricat etmeye (çekil-
meye) başlamış; Sovyet Orduları ise 
taarruza (saldırıya) geçmiştir. Buna 
rağmen bir yıldan daha uzun bir süre 
“İkinci Cephe” açılmamıştır ABD ve 
İngiltere tarafından. Sovyetler’in iyice 
yıpranması beklenmiştir. Çünkü savaş 
sonrası Finans-Kapitalistlerin iktidarı 
demek olan kendi iktidarlarıyla Prole-
taryanın iktidarı demek olan Sovyet-
ler’in uzlaşmaz biçimde karşı karşıya 
geleceğini biliyorlardı. Sovyetler iyice 
yıpranmalıydı ki, karşılarında pazarlık 
gücü düşük olsun.

Hatta elini iyice güçlendirmek için 
bununla da yetinmedi ABD: 17 Tem-
muz 1945 - 2 Ağustos 1945 tarihleri 
arasında Berlin’in 26 km güney batı-
sındaki Potsdam’da Stalin, Churchill 
ve Truman’ın “Büyük Üçlü” olarak 
yaptıkları ve dünyanın yeniden düzen-
lenmesini görüştükleri toplantının he-

men 4 gün sonrası, 6 Ağustos 1945’te 
Hiroşima’ya ve 9 Ağustos 1945’te de 
Nagazaki’ye, sırf Sovyetler’e gözda-
ğı vermek amacıyla, atom bombaları 
attı. 220.000 insan öldü. Yüz binlerce 
insan ya sakat kaldı ya da yıllarca rad-
yasyondan etkilendi; kanserden öldü, 
sakat çocuklar doğdu. Oysa Japonya 
zaten teslim olmak üzereydi. Bu bom-
baların atılmasına hiç gerek yoktu.

Emperyalist Dünya, Sovyetler’in 
20 milyonu aşkın insanını kaybetmek 
pahasına kazandığı zafer sayesinde 
faşizmden kurtuldu. Fakat onun için 
asıl büyük düşman, kendisinin ege-
menliğini ilelebet ortadan kaldıracak 
olan Proletaryanın kurduğu Sovyet-
ler Birliği’ydi. Doğu Almanya’nın da 
(Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin 
de) içinde yer aldığı Doğu Avrupa ül-
kelerinin İkinci Emperyalist Paylaşım 
Savaşı sonrası Sosyalizme geçmesi de 
emperyalistlerin korkularını katmer-
lendirmişti.

Halkların baş düşmanı 
NATO kuruluyor

Başta ABD olmak üzere emper-
yalist ülkeler için bu kabul edilemez 
bir durumdu. Nazizme boğdurmak 
istedikleri “Azrail”leri, daha da güç-
lenerek çıkmıştı karşılarına. ABD de 
dahil olmak üzere dünyanın tümünde 
halklarda; Sosyalizme, Sovyetler Bir-
liği’ne ve önderi Stalin’e büyük bir 
hayranlık doğmuştu. Ne yapıp etmeli 
Sosyalizmin tüm Avrupa’ya hatta tüm 
dünyaya yayılması, her türlü olanak 
kullanılarak, durdurulmalıydı. İşte 
NATO denen insanlık düşmanı savaş 
örgütü bu sebeple kuruldu. Tarih 4 Ni-
san 1949’du.

“4 Nisan 1949’da Washington 
Antlaşması (Kuzey Atlantik Ant-
laşması) 12 devlet tarafından imza-
landı. Amerikalı General D. Eisen-
hower, ilk Avrupa Müttefik Kuvvet-
leri Başkomutanı olarak atandı. 

“1954’te Sovyetler Birliği, Avru-
pa’daki barışı muhafaza etmek için 
NATO’ya katılması gerektiğini ileri 
sürdü. Birleşik Devletler ve Birleşik 
Krallık, bunu Avrupa’daki NATO 
güçlerinin artmasını engellemeye 
yönelik bir girişim olarak gördük-
leri için reddetti.” (https://www.cbc.
ca/news/world/fast-facts-about-na-
to-1.778864)

Şüphesiz ki Sovyetler’in bu giri-
şimi emperyalist komployu bozmaya 
yönelikti. Onların saldırgan bir askeri 
güç olduğunu tüm dünya halklarına 
deşifre etmekti.

Bu gerçek, dünya kamuoyu tarafın-
dan görüldükten sonra:

“1955’te Sovyetler Birliği, Al-
manya’nın NATO’ya kabul edil-
mesine karşı çıkmasının ardından 
Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslo-
vakya, Doğu Almanya, Macaristan, 
Polonya ve Romanya’yla birlikte 
Varşova Paktı’nı oluşturdu.” (agy.)

NATO’ya karşı Varşova Paktı ku-
rulmuştu ama ABD’nin nükleer bir güç 
olması dengeyi Sosyalizmin aleyhine, 
Emperyalizmin lehine bozuyordu. Bu 
durum da uzun sürmedi: Emperya-
listlerin SSCB’nin 1950’lerin ortasına 
kadar nükleer silah geliştiremeyece-
ği tahmini boş çıktı. İlk Sovyet atom 
bombası 29 Ağustos 1949’da patlatıldı.

Dünya artık nükleer bombaların 
belirlediği bir dehşet dengesine otur-
muştu.

Adına “Soğuk Savaş” denildi bu 
dengenin.

Halkların Koruyucu Kalkanı 
Sovyetler Birliği’nin Yıkılışı
Ve insanlık için acıların en büyü-

ğünü yaşatacak olan 1991 yılında Sov-
yetler’in ve Sosyalist Kamp’ın yıkılışı 
geldi.

Karşıdevrim ABD-AB Emperya-
listleriyle el ele vererek, dur durak bil-
meksizin Sosyalizmin tüm kazanımla-

rını ortadan kaldırmak için Sosyalist 
ülkelerin başta ekonomilerini yerle 
bir etti. Tüm kamu mallarına el koyan 
çoğu eski komünist yağmacılarla el ele 
vererek ülkeleri talan etti. Dünyanın 
ikinci büyük gücü olan Sovyetler’den 
arta kalan ülkeler, Rusya da dahil ol-
mak üzere, kurt dalamış koyun sürü-
süne döndü. İnsanlar gerçek anlamda 
işsiz, aşsız kaldılar. Çaresiz insanlar, 
ellerinde ne varsa yok pahasına satmak 
için yollara döküldü; komşu ülkelerin 
sınırlarına yığıldı. Üniversite okumuş, 
doktor olmuş, mühendis olmuş, avukat 
olmuş insanlar, özellikle de kadınlar, 
Türkiye gibi kendi halkına bile re-
fah sağlayamamış ülkelerde bakıcılık 
yapmak, temizlikçi olarak çalışmak, 
inşaatlarda çalışmak üzere gurbete dö-
küldüler. 100 dolar bu ülkelerde nere-
deyse servet sayılıyordu. Yeltsin denen 
bir alkolik alçak, içten içe çürümüş 
Bürokratik Sosyalist uygulamaları bir 
çırpıda yere çalıp geçebildi. Sovyetler 
dağılmış, eski Cumhuriyetler bağım-
sızlık ilan etmişti. Daha doğrusu hain 
Yeltsin tarafından teşvik edilmişler-
di. “Bu ülke ekonomilerini daha fazla 
sübvansiye edemeyiz. Başlarının çare-
sine baksınlar.”, diyerek, Rusya da da-
hil olmak üzere, tüm Sosyalist Kamp’ı 
elsiz ayaksız emperyalistlerin kurtlar 
sofrasına ikram etti.

Başta ABD Parababaları olmak 
üzere Emperyalistler düğün bayram 
ediyorlardı. Hem en büyük düşman-
larını, Azraillerini, “mezar kazıcılarını 
yenilgiye uğratmışlar hem de yağma 
Hasanın böreğine konmuşlardı.

Emperyalistlerin 
Bin Devletli Dünya Düşü

Onlara göre dünya tek kutuplu bir 
dünya olmuştu. Artık her şey ABD’den 
sorulurdu. Globalizm (Küreselcilik) 
çağına geçmiştik. Tüm dünya (küre) 
tek bir bütündü. Artık ulus devletlerin 
çağı kapanmıştı. Tüm halklar emper-
yalistlere tabi olmalıydı. ABD ne derse 
o kanun sayılmalıydı.

Halkların, ulusların, insanlığın düş-
manı ABD, böyle bir programı nasıl 
kabul ettirilecekti dünyanın mazlum 
halklarına?

İngiltere’nin yüzyıllardır sömürge-
lerinde uyguladığı metot ne güne du-
ruyordu?

“Böl, parçala, yönet”, yöntemi 
uygulanacaktı.

Bunun için ne gerekiyordu?
“Dünyanın bin devletli bir dün-

yaya” dönüştürülmesi...
Mümkünse site devletleriyle dün-

yayı parçalayabildikleri kadar parça-
lamayı amaçladılar. Ulusal ordular da 
bu sitelerin bekçisi olabilirlerdi ancak. 
Buradaki “site” kelimesi “kent-şehir” 
anlamındadır. Bunu, Türkiye’deki 
uşaklar daha da uca götürerek Türk 
Ordusu’nun görevinin, etrafı çevrili 
küçük mahalle anlamına gelebilecek 
“site” bekçiliğine indirgenmesi gerek-
tiğini ileri sürebildiler. Milli Eğitim 
Bakanlığı da yapmış olan AKP’li Hü-
seyin Çelik, Türk Ordusu “site bek-
çisi” düzeyine indirilmeli, demişti. 
FETÖ ile el ele vererek bu görevi bir 
hayli başardılar desek yalan olmaz.

Yugoslavya’ya ve 
Yugoslavya’daki Halklara 

Acımasızca Kıydı 
Emperyalistler

Dünyayı bin devletli hale getir-
me planının kanlı örnekleri ortadadır. 
İkinci Emperyalist Paylaşım Sava-
şı’nda Mussolini Faşizmini ve Hitler 
Nazizmini yere sererek Sosyalist Yu-
goslavya’yı kurmuş olan halklar, on 
yıllarca kardeşçe bir arada yaşamışlar-
dı. Emperyalistler, bu halkların arasın-
da kısa sürede düşmanlıklar yaratarak 
birbirine düşürdüler. Ve çok uzun sa-
yılmayacak bir sürede Yugoslavya’yı 
atomlarına kadar parçaladılar. 7 küçük 

devletçiğe böldüler. Savaş uçağını bile 
kendisi üreten Yugoslavya’dan emper-
yalistlerin sadakasına muhtaç, AB’ye, 
NATO’ya girmek için can atan burjuva 
devletçikler yarattılar.

BOP Haritası yayınlayıp Batı Afri-
ka’dan Orta Asya’ya kadar ülkeleri na-
sıl parçalayacaklarını ilan ettiler. Irak, 
Libya, Afganistan, Suriye saldırılarıyla 
bu ilan ettikleri amaçlarını gerçekleş-
tirmeye davrandılar. Bilindiği gibi bu 
projeye göre Türkiye de en az üçe bö-
lünmektedir.

Rusya Büyük Lokma
Bu özetin özeti olaylar zincirinde 

sonra gelelim Rusya’ya…
Parçalanmış Sovyetler Birliği’nden 

kalan en büyük parça Rusya’dır. Halen 
dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip 
ülkesidir. 17 milyon 130 bin km2 yüz 
ölçümüyle Avrupa, Avustralya ve An-
tarktika kıtalarından daha büyüktür.

ABD Emperyalizmi ne istiyordu?
Site Devletler düzeyinde küçül-

müş, Pazar olmak dışında elinden bir 
şey gelmeyen devletler. Yugoslavya, 
Irak, Libya, Suriye, Afganistan bu 
amaçla bölünmemiş miydi?

(Taliban yönetiminin bir bütünmüş 
gibi görünmesi bizi yanıltmasın. Afga-
nistan’ın her bölgesi ayrı bir devlettir 
bugün. Süreç böyle devam ederse daha 
da parçalanacaktır.)

ABD Emperyalistleri, Rusya gibi 
bir devi bölüp parçalamadan kendi sis-
temi içine niye alsın?

Nitekim Putin açıklıyor:
“Putin’in ABD’li yönetmen Oli-

ver Stone’a verdiği röportajların bir 
bölümü daha yayınlandı. Rus Ha-
ber ajansı Sputnik’in aktardığına 
göre, yeni yayınlanan bölümde Pu-
tin şu ifadeleri kullanıyor: “(ABD 
eski başkanı Bill) Clinton henüz baş-
kanken onunla gerçekleştirdiğimiz 
görüşmelerden birini hatırlıyorum. 
Moskova’yı ziyaret ediyordu. Tar-
tışmalarımızdan birinde ona, ‘Rus-
ya’nın NATO’ya katılma seçeneğini 
düşünsek olmaz mı?’ diye sordum.”

“‘ABD HEYETİ GERİLDİ’
“Putin, Clinton’un Rusya’nın 

NATO’ya katılmasına karşı olma-
dığını söylediğini aktardı. Putin ay-
rıca, Clinton’ın cevabının ardından 
görüşme odasındaki ABD heyetinde 
yer alan herkesin belirgin bir bi-
çimde gerildiğini anlattı. Putin’in, 
Stone’a verdiği ayrı bir röportajda 
ise NATO’yu ‘ABD’nin dış politika 
aracı’ olarak tanımladığı görülüyor. 
“NATO içerisinde müttefikler yok, 
sadece köleler var” diyen Putin, NA-
TO’ya üye olan bazı ülkelerin Was-
hington’ın baskısına karşı koyama-
dığını ve ‘füze savunma sistemleri ile 
saldırı sistemleri dahil olmak üzere 
her şeyin topraklarına yerleştirilme-
sine kolayca izin verdiklerini’ söy-
ledi.” (https://www.hurriyet.com.tr/
dunya/putin-rusyanin-natoya-uye-ol-
masini-onerdim-40479485)

ABD’de başkanlar dört yıl için 
seçilir, en fazla iki dönem başkanlık 
yaparlar. Her ne kadar bu başkanların 
çoğunluğu; valilik, temsilciler meclisi 
üyeliği, senatörlük gibi hizmetlerden 
ve tecrübelerden sonra başkan oluyor-
sa da her konuya hâkim olmaları müm-
kün değildir. O yüzden Putin’in öneri-
sine Clinton olumlu bakıyor. Öyle ya 
mademki Rusya da artık emperyalist 

sistemin bir bileşeni, NATO’ya girme-
sinde bir mahsur olmasa gerek, diye 
düşünüyor. Fakat ABD Devletinin asıl 
hafızasını temsil eden uzmanlardan 
derleşik heyetin nevri dönüyor, gergin-
leşiyorlar. Çünkü onlar büyük projeyi 
biliyorlar: Rusya da tıpkı Yugoslavya 
gibi önce atomlarına kadar parçalan-
malı, uydu olmaktan başka yapacak bir 
şeyi kalmamalı ki sisteme alınsın.

Oysa Rusya NATO’ya alınsa 5’nci 
madde gereği bölünmezlik ve saldırı-
lamazlık kazanacak. NATO’nun 5’nci 
maddesi bildiğimiz gibi bir NATO 
ülkesine yapılacak saldırıyı tüm NA-
TO’ya yapılmış kabul eder ve topye-
kun savunmayı emreder. Böyle bir 
korunma şemsiyesini Rusya’ya hediye 
edince onu nasıl parçalayacaksın? İşte 
budur “ABD Heyetini” tedirgin eden, 
geren.

Rusya’nın Baltık Denizi ve 
Karadeniz’deki Varlığı Bile 

Engellenmek İsteniyor
İşleyen sürece bakalım:
Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra 

Rusya NATO tarafından sürekli kuşa-
tılmak istenmektedir. Avrupa Birliği 
kapısında on yıllardır bekletilen Tür-
kiye’ye karşılık, eski Sovyet ve Doğu 
Avrupa Sosyalist ülkeleri başvurur 
vurmaz hem AB’ye hem de NATO’ya 
üye olarak kabul edilmektedir. Baltık 
Cumhuriyetleri NATO’da ve AB’de-
dir. Baltık Denizi neredeyse Rusya’ya 
kapatılmış haldedir. Bulgaristan, Ro-
manya, Polonya, Macaristan kısacası 
Sosyalist Kamp’tan kopmuş 14 eski 
Sosyalist Devlet hemen NATO’ya 
alınmıştır. Bunların ortak özelliği ise 
Emperyalist Metropol devletlere göre, 
toprakça ve nüfusça olmasa da, eko-
nomik ve askeri bakımdan pek küçük 
olmalarıdır. Yani kolay lokmalardır.

Oysa Rusya öyle mi?
O yüzden Rusya önce kuşatılmalı, 

mesela Karadeniz ona dar edilmeli. 
Romanya, Bulgaristan, Türkiye zaten 
NATO üyesi, geriye Gürcistan’la Uk-
rayna kalıyor. O ülkeler de NATO’ya 
alınırsa Rusya neredeyse Karadeniz’e 
çıkamaz olur. Bir de Montrö’yü orta-
dan kaldırdık mı Rusya etrafı ateşle 
çevrilmiş akrep durumuna düşer. Ni-
tekim önce Gürcistan denendi olmadı, 
şimdi Ukrayna kartı oynanıyor. Yakın 
zamanda ne demişti Tayyip: “Karade-
niz bir Rus gölü oluyor.” Bu durum ön-
lenmeli, tersine döndürülmeli, Rusya 
kuşatılmalı; Karadeniz bir NATO gö-
lüne dönüştürülmeli. Söylediğinin satır 
arası budur. “Kanal İstanbul” diye kıv-
ranması, “Montrö tartışılabilir” demesi 
hep bu yüzdendir. Oysa Karadeniz’de 
en uzun kıyısı olan ülke Türkiye’dir. 
Sen niye Karadeniz’i bir Türk Gölü 
haline getiremiyorsun, “asrın lideri”?..

(Yanlış anlaşılmasın elbette Kara-
deniz tüm kıyıdaşlar için ve savaş dışı 
gelecek ülke gemileri için bir kardeşlik 
gölü, bir kardeşlik denizi olmalıdır el-
bette.)

Bütün bu anlatageldiğimiz gerçek-
leri eski emperyalistler de yeni emper-
yalist Rusya da biliyor. Rusya kendi 
çapında bu kuşatılmışlığı kırmak isti-
yor. Putin 2 şeyi daha biliyor ve dile 
getiriyor:

 “Daha geçen gün Putin, sosyal 
medyayı da kullanarak Ukrayna ko-
nusunda ne kadar ciddi olduklarını,

Ukrayna’da olanları anlamak…Mustafa Şahbaz
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Bazı olaylar vardır, kimi gizlenen 
gerçekleri olduğu gibi ortaya se-

riverir. Ayrıymış gibi görünenlerin, 
aslında nasıl aynı olduklarını orta-
ya çıkarıverir. Aslında birbirlerinden 
farklarının olmadığı somutça ortaya 
konuverir.

Ukrayna Sorunu da Türkiye’de 
böyle sonuçlara yol açtı. Farklıymış 
gibi görünen Burjuva partilerinin 
özünde hep aynı olduğunu ( özünde 
aralarındaki farkların sadece görünüş-
te olduğunu, bir sigara kâğıdı kalınlığı 
kadar farkları olduğunu) gösterdi.

Bizim, “Meclisteki Amerikancı 
Beşli Çete” dediğimiz partilerin, iş 
esasa; ABD’ye, AB’ye, NATO’ya gel-
diğinde nasıl hiçbir farklarının olmadı-
ğını ortaya koyuverdi.

AKP’sinden MHP’sine, CHP’sin-
den İyi Partisi’ne,  HDP’sine hep aynı 
tutumu takındılar.

Takındıkları tutum ne?
“Rusya’nın yaptığı Uluslararası 

Hukuka uygun değildir”, “Rusya iş-
galcidir”, “Savaş değil barış olmalı-
dır.” “Savaşa Hayır” denmelidir. Hatta 
HDP’ye göre, “Emperyalist Savaşa 
Hayır” da denmelidir. “Ulusların Ka-
derlerini Tayin Hakkı” da tanınmalıdır.

Bunu sadece bizim 5’li Çete söy-
lemiyor.

Daha doğrusu ABD-AB-NATO 
söylediği için bunlar da aynısını söy-
lüyor.

Utanmaz arlanmaz, halkların baş-
düşmanı ABD Emperyalistlerinin Baş-
kanı Biden da söylüyor. AB üyesi olan, 
olmayan Batılı Emperyalistlerin lider-
leri de söylüyor.

Başka şu konuşanlara! Bak şu söy-
leyenlere!

Bak nasıl da biliyorlar “Uluslara-
rası Hukuk”u!

“Uluslararası Hukuk” onların di-
linde Halkları kandırma aracıdır. Baş-
ka bir şey değildir.

Onlar, kendi emperyalist çıkarları 
neyi gerektiriyorsa onu yaparlarken, 
“Uluslararası Hukuk”u tanımazlar. 
Onu ağızlarına almazlar.

Oysa ABD’nin ve AB’nin bu ko-
nularda söyleyeceği bir tek söz ola-
maz. Onlar ki; Halkların katilleridirler. 
HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut 
Efe’nin hep söylediği gibi; sadece son 
30 yılda, sadece Ortadoğu’da 10 mil-
yondan fazla Müslümanın canına kı-
yanlar bunlardır.

ABD, 10 bin kilometre uzaktan 
gelip; Irak’ı, Libya’yı, Suriye’yi işgal 
etmedi mi?

Kendisine bağlı yerel işbirlikçi 
devletler aracılığıyla ve dünyanın dört 
bir yanından topladığı çetelerle, Orta-
doğu’yu kan ve ateşe boğmadı mı?

Petrolünden madenlerine, tahılın-
dan sebze meyvesine yeraltı ve yerüstü 
servetlerini götürüp gitmedi mi?

Tarihi eserlerini çalmadı mı?
Balkanlar’da, Kafkaslar’da savaş-

ları kışkırtanlar, çıkartanlar kimlerdir?
Bir tek Yugoslavya’dan 7 Devlet 

çıkaranlar kimlerdir?
Bütün bunları yaparken “Uluslara-

rası Hukuk” yok muydu?
Dünyanın en büyük silah üreticileri 

ve satıcıları hangi devletlerdir?
Dünyanın dört bir yanındaki savaş-

ları, çatışmaları, anlaşmazlıkları kış-
kırtanlar, onları savaşa sürükleyenler 
ve onlara silah satanlar kimlerdir?

ABD’nin gücünün 3 kaynağından 
birisi de Ordusu değil midir?

Bildiğimiz gibi diğer iki kaynağı 
da: Para ve Casus gücüdür ABD’nin…

Ukrayna’da savaşı kışkırtanlar 
hangi devletlerdir?

Ukrayna’ya gaz verip onu Rus-
ya’ya karşı kışkırtanlar kimlerdir?

Ukrayna’ya silah yığıp, cephane-
likler oluşturanlar kimlerdir?

ABD ve AB Emperyalistleri değil 
midir?

Alman Devleti, “Uluslararası Hu-
kuk”un arkasından dolanıp, Ukray-
na’ya füzeler vermiyor mu?

Füzeleri Hollanda’ya satacakmış, 
Hollanda da Ukrayna’ya!

“Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 
başlattığı askeri harekâtın ardından 
Ukrayna hükümetine Almanya’dan 
destek geldi.

“Almanya hükümeti, Ukray-
na’nın talep ettiği 400 adet tanksa-
var füzesinin Hollanda üzerinden 
gönderileceğini açıkladı. Ukray-
na’ya gönderilecek füzelerin, ilk 
olarak Hollanda’ya satılarak, Al-
manya’nın onayının ardından Uk-
rayna’ya gideceği öğrenildi.

“Almanya Şansölyesi Olaf Scholz 
yaptığı açıklamada, Almanya’nın 
Ukrayna’ya Rusya’ya karşı kendi-
ni savunabilmesi için Bundeswehr 
stoklarından 1000 adet tanksavar 
silahı ve 500 Stinger füzesi tedarik 
edileceğini söyledi.

“Scholz Twitter’daki paylaşı-
mında, “Ukrayna’nın Rus işgali bir 
dönüm noktasıdır. Putin’in işgalci 
ordusuna karşı kendisini savunma-
sında Ukrayna’yı desteklemek için 
elimizden gelenin en iyisini yapmak 
bizim görevimizdir” dedi.

“NATO ortaklarının ve AB üye-
lerinin, Ukrayna’ya Alman yapımı 
silah tedarik etmesi yasaklanmıştı. 
Almanya Başbakanı Olaf Scholz da 
şimdiye kadar Ukrayna’ya ölümcül 
silah tedarik etmeyi reddetmişti.” 
(https://www.cumhuriyet.com.tr/dun-
ya/almanya-hollanda-uzerinden-uk-
raynaya-tanksavar-fuzesi-gondere-
cek-1911332)

Bu ne şimdi?
Hukuk mu?
Güldürmeyin insanı!..
Sadece ABD ve Almanya mı silah 

yardımında bulunuyor Ukrayna’ya?
Hayır! Bütün Batılı Emperyalistler 

bulunuyor:
“ABD Ukrayna’ya hafif silah ve 

tanksavar yardımı yapacağını açık-
larken Almanya da 1000 tanksavar 

ve 500 Stinger füzesi göndereceğini 
duyurdu. Belçika, Hollanda ve Lit-
vanya da Ukrayna’ya silah yardı-
mı yapacağını açıkladı.” (https://bit.
ly/3hpRwQW)

İngiltere, Fransa, İtalya yani bilu-
mum Batılı Emperyalistler Ukrayna’ya 
silah yardımında bulunuyorlar ve bunu 
da “Putin’in işgalci ordusuna karşı” ol-
dukları için yapıyorlar öyle mi?

“Hadi canım sen de!”
Yemeyin bizi! Yemeyin Dünya 

Halklarını!
ABD ve siz Batılı Emperyalistler; 

Irak’ı, Libya’yı, Suriye’yi niye işgal 
ettiniz-ettirdiniz işbirlikçilerinize, çe-
telerinize?

Bir olay değerlendirmesinde iki ta-
raf vardır esas olarak. Arada görünen-
ler ise, güçlüyü savunanlardır aslında; 
dolaylı olarak güçlüden yana tavır 
koymuş olurlar.

Ukrayna olayına ilişkin de iki farklı 
tavır görüyoruz.

1- ABD ve AB Emperyalistleri ve 
yine İngiltere başta olmak üzere diğer 
Batılı Emperyalist devletler ve bağlı 
devletler.

Ki bunlar; Polonya, Bulgaristan, 
Litvanya vb. devletler.

Türkiye de bu gruba dahil. 5’li çe-
tenin tamamı (AKP-MHP-İYİ Parti-
CHP-HDP) aynı tavrı takınıyor. Tutu-
mu alıyor…

Hatta Tayyip, NATO’yu eleştiriyor 
“pasif” davrandığı için!

Yani uşaklıkta sınır tanımıyor…
Hepsi “Rusya’nın Ukrayna’yı işga-

line” karşı çıkıyorlar.
Hani diğerlerinin ne dediklerini 

yazmaya gerek yok. Ama solcu ge-
çinen, demokrat geçinen ve bu tutu-
muyla halkımız ve “solcu”ların büyük 
çoğunluğunda kafa karışıklığı yaratan 
örneğin HDP; “Halklar ve dünya ba-
rışı yeniden büyük bir tehdit altına 
girdi.”, diye açıklama yapıyor.

Neyin barışından söz ediyorsun 
sen?

Barış mı var dünyada?
“Rusya ve NATO arasındaki he-

gemonya savaşının Afganistan ve Li-
bya’da yarattığı etkiler ortada, halk-
lar hâlâ burada yaşanan savaşların 
bedelini ödemeye devam ediyor.”, 
diyor.

Ya Irak? Ya Suriye?
Oralardaki halklar ABD-AB Em-

peryalistlerinin saldırı ve işgalleri 
sonucu; “yaşanan savaşların bedelini 
ödemeye devam e”tmiyor mu?

Oraya gelmiyorsun değil mi?
Çünkü Irak ve Suriye’de ABD-AB 

Emperyalistleriyle, NATO’yla aynı 
safta savaşıyorsun. İdeolojik olarak 
bağlı olduğun PK-PYD-SDG, ABD 
Emperyalistlerinin “sahadaki ortağı”, 
“kara gücü”, “temiz çocuklar”ısınız.…

Bu son nitelemeyi de biz yapmıyo-
ruz. ABD’nin eski Suriye Özel Temsil-
cisi James Jeffrey söylüyor. Aktaralım:

“DSG temiz çocuklardan oluşu-
yor. Onları ve liderlerini çok, çok 
iyi tanıdım. Ortadoğu standartla-
rında gerçekten fevkaladeler. (…)” 
(https://www.rudaw.net/turkish/wor-
ld/101220203)

Ve DSG Genel Komutanı Mazlum 
Kobani ne diyor daha yeni, 12 Şubat 
günü, Kürt Sorunu’nun çözümü için. 
Ve adres olarak kimi gösteriyor?

“Mazlum Kobani’den Şam reji-
miyle anlaşma açıklaması

“(…)
Associated Press’e Kürtçe bir 

röportaj veren Demokratik Suri-
ye Güçleri (DSG) Genel Komutanı 
Mazlum Kobani, Rojava ve Özerk 
Yönetim’in kontrolü altındaki böl-
gelerde Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) güçlerinin varlığının Suriye 
krizinin çözümü noktasında önemli 
olduğunu kaydetti.

“ABD olmadan Suriye’de siyasi 
çözüm olmaz”

ABD’nin rol oynaması gerektiği-
ni belirten Kobani, şu değerlendir-
mede bulundu:

“ABD olmadan Suriye’de siya-
si çözümün olmayacağı inancında-
yız. Siyasi bir çözüme ulaşmak için 
ABD’nin kalması gerekiyor ve onla-
rın (ABD) bu konuda rol oynaması 
gerekiyor. Bizim görüşümüz bu. 
Yani ABD’nin rolü sadece IŞİD ile 
mücadele değil. Elbette bu da önem-
li ama siyasi çözüme ulaşmak için en 
çok onlara ihtiyaç var. Çünkü IŞİD’i 
‘siyasi bir durum’ olmadan yenmek 
mümkün değil. IŞİD’i yenmenin ve 
onu ortadan kaldırmanın tek şartı 
siyasi bir çözümün bulunmasıdır.” 
(https://www.rudaw.net/turkish/kur-
distan/12022022)

Yanlış, tümüyle yanlış... Tarih, şu 
ana kadar hiçbir Batılı Emperyalist 
devletin, başta İngiltere ve ABD olmak 
üzere, halkların yararına bir politika 
izlemediklerini onlarca, yüzlerce kez 
kanıtladı. Suriye’de de çözümün ad-
resi ABD Emperyalistleri değil, bölge 
halklarının dayanışması, eşitlik ve kar-
deşlik temelinde anlaşmasıdır. Yoktur 
başka çözümü!

ABD-AB Emperyalistlerinin Suri-
ye’deki işgallerine, saldırılarına karşı 
Rusya, Suriye Önderliği ve Halkıyla 
birlikte davranmasaydı, onları des-
teklemeseydi siyasi ve askeri olarak, 
bugün Suriye, Ortaçağcı Devletlerin 
birinin kurulup birinin yıkıldığı bir yer 
haline gelecekti. Bu gerçekliği gör-
mek, göstermek zorundayız.

2- Küba, İran, Suriye, Venezuela, 
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 
ise Rusya’dan yana tutum alıyor, Batılı 
Emperyalistlere karşı çıkıyorlar.

Türkiye’de ve dünyada kimi zaval-

lı “sol” gruplarsa soyut; “Emperyalist 
Savaşa Hayır”, sloganı altında özünde 
aynı tutumu takınmış oluyorlar.

Rus ve Ukrayna İşçileri ayaklan-
malılarmış. Savaşa karşı çıkmalılar-
mış…

Ne yazık ki bugün böyle bir durum 
söz konusu değil. Ne Rus işçi Sınıfı ne 
de Ukrayna İşçi Sınıfı bu bilinçte ve 
örgütlülükte değil.

İyiniyetler ve istekler, eğer bugün-
kü somut gerçekliğe uymazsa boşa 
düşmüş olur. Hayat, siyaset niyetlerle 
yürümez. 

Dolayısıyla bu ve benzeri soyut 
gerçeğin, soyut sloganların, günü an-
lamayan ve ifade etmeyen sloganların 
arkasına takılıyorlar…

Yani bu ne demek oluyor?
NATO, yuttuğu diğer Sosyalist 

Kamp ülkeleri gibi, Ukrayna’yı da yut-
sun, demiş oluyorlar. Bize ne bu du-
rumdan, demiş oluyorlar.

Oysa gerçek devrimciler, olaylara 
Uluslararası Proletarya Hareketinin çı-
karları açısından bakarlar.

Ukrayna’nın NATO’ya girmesi 
Ukrayna İşçi Sınıfı açısından bir kaza-
nım mıdır?

Ukrayna Halkı için iyi bir şey mi-
dir?

ABD ve AB Emperyalistlerinin 
Karadeniz’de boy göstermesi, mevzi 
elde etmesi, silahlı güçlerini yığması 
hangi halkın yararınadır?

Bu sonuçlar, Bölge Halklarının 
arasına ABD ve AB Emperyalistlerinin 
girmesi değil midir?

Tayyip niye ısrarla, canhıraş bir şe-
kilde “Kanal İstanbul” diyormuş netçe, 
somutça, açıkça ortaya çıkmadı mı?

Montrö Anlaşması yüzünden yapa-
madıklarını, “Kanal İstanbul” aracılı-
ğıyla yapacakları netleşmedi mi?

“Kanal İstanbul” yoluyla, Montrö 
paypass edilmiş olacak. Ve sonuç 
olarak ABD-NATO gemileri, Kara-
deniz’de cirit atacak. Karadeniz’i bir 
NATO Gölü yapmanın yolu açılmış 
olacak…

Hangi savaştan, hangi barıştan söz 
ediyoruz?

Rusya, sosyalist bir devlet mi? 
Halkların çıkarı için mi bu işleri yapı-
yor?

Hayır. İlgisi yok.
Ama Batılı Emperyalistlerin ken-

dini kuşatmasına ve alanına girmesine 
karşı çıkıyor. Bölgede bir devletin daha 
NATO’ya girmesine karşı çıkıyor.

Somut gerçek bu!
Soru; bu gerçek karşısında ne ya-

pacağızdır!
Biz, cevabımızı verdik?
Kararlı ve net bir biçimde ABD-

AB-NATO politikalarına karşı çıka-
cağız. Onların, “Uluslararası Hukuk”, 
“Adalet”, “Barış” aldatmacalarıyla 
Dünya Halklarını kandırmasına izin 
vermeyeceğiz. Mızrağın sivri ucunu 
tümüyle buraya, bu noktaya yönelte-
ceğiz.

Bütün Emperyalistler, bütün uydu-
ları, işbirlikçileri, medyaları tümüyle 
aynı kara propagandayı yapıyorlarsa, 
“bu işte bir iş var”, diyeceğiz ve bu 
oyuna gelmeyeceğiz…q

ABD ve NATO Sevicileri…
M. Gürdal Çıngı

ciddi olduklarını, hatta mealen savaşı 
bile göze alabileceklerini, konvansiyo-
nel olarak NATO kadar güçlü olmasa-
lar da nükleer silahlar açısından güçlü 
olduklarını -Avrupa başta olmak üze-
re- tüm dünya kamuoyuna anlatmaya 
çalıştı. Yani zorda kalır ve köşeye sı-
kıştırılırsak kullanabiliriz demek iste-
di. Bu noktada Rusların doğulu olma-
larının yanı sıra sert güç kullanmaya 
meyilli oldukları da değerlendirmeye 
alınmalıdır.” (https://www.turkererturk.
com.tr/ucuncu-dunya-savasi/)

Birinci dile getirdiği; “konvansiyo-
nel olarak NATO kadar güçlü” değiliz 
itirafı. Putin gibi özgüveni megaloma-
ni düzeyinde olan bir devlet adamının 
bu sözü etmesi kolay değildir. Ama 
kendisi dile getirmese de gerçekliğin 
bu olduğunu herkes biliyor.

İkinci bir şey daha söylüyor: “nükle-

er silahlar açısından güçlü olduklarını”.
Beni kuşatmaya kalkmayın, fena 

yaparım, demeye getiriyor.
Ünlü sözdür: “Filler tepişir çimen-

ler ezilir.”
Evet öyledir. Ukrayna’nın AB-D 

Emperyalizminin gönüllü-satılık uşak-
ları bu gerçeği bilmeli değiller miydi? 
NATO’ya gireceğiz diye yırtınacakla-
rına gerçekliği görmeleri ya da emper-
yalistlerin; “sizi NATO’ya alacağız”, 
vaatlerine kanmamaları gerekmez 
miydi?

Gerekirdi. Ama uşakların, efendi-
lerini Tanrı kadar güçlü görmeleri gibi 
bir körlükleri, hastalıkları vardır.

O yüzden emperyalistler tarafın-
dan terk edilince; “yalnız bırakıldık”, 
demek zorunda kaldı, Ukrayna Devlet 
Başkanı Vladimir Zelenskiy.

O Vladimir Zelenskiy ki Neo-Fa-
şistlerle içli dışlıdır. Ukrayna’da 
Neo-Faşistlerin işlediği cinayetlerin 

ortağıdır. Şu kişiliğe bakar mısınız?
“Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 

30. kuruluş yıldönümü vesilesiyle 
yaptığı tebrik konuşmasında Kızıl 
Ordu’da görev yaparken hayatını 
kaybeden askerleri anmayan Uk-
rayna Devlet Başkanı Vladimir Ze-
lenskiy, Nazi işbirlikçilerinin 2. Dün-
ya Savaşı’ndaki rolünden övgüyle 
söz etti.

“(…)
“Rusya’da aşırılık yanlısı örgüt 

olarak kabul edilen Ukrayna İsyancı 
Ordusu, Kızıl Ordu’yla mücadelesi 
sırasında Nazi saflarında yer almıştı. 
Tarihçiler, Ukrayna İsyancı Ordu-
su’nun Yahudilerin kitleler halinde 
öldürülmesinden ve Polonyalı toplu-
lukların yok edilmesinden sorumlu 
olduğunu belirtiyor.” (https://tr.sput-
niknews.com/20211208/zelenskiy-na-
zi-isbirlikcilerinin-2-dunya-savasinda-
ki-rolunu-ovdu-1051580271.html)

Yani karşımızdaki, fillerin tepişme-
sinden hiçbir haberi olmayan çimen 
değil, bir insan sefaletidir. Halkına iha-
net etmiş, onu ateşe atmış bir emperya-
list uşağıdır.

Özetle:
Emperyalizm sadece bir sömürge-

cilik ya da sömürü siyaseti değildir. 
Onun özü tekelci kapitalizm oluşudur. 
Kapitalizmin en yüksek aşaması ol-
masıdır. Rusya da Sovyetler’in yıkıl-
masıyla hızla kapitalistleşmiş, çağın 
gereği olarak bu kapitalizm de tekelci 
kapitalizm (emperyalizm) biçiminde 
gelişmiştir. Emperyalistler arası ça-
tışma ise kaçınılmazdır. Dolayısıyla 
yukarıdan beri anlatageldiğimiz gibi, 
AB-D Emperyalizmi saldırıda, Rus 
Emperyalizmi savunmadadır. Fakat 
saldırgan AB-D Emperyalizminin her 
başarısı halklara daha fazla zulüm ve 
ölüm getirmektedir, getirecektir. Onun 

bu saldırganlığını durduracak, zıttı-
na-Sosyalizme sıçratacak Sovyetler 
gibi bir devlet gücü; Uluslararası Pro-
letaryanın da bu saldırganlığı durdu-
racak Enternasyonalist bir örgüt gücü 
maalesef yoktur.

Emperyalizm var oldukça savaşlar 
da olacaktır. Ve ne yazık bu savaşlarda 
asıl kurban edilenler başta İşçi Sınıfı 
gelmek üzere emekçi yığınlardır.

Bu verili şartlarda halkların daha 
fazla acı çekmesini sağlayacak olan 
AB-D Emperyalistlerinin yenilgisidir. 
AB-D Emperyalistlerinin her geriletil-
mesi halklar için kazanç olacaktır.

Savaş’ın karşıtı olan Barış ise an-
cak Emperyalizmin karşıtı Sosyaliz-
min dünyada egemen olmasıyla ger-
çekleşecektir.

O zaman Fidel Castro Yoldaş’ın 
dediği gibi; “Tüm insanlık tek bir 
aile gibi kardeşçe” yaşayacaktır.q
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Sağlık Emekçileri Aralık ayından 
beri eylemler yapıyor. Bu eylem-

lerde temel hedef, ücretlerin hayat 
pahalılığı karşısındaki değer kaybının 
az da olsa giderilmesidir. Ülkemizde 
kamu çalışanlarının ücretleri aldat-
macadan ibaret toplu sözleşmeler ile 
belirleniyor görüntüsü veriliyor. Ama 
esas olarak bütçe görüşmelerinde maaş 
artışlarının ne kadar olacağı belirleni-
yor.  Yetkili konfederasyonun yaptığı 
toplu sözleşmeler tam anlamıyla gös-
termelik. 

Sağlık Emekçileri son iki yıldır 
süren Koronavirüs Salgınında çok 
yıprandı. Beş yüzün üzerinde Sağlık 
Emekçisi arkadaşımız Koronavirüs 
salgını nedeniyle hayatını kaybetti. 
Koronavirüs ile en ön safta mücadele 
edip hayatını kaybetmenin bir karşılı-
ğı da yok. Kovid-19 tüm taleplerimize 
rağmen meslek hastalığı kabul edilme-
di. Sağlık Emekçileri bu süreçte yine 
çok sayıda, hasta ve hasta yakını  şid-
deti ile karşılaştılar. AKP iktidarı so-
runlarımıza çözüm getirmek yerine, işi 
idare ederiz anlayışıyla taleplerimizi 
görmezden geldi. Tüm dünya ülkeleri 
içinde Koronavirüs Salgınında açık bir 
başarısızlığa rağmen, başarı destanın-
dan söz edildi. Bıçağın kemiğe dayan-
dığı anda Sağlık Emekçileri de ayağa 
kalkmaya başladı. TTB (Türk Tabip-
leri Birliği), Sendikalar, Aile Hekimi 
Dernekleri eylemler düzenlemeye baş-
ladı. Bu eylemler artık grevler şeklin-
de yapılmaya başlandı. Ülkemizin de 
imza attığı ILO sözleşmeleri gereğince 
grev Kamu Çalışanları için de hak ola-
rak tanımlanıyor. 1990 yılından beri 
ülkemizde kamu emekçileri kezlerce 
grev yaptılar. Sağlık Emekçileri ola-
rak çok sayıda grev yaptık. Grevler ile 
AKP iktidarının, Sağlık Emekçilerinin 
ücretlerinde artış ve çalışma düzeninde 
iyileştirmeler yapmasını bekliyoruz. 

Eylemlerimizdeki temel sorunu-
muz, grevi hak kazanmanın temel 

aracı olarak gören TTB, sendikalar ve 
Aile Hekimi Derneklerinin ortak hare-
ket edememesi. Bu noktada en dene-
yimli örgüt olan TTB üzerine düşeni 
yapmıyor. Merkezde bir araya gele-
meyen örgütler illerde birlikte eylem 
yapıyorlar. Ayrı ayrı alınan grev karar-
ları, bir dağınıklık görüntüsü yaratıyor. 
Öte yandan zaten Sağlık alanındaki en 
çok üyeye sahip olan iki sendika Sağ-
lık Sen ve Türk Sağlık Sen bu grevle-
re katılmıyor. Sağlık Sen 7 Aralık’ta 
tüm yurtta iş bırakmış oldu. Tabanda 
yapılan propaganda “yalnızca doktor 
maaşlarına zam yapılıyor, diğer sağ-
lık çalışanlarına artış yapılmıyor” idi 
. Türk Sağlık Sen de 6 Aralık günü iş 
bırakmış oldu. Sağlık Sen aleni olarak 
iktidarın sendikası; Sağlık Emekçileri-
nin üstünde, idarenin yanında ikinci bir 
baskı aracı durumundaki sarı sendika. 
Türk Sağlık Sen de özellikle son TİS 
görüşmelerinde, Memur Sen’i destek-
lemiş oldu. 

Sağlık Emekçilerinin örgütlü oldu-
ğu Genel Sağlık İş, SES, Birinci Basa-
mak Birlik Dayanışma gibi sendikalar, 
grevlerin esas sahibi olan sendikalar. 
Bizlerin de içinde mücadele ettiğimiz 
Genel Sağlık İş Sendikası son grevler-
de pek çok ilde öne çıkan sendika oldu.

Öbür yandan Aile Hekimi Dernek-
lerinin üst örgütü olan AHEF (Aile 
Hekimi Dernekleri Federasyonu) de iş 
bırakma karaları alıyor. Bu kararlara 
sendikalar da uyuyor. Aile hekimleri 
özellikle ceza yönetmeliğinin geri çe-
kilmesini istiyorlar. Koronavirüs pan-
demisi süresince en ön saflarda müca-
dele eden Aile Hekimliği çalışanları 
ödüllendirileceğine, ceza yönetmeli-
ğiyle cezalandırılıyorlar. 

TTB 15 Aralık ve 8 Şubat günlerin-
de iş bırakma kararı aldı. Yukarıdaki 

sendikalar buna uydu. AHEF 17-18 
Şubat’ta İş bırakma kararı aldı. Genel 
Sağlık İş ve Birinci Basamak Birlik ve 
Dayanışma sendikaları grev kararı ala-
rak bu karara uydu. TTB ve SES destek 
açıklamaları yaptı. Bir de son aylarda 
TTB ve tüm sağlık çalışanlarının üye 
olduğu Sağlık Emekçileri sendikaları-
nın kendi haklarını savunmadıklarını 
öne süren hekim sendikaları da var. 
Bunlar 8 Şubat grevine destek verdiler. 

Grev, özünde Emekçilerin hakla-
rını almak için en önemli araç. Günü-
müzde İşçi Sendikaları bile grev hak-
kını doğru dürüst kullanamıyor. İşçi 
Sınıfının önüne de türlü engeller ko-
nuyor. Kamu emekçileri grev hakkını 
doğru bir şekilde kullanarak haklarını 
alabilir. Yandaş sendikacılık dört başı 
mamur bir grev yapılmasını engelliyor. 
TTB tüm hekimleri birlikte hareket et-
tiremiyor. Sendikalar ulaşabildikleri 
Sağlık Emekçileri kadar etkili olabili-
yorlar. AKP iktidarı, yasal herhangi bir 
engel olmamasına rağmen grev hak-
kını kullanan sağlık emekçisini tehdit 
edebiliyor. Oysa kendi yandaş sendi-
kasına 7 Aralık’ta göstermelik bir grev 
yaptırmıştı. Başhekimler bile grevlere 
destek vermişlerdi. 

Sonuç olarak Sağlık Emekçileri 
hakları için grev yapıyorlar, alanla-
ra çıkıyorlar. Mücadeleyi birleştir-
mek, ortaklaştırmak gerekiyor. Sağ-
lık Emekçilerinin dağınıklığından en 
çok AKP iktidarı yararlanıyor. Sağlık 
Emekçilerine yapılacak ücret artışı 
için bir veriyorum diyor, sonra günde-
me bile getirmiyor. Bir anlamda Sağlık 
Emekçileri ile oyun oynuyor. Sağlık 
Emekçileri bu oyuna dur demek zorun-
da. Bu nedenle, Sağlık Emekçilerinin 
mücadelesini büyütmek ve ortaklaştır-
mak, gerçek bir örgütlülüğe ulaştırmak 
gerekiyor. q

hurbaşkanlığı Makamında oturan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhur-
başkanı seçilebilmek için Kurulunuza 
Noterden Onaylı bir örneğini ibraz et-
mek zorunda olduğu Yükseköğrenim 
Diplomasına gelince, Anayasa ve yasa 
hükümleri, bağımsızlık ve tarafsızlık 
ilkeleri göz ardı edilmektedir” denildi. 

Dilekçede, Türkiye Noterler Birliği-
nin, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur-
başkanı olmak için sunduğu diploması-
nın fotokopisini, aslını görmeden “aslı 
gibidir”” şeklinde onaylayan noter kâti-
bine soruşturma açmayan Notere uyarma 
cezası verdiği hatırlatıldı. Ve normal hu-
kukun egemen olduğu, kanunların işledi-
ği bir ülke olsaydı:

1- YSK’ye sahte bir belge sunul-
duğu için Tayyip Erdoğan hakkında 
YSK tarafından Savcılığa bir suç du-
yurusunda bulunulması,

2-  TBMM tarafından Recep Tay-
yip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığının 
düşürülmesi,

3- Kendisine Halkımızın vergile-
riyle ödenen bütün ödemelerin geri 
alınması için yasal yolların başlatılma-
sı için gerekli girişimlerde bulunulma-
sı gerekirdi.

YSK’ya yaptığımız başvurunun ar-
dından Partimizin Genel Sekreter Yar-
dımcısı ve Ankara İl Başkanı Av. Sait 
Kıran Yoldaş’ın yaptığı açıklamayı ay-
nen yayımlıyoruz:

***
Bildiğiniz gibi yeni seçimlerin gün-

deme geldiği dönemde AKP’giller’in 
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
diploması bir kez daha gündemde. 
2023’te veya erken yapılacak seçimler-
de aday olacağı düşünülen Recep Tayyip 
Erdoğan’ın daha önceki seçimlerinde 
usulüne uygun diplomasının olmadığı 
bütün kamuoyunun bilgisi dâhilinde. Ve 
bu açıkça Türkiye Noterler Birliğinin ka-
rarıyla kayıt altına alınmış durumda. Son 
seçimlerde YSK’ye sunulan diploma ör-
neğinin usulüne uygun olmadığı resmi 
kararla ortada. 

Diploma fotokopisi o dönemde Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın özel kalem mü-
dürünün şoförü tarafından İstanbul’da 

bir notere götürülmüş ve usule aykırı bi-
çimde aslı görülmeden onaylatılmış.  Bu 
çerçevede biz bugüne kadar, 3 defa Yük-
sek Seçim Kuruluna bu usulsüzlüğün gi-
derilmesi, Anayasamızın, yasalarımızın 
emrettiği şekilde bir diploma sunmayan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaş-
kanlığının yok hükmünde olduğunun 
karar altına alınması, daha önce yapılan 
2018 seçimlerinde adaylığının düşürül-
mesi için başvurular yaptık. Başvuruları-
mız YSK tarafından açık yasal hükümler 
ihlal edilerek görmezden gelindi, redde-
dildi. 

Seçimlerin gündeme geldiği bu dö-
nemde, Yüksek Seçim Kuruluna anaya-
sal, yasal sorumluluklarını bir kez daha 
hatırlatıyoruz. AKP’giller’in Genel Baş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yasaları-
mızın aradığı bir şekilde diplomaya sahip 
olmadığı, bunun tespit altına alınmasını 
talep ettik. Yeni yapılacak Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde yeniden aday ol-
ması durumunda, adaylık başvurusunun 
reddedilmesi, aksi halde YSK üyelerinin 
hepsinin tek tek yasal sorumluluklarının 
doğacağını ve bunun gereği için yasala-
ra aykırı davranan kurul üyelerinin yasal 
takibata uğraması için gerekeni yapaca-
ğımızı belirttik, ihtar amaçlı dilekçemizi 
verdik. 

AKP’giller’in hukuk bürolarına dö-
nüştürülmüş bu kurumlardan bir bek-
lentimiz yok. Ama bir kez daha yasal 
sorumluluklarını hatırlatmak, birilerinin 
yaptığı gibi yarın öbür gün bizi kandır-
dılardı, biz bunu bilmiyorduk dememe-
leri için 4’üncü kez YSK’ye başvuruda 
bulunduk.  Bunun da takipçisi olmaya 
devam edeceğiz. 

Her türlü yasadışılıklara, kanunsuz-
luklara, hukuksuzluklara karşı Halkın 
Kurtuluş Partisi halkımızın çıkarları için, 
ülkemizin çıkarları için mücadele etme-
ye devam edecek. Bu uğurda Usta’mız 
Hikmet Kıvılcımlı’nın dediği gibi “Va-
tan aşkını söylemekten korkar hale 
gelmektense ölmek yeğdir” bakış açı-
sıyla mücadele ediyoruz, mücadeleye 
devam edeceğiz.

1 Mart 2022

HKP Genel Merkezi

Tayyip höykürüyor:
“Ekonominin hâkimi benim, 

ben!” diye.
“Türkiye dünyadaki 10. büyük 

ekonomi olacak”, diye.
“Ülkede kriz yok”, diyor. “Ücretle-

re yaptığımız zamlar yeterlidir”, diyor.
Diyor oğlu diyor… da gerçek ne?
Ekonominin haline bakınca bunda 

höykürülecek ve övünülecek ne var, 
anlamak mümkün olmuyor.

Soralım o zaman:
“Dalaman Havalimanı’nın yüzde 

60’ı” niye “satıldı”?
17 Şubat tarihli habere göre: “YDA 

Grup, Dalaman Havalimanı’nın im-
tiyaz haklarının yüzde 60’ını 140 
milyon euro karşılığında Ferrovial’e 
bırakmak için anlaşma imzaladı.

“Dalaman Havalimanı’nın işlet-
me hakkına sahip olan YDA Hava-
limanı Yatırım ve İşletme AŞ’nin, 
İspanyol Ferrovial’a kısmi satışı ile 
ilgili hisse satış sözleşmesi imzalan-
dı. İşlemde ÜNLÜ&Co satıcı taraf 
danışmanlığını üstlendi.

“Bloomberg HT’nin aktardığı ha-
bere göre, anlaşmanın 2022’nin ilk 
çeyreğinde tamamlanması bekleni-
yor. İmtiyaz hakları 2042’nin sonu-
na kadar havalimanının işletilmesi-
ni kapsıyor.” (https://tr.sputniknews.
com/20220217/dalaman-havalimani-
nin-yuzde-60i-satildi-1053953353.html)

Soralım o zaman:
“Türkiye’nin bir markası daha” 

niye “yabancıların oldu!” Niye “Ba-
tan geminin malları gibi alıyorlar” 
şirketlerimizi?

2 Şubat tarihli habere göre: “Türk 
Lirası’nın dolar ve euro başta olmak 
üzere tüm döviz kurları karşısında 
tarihi değer kaybı yaşamasının ar-
dından yabancı devlerin de iştahı 

kabardı. 1948 yılında kurulan Om-
san, dünya devi Schindler Group ta-
rafından satın alındı.” (https://www.
yenicaggazetesi.com.tr/batan-gemi-
nin-mallari-gibi-aliyorlar-turkiye-
nin-bir-markasi-daha-yabancilarin-ol-
du-505909h.htm)

Soralım o zaman:
“Türkiye’nin bir markası daha” 

neden “sudan ucuza yabancıların 
oldu”? Neden “Kapış kapış gidiyor 
her şey”imiz?

Soralım o zaman:
“Türkiye markası Graniser” 

neden “sudan ucuza yabancıların 
oldu”? Neden “Ülkeyi bit pazarına 
çevirdiler”?

“Türk seramik karo pazarının 
önde gelen oyuncularından biri olan 
İzmirli Graniser’i dünyanın en eski 
halı ve karo seramik üreticilerinden 
biri olan Londra merkezli Victo-
ria PLC satın aldı. Rekabet Kuru-
mu’nun da vize vermesiyle Gra-
niser’in tamamı Victoria PLC’nin 
oldu.” (https://www.yenicaggazetesi.
com.tr/turkiye-markasi-graniser-su-
dan-ucuza-yabancilarin-oldu-ulke-
yi-bit-pazarina-cevirdiler--502004h.
htm)

Soralım o zaman:
“(…) şeker niye zamlandı”? Ne-

den “Şeker Fabrikaları’na ait 9 yer 
daha satıldı”?

“Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 
Sümer Holding, Türkiye Şeker Fab-
rikaları ve Hazine’ye ait 14 taşın-
mazın daha satıldığı ortaya çıktı.”  
(https://www.yenicaggazetesi.com.
tr/seker-fabrikalarina-ait-9-yer-da-
ha-satildi-sonra-seker-niye-zamlan-
di-496249h.htm)

Soralım o zaman:
Niye “Bodrum Bitez’de 19 dö-

nüm kamu arazisi satıldı”? Neden 
“Sudan ucuza gitti”?
“AKP, özelleştirmeyle kamu ku-
rum ve kuruluşlarına ait olan arsa 
ve arazileri satmaya devam ediyor. 
Türkiye’nin en değerli cennet koy-
larından Bodrum Bitez’deki 18 bin 
847 metrekare kamu arsası, özelleş-
tirme yoluyla satıldı.” (https://www.
yenicaggazetesi.com.tr/cumhurbaska-
ni-erdogan-imzaladi-bodrum-bitez-
de-19-donum-kamu-arazisi-satildi-su-
dan-ucuza-gitti--496246h.htm)

Soralım o zaman:
“Yabancılar Türkiye’den” niye 

“kapış kapış” konut “satın aldı”?
“Türkiye İstatistik Kurumu, 

2021 yılı konut satış istatistiklerini 
açıkladı. Anadolu Ajansı’nın haberi-
ne göre en çok dikkat çeken bölüm 
yabancılara yapılan satışlar oldu. 
2021’de yabancılara satış oranı bir 
önceki yıla göre yüzde 43,5 oranında 
artış gerçekleşti.

Yabancılar Türkiye’den kapış 
kapış kapış konut satın aldı. TÜİK 
bu veriyi saklayamadı.” https://www.
yenicaggazetesi.com.tr/yabancilar-tur-
kiyeden-kapis-kapis-kapis-konut-sa-
tin-aldi-tuik-bu-veriyi-saklayama-
di-500055h.htm)

Önce haberi okuyalım:
 “Pandemiden kaynaklı konjonk-

türel bir sorun olduğunu söyleyen 
[AKP Grup Başkanvekili Bülent] Tu-
ran, “Dünyada her ülkede benzer 
krizler var az veya çok. Çok güçlü 
ekonomilerde daha az hasar var” 
diye konuştu.

“(…) Turan şu ifadelerle devam 
etti: (…) Şu an krizimiz var kabul 
ediyorum. Bir problemimiz var ka-
bul ediyorum. Bu bedeli beraber ta-
şıyacağız milletimizle.”

Soralım o zaman:
“Çok güçlü ekonomilerde daha az 

hasar var”sa madem “Dünyanın 10. 
büyük ekonomisi olan Türkiye ekono-
misi neden “kırılgan”?

Soralım o zaman:
Neden “şu an krizimiz var”?
Soralım o zaman:
Neden “bedeli beraber taşıyaca-

ğız” sizinle?
“Ekonominin hâkimi benim ben”se 

eğer, niye böyle olsun?..
Madem her şey güllük gülistanlık 

da bunlar niye oluyor?..
Niye satılıyor Kamu Mallarımız 

elde avuçta kalmamacasına? Niye sa-
tılıyor yerli şirketler?

Niye yabancı Parababaları şirketle-
ri tüm ülkeyi satın alıyor?

Soralım o zaman…
Sormayalım artık! Yeter!
Bu AKP’giller ve Reisinden aldı-

ğımız ve alacağımız cevap belli: Dış 
güçler vb…

Kendileri sütten çıkmış ak kaşık.
Hadi canım sen de!
Siz Kaçak Saray’larda sefalar sü-

rün, vurgun üstüne vurgun vurup 7 sü-
lalenizi de değil 77 sülalenizi Karunlar 
gibi yaşatacak vurgunlar vurun, vatanı 
parsel parsel satın, bir eliniz yağda bir 
eliniz balda yaşayın, adamlarınıza 1 
değil, 5 değil, 10-15 maaş verin, yan-
daş 5’li Çetenize milyarlarca dolar ak-

tarın ve onlardan komisyonunuzu alın, 
sonra da “bedeli beraber taşıya”lım, 
beraber ödeyelim öyle mi?..

Bunca can dayanmaz zam, yoksul-
luk, işsizlik, pahalılık Cehenneminde 
yak kavur halkımızı sonra da “bedeli 
beraber taşıya”lım öyle mi?

Yağma yok!
Siz, Antika Tefeci-Bezirgân Ser-

maye Sınıfının siyasi plandaki tem-
silcilerisiniz. Siz, sadece alıp satmayı, 
aracılık etmeyi ve bu aracılıktan vur-
gun vurmayı bilirsiniz. Bildiğiniz baş-
ka bir şey de yok, olmaz da zaten.

Sizde zerre kadar Halk ve Vatan 
sevgisi olsa bunların hiçbirisini yap-
mazsınız. Ama siz Halk ve Vatan düş-
manısınız. ABD-AB Emperyalistleri-
nin uşaklarısınız.

Allah size muhtaç etmesin.
Ama bu devran böyle gitmez. Vur-

gun düzeni hep böyle sürmez. Yolun 
sonu görünür biter bir gün. Ve sorarlar 
bir gün sorarlar, bu yaptıklarınızın he-
sabını.

Hesap vermeden geçip gitmek yok. 
Er ya da geç çelik bilezikle tanışacak-
sınız!

Bunu da böyle bilin! q
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Ekonominin hâkiminin, 
ülkeyi getirdiği noktaya bakın!

Sağlık Emekçileri Grevde…
HKP’den:

Partimizden YSK’ye Başvuru:
“Tayyip Erdoğan’ın 

Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu kabul etme”

M. Gürdal Çıngı

Baştarafı sayfa 1’de

Prof. Dr. Ercan 
Küçükosmanoğlu
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Taliban’ı, IŞİD’i, El Kaide’yi ve 
benzeri Ortaçağcı terör örgütlerini, 
İslam Ülkelerinin başına siz bela et-
tiniz... Ve tabiî Tayyipgiller gibi Or-
taçağcı, siyasi parti görünümündeki 
çıkar amaçlı suç örgütünü de imal edip 
Türkiye’nin başına siz çöktürdünüz. 

Kısmen de olsa Laik olan Cumhu-
riyet’i ona siz yıktırdınız. 

BOP Haritasını siz yaptınız ve Or-
tadoğu’da adım adım bunu hayata siz 
geçiriyorsunuz. 

Yugoslavya’yı yedi parçaya bölen 
ve bunu yapabilmek için de yüz binler-

ce insanı katleden de sizsiniz...
Siz, gün gelecek, İnsanlığa karşı iş-

lemiş ve halen de işlemekte olduğunuz 
bu suçlarınızdan dolayı Nürnberg ben-
zeri bir mahkemenin karşısına çıkarı-
lacaksınız...

Ey Emperyalist Çakallar!..
Ne oldu?
Rusya’yı dişiniz kesmedi, değil 

mi?
Alçak, kalleş ve sinsisiniz...
Önce kışkırttınız Ukrayna’yı, si-

zin yanınızdayız, yalnız değilsiniz, fi-
lan diye. Fakat Rusya kararlı ve atak 
bir tavır koyup halkının kendi yanlısı 
olan Donbas bölgesini ve burada yer 

alan iki Cumhuriyeti, Donetsk ve Lu-
hansk’ı askeri şemsiyesi altına alınca, 
yani buraya bir askeri harekât düzen-
leyince, eliniz ayağınız tutmaz oldu...

Hani savaş çıkartırdınız Rusya 
bunu yaparsa? 

Yaptı işte, hadi davranın maçanız 
yiyorsa... Yemez, değil mi?

Söyleyin bakalım, bir iki gakgukun 
dışında ne yapabildiniz ve bundan son-
ra ne yapabileceksiniz?

Hiç...
Sizin gücünüz ancak Yugoslavya, 

Irak, Suriye ve benzeri gibi zayıf dev-
letlere yeter. Onlar karşısında ejderha 
kesilirsiniz... Tıpkı korkak ve zalim 
hayvan düşmanlarının zavallı, çaresiz 

durumdaki sokak hayvanlarına ve güç-
süz hayvanseverlere güç yetirebildik-
leri gibi... Kadın ve çocuk tacizcileri-
nin, katillerinin ise kadın ve çocuklara 
güç yetirebildikleri gibi...

Yettiniz ülen, yettiniz gayrı! De-
folun gidin! Ukrayna’dan da, Kara-
deniz’den de, Ortadoğu’dan da, Asya, 
Afrika ve Latin Amerika’dan da!

Ey ABD!
Sen ve müttefiklerin de, patronu 

olduğun kanlı, saldırgan savaş örgütü 
NATO’n da Tarihin lanetli sayfalarında 
yer alacaksınız...

Dünya Halkları, İnsanlık sizi la-
netle ve tiksintiyle ağzına alacak... 
İnsanlığın yüzkarasısınız. Baştan aya-
ğa kötülüğe bürünmüşsünüz. Kötülük 
abidesisiniz...

Ar damarınız çatlamış sizin. Utan-
mayı arlanmayı da bilmiyorsunuz...

Sizin tapındığınız bir tek Tanrı var: 
Para Tanrısı... Odur sizi kötülüğe dö-
nüştüren, hak hukuk, vicdan merhamet 
bilmez, tanımaz Dördüncü Tür yaratık-
lar haline getiren...

Yenileceksiniz!..
Sonunuz kesinkes gelecek...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

24 Şubat 2022 

Yüksek Seçim Kuruluna, Türki-
ye Noterler Birliğine ve bütün 

Noterlere açık, kesin, net uyarı ve 
ihtarımızdır!

Buralarda görevli olan zevat; 
Kanunsuzluk yapmayın. Görevi-
nizin, oturduğunuz makamın size 
yüklediği sorumluluğa uygun dav-
ranın...

Bakın, hepiniz Hukuk tahsil et-
miş insanlarsınız. Hukukun temel 
kurallarından biri, kanunların lafzı-
na ve ruhuna uygun hareket etmek, 
o yönde hükümler oluşturmak-ka-
rarlar vermektir...

Bu kurumlardaki görevli zevat!
Hepiniz adınız gibi ya da iki artı 

iki dört ederce bilmektesiniz ki Ka-
çak Saray’da mukim Tayyip nam 
Hafız’ın Yüksekokul okumuşluğu, 
dolayısıyla da diploması yoktur...

Onun bitirdiği en yüksek okul Fa-
tih’teki “İstanbul İmam Hatip Lisesi”-
dir. Onu da Kur’an ve Arapça dersleri-
ni bütünleme-ikmal sınavlarından acı-
yıp geçirilerek... Bunun dışında hiçbir 
eğitim kurumuna gitmemiştir, kaydı 
küreği yoktur. Dolayısıyla da Yükse-
kokul öğrenimi ve diploması yoktur. 
Neyse, konu herkesçe bilindiği için 
uzatmayalım...

Bundan önce Tayyip şoförünü gön-
derip uydurulmuş-sahtenin sahtesi bir 
“fotokopi”yi, İstanbul 15’inci Noteri-
ne götürtüp oradan bir diploma örneği 

almıştı. Noter; “diplomanın aslını gör-
düm ve o asla uygun olarak bu örneği 
çıkarıp, imzalayıp, mühürleyip size 
gönderiyorum ve veriyorum”, diye 
yazıp bu sahte, geçersiz diploma örne-
ğini-suretini Tayyip’in şoförüne ver-
mişti. Tayyip de ondan aldığı bu sahte 
belgeyle YSK’ye CB adaylığı başvu-
rusunda bulunmuştu. YSK de bunu 
alıp geçerli-meşru saymış ve Tayyip’in 
adaylığını ilan etmişti...

Bir namuslu bilim insanı bu sah-
tekârlığı açık edince de Türkiye No-
terler Birliği, İstanbul 15’inci Noterine 
sadece bir uyarı cezası vermekle yetin-
mişti. YSK ise; “Ben gerekli evrakları 
aldım, kararımı ilan ettim, kararlarım 
kesindir”, diyerek bu sahteciliğe “suç 
ortaklığı” etmişti. 

Böylece Tayyip aday olmuş, “Al-
lah’la aldat”tığı cahil ve yoksul kitle-
lerin oyunu alarak, tabiî daha bir yığın 
kanunsuzluk da yaparak, CB koltuğu-
na oturmuştu. 

O zaman tüm bu kurumlar açık ve 
net biçimde suç işlemişler, makamları-
nın kendilerine yüklediği sorumlulu-
ğun gereğini yerine getirmemişler ve 
Tayyip ve avanesi ile suç ortaklığına 
girmişlerdi. 

O suçlarının hesabı zaten sorula-
cak bunların tamamından. Fakat aynı 
suçu hâlâ işlemeye devam ederlerse 
suçları ve bunlara karşılık olan cezalar 
katmerlenir... Yıllar boyu cezaevi yolu 

onlara görünür...
El birliğiyle suça battınız. 84 mil-

yonluk Türkiye Halkını ahmak hatta 
eşek yerine koydunuz.

Başta Anayasa olmak üzere yığın-
la yasayı ihlal ettiniz ve bir Diploma 
Sahtekârı’nı Türkiye’nin başına bela 
ettiniz. 

Bu mücrim, AKP’giller’iyle bir-
likte Laik Cumhuriyet’i tarumar etti. 
Onun yerine “Ortaçağcı Din Devleti” 
inşa etti. Yargıyı bütünüyle esir alıp 
onu bir operasyon silahı olarak muha-
liflerine karşı kullanmaya başladı. Ve 
binbir suç işledi. Vatan Satıcılık dahil... 
Ege’deki 20 Ada’mızı ve Mavi Vatan’ı 
sattı Yunanistan ve Batılı Emperyalist 
Haydutlara, Siyonist İsrail’e. 

Biz Tayyipgiller’in işlediği binbir 
suçun hesabını soracağız. Tarafsız ve 
Bağımsız, emri sadece yasalardan ve 
vicdanından alan gerçek Savcı ve Yar-
gıçların oluşturduğu mahkemelerde 

hesaba çekilecek onlar... Bundan ka-
çışları yok...

Bu diploma sahteciliklerinin de he-
sabı sorulacak onlardan...

Görevini ve kanunları hiçe saya-
rak onlarla suç ortaklığına giren yargı 
mensuplarından da hesap sorulacaktır. 
Görevlerini kötüye kullanan bu vatan-
daşlar da hesap vermekten kaçamaya-
caklardır...

İsmail Rüştü Cirit’ten ve Tufan 
Algan’dan başlanacak bu hesap sorma 
işine...

ABD’nin organizasyonuyla Tay-
yip’le sinsice işbirliğine girerek İblisçe 
işler çeviren Deniz Baykal da hesap 
verecek...

2008’deki AKP Kapatma Dava-
sı’nda, hem bu partinin “Laikliğe karşı 
eylemlerin odağı olduğu” tespitinde 
bulunup hem de onu kapatıp yönetici-
lerine 5 yıl siyaset yasağı getirmeyen, 
AKP’yi tırışkadan bir para cezasıyla 
cezalandırmayı yeterli gören Anayasa 
Mahkemesi üyeleri de hesap verecek, 
suç ortaklığına girmiş olmaktan. 

O dönemde AKP’yi koruyup kolla-
yan ve kapatılmaktan kurtaran, zama-
nın AYM Başkanı Haşim Kılıç da tabiî 
ki hesap verecek. 

H. Kılıç şimdilerdeyse Tayyipgiller 
için; “Ahlâkı da, adaleti de bitirdiler”, 
diyerek günah çıkarmaktadır. 

Çay Toplayıcılar da hesap vere-
cek...

Ve de bizim Tayyipgiller hakkında 
yaptığımız, sayısı 250’ye yaklaşan Suç 
Duyurularımıza -dosyalarımızın tama-
mının içi, suçun tüm unsurlarını apaçık 
biçimde ortaya koyan maddi delillerle 
dolu olmasına rağmen- “Takipsizlik” 

kararı veren Savcılar da mücrimlerle 
işbirliğine girerek görevlerini kötüye 
kullandıkları için hesap verecekler...

Özetçe; Suçlular için kaçış, kurtu-
luş yok. Kesinkes Çelik Bilezikle tanı-
şacaklar.

Ha, şunu da belirtmiş olalım ki, 
bunların tamamı bugünkü TCK Yasa-
ları hükümlerince cezalandırılacaklar-
dır. 

Tayyipgiller akıldaneleri, Mecliste-
ki Amerikancı Burjuva Muhalefet cid-
di ciddi tartışıyor, Kayıkçı Dövüşü ba-
bından; “Tayyip yeniden yani üçüncü 
kez aday olabilir mi?”, diye. Tayyip’in 
“Meclis Başkanı” Mustafa Şentop, ola-
bilir, hatta iki kez daha olabilir, diyor. 

Yeni CHP’nin başına ABD eliyle 
çöktürülmüş TESEV’ci, Sorosçu Ke-
mal Efendi, partisinden kimseye danış-
madan; “Olmasında bizce bir mahsur 
yok”, diyor.

Amerikancı Medya da aynı havada 
tartışıyor konuyu...

Ve kimse Diplomayı sormuyor, 
Tayyip’in Diplomasızlığını ağzına al-
mıyor...

Bre düzenbazlar, Tayyip zaten hiç 
aday olamazdı. Anayasanın 101’inci 
maddesi açık: Yüksekokul diploman 
yoksa adaylığın da yoktur. 

Tayyip, 1994’ten beri hep sahte 
diplomalar kullanmıştır. Bu nedenle de 
işgal ettiği tüm makamlardaki varlığı 
gayrimeşrudur. Attığı bütün imzalar da 
yok hükmündedir, çöp hükmündedir. 

Eninde sonunda hesaba çekilecek-
ler. Bütün suç ortaklarıyla birlikte... 
Dünyada görülecek bu hesap...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
21 Şubat 2022 

Bilindiği gibi, yapılan yargılama 
sonucunda 9 bin 803 yıl 6 ay 

ceza alan Adnan Oktar’ın lideri oldu-
ğu silahlı terör örgütü ile işbirliği ve 
iltisaklı oldukları ve yardım yataklık 
yaptıklarına dair çeşitli Yazar ve Gaze-
tecilerin yaptıkları açıklamalar ve Ha-
kan Erol’un “Turnike” adlı Kitabında 
belirtilen olaylara dayanarak;

Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Ka-
lın, Süleyman Soylu, Derya Yanık, 
Ziya Selçuk, Binali Yıldırım, Ahmet 
Burak Dağlıoğlu, İ.Melih Gökçek, 
Mehmet Özhaseki, Süleyman Kara-
man, Ayşegül Esra Atik, Rahmi Genç, 
Mustafa Karahasanoğlu hakkında 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 
(03.10.2021) tarihinde Suç Duyuru-
su’nda bulunulan dilekçe ile başvurul-
muş ve bu kişiler hakkında soruşturma 
yapılması talep edilmiştir.

Ancak ne yazık ki Cumhuriyet Sav-
cılığı açık kaynaklardan, kitaplardan, 
gazetecilerin, yazarların açıkladığı 
belgelerden ve hatta şüpheli şahısların 
Terör Örgütü Yöneticileriyle birlikte 
çekilmiş fotoğraflarından, gerektiğinde 
kitap sayfa numaraları dahi gösterilen 

çok somut bilgi ve belgeleri yok saya-
rak,  “Soruşturmaya Yer Yok Kararı 
(SYOK)” vermiştir.

SYOK’ın akabinde de verilen di-
lekçede Cumhurbaşkanına ve Kamu 
Görevlilerine Hakaret suçu işlenmiştir 
gerekçesiyle Genel Başkan’ımız hak-
kında soruşturma açılmıştır.

Bu soruşturma 40 gün içerisinde 
açılan 8 soruşturmanın 6’ncısıdır.

Bildiğimiz gibi, Cumhurbaşkanına 
Hakaret suçlamasıyla bugüne kadar 6 
ayrı dava açılmış, bunların 4’ü sonuç-
lanmış ve kendisine toplam 7 yıl 7 ay 
22 gün hapis cezası verilmiştir.

Genel Başkan’ımız soruşturmayı 
yürüten Basın Savcısına verdiği ifade-
de, daha doğrusu yaptığı yargılamada 
özetçe:

“Böyle bir soruşturma açılamaz. 
Çünkü Ülkemizde Anayasamıza göre 
göreve gelmiş bir CB yoktur. CB ola-
bilmek için diğer şartların yanında ki-
şinin 4 yıllık bir Üniversite Diploması 
olmazsa olmaz şartı vardır. Oysa RTE 
bırakalım Üniversite Diplomasını, 
normal Lise Diploması dahi göstere-
memiştir bugüne kadar. Yalnızca Fatih 
İstanbul İmam Hatip Lisesi Diploması 
vardır.

“Mezun olduğunu İddia ettiği Mar-
mara Üniversitesinden, askerlik yap-
tığı MSB Askere Alma Dairesinden, 
yine fark derslerini verdim diyerek 
mezun olduğunu iddia ettiği Eyüp Li-
sesinden, TBMM’den ve hatta İmamın 
oğlunun Başkanlığını yaptığı İBB den 
Diplomasının tarafımıza verilmesini 
talep eden dilekçelerimize ya cevap 
verilmeyerek ya da “Kişisel Bilgiler”, 
“Özel Hayatın Gizliliği” gerekçeleriy-
le herhangi bir diploma örneği gösteri-
lememiştir.

“Ayrıca İstanbul 15’inci Noterliği-
ne, Noterler Birliği tarafından bir ceza 
verilmiştir. Bu ceza 15’inci Noter ya-
sadışı bir işlem yaptığı için verilmiştir. 
Şöyle ki, RTE’nin Şoförü, RTE’nin 

Diploması diyerek bir fotokopi getir-
miş, Noter Kâtibi de buna dayanarak 
“Aslı Gibidir “ diyerek onaylı bir bel-
ge vermiştir. Yani Resmi Evrakta Sah-
tecilik yapılmıştır. RTE işte bu sahte 
evrakla Cumhur Başkanlığı adaylığına 
başvurmuştur.

“Bu konuda da YSK’ye başvur-
muştur Partimiz. “RTE’nin adaylığı 
geçersizdir ve Resmi Evrakta Sahte-
cilik ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçu 
işlendiği için hakkında gerekli Yasal 
işlem yapılmalıdır” denmiştir. Ama ne 
yazık ki YSK de “belgeler onaylan-
mıştır yapılacak işlem yoktur ve be-
nim kararlarım kesindir”, demiştir. Ve 
işte tüm bu nedenlerle bugün Ülkede 
Meşru, Yasal bir CB yoktur. Olmayan 
bir CB’ye karşı da bir suç yoktur. Suç 
olmadığı için de yargılama yapılması 
mümkün değildir, demiştir.

Genel Başkan’ımız;
“Bu kadar bilgi, belge ve fotoğrafla 

kanıtlanmış bir suç duyurusu dilekçesi 
verdiğimiz için bize teşekkür edilece-
ğine, bizi hapis cezasına çarptırmak 
için hakkımızda soruşturma başlatmış-
tır.

“Neden?
“Çünkü bugün Yargı Mekanizması 

AKP’nin Hukuk Bürolarına dönüş-
türülmüştür. Ve ne yazık ki Hâkimler 
ve Savcılar ya angajedir ya da esir 

alınmıştır. Tüm bu nedenlerle de bu 
soruşturma Yasal ve Meşru değildir”, 
diyerek savunma değil yargılamasını 
gerçekleştirmiştir.

Genel Başkan’ımızın soruşturma-
sına katılan üç Avukat arkadaşımız da 
Soruşturmanın hukuki boyutunu Ana-
yasa, TCK, AİHM kararları ve en son 
AİHM kararı olan Türkiye Vedat Şorli 
Kararı’nı, Noterler Birliği Kararını vb. 
kararları dosyaya konulmak üzere Sav-
cıya sunmuşlardır.

Avukatlarımız ayrıca,  verilen suç 
duyurusu dilekçesinin Anayasanın 
36’ncı, TCK’nin128’inci, AİHS’nin 
10’uncu maddelerine göre Dilekçe 
Hakkının, İddia ve Savunma Hakkının 
Dokunulmazlığı ve Düşünce ve İfade 
Özgürlüğü gereğince Müvekkil Genel 
Başkan hakkında takipsizlik kararı ve-
rilerek dosyanın kapatılmasını talep 
etmişlerdir.

AKP’giller ve onların Hukuk Bü-
rolarına dönüşmüş yargısı, ne yapar-
larsa yapsınlar Genel Başkan’ımızı ve 
Partimizi korkutamayacak, sindireme-
yecek, yıldıramayacak ve gerçekleri 
söylemekten vazgeçiremeyeceklerdir.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10.02.2020

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

Kaşar Emperyalist Çakallar,
Putin Ukrayna’da alayınıza diz çöktürdü!

Diploması sahtedir…
Taşıdığı sıfatlar da, attığı imzalar da

bu nedenle yok hükmündedir…

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı
Nurullah Efe hakkında 40 günde 8 Soruşturma

Nurullah Ankut

Nurullah Ankut

Baştarafı sayfa 1’de
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İşte bunları bilmedikleri için peş 
peşe başlattıkları soruşturmalarla, aç-
tıkları davalarla Genel Başkan’ımızı 
yıldırmaya çalışıyorlar.

Kamuoyunun bildiği gibi Genel 
Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe 
hakkında, kendisinin kaleme aldığı 
“Kanunsuzlar 2” ve “Kanunsuzlar 
3” isimli kitaplarında  “Cumhurbaş-
kanına hakaret” edildiği iddiasıyla 
dava açılmıştı. Bu düzmece davada 
AKP’giller Yargısı Genel Başkan’ı-
mıza 4 yıl 8 ay hapis cezası vermişti. 
Verilen bu ceza sonrası bir hukuk gara-
betine imza atılarak söz konusu cezay-
la sonuçlanan davada Genel Başkan’ı-
mızın yaptığı savunmadan dolayı bir 
dava daha açılmıştı. Bununla da yetin-
meyen AKP’giller, aynı davada Genel 
Başkan’ımızın Adliye önünde yaptığı 
açıklamadan dolayı bir dava daha aç-
mıştı. Bu iki davanın birleştirilmesiyle 
açılan yeni davanın ikinci duruşması, 
bugün Çağlayan Adliyesi 48’inci Asli-
ye Ceza Mahkemesinde yapıldı.

AKP’giller, Genel Başkan’ımız ve 
Partimize yönelik korkularını fiili bir 
şekilde göstererek duruşma salonunun 
önüne barikat kurdu ve çevik kuvvet 
getirdi. Duruşma Hâkimi, bir hukuk-
suzluğa daha imza atarak salona izle-
yici aldırmadı. Duruşmaya, Genel Baş-
kan’ımızla birlikte Parti Avukatlarımız 
Azime Ayça Okur, Pınar Akbina, Fet-
tah Ayhan Erkan, Ali Serdar Çıngı, Ta-
cettin Çolak, Sait Kıran, Doğan Erkan 
ve Doğan Zafer Çıngı katıldı. Çıkar 
amaçlı organize suç örgütü AKP’gil-
ler’in savunmanlığını üstlenen kişiler 
ise duruşmaya katılmadılar.

Duruşmanın başlangıcında Hâki-
min, Genel Başkan’ımıza “Sen” diye 
hitap etmesi üzerine Genel Başkan’ı-
mız; “Madem ki sen Keşanlı dili ile 
konuşuyorsun ben de sana sen diye 
hitap edeceğim” diye karşılık verdi. 
Duruşmanın devamında Savcı, savun-
masını, daha doğrusu AKP’giller yar-
gılamasını yapan Genel Başkan’ımızın 
sözünü kesmeye yeltendi.  Bunun üze-
rine Genel Başkan’ımız Savcıya; “Siz 
burada Tiyatro oynatıyorsunuz, 
yargılama yapmıyorsunuz!” diye 
yanıt verdi. Hâkimin; Genel Başkan’ı-
mızın sorgusunu yarıda keserek Ceza 
Muhakemesi Kanuna aykırı şekilde 
Esas Hakkında Savunmasını istemesi 
üzerine Genel Başkan’ımız ve Parti 
Avukatlarımız, yargılama kisvesi al-
tındaki tiyatro oyununa ortak olmaya-
caklarını belirterek Duruşma Salonunu 
terk ettiler.

AKP’giller’in hukuk bürolarına 
dönüşmüş olan mahkeme, Genel Baş-
kan’ımıza 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası 
verdi. Hâkim ayrıca, Genel Başkan’ı-
mızın savunmasında “suç unsuru ta-
şıyan beyanlarda bulunduğu” iddia-
sıyla suç duyurusunda bulunulmasına 
karar verdi. Kararı Genel Başkan’ımı-
zın ve avukatlarımızın yüzüne okuya-
mayan Hâkim, duruşma zaptını saatler 
sonra UYAP sistemine yükledi.

Duruşmanın ardından HKP Genel 
Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Ço-
lak, 48’inci Adliye Ceza Mahkemesi 
salonu önünde kısa bir açıklama yaptı. 
Çolak şu ifadelere yer verdi:

“Ekim ayındaki duruşmada Yar-
gıcın tavrı, ihsas-ı rey kapsamındaki 
tavrı belliydi. 

“Duruşmaya ara verip bize de 

kumpas kurarak duruşmadan çekti 
gitti. Şu anda da müvekkilimiz Nu-
rullah (Ankut) Efe’nin kendisine 
yöneltilen suçlamalar karşısında so-
mut, belgeli savunmalarına sürekli 
Savcı ve Yargıç itiraz etti. Sürekli 
savunmayı kesmek istediler. 

“Zaten buraya girerken de bu 
polis memurlarının, bu bariyerle-
rin burada olması da yargılamadaki 
aleniliği ortadan kaldırdığı gibi şim-
di bile dayanamayıp, bakın, açıkla-
ma yapmamıza izin vermeyerek bu 
hukuksuzlukları süreklileştirmek 
istiyorlar.

“Biz yargıca şunu dedik; ‘Savun-
ma hakkı dokunulmazdır, kutsaldır. 
Müvekkilimizin savunmasını ta-
mamlaması gerekir. Bunun dışında 
nasıl bir savunma istiyorsanız, hu-
kuki usül değişmiş ise buyurun onu 
çizin, ona göre yapalım’ 

“Dolayısıyla burada açıkça mah-
kemenin vereceği karar belli olmuş-
tur. Müvekkilin savunma yapması-
nın da hiçbir anlamı kalmamıştır. 
Bu nedenle duruşmayı terk ediyo-
ruz. Burada bağımsız adalet, taraf-
sız yargı söz konusu değildir. Kaldı 
ki daha önceki celselerde mahkeme-
ye de sunduk. Adalet Bakanı sürekli 
bu dosyayı takip ediyor. Mahkeme 
de bu dosyayla ilgili sürekli Adalet 
Bakanına bilgi veriyor. Adalet Baka-
nının takibi altındaki bir dosya hak-
kında, bir hâkimin bağımsız karar 
vermesi de mümkün değildir. Bu-
günkü duruşmada maalesef bunları 
yaşadık. Tarih, Genel Başkan’ımızı 
beraat ettirmiştir. Buradaki verile-
cek cezanın hiçbir kıymeti harbiyesi 
yoktur.”

Duruşmanın ardından Genel Baş-
kan’ımız ve Parti Avukatlarımız, Yol-
daşlarımızın da katılımıyla Çağlayan 
Adliyesi önünde bir basın açıklaması 
yaptılar.

Genel Başkan’ımızın yaptığı açık-
lamayı aynen yayımlıyoruz:

***
Sevgi ve saygıdeğer Yoldaşlarım;
Türkiye’de artık, tıpkı Nazi Alman-

yası’nda olduğu gibi, “İkili Devlet” var.
Biri; çökertilmiş, enkaz haline ge-

tirilmiş; Kuvayimilliyeciliğin, Birinci 
Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mı-
zın zaferi üzerine inşa edilmiş Laik 
Cumhuriyet. Bugün enkaza döndürül-
müş durumdadır. Enkaz yığını haline 
getirilmiş durumdadır. 

Öbürü de Kaçak Saraylı Reis’in 
Din Devletidir, adım adım oluşturduğu 
Din Devleti...

Artık bu adliyeler, Türkiye Cum-
huriyeti Devleti adına yargılamalar 
yapmıyor. Kaçak Saray’ın bir uzantısı 
olarak, hepsi de onun askerleri olarak, 
yüzlerine de söylediğimiz gibi, onun 
cübbe giyinmiş askerleri olarak, bir 

Kaçak Saray’ın emrine girmiş operas-
yon silahı olarak görev yapıyorlar, ar-
kadaşlar. 

Zaten dikkat ederseniz, Kaçak 
Saraylı Hafız son kararnamelerinde 
şu imzayı kullanıyor: “Türkiye Cum-
hurbaşkanı”... “Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı”, demiyor, “Türkiye 
Cumhurbaşkanı”, diyor. Yarın, bir süre 
daha yuvalandıktan sonra, “Türkiye 
İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı”, 
diyecek. Onun zeminini hazırlıyor ve 
adım adım, yıktığı Laik Cumhuriyet’in 
tuğlalarından aşırarak kendi Ortaçağcı 
Kaçak Din Devletini inşa ediyor. 

İşta buradaki, yüzlerine karşı da 
söylemiş olduğumuz gibi, Kaçak Sa-
ray’ın operasyon silahına dönüştürül-
müş, esir alınmış, onun askerleri ha-
line getirilmiş Savcı ve Yargıçlardan 
oluşan mahkeme, bizim savunmamıza 
tahammül edemedi. Bizim savunma-
mızı kestirmek istedi; biz devam edin-
ce, sonunda tahammül edemeyerek 
“bitirdim”, dedi. Yani kanun manun 
umurlarında değil bunların. 

Zaten kanunla ne ilgileri var?
Atatürk Orman Çiftliği’nin bağrına 

getirip Kaçak Saray’ını oturttu. Ankara 
Mimarlar Odasının namuslu Başkanı 
Tezcan Karakuş Candan hanımefendi 
ve avukatlar ekibi, onlarca dava ka-
zandı, Kaçak Saray’ın kaçak olduğuna 
dair. En son bu ay içinde Danıştay İda-
ri Dava Daireleri Kurulu, 5’e 6 bir oy 
çoğunluğuyla Kaçak Saray’ın kaçak 
olduğunu yeniden hüküm altına aldı. 
Ama dikkat ederseniz; eskiden oybir-
liğiyle çıkıyordu karar, şimdi 6’ya 5’le 
çıkıyor. Yani orayı da adım adım ele 
geçiriyor, arkadaşlar... Gerçek, vicda-
nından emir alan Savcıları, Yargıçları 
harcıyor; kendi cübbe giydirilmiş AKP 
ve MHP’li hukuk mezunlarını oraya 
dolduruyor, arkadaşlar.

Kanun tanımıyor...
Bu karar ne diyor?
“Derhal oranın boşaltılıp eski ha-

line getirilmesi gerekir. SİT alanıdır, 
orada yapılaşmaya izin verilemez.” 
Adam dinlemiyor. 

İşte o yüzden biz, 2015 sonrası yaz-
dığımız üç kitabın adını “Kanunsuzlar 
I-II-III” olarak koyduk. Ve “Kanunsuz-
lar II ve III” kitaplarından dolayı yargı-
landık. Onun savunmalarından dolayı 
yeni davalar açıldı. Onlardan dolayı bu 
davalar devam ediyor, arkadaşlar. 

Yine işte hepimizin belleğinde. Bü-
yükada İskelesi’ni ne yapmış?

Bilal’in TÜGVA’sına aylık 2 bin li-
raya kiraya vermiş. Bin metrekare ka-
palı alanı var ya... İskelede, aylık 2 bin 
lira ya... Biz Güzeltepe’de oturuyoruz, 
bodrum katlarının bile kirası aylık 2 
bin liradan aşağı değil ya...

Mahkeme karar verdi, Belediye 
Zabıtaları geldi; Tayyip karşısına po-
lisi çıkardı. Ve bina boşaltılıp Adalar 

Belediyesine teslim edilemedi, hâlâ 
Bilal’in TÜGVA’sının işgali altında. 

Yani bunun hukuksuzlukları, ka-
nunsuzlukları saymakla bitmez ya...

Yüzlerine de söyledik; ya bir tane 
olsun derde derman, kanuna, hukuka 
uygun bir işlemlerini gösterin, dedik. 

Yok... 
Yaptıkları hiçbir işte ne kanun var, 

ne ahlak var, ne vicdan var ne merha-
met var, ne din var, ne iman var...

Türkiye ne yazık ki 1915 Mütare-
ke Döneminden çok daha ağır şartları 
yaşıyor, arkadaşlar. Ama yolun sonuna 
geldiler. Sevgili Ozanımız Musa Eroğ-
lu’nun dediği gibi, bunlar için de “Yo-
lun sonu görünüyor”.

Kaçışları yok! 
Çelik Bilezikle tanışacaklar. Ve 

eninde sonunda buralara gelecekler, 
emri sadece kanunlardan ve vicdanın-
dan alan, gerçek Savcı ve Yargıçlardan 
oluşan mahkemelerin önüne çıkacak-
lar. Tıpkı FETÖ’nün Yargıçları, Sav-
cıları gibi ağırlaştırılmış hatta onlarca 
kez ağırlaştırılmış müebbet cezalarıyla 
müeyyidelendirilecekler. Bunu sadece 
bugünkü Türk Ceza Kanunu kapsa-
mında yargılayacağız, arkadaşlar. Siz 
genç arkadaşlarım yüzde yüz buna ta-
nık olacaksınız. 

Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, nereye 
çıkarlarsa çıksınlar, sonunda mutlaka 
Çelik Bilezikle tanışacaklar!

Bize durmadan davalar açtırıyorlar. 
İşte dün yine karakoldan aradılar: Ev-
rakınız var gelin. “Nedir yeğen?”, de-
dim evrak. “Cumhurbaşkanına Haka-
ret. Gidip Savcıya ifade vereceksiniz.” 
Nerede? “Anadolu Adliyesinde.” Yani 
gidip onu da alacağız, Anadolu Adliye-
sinde de davalar başlayacak. 

Ama bizi korkutabilirler mi, yıldı-
rabilirler mi?

Hayır, asla...
Biz, 12 Eylül Faşist Diktatörleri te-

pemizde yağlı urganları sallandırırken 
ve biz idam cezalarıyla kovalanırken o 
günlerde bile yüreğimiz titremedi bi-
zim! Ve davamızdan bir milim, müca-
delemizden bir milim sapmadık ve geri 
durmadık. Kimse bizi korkutamaz, sin-
diremez, yıldıramaz. 

Ne diyor, Yiğit Ozanımız Ahmed 
Arif?

“Biz ki ustasıyız vatan sevmenin.”
Bizi kimse korkutamaz, sindire-

mez, yıldıramaz. Eninde sonunda he-
sap verecek bunlar.

Halkız, haklıyız, yeneceğiz!
***

Genel Başkan’ımızın ardından söz 
alan Genel Sekreter Yardımcımız Av. 
Tacettin Çolak ise açıklamasında şu 
ifadelere yer verdi:

***
Arkadaşlar,
Bu yargı sistemi içinde artık bera-

at vermek de mümkün değil. Yargının 
içinden gelen Hakimler de, vicdanının 
sesini dinleyen Yargıçlar da bunu açık-
ça söyledi. 

Aydın Başar isimli Yargıç, Balı-
kesir Asliye Ceza Hakimiyken, dos-
ya durumuna göre Cumhurbaşkanına 

Hakaret davasından verdiği beraattan 
sonra Zonguldak’a, olmadı Erzurum’a 
sürgün edilen bir Yargıçtır. 

Onun basına düşen ifadeleri aynen 
şudur:

“Yargıyı FETÖ Cemaatinden tes-
lim aldınız ama korku cemaatine tes-
lim ettiniz.”

“Artık vicdanımızın sesini dinleyip 
kararlar veremiyoruz”, diyen bir Yar-
gıçtır...

Bunun gibi başka Yargıçlar da 
oldu. Balıkesir’de yine karşılaştığımız 
bir davada, Çanakkale’de beraat kararı 
verdiği için hakkında soruşturma açı-
lan bir Yargıç kadın arkadaşımızla da 
biz karşılaşmış olduk.

Dolayısıyla, Sayın Genel Baş-
kan’ın da çok doğru bir tespitiyle, artık 
Kadı Makamı olmaktan da uzaklaşmış 
durumda bu yargı.

Yani şu anda Yargıca emsal Yargı-
tay İstinaf Kararları veriyoruz, savun-
manın sınırlandırılamayacağı, bunun 
kutsallığıyla ilgili; ama kendisinin is-
tediği sınırlarda savunma yapılmasını 
istiyor. 

Yok öyle yağma!
Biz FETÖ mahkemelerinde de sa-

vunmanlık yaptık, şimdi de savunman-
lık yapıyoruz. Hiçbir değişiklik yok. 
Bunu kendilerine de söyledik. 

Zaten şu sözümüzü de belirtelim: 
Bizim aklımızdan geçip, yüreği-

mizden süzülüp, kelimelere dökülme-
yen hiçbir düşünceyi burada riyakârca 
açıklamayız. Her düşüncemizde sami-
miyiz. Polis kameralarının önünde bir 
kez daha söylüyoruz. 

Eminiz, bu açıklamadan da bir 
dava çıkacak. Çünkü dava davayı do-
ğurur hale geldi...

Ama haksızlıklar, hukuksuzluk-
lar ve hatta kanunsuzluklar... Yani 
CMK’de açıkça ortaya konmuş yargı-
lama usulünü ayaklar altına alan, keyfi 
bir duruşma idare etmek isteyen Yargı-
ca biz itiraz ederiz. İtiraz ettik. Dola-
yısıyla duruşma salonunu da terk ettik. 

Zaten biz bir kez daha söylüyoruz: 
Sayın Genel Başkan yazdığı kitaplarla, 
yaptığı konuşmalarla, Halkın Kurtuluş 
Partisi’nin verdiği mücadeleyle çoktan 
Tarih önünde, Emekçi Halklar önünde 
beraat etmiştir. Çağlayan’dan verile-
cek cezanın hiçbir kıymeti harbiyesi 
yoktur!

***
Genel Başkan’ımızın da her zaman 

ifade ettiği gibi, ABD-AB Emperya-
listlerinin uşaklığını yapan AKP’giller 
nereye ne yaparlarsa yapsınlar, nereye 
çıkarlarsa çıksınlar; mutlaka Çelik Bi-
lezikle tanışacaklar, işledikleri binbir 
türlü suçun hesabını vereceklerdir.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Şubat 2022

HKP Genel Merkezi

HKP’den:
Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe, kendisini yargılamaya cüret edenleri

bir kez daha yargılayarak Tarih nezdinde mahkûm etti:

“Biz ki ustasıyız vatan sevmenin.
Bizi kimse korkutamaz, sindiremez, yıldıramaz!”

Baştarafı sayfa 1’de
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Partimiz, ar damarları çatlamış, 
pişkinlikleri tavan yapmış, arsız-

lıkları had safhaya ulaşmış, şirazeleri 
iyice kaymış AKP’giller’in; Emekçi 
Halkımızı canından bezdiren elektrik, 
doğalgaz, akaryakıt ve gıda ürünle-
rine yaptıkları zamları, ödenemeyen 
elektrik-doğalgaz faturalarını yaka-
rak, mum ışığında, kaynamayan boş 
tencerelerle, dolmayan Pazar araba-

larıyla protesto etti. İşsizliği-Pahalılı-
ğı-Zammı-Zulmü protesto eyleminde, 
“AKP’giller tarafından Soyuluyo-
ruz! Yapılan Zamlar Geri Alınsın” 
yazılı pankartı ve “Elektrik Değil, 
Fatura Çarpıyor”, “Elektriğe, Do-
ğalgaza, Akaryakıta yapılan Zamlar 
Geri Alınsın”, “AKP İşsizlik, Paha-
lılık, Zam, Zulüm Demektir” yazılı 
dövizleri açtık ve “İşsizliğe, pahalılı-
ğa, zamma, zulme son”, “Zam Zam 
Zam Ucuzluk Ne Zaman”, “Elektrik 
Zamları Geri Alınsın” sloganları hay-
kırıldı.

Partimizin Genel Sekreter Yar-
dımcısı ve Ankara İl Başkanı Av. 
Sait Kıran Yoldaş’ın yaptığı açıklama 
aşağıdadır:

Saygıdeğer Halkımız,

AKP’giller İşsizlik, Pahalılık, 
Zam, Zulüm demektir!

Bu sloganın hakkını AKP’giller ka-
dar veren bir iktidarı Türkiye Cumhu-
riyeti Tarihi daha görmedi. ABD ve AB 
Emperyalistlerinin iktidara taşıdığı, 
onlara hizmette, halka zulümde sınır 
tanımayan AKP’giller her geçen gün 

halkımızın yaşamı-
nı cehenneme çevi-
riyor. Benzine, mo-
torine gelen zamlar 
günlük periyotlara 
bindirildi. İşçimiz, 
kamu emekçimiz, 
esnafımız, emekçi 
halkımız elektriğe, 
doğalgaza gelen 
zamlardan bu-
nalmış durumda. 
Enflasyon rekorlar 
üstüne rekor kırı-
yor. AKP’giller’in 

istatistik bürosu TÜİK’in rakamları 
bile, bütün istatistik oyunlarına rağ-
men bu gerçeği gizleyemiyor. Kaldı ki 
gerçek rakamlar, ki halkımız pazardan, 
marketten, ödediği faturalardan çok iyi 
bilmektedir ki, açıklanan oranların en 
az 2-3 katı. Dünyada 172 ülke enflas-
yonları arasında AKP’giller Türkiye’si 
birinci sırada. İşsizlik rakamları bile; 
gerçek olmayan rakamları üretme, 
AKP’giller’in ve Reisinin isteğine göre 
rakam bulma ofisine dönüşen TÜİK’e 
göre genel işsizlik oranı %11,2, Geniş 
Tanımlı İşsizlik Oranı %22,3.

AKP’giller’in en büyük beceri-
lerinden biri de asgari ücrete büyük 
havayla, en yüksek oranlı zammı biz 

yaptık teraneleriyle yaptıkları zammı, 
bir ay bile dolmadan geri almalarıdır. 
Avrupa’da asgari ücreti en düşük olan 
ikinci ülkeyiz.

Türk Lirasını bütün para birimleri 
tabiî ki özellikle dolar ve avro karşısın-
da değerini pula döndürmek AKP’gil-
ler’in eseri oldu. Ülke ekonomisi Do-
larizasyon/Spekülasyon sömürüsüne 
mahkûm edildi.

Tarımda kendi kendine yetebilen 7 
ülkeden biri olan Türkiye, AKP’giller 
ile birlikte bu niteliğini de kaybetti. 
Artık buğdayından mercimeğine, arpa-
sından makarnasına, mısırından sama-
nına kadar bütün tarım ürünlerini ithal 
ediyor. Tarım bitirildi, hayvancılık bi-
tirildi, olmayan sanayi çökertildi.

AKP’giller Laik Türkiye Cumhu-
riyeti’nin bütün birikimlerini, kurum-
larını ya yağmaladılar ya da peşkeş 
çektiler. AKP’giller, 20 Adamızı ve 
2 kayalığımızı Yunanistan Devletine 
efendileri AB-D Emperyalistlerinin 
emri doğrultusunda hediye eden bir 
“İktidar” olarak da tarihin karanlık 
sayfalarında yerini aldı.

Kısacası AKP’giller emekçi halkı-
mız için hayatı cehenneme çevirmekte, 
işçimizi, kamu emekçimizi, esnafımı-
zı, köylümüzü sefalet ücretine, açlığa 
mahkûm etmektedir.

Halkımız soyuluyor, donuyor, 
doymuyor, karanlıklara mahkûm 
ediliyor, yaşamları zindan ediliyor. 
Ama alınteri dökerek yaşamı üreten 
milyonlar açlığa, yokluğa, sefalet üc-
retlerine ve de ölüme mahkûm edilir-
ken, üreten insanların bütün birikim-
leri, başta AKP’giller’in efendileri 
AB-D Emperyalistlerine, yerli-yaban-
cı Parababalarına, yandaş Beşli Çete-

ye, AKP’giller’e ve Reisinin avanesine 
peşkeş çekiliyor.

Emekçi halkımızın sofrasındaki 
ekmeği, aşı, çocuklarımızın gelece-
ği, hayalleri çalınıyor; bir avuç vur-
guncu, soyguncu, hırsız, kamu malı 
yağmalayıcısı, kanser düzeninin ya-
ratıcılarının ve devam ettiricilerinin 
kasalarına aktarılıyor. AKP’giller 
ve hınk deyicileri bir de utanmadan 
insanın aklıyla alay edercesine; “zam 
gelmiştir ama mini mini gelmiştir, 
elimizi vicdanımıza koyarsak çok 
artış yok, doğalgazı fazla kullanma-
yın, elektriği gereksiz yere açmayın, 
porsiyonlarınızı küçültün, gerekirse 
fedakârlık yapacağız yarım simit 
yiyeceğiz”, diyerek akıl vermeye kal-
kışıyorlar.

Ama saldırılara göğüs geren-
ler, direnenler, mücadele eden-

ler de var!
İşte bu saldırılara, bu akıl verme-

lere, bu alay etmelere karşı işçilerimiz 
ayakta. Direniyorlar, mücadele ediyor-
lar, kazanıyorlar. İşte Trendyol İşçileri 
kazandılar.

İşte Devrimci Sınıf Sendikacılığı-
nın tek temsilcisi Nakliyat-İş Sendika-
sı Önderliğinde Yemek Sepeti İşçileri 
direniyorlar ve kazanacaklar.

Dünya Halklarının başına gelen en 
büyük felaket olan İnsan Soyunun En 
Büyük Düşmanları AB-D Emperya-
listlerine ve cennet ülkemizin başına 
onlar tarafından getirilen en büyük 
cehennemcil felaket olan AKP’giller’e 
karşı bıkmadan, usanmadan, kararlıca 
direnen İkinci Kurtuluş Savaşçıları var.

Vatan aşkını söylemekten ve gere-
ğini yapmaktan korkar hale gelmek-
tense ölmeyi yeğ tutan, vatan söz ko-
nusu olduğunda belaya atlar giderim 
diyen gerçek devrimciler var.

Halkın iktidarını kuracak, bütün fe-
laketleri ortadan kaldıracak HKP’liler 
var.

Kısacası AB-D Emperyalistleri-
nin ve Yerli Satılmışlar AKP’giller’in 
yarattığı yoğun karanlığı yaracak ışık 
HKP var.

Yani UMUT var.
Davamız Halkın Kurtuluş Davası-

dır. Davamız ülkemizin kurtuluş dava-
sıdır.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
13.02.2022

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

HKP’den:

Partimiz,
AKP’giller’in vurgun, soygun düzeninin doğal sonucu pahalılığı

Ankara’da fatura yakarak ve boş tencerelerle protesto etti

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Baş-
kanı, namı diğer HKP’li Dayı’nın 

her yazısı, her konuşması ve hatta 
mahkemelerdeki her savunması hak-
kında soruşturmalar/davalar açılıyor.

Son günlerde bu soruşturma ve da-
valar çokça artmaya başladı.

Kitaplarından dolayı yargılandığı 
mahkemede yaptığı savunmaya; bu 
savunmadan sonra adliye çıkışında 
yaptığı konuşmaya, savcıya verdiği 
ifadeden sonra yaptığı iki dakikalık 
açıklamasına bile davalar açılmakta.

Tabiî açılan her yeni davanın du-
ruşmasında yapılan savunmalara da 
başka davalar açılmakta.

Bilmece gibi değil mi?
Evet, ama gerçek…
Peki neden?
HKP’li Dayı; sözünü kimseden sa-

kınmıyor da ondan.
HKP’li Dayı; AKP’giller’e karşı 

yaptığı her siyasal eleştiriyi maddi te-
melleriyle/kanıtlarıyla ortaya koyuyor. 
Ülkede yargının iktidar tarafından tes-
lim alındığını, muhalif kesimleri sus-
turmak için bir operasyon aracı olarak 
kullanıldığını örnekleriyle kanıtlıyor.

Genel Başkan’ımızın bu korkusuz 
tavrı karşısında mahkemeler; savun-
ma hakkının bölünmezliği, kutsallı-
ğı, dokunulmazlığı gibi temel hukuki 
kriterlere bile uymuyorlar. Duruşma 
salonlarında yüzlerine yıldırım gibi 
çarpan ve pek alışkın olmadıkları bu 
tutum karşısında kendilerince çeşitli 
önlemler almaya başlıyorlar.

Önce söz kesmeye yelteniyorlar, 
tutmayınca “ara veriyoruz”, diyerek 
arada duruşmayı ileri bir tarihe ertele-
yip kaçıp gidiyorlar. Sonraki duruşma-
larda ise daha sorgu tamamlanmadan 
savcıdan mütalaa isteyip, esas hak-
kında savunma yapmaya zorluyorlar. 
Bununla yetinmiyorlar, duruşma salo-
nunu demir bariyerler, özel güvenlik 
ve çevik kuvvet polisleriyle ablukaya 
aldırıyorlar.

Bütün bunlara rağmen Sayın Genel 

Başkan’ımızın tüm davalardaki savun-
maları; “kopuş savunması” manifes-
tosudur.

Öncekilere gitmeyelim, sadece İs-
tanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesinde 
25 Şubat 2022 günü yaptığı savunma-
dan örneklerle yetinelim.

Başkan’ımız, bir önceki duruşma-
da; “duruşmaya on dakika ara veri-
yoruz”, diye kumpas kurularak yarım 
bıraktırılan savunmasına (siz bunu yar-
gılaması olarak okuyun); yargıcın ken-
disine “sen” diye hitap etmesine karşı; 
“Keşanlı üslubu ile hitap ediyorsun, 
eğitim görmüş insanlara yakışır mı 
bu üslup? Samimi olunmayan in-
sanlara karşı “siz” diye hitap edilir. 
Efendiliğin ABC’sidir bu. Ne zaman 
öğreneceksiniz, bak bu yaşa gelmiş-
siniz bunu?”, diyerek yargıca bir ayar 
vererek başladı.

Devamla; “Sen ceza vermeye 
mecbursun ve hatta mahkûmsun. 
Çünkü Kaçak Saray’da mukim zat 
ne hukuk bıraktı, ne anayasa bı-
raktı, ne yasa bıraktı, ne kuvvetler 
ayrılığı bıraktı, ne hâkim-savcı gü-
vencesi bıraktı. Hepsini ya yandaş-
larından oluşturdu ya da tehditle, 
korkuyla esir alıp avucunun içine 
aldı. O bakımdan şu anda bir yar-
gılama falan yapılmıyor. Burası bir 
mahkeme falan değil. Bir tiyatro oy-
nanıyor burada. Kaçak Saraylı ha-
fızın verdiği buyruğun icrası yerine 
getiriliyor. Ve sizler Kaçak Saray’ın 
cübbeler giyinmiş askerlerisiniz.

“Ben buradan çıkınca sonuç ne 
olursa olsun insanlığımın hakkını 
verdim, Kuvayimilliyeci atalarıma, 
Halkıma ve Vatanıma karşı sorum-
luluğun gerekliliğini yerine getirdim 
diye, akşam kafayı vurup gönül hu-
zuruyla yatacağım. Ama sizler ne 
yapacaksınız? Benim cümlelerimde 
hiçbir hakaret olmadığını, yazdığım 
kitapların, yazıların, sözlerin hiç-
birinin hakaret içermediğini adınız 
gibi biliyorsunuz. … Sizler esirsiniz. 
O bakımdan acıyorum sizlere.”, di-

yerek daha söze başlarken, mahke-
menin hukuka uygun bir yargılama 
yapmadığını açık bir şekilde yüzlerine 
haykırdı.

İddianamede; “cumhurbaşkanına 
hakaret” diye nitelendirilerek hakkın-
da dava açılan konularla ilgili Anaya-
sa’nın 39’uncu maddesi kapsamında 
“isnadın ispatı” hakkını kullanarak, 
niye; “vurguncu, kamu malı aşırı-
cısı, vatan satıcısı”, dediğini köprü 
geçiş garantilerinden, hasta yatış ga-
rantilerinden elektrik şirketlerinin vur-
gunlarından örnekler vererek, devletin; 
elektriğin kilovat saatini yandaş müte-
ahhitlere 31,86 kuruşa satarken bun-
ların da 176 kuruşa vatandaşa satarak 
elde ettikleri vurgunları anlatmasından 
nedense duruşma savcısı rahatsız oldu.

“Bunların savunmayla ilgisi 
yok”, diye hâkimi tahrik etti.

Bunun üzerine Başkan; “Ben vur-
guncu diyorum, çıkar amaçlı suç 
örgütü diyorum, ispatlıyorum işte 
bak. Müdahale etmeyin de ben ne 
söyleyeceğime kendim karar vere-
yim. Bak, ben size diyorum ki ceza 
vermeye mahkûmsunuz. Verin iste-
diğiniz cezayı. Şeref madalyasıdır bu 
benim için. Bakın bunlar kısa süre 
sonra FETÖ’nün savcıları yargıç-
ları, taraftarları gibi olacak. Siz de 
onlar gibi olacaksınız. Bakın sizler 
eğer şu mesleğinizin, dört yıl oku-
duğunuz okulun, cübbenizin size 
yüklediği sorumluluğun hakkını 
verseydiniz, bunlar yirmi yıl mille-
tin tepesinde kamu malı hırsızlığına 
devam edemezlerdi ve bizlerin de bu 
yazıları yazmasına, söylemesine hiç 
gerek kalmazdı. Elektriği 31 kuru-
şa alıp 176 kuruşa satıyor. Böyle bir 
vurgun, böyle bir vicdansızlık olabi-
lir mi?”, diyerek masayı yıktı geçti.

Hâkimin hem savunma yap deyip 
hem de Başkan’ın yaptığı savunmaya; 
“iddianame ile ilgisi yok”, diyerek sü-
rekli konuşmasına müdahale etmesine 
karşı da; “Yav niye çağırdın beni o 
zaman hâkim kardeş? Hiç çağırma-

dan da cezayı verip geçseydin. Yolun 
sonuna geldiniz, farkında değilsiniz. 
Yakında buraya sanık olarak siz de 
geleceksiniz. Sen burada bir tiyat-
ro oynuyorsun. Ne ceza vereceksen 
ver.”, diye restini çekip salonu terk 
edip çıktı.

Sadece, Başkan’ın bu son duruş-
madaki konuşmalarından yaptığımız 
alıntılarla bile görüldüğü üzere, TCK 
m. 299’dan yapılan duruşmalar ger-
çekten bir tiyatro. Bir kere bu davaların 
tamamı Adalet Bakanlığının gün gün 
takibinde. Bu sıcak takip karşısında; 
bakanlık, hâkim, savcı ve hatta Tay-
yip’in avukatları; elbirliğiyle önceden 
yapılan bir organizasyon çerçevesinde, 
sanık ve vekillerinin ne diyeceklerine 
falan bakmadan bileti kesip geçiyorlar. 
Tabiî Nurullah Başkan gibi şövalye 
ruhluların kopuş savunmalarıyla karşı-
laşınca senaryo bozuluyor. Bu kez de 
vahim hukuk ve usul hataları yaparak 
aceleyle duruşmaları bitiriyorlar. Tabiî 
cezalandırma hükümleri kurarak…

Nitekim Nurullah Başkan’a 2 yıl 2 
ay 7 gün hapis cezası verdikleri İs-
tanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesinin 
25 Şubat 2022 günlü duruşmasında ya-
şananlar da aynıyla vakidir.

Üç yıldır devam eden yargılama-
da savcı olarak görev alanlar bir anda 
değiştirilmiştir. Onuncu duruşma ile 
birlikte 14 Ağır Ceza Mahkemesinde 
savcılık yapan Mehmet Yeşilkaya’nın 

bu duruşmalarda görevlendirilmesi 
tesadüfi değildir. Zira Ağır Ceza Mah-
kemesi savcısının Asliye Ceza Mahke-
mesine gönderilmesi tenzili rütbe olur 
ki, bu “görevlendirme”nin sanık ve 
vekillerini provoke ederek yargılamayı 
çabucak sonlandırma amacıyla yapıl-
dığı çok açıktır.

Genel Başkan’ın kendisine isnat 
edilen suçlamalara ayrıntılarıyla ya-
nıtlar vermesinden savcının rahatsız 
olması da bunu göstermektedir.

Kaldı ki, Sayın Genel Başkan’ın 
yargılayan savunmalarını bir an önce 
bitirmek için usul hükümlerini de 
ayaklar altına almaktalar. Ceza Yargı-
laması Usulüne göre sanığın sorgusu 
bitmeden, delillerin ikame edilip tar-
tışılması süreci tamamlanmadan, sa-
vunma avukatlarının kovuşturmanın 
genişletilmesi istemleri hiçe sayılarak 
savcıdan esas hakkında mütalaa alıp 
ve sanık vekillerine de esasa ilişkin 
savunma yapma süresi vermeden bileti 
kesmek (hüküm açıklamak) keyfiliktir, 
hukuksuzluktur.

Fakat onlar ne derse desin, bu ül-
kenin en vatansever, en halksever, en 
doğa ve hayvansever Partisinin, Hal-
kın Kurtuluş Partisi’nin Genel Başkanı 
çoktan tarih önünde beraat etti bile…q

27.02.2022

HKP’li Dayı
Kopuş Savunmalarına devam ediyor…Av. Tacettin Çolak
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1850’li yıllardan başlamak üzere 
1900’lü yıllar tüm ABD’de Kapi-

talizmin azgın sömürüsüne karşı, İşçi 
Sınıfı hareketinin yükseldiği yıllardı. 
İşçi Sınıfı olağanüstü zor koşullar al-
tında günde 15-16 saat, çok düşük üc-
retlerle çalıştırılmaktaydı. Sermayenin 
bitmek bilmeyen azgın sömürü arzusu 
kadın ve çocuk işçileri de ucuz işgücü 
köleliğine mahkûm ederek ölümüne 
sömürmekteydi.

Kadın işçilerin çalıştığı New York 
gibi büyük şehirlerdeki hazır giyim 
atölyeleri de içler acısı durumdaydı: 
atölyelerde yaygın yangın tehlikesi 
vardı, aydınlatma yetersizdi.  Maki-
naların sağır edici gürültüsü ve sürekli 
kapalı, havasız ortamlarda alabildiğine 
kirli çevre koşulları altında çalışmak 
işçi kadınları canından bezdiriyordu. 
Kadınlar bu koşullarda çalıştırıldıkları 
yetmezmiş gibi, Patronlar tarafından 
neredeyse her şey için para cezasına 
çarptırılmaktaydı: konuşmak, gülmek, 
şarkı söylemek, kumaştaki makine 
yağı lekeleri, iliklerdeki dikişlerin çok 
büyük ya da çok küçük olması ceza 
için yeterli nedenlerdi. Kadınları kö-
lece çalıştırmak için atölyelerde kapı-
lar üzerlerine kilitlenmekteydi. Tüm 
bunların üstüne hiçbir zaman karşılığı 
ödenmeyen yoğun fazla mesai yap-
maktaydılar.

İşte bu süreçte, 8 Mart 1857’de 
New York kentinde, on binlerce ka-
dın hazır giyim işçisi, kapitalizmin bu 
azgın sömürü düzenine karşı daha iyi 
çalışma koşulları, on saatlik işgünü ve 
kadınlar için eşit haklar talebiyle şal-
terleri indirdiler ve protesto yürüyüşü 
yaptılar. Direnişleri, Parababalarının 
kolluk kuvvetleri tarafından zalimce 
bastırılmaya çalışıldı.

Bu olaydan 51 yıl sonra, 8 Mart 
1908’de, New York’ta 15.000 hazır 
giyim işçisi kadın, öncülleri olan kız 
kardeşlerinin 1857 yılında yaptığı gibi 
ekonomik ve siyasi taleplerle greve 
gittiler. Kadın işçilerin kötü çalışma 
koşullarına ve çocuk işçiliğine son 

verilmesi ve oy hakkı talebi ile yaptık-
ları protesto yürüyüşü yine Patronların 
emrindeki polislerin azgınca saldırı-
sıyla dağıtıldı.

Ancak, başta ABD olmak üzere, 
1900’lü yıllarda kapitalizmin acımasız 
sömürüsün hâkim olduğu tüm ülkeler-
de kadın emekçiler, devrimci kadın-
lar yılmamış, mücadelelerine devam 
etmişler, eşit işe eşit ücret talebiyle 
direnişler ve grevler düzenleyerek bu 
acımasız, insanlık dışı, kölece çalışma 
koşullarına karşı başkaldırmışlardır.

1910 yılında, Danimarka’nın Ko-
penhag kentinde, II. Enternasyonale 
bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar 
Konferansı’nda Clara Zetkin, Paraba-
balarının sömürü düzenine karşı ya-
şamları pahasına mücadele etmiş olan 
devrimci kadın işçilerin anısını yaşat-
mak ve sömürünün ortadan kaldırıl-
ması mücadelesinde kadın emekçilerin 
birliğini vurgulamak üzere 8 Mart’ın 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü ola-
rak kutlanmasını önermiştir. Bu öneri 
oybirliği ile kabul edilmiştir.

İşte 8 Mart’lar, kapitalist sömürü 
düzeninde insanlık dışı koşullarda, 
acımasızca çalıştırılan kadın işçilerin,  
tekstil fabrikalarında diri diri yakılan 
emekçi kadınların, 1871 Paris Komü-
nü’nün eşit haklar mücadelesi veren 
yiğit devrimci kadınlarının, sınıfsız ve 
sömürüsüz bir dünya için savaşan Bol-
şevik kadınların kanlarıyla yazılmış 
onurlu mücadelelerinin unutulmaz ta-
rihinin mirasıdır günümüz işçi-emekçi 
kadınlarına.

2022 Türkiye’sinde, AB-D Em-
peryalistlerinin “Yeşil Kuşak”, “Ilımlı 
İslam” Projeleri’nin ürünü AKP’giller 

20 yıldır ülkemizin tepesine çöreklen-
miş, Antiemperyalist Birinci Kurtuluş 
Savaşı’mızın sonucu kurulan Laik 
Cumhuriyet’e dair ne varsa yok eder-
ken,  İşçi Sınıfımıza, emekçi halkımı-
za ateşten gömlek giydiriliyor. Domuz 
topu olmuş Antika-Modern sermaye, 
İşçi Sınıfımızı, emekçi halkımızı hayâ-
sızca, dur durak bilmeden sömürüyor.

İşçi-emekçi-yoksul kadınlarımız 
ise bir yandan insanlığın diğer yarısı 
olan erkekler tarafından ezilirken, bir 
yandan da işçi-emekçi erkeklerle bir-
likte Sermaye Sınıfı tarafından bir kez 
daha sömürülmekte. Kadınlarımız bu 
düzende çifte sömürüye uğruyor.

Kovid-19 salgınıyla derinleşen iş-
sizlik, pahalılık ve yoksulluk cehen-
nemi en çok kadınlarımızı vuruyor, en 
büyük faturayı emekçi kadınlar öde-
mek zorunda kalıyor. Ekonomik çökü-
şün dibini gördüğümüz, paramızın do-
lar karşısında pul olduğu, enflasyonun 
azgınlaştığı bu günlerde kadınlarımız 
yine ucuz işgücü olarak kullanılıyor. 
İşten çıkarmalarda kapının önüne ilk 
konulan, mutfaklardaki yangının ağır 
yükünü iliklerine dek en çok hisseden, 
çocuklarının kursağına bir lokma ko-
yabilmek için çırpınıp duran, emekçi 
kadınlarımız oluyor.

20 yıldır Tarihin en gerici, en asalak 
sermaye sınıfı olan Antika Tefeci-Be-
zirgân Sermayenin iktidardaki temsil-
cisi, Muaviye-Yezid, CİA-Pentagon 
İslamcısı AKP’giller tarafından uygu-
lanan Ortaçağcı-gerici politikaların ilk 
hedefi kadınlarımız olmakta. Ortaça-
ğın karanlık dehlizlerinde kaybolsun-
lar, gün yüzü göremesinler istiyorlar! 
Kadın eve hapsolsun, çalışmasın, üret-
mesin, toplumsal yaşamdan soyutlan-
sın diye uygulamaya koyuyorlar kadın 
düşmanı politikalarını. Ekonomik geri-
liğimizin kurbanı oluyor kadınlarımız. 
Hikmet Kıvılcımlı Usta, “Kadın Sos-
yal “Sınıfımız” Türkiye’nin Üç Katlı 
Sosyal Piramidi” adlı eserinde ne ka-
dar çarpıcı ortaya koyuyor:

“Türkiye’de olanlar, belki Dün-
yanın hiçbir yerinde demeyelim 
isterseniz ama, pek az yerinde gö-

rülür. Halkı sömürüp ezen gerici 
sınıflar, ezip soydukları alt sınıfları 
her yerde aldatarak yönetirler. Ama, 
hiçbir yerde bu aldatış, bizdeki ka-
dar hep en utanmazca ve hayvanca 
gerekçelerle Kadın öne sürülerek 
yapılamaz.”

“Nereden kalksak, düz veya ters 
yanıyla “Dişi” elemandan daha ya-
rarlı gericilik silahı bulunamıyor. 
Kara yığınları her zaman kolayca 
kışkırtıp, körü körüne coşturan en 
sosyal patlayıcı madde kadın olu-
yor.”

“Toplumumuzun her sosyal sınıf, 
tabaka, zümre, grup ve kişilerinde 
Kadın: ilk fırsatta gözünden vuru-
lup, uçtuğu göklerden çamurlu er 
avcı ayaklarının altına yaralı düşü-
rülmekle övünülen bir avdır…”

Ve egemenlerin, sınıf karakterleri-
nin gereği olan sömürü düzenleri fü-
tursuzca yürüsün diye sürdürdükleri bu 
hain, kadın düşmanı politikaları, ruhen 
ve bedenen koparıyor biz kadınları ya-
şamdan. Her an, her yerde 2,5 yaşın-
daki Müslüme Yağal, 16 yaşındaki Sıla 
Şentürk, 38 yaşındaki Emine Bulut 
oluyor, katlediliyoruz. Çoğunlukla da 
en yakınımızdaki erkekler tarafından. 
Biz geride kalanlar katlanamıyoruz, 
dayanamıyoruz artık! “Artık Yeter!” 
isyan çığlıklarımız evrenin sonsuzlu-
ğuna yayılıyor.

Günümüzde Parababaları düzeni, 
emekçi kadınlarımız kurtuluşlarının 
yolunun İşçi Sınıfının kurtuluşu mü-
cadelesinden geçtiğini göremesinler 
diye, onların mücadelesinin önüne 
set çekmek için, “Dünya Kadınlar 
Günü” diyerek 8 Mart’ın içini boşalt-
maya, onu özünden saptırmaya çalışı-
yor. Kadına hediyeler vererek, eğlence 
mekânlarında kutlamalar düzenleye-
rek, 8 Mart’ın “emekçi”sini yok saya-
rak, işçi-emekçi kadınlarımızı kapita-
lizmin çarkında öğütmek istiyor.

Oysa hiç sömüren-ezen sınıfın ka-
dınlarıyla, sömürülen-ezilen sınıfın ka-
dınları aynı kefeye konabilir mi?

Condoleezza Rice’lar, Hillary 
Clinton’lar, Kamala Harris’ler kadın-
dır ama onlar başta Ortadoğu Halkla-
rı olmak üzere Dünya Halklarına kan 
kusturan, milyonlarca masum kadın 
ve çocuğun katliam fermanını yazan, 

kanlı zalim AB-D Emperyalistlerinin 
temsilcisi kadınlardır.

Tansu Çiller’ler, Güler Sabancı’lar, 
Ümit Boyner’ler, Emine Erdoğan’lar, 
Sema Ramazanoğlu’lar, Derya Ya-
nık’lar kadındır ama onlar işçi-emekçi 
kadınlarımızı yoksulluğa, açlığa, iş-
sizliğe, erkek şiddetine mahkûm eden 
Finans Kapitalzümresine ve Tefe-
ci-Bezirgân Sermaye Sınıfına mensup 
kadınlardır.

Sürdürdükleri kahrolası sömürü 
düzeninde İşçi Sınıfımızın kanıyla-ca-
nıyla beslenen egemen sınıfın kadınla-
rı, yoksullukla boğuşan, işsizliğin ve 
pahalılığın yarattığı zulmü-acıyı vücu-
dunun her hücresinde hisseden kadın-
larımızla nasıl bir olabilir ki?

8 Mart’lar asla “Bir kereden bir şey 
olmaz” diyen, “Porsiyonlarınızı küçül-
tün” diyen, “pandemi döneminde kadı-
na şiddet olaylarındaki artışın “tolere 
edilebilir düzeyde” olduğunu söyleyen 
kadınların, işçi emekçi kadınlarımıza 
sefalet ücreti asgari ücreti reva gören 
kadın Patronların günü olamaz!

İşte bu nedenlerle 8 Mart’lar, biz 
Kurtuluş Partili kadınlar ve erkekler 
için;

8 Mart’ları yaratan devrimci kadın-
ların mirasına sahip çıkmak demektir!

ABD-AB Emperyalizmine karşı, 
Yerli-yabancı Parababalarının sömürü 
düzenine karşı, omuz omuza mücadele 
etmek demektir!

Kadının da kurtuluşunu mümkün 
kılacak olan İşçi Sınıfının Kurtuluşunu 
sağlayabilmek için zümrüt bir denize 
dalar gibi hep birlikte, el ele, kol kola, 
tüm yoldaşlığımızla devrimci kavgaya 
atılmak demektir!q

Şan Olsun 8 Mart’ı Yaratanlara, 
Şan Olsun 8 Mart’ı Yaşatanlara!

Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!
26.02.2022

Şan Olsun 8 Mart’ı Yaratanlara,
Şan Olsun 8 Mart’ı Yaşatanlara!Prof. Dr. Özler Çakır

13 Şubat’ta Resmi Gazetede yayınla-
nan “Mal ve Hizmetlere Uygulana-

cak Katma Değer Vergisi Oranlarının 
Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Ka-
rarı” ile temel gıda fiyatlarındaki yüz-
de 8’lik KDV oranı yüzde 1’e indirildi. 
İndirim 14 Şubat tarihinden itibaren 
geçerli olacak.

Geçmişte, 2016 yılında yemde 
yüzde 8 ve gübrede yüzde 18 olan 
KDV oranları da yüzde 1’e indirilmiş, 
ancak bu indirimler tarımsal girdi ma-
liyetlerinin düşmesinde etkili olama-
mıştı. Gübre ve yemde fiyat artışlar 
devam etti.

AKP’giller temel gıdalardaki yüz-
de 7’lik KDV indirimini gıda fiyatla-
rındaki artışa çare olarak sunuyorlar. 
Ancak bugüne kadar gıda fiyatlarına 
yansıyan, halkımız için anlamlı olabi-
lecek bir indirim olmadı. Geçici olarak 
birkaç kuruşluk düşüş dışında bir etki 
yaratmadı. Tıpkı 2016’da gübre ve 
yemdeki KDV indirim sürecinde oldu-
ğu gibi, gıda fiyatları artmaya devam 
ediyor.

Neden?
Çünkü gıda fiyatlarındaki fahiş ar-

tışların tek nedeni yüzde 8’lik KDV 
oranı değil. Fiyat artışlarındaki en 
önemli sebep, tarımsal girdi mali-
yetlerinin neredeyse yüzde 90’ında 
dışa bağımlı oluşumuz ve buna bağlı 
olarak mazot, gübre, tohum, ilaç vb. 
girdi fiyatlarının ve sulama elektri-
ğinin sürekli artması, bunun da gıda 

fiyatlarına yansıması. Dolayısıyla bu 
girdi maliyetleri düşürülmeden, köy-
lümüz desteklenmeden, dışa bağımlı 
tarım ve gıda politikalarından vaz-
geçilmeden gıda fiyatlarındaki artışı 
engellemek mümkün değil.

Pazara, markete gittiğimizde 
artık meyveyi, sebzeyi tane ile alır 
hale geldik. Kış döneminde fiyatının 
yüksek olmasını beklediğimiz yaz 
sebzelerinden patlıcanın, kabağın 
kilogram fiyatı 30-35 TL’ye ulaşmış 
durumda. Geçmiş yıllarda bu 
sebzelerin fiyatı kış mevsiminde 7-10 
TL arasında olurdu. Şu anda fahiş bir 
artış yaşanıyor ne yazık ki.

Yaz sebzeleri böyle de kış sebzeleri 
farklı mı?

Kışın en bol ve fiyatı en ucuz olması 
gereken ıspanağın kilogramı bile 10-
15 TL’ye ulaşmış durumda. Marulun 
tanesi 5-7 TL aralığında. Ancak bu 
fiyatlara rağmen üretici yani köylümüz 
de kazanamıyor. Ağır girdi maliyetleri 
altında eziliyor ve ürettiği ürünü 
maliyetini karşılayamayacak fiyatlara 
satmak zorunda kalıyor. İthalat 
baskısı altında üretim yapamaz hale 
geliyor ve üretimden çekiliyor. Bu 
durum üretimin azalmasına ve gıda 
fiyatlarının daha fazla artmasına sebep 
oluyor. Bu kısır döngü bu şekilde 
devam ediyor.

AKP’giller İktidarı, halkımıza 
görülmemiş bir hayat pahalılığı 
yaşatıyor. Emekçi halkımızı bu hayat 

pahalılığında inim inim inletiyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli her konuşmasında 
“Türkiye tarımda Avrupa’da birinci, 
Dünyada 10. sırada” diyor. Bu ne 
yaman bir çelişkidir ki, tarımda 
Avrupa birincisiyiz ama markette 
kabağın kilogram fiyatı 30-35 TL. 
AKP’giller halkımızın gözünün içine 
baka baka yalan söylüyor. Avrupa 
birincisi olmak bir yana tarım ve 
gıdada dışa bağımlılık ve buna bağlı 
olan fiyat artışları; köylünün üretimden 
çekilmesi, üretimin azalması nedeniyle 
biz Avrupa’dan tarımsal girdileri 
ve tarımsal ürünleri alır haldeyiz. 
Almayı da geçtik, göbekten bağımlı 
haldeyiz.

Tarım Editörü Ali Ekber Yıldı-
rım’ın yazısına göre, Toprak Mahsul-
leri Ofisinin önceki Genel Müdürü 
İsmail Kemaloğlu’nun her ay tarım 
ürünleri ile ilgili piyasa analiz bülte-
ni yayınlıyor. Bu bültendeki verilere 
göre, Türkiye, 2021 yılında toplam 7 
milyon 820 bin ton ekmeklik buğ-
day, 319 bin ton makarnalık buğday, 
2 milyon 127 bin ton arpa, 2 milyon 
107 bin ton mısır, 739 bin ton ayçiçe-
ği tohumu, 2 milyon 631 bin ton soya 
fasulyesi ithalatı yaptı. Sadece hubu-
batta ithalat miktarı 12 milyon 373 
bin ton ve karşılığında ödenen döviz 
3 milyar 679 milyon dolar. Bugünkü 
kur ile yaklaşık olarak 50 milyar TL. 
Aynı dönemde yaklaşık 2 milyon çift-
çiye verilen toplam destek 23 milyar 
TL. Yani bu desteğin de ne kadar ye-
terli olduğu, üretim yapan tüm köylüye 
ulaşmadığı da ortada.

Şu vicdansızlığa, vatan ve 

halk düşmanlığına bakar mısınız? 
AKP’giller 2021 yılında çiftçimize 
23 milyar TL desteği reva görürken, 
bunun iki katını sadece hububat 
ürünlerinin ithalatına veriyor. Üstelik 
döviz arttığı için daha çok para verip 
daha az ürün alınıyor geçtiğimiz yıllara 
göre. ABD-AB Emperyalistleri 
emrediyor, onların yarattığı, büyütüp 
palazlandırdığı, din bezirgânı 
AKP’giller uyguluyor. Ülkemizde 
tarımı da hayvancılığı da bu şekilde 
bitirdiler.

Üretim yapabilmesi için 
köylümüze verilmesi gereken destek 
yurt dışına akıtılıyor. Kendi ülkemizde 

yetiştirebileceğimiz buğday, arpa, 
mısır vb. hububat ürünleri ithal 
ediliyor. Üstelik AKP’giller bunu 
öyle bir kılıf altında yapıyor ki, 
üretimi azalan, fiyatı artan ürün için 
anında ithalat kararı alıyorlar. Güya 
fiyat düşürülecek. Üretimi arttırmak, 
köylüyü desteklemek, fiyat artışlarına 
gerçek anlamda çözüm üretmek 
yerine, gümrük vergileri sıfırlanıyor bu 
ürünler için. Toprak Mahsulleri Ofisi 
artık ithalat ofisi gibi çalışıyor.

Daha önceki yazılarımızda da 

belirttiğimiz gibi, gıda fiyatlarındaki 
artışın nedenleri ortadan kaldırılmadan 
fiyatlar düşürülemez.

Halkın Kurtuluş Partisi 
Programı’nda, “Devlet Politikası” 
bölümünde, aldığımız her ürünle 
zorunlu olarak ödediğimiz dolaylı 
vergilerin ve halkımızın baş belası 
olan, ABD-AB Emperyalistleri ve 
onların yerli işbirlikçisi AKP’giller’in 
yarattığı enflasyonun nasıl önleneceği 
şöyle anlatılır:

“4- DEVLET POLİTİKASI:
“a) Dolaylı Vergiler: Türkiye’de 

13 senede (1941-1954 arasında) 
bütçenin yarısından üçte ikisine 
çıktığından, ilk hedef olarak bu oran 
tersine çevrilecek.

“(…)Yani bugün de dolaylı 
vergiler, toplanabilen bütün 
vergilerin yüzde 66’sını bulmaktadır. 
Bu durum yerli-yabancı Parababaları 
çetesinin ve onların emrindeki 
siyasi iktidarların halka karşı 
acımasızlıklarının bir göstergesidir.

“e) Enflasyon: Bugün yapıldığı 
gibi IMF ve Dünya Bankası emirleri 
doğrultusunda Halkın alım gücü 
(tüketimi) düşürülerek, Halkımızı 
bir şey alamaz, yiyemez, tüketemez 
duruma getirip enflasyonu güya 
düşürme düzenbazlığına son 
verilecek. Üretim artırılarak mal 
bolluğu yaratılacak ve gerçek ucuzluk 
sağlanacak.”

Hayat pahalılığından da, fahiş gıda 
fiyatlarından da Halkın Demokratik 
İktidarında kurtulacağız.

Bunu da Halkın Kurtuluş Partisi 
başaracak, başkası değil!q

Temel Gıda ürünlerindeki KDV İndirimi
gıda enflasyonuna çare olacak mı?
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“güne bakıyor bebek büyüyen 
yumruğuyla,

başaklar göverdi bak baş koydu-
lar bu yola.” 

 
Özgürlük kelepçelerinden kurtu-

lacak, halkıyla buluşacak elbet.
Güneş bile yasak şimdilerde sana. 

Gün doğmadan kalkıp yatağından ek-
mek için, aş için gidiyor, gün batın-
ca dönüyorsun evine. Hani sen şimdi 
silemedin ya akan yaşını, hepimizin 
yüreğine aktı ya o yaşlar, bir kez daha 
gösterdiler bize senin ne kadar güç-
lü olduğunu. Haklısın diye vuruldu o 
kelepçe ellerine. Korktular senden… 
Emek sende,  buğday senin elinden 
düşüyor toprağa, ekmek senin elin-
den geliyor soframıza… Güç sende, 
ondan korkuyorlar senden. Ola ki bir 
iken yüz olursun, bin olursun, alaşağı 
edersin her şeyi diye tüm bu titreyiş… 
Ağlama diyemedik sana, silemedik ya 

gözyaşlarını, yüreklerimizi biledin bir 
kez daha, bir kez daha utandık bizi bu 
hale düşürenlerden. Umut sende, bak-
ma öyle çaresiz, cesaret de sensin, di-
reniş de sensin.

Rızkları daha analarının karnında 
kesilen bebelerimizin, boynu bükük 
çocuklarımızın, elleri boş göğe açı-
lan kadınlarımızın haykırışı var o ba-
kışlarda. Bilemez onlar; evine ekmek 
götüremeyen babanın çocukları için 
kaygılanışıdır o bakışlar. İşten eve eli 
boş dönen ellerdir kelepçelenen lakin 
bugün insana kelepçe vuranlar, yürek-
lerimize, aklımıza, düşüncemize asla 
pranga takamadılar. Çiçek koysan so-
lacak nice soğuk, karanlık zindanlarda 
söylendi gerçek vatanseverlerin, dev-
rimcilerin özgürlük türküleri.

Bir yuvarlak masa kuruldu ve 6 kişi 
etrafına oturdu. Daha gelmeyen seçim 
zaferinin sarhoşluğuyla koltukları ka-
pışmaya başladılar. Hepsinin karnı tok, 

sırtı pek… Görüşme bitince, bazıları 
masanın kaç ayağı olduğundan, bazı-
ları eksik konuklardan dem vurdu da, 
kimse ateş düşen yuvalardan, tütme-
yen ocaklardan söz etmedi.

Ey o masayı çepeçevre saran 6 
kukla!!!

Neden siz de bir kere de olsa elleri-
nize kelepçe, ayaklarınıza pranga takıp 
oturmadınız Meclis kapılarında? Ne-
den haykırmadınız işçinin, emekçinin 
sesini?

O bakışın müsebbibi (sorumlusu) 
aynı zamanda sizsiniz, yatağa aç gi-
ren bebelerin günahları aynı zamanda 
sizindir!

Gencecik yaşta yaşamlarına son 
veren öğretmenlerimizin ölmeden ön-
ceki feryadı duyuldu mu masanızda? 
Kaçınız titredi soğuktan? Hanginiz 
ayın sonu geliyor diye başını iki avu-
cunun arasına alıp düşündü? İçinizde 
ya işten atılırsam diye geceyi sabah 
edeniniz oldu mu?

Kopacak fırtınaya gebedir o bakış-
lar. Gökyüzü hepimizin ve dünyanın 

neresinde olursa olsun, kavgada yiğit 
olan, ezilen halklar olacaktır. Masa kaç 
ayaklı olursa olsun, yüreklerinde hal-
kın saltanatını kuramayanlar, gözyaşı-
mızdaki hınçta boğulacaktır.

Ve ey AKP’giller!
Ne öğretmen, ne doktor ne de işçi 

bıraktınız onuru ayaklar altına alınma-
yan. Gençlerimizi cehalet bataklığına 
gömdünüz, din kisvesi altında her yolu 
mubah saydınız. Vatanımızı sattınız. 
Ağacı taş, havayı zehir ettiniz. Kardeşi 
kardeşe düşürüp, ufacık bir çocuğun 

bile yüreğine nifak tohumları ektiniz. 
Sonuç hiç değişmedi, o gözyaşını sile-
meyen elleri kelepçeli işçi var ya o işçi, 
ondan ödünüz koparcasına korktunuz. 
Sizi bilimin ışığıyla kör edecek, bileği-
nin hakkıyla devirecek yegâne sınıftır 

İşçi Sınıfımız. San-
mayın ki Güneş hep 
yasak, hiç sabah ol-
mayacak sanmayın!

Ne diyor Ahmet 
Kaya, “Yorgunlu-
ğumun yaşamak 
gibi bir anlamı 
var, yine de yaşa-
maktan duyduğum 
mutluluğun tadına 
düşmanlarım ula-

şamazlar.”
Selam olsun her bir kirpiğinden 

cesaret akan İşçi Sınıfımıza!!!
Selam olsun elleri kelepçeli özgür 

emekçi sınıfımıza!!!

Eğitim Emekçisi
Bir Yoldaş

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik as-
keri müdahalesi, şu günlerde ka-

muoyunda en çok tartışılan konuların 
başında geliyor. Bu askeri müdahaleyi 
İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı 
sonrası dünya ölçeğinde meydana ge-
len gelişmelerden bağımsız olarak ele 
almak mümkün değildir. ABD Emper-
yalistlerinin kanlı katliam örgütü NA-
TO’nun 4 Nisan 1949 tarihinde kuru-
luşu, Soğuk Savaş, Sosyalist Kamp’ın 
1991’deki çöküşü, sonrasında ABD ve 
AB Emperyalistlerinin dünya halkları-
na yönelik daha da azgınlaşan saldırı-
ları, bu 77 yıllık tarihsel süreç içerisin-
deki kilometre taşlarıdır.

Fakat bu yazının konusu Rusya’nın 
Ukrayna’ya yönelik olarak giriştiği 
askeri harekâtın değerlendirmesini 
yapmak değildir. Biz olayın farklı bir 
yönünü ele alacağız.

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahale-
si; HKP Genel Başkanı Nurullah An-
kut’un çok doğru biçimde “Meclisteki 
Amerikancı Beşli Çete” olarak tanım-

ladığı, insanlarımızın içinde bulundu-
ğu İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminde 
halkımıza AKP’giller’in alternatifiy-
miş gibi sunulan, cilalanan, parlatılan 
Amerikancı burjuva partilerinin AB-D 
Emperyalistlerine ve NATO’ya sada-
katlerini bir kez daha gösterme imkânı 
sunmuştur.

Gerek Meclis içi gerek Meclis dışı 
sermaye partileri Rusya’nın müdaha-
lesini fırsat bilerek, “savaş karşıtlığı”, 
“insan hakları”, “Rusya’nın yayılmacı-
lığı” kisvesi altında NATO’yu, dolayı-
sıyla kanlı zalim ABD Emperyalizmini 
yüceltme yarışına girmişlerdir. 

ABD uşaklarının bu canhıraş çaba-
larının nedeni bellidir:

1946 yılından bu yana Türkiye’de 
iktidara getirilen partilerin, iktidar kol-
tuğuna oturtulan siyasilerin neredey-
se tamamı (27 Mayıs Politik Devrimi 
süreci ve Ecevit hükümetleri bunun 
dışında tutulabilir) ABD Emperyalist 
Haydudu tarafından projelendirilmiş, 
yapılandırılmış ve Türkiye Halkının 
başına bela edilmiştir. Gerek AKP’gil-
ler gerekse “muhalif” olarak yutturu-
lan Amerikancı partiler günümüz Tür-
kiye’sinde bu gerçekliği çok iyi bildik-
leri için, ABD Emperyalistlerinin ken-
dilerine iktidar koltuğu bahşetmesinin 

yolunu açacak hiçbir fırsatı değer-
lendirmekten geri durmamaktadırlar. 
Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi ise 
bu anlamda kaçırılmayacak bir fırsat-
tır. Bu Amerikan uşaklarının hepsi bu 
altın fırsattan yararlanmak adına doğ-
rudan ya da dolaylı şekilde NATO’yu 
haklı gösteren, aklayan açıklamalar 
yapmışlardır. İşte bu yüzden ABD 
Emperyalistleri ve NATO karşısında 
takındıkları tutum kesinlikle verili ko-
şulların değerlendirilmesiyle ya da dış 
politikadaki güncel gelişmeler çerçe-
vesinde belirlenmiş bir tutum değildir; 
bu hainler için NATO’yu savunmak, 
Amerikan uşaklığı yapmak, bir tercih 
meselesi değil, bir mecburiyettir. 

Bugün Meclisteki Amerikan-
cı Beşli Çete’nin ve Meclis dışında 
olan, muhalif rolü oynayan partilerin 
ABD-AB Emperyalistlerine ve onların 
kanlı katliam örgütü NATO’ya karşı 
tutumlarının özünde zerre kadar fark-
lılık yoktur. Hepsi Amerikancı, hepsi 
AB’ci, hepsi NATO’cudur. O kadar 

ki, bu emperyalist uşaklıklarını açık 
seçik biçimde parti programlarına 
dahi koymayı bir zorunluluk olarak 
görmüşlerdir.

20 yıldır Türkiye Halkına kan 
kusturan AKP’nin bir Amerikan-İngi-
liz-İsrail yapımı olduğu artık herkesin 
malûmudur.

Bu çıkar amaçlı suç örgütü, parti 
programında NATO’culuk yapmasa 
olur mu? 

Elbette olmaz. Şöyle denir AKP 
Programı’nda:

“Türkiye’nin NATO bünyesin-
de bugüne kadar ortaya koyduğu 
katkıya paralel olarak, yeni Avru-
pa savunma stratejisi çerçevesinde 
oluşturulan Avrupa Güvenlik ve Sa-
vunma Kavramı (AGSK) içinde hak 
ettiği yeri alması yolundaki çabaları 
sürdürecektir. Türkiye ile dost ve 
müttefik ülkeler arasında uzun za-
mandan beri devam eden siyasi ve 
ekonomik işbirliği sürdürülecek (…)

“Amerika Birleşik Devletleri ile 
uzun yıllardan beri savunma ağır-
lıklı olan işbirliğini devam ettirecek 
ve bu işbirliğini ekonomi, yatırım, 
bilim ve teknoloji alanlarında yay-
gınlaştıracaktır.” (https://www.ak-
parti.org.tr/parti/parti-programi/)

MHP ise Kontrgerilla’nın yani 
Gladyo’nun yani Süper NATO’nun 
özel örgütüdür, bildiğimiz gibi. Do-
layısıyla NATO’ya zaten göbekten 
bağlıdır. Bu yüzden olsa gerek, parti 
programında NATO geçmez. Geçme-
sine de gerek yoktur zaten, zira NATO, 
MHP’nin bizzat kendisidir bir anlam-
da. Fakat buna rağmen parti progra-
mında ABD Emperyalist Hayduduna 
olan sadakatini belirtmekten geri dur-
maz. Başhaydut ABD ile ilişkilerde 
sanki “karşılıklı çıkar” söz konusu ola-
bilirmiş gibi, MHP Parti Programı’nda 
şöyle yazılır:

“ABD ile ilişkilerimizin ekono-
mik, siyasi ve güvenlik boyutlarıyla 
her iki tarafın karşılıklı çıkarlarına 
hizmet edecek şekilde, eşitlik ve kar-
şılıklılık temelinde yürütülmesi esas 
olacaktır.” (MHP Parti Programı, s. 
128)

Gelelim Mecliste muhalif rolü oy-
nayan diğer Amerikancı partilere…

Bildiğimiz gibi şu anki CHP, An-
tiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’mızın Önderi Mustafa Ke-
mal’in kurduğu CHP’den ideolojik 
anlamda tamamen farklılaşmıştır. Yeni 
CHP de Amerikancıdır, NATO’cudur. 
Ve bu gerçeklik elbette parti progra-
mında da kendisini gösterir:

“CHP, (…) NATO’nun da, yeni 
üyelerin katılımıyla uluslararası 
alanda güvenlik ve istikrarın sağlan-
masına daha büyük katkıda bulun-
ması gerektiğini düşünmektedir. Bu 
amaçla NATO üyeleri arasında tam 
bir uyum, dayanışma ve işbirliğinin 
sağlanmasının İttifakın görevini en 
etkili biçimde yapmasına katkı sağ-
layacağı görüşündedir.” (CHP Parti 
Programı, s. 120)

Eşyanın tabiatı gereği Kontrgeril-
lacı Meral Hanım’ın “İYİP”i de NA-
TO’culuğu, Amerikancılığı parti prog-
ramına sokmaktan geri durmaz:

“Türkiye, İkinci Dünya savaşın-
dan sonra kurulan dünya düzeni 
içinde Batı kurumları içinde yer al-
mıştır. Ülkemizin savunma politika-
sı da Batı güvenlik sistemine entegre 
olmuştur. Savunma politikasında 
en üst şemsiye olarak NATO bulun-
maktadır. Türkiye’nin NATO şem-
siyesinde olması milli politikalar ve 
stratejiler uygulamasına engel değil-
dir. NATO bir siyasi yapılanma olup 
aynı zamanda üyelerinin savunma 
ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. 
Türkiye’nin bu ittifaka üyeliğinin 
diğer ittifak ve mekanizmalarda-
ki ülkelerle kendi milli çıkarları ve 
ulusal güvenliğinin gereği yapılan iş 
birlikleri içinde yürütülecektir.” (İyi 
Parti Programı, s. 37) 

AKP’nin işlediği binbir suça bizzat 
iştirak edip bir süre sonra AKP’gil-
ler’den ayrılarak elini yıkamaya çalı-
şan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğ-

lu’nun kurdukları partiler de doğal 
olarak ABD’ci, NATO’cudur. 

A. Babacan’ın Deva Partisi’nin 
Programı’nda yer alan “Dış Politika” 
bölümünde şöyle yazar:

“NATO’nun sağlamış olduğu 
caydırıcılığın Türkiye’nin ulusal 
güvenliği açısından kritik önemde 
olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla 
bu transatlantik ittifakın, önümüz-
deki dönemde de güçlenerek yoluna 
devam etmesini hedefleyeceğiz. Di-
ğer yandan, NATO’nun da değişen 
tehdit koşul ve coğrafyasına ayak 
uydurmasını teşvik edeceğiz. Bu 
bağlamda NATO’nun ülkemiz açı-
sından da en önde gelen tehditler 
arasında yer alan, terör ile mücade-
le, kitle imha silahlarının yayılma-
sının önlenmesi, siber güvenlik ile 
hibrid ve enformasyon savaşları ile 
mücadele alanındaki yeteneklerini 
artırmasını savunacağız.” (https://
devapartisi.org/temel-metinler/par-
ti-programi)

“Stratejik Derinlik”çi A. Davutoğ-
lu NATO’culukta geri kalır mı?

Elbette kalmaz, kalamaz. Davi-
dson’un Gelecek Partisi’nin Progra-
mı’nda ise şunlar yazar:

“Özellikle Kuzey Atlantik İtti-
fakı (NATO) içerisindeki pozisyo-
numuzun daha da etkin bir şekilde 
gelişmesi ve kuruluş gerekçesi olan 
kolektif savunma anlayışının tam 
anlamıyla yerleşmesi için çaba sarf 
edeceğiz.” (Gelecek Partisi Programı, 
s. 138)

Amerikancı Burjuva Kürt Hareke-
ti’nin legal plandaki temsilcisi HDP ise 
o kadar açıktan NATO’cudur ki bunu 
ne inkâr eder ne de bu gerçekliği parti 
programına yansıtmaya gerek görür. 
Hem Kürt Halkına hem Türk Halkı-
na hem de tüm mazlum dünya halk-
larına ihanet içerisindeki bu yapının 
Türkiye’deki ve yurtdışındaki bütün 
türevlerinin savunduğu politikaların 
belirlenmesinde Amerikancılık ve NA-
TO’culuk en önemli motivasyonlardan 
biridir. İşte bu sebeple HDP örneğin, 
2017 yılında Diyarbakır milletvekili 
olan Ziya Pir’i NATO Parlamenterler 
Asamblesi Güvenlik ve Teknoloji Eği-
limleri Üst Komite Başkan Yardımcılı-
ğına gönderir. 

Amerikancı Burjuva Kürt Hareke-
ti’nin yörüngesinde öyle ya da böyle, 
doğrudan ittifaklarla ya da dolaylı “ey-
lem birlikleri”yle çaresizce gezinip du-
ran, sözde NATO karşıtı, Sevrci Soytarı 
Sahte Sol’un hiçbir bileşeni de gerçek 
anlamda NATO karşıtı değildir. Kendi-
sini antiemperyalist, sol ya da sosyalist 
olarak tanımlayan bir hareketin ger-
çekten bu nitelikleri taşıyabilmesi için 
AB-D Emperyalistlerinin-NATO’nun 
Türkiye’deki ve Ortadoğu’daki acen-
teliğine soyunan Amerikancı Kürt Ha-
reketi’yle hiçbir şekilde siyasi bağ kur-

maması gerekir. Mademki Kahraman 
Gerilla Che Guevara’nın ölümsüz 
deyişiyle; “Bütün eylemlerimiz, em-
peryalizme karşı bir savaş çığlığı”-
dır; o halde emperyalizmin uşaklarıyla 
yapılacak en küçük bir eylem birlikte-
liği dahi devrimci mücadeleye ihanet 
etmek anlamına gelir.

Türkiye’deki tek ve gerçek dev-
rimci muhalefet partisi olan Halkın 
Kurtuluş Partisi’nin AB-D Emperya-
listlerine ve NATO’ya karşı tutumu ise 
nettir. HKP, bu tutumunu Parti Progra-
mında şöyle ifade eder:

“Öyleyse yapılması gereken, Bi-
rinci Kuvayimilliye’de bayraklaş-
tırılan Tam Bağımsızlık prensibini 
acilen hayata geçirmektir. Emperya-
listlerin NATO’larını da, IMF’lerini 
de, Dünya Bankalarını da kovmak-
tır. ABD üslerini, “İkili Anlaşma-
lar”ı ortadan kaldırmaktır.  Onlar, 
dost değil, tam tersine her yönden 
varlığımıza kasteden düşmanlar-
dır. Türkiye’nin güçlenmesi değil, 
Sevr’de yapmak istedikleri şekilde 
parçalanması ve İç Anadolu’ya hap-
sedilmesi onların işine gelir. Çıkarla-
rına uygun olur.

“Kurtuluş Partisi, Halkımızla 
beraber ABD ve AB Emperyalistle-
rinin ‘Bu Hayâsızca Akın’ını durdu-
racak, kuşatmayı yaracak, ülkemizi 
bağımsızlığa, halkımızı mutluluğa 
ulaştıracaktır.” (Halkın Kurtuluş Par-
tisi Programı, s. 67)

HKP, AB-D Emperyalistlerinin 
1949’dan bu yana dünyanın dört bir 
tarafında milyonlarca masum insanın 
kanını döken NATO’suna karşı sözle, 
yazıyla değil aynı zamanda eylemle-
riyle de mücadelesini sürdürmektedir. 
Ne zaman bir NATO temsilcisi kanlı 
ve uğursuz ayaklarını ülkemiz toprak-
larına bassa, karşısında “Katil NATO, 
Ülkemizden, Bölgemizden Defol!” 
diyen Kurtuluş Partilileri bulur. HKP 
sadece AB-D Emperyalistlerine değil, 
yeni yetme Rus Emperyalizmi de da-
hil olmak üzere emperyalist karakter 
taşıyan istisnasız bütün devletlerin in-
sanlık düşmanı politikalarına karşıdır. 
Emperyalist güçlerle ve bu güçlerin 
uzantılarıyla kurulacak en ufak bir te-
ması dahi dünya halklarına ihanet sa-
yar. İşte bu yüzden HKP, hem teoride 
hem de pratikte antiemperyalizm ilke-
sinin Türkiye’deki tek tutarlı savunu-
cusudur.

Türkiye Halkı da, dünya halkları 
da eninde sonunda Gerçek Devrimciler 
önderliğinde verecekleri mücadeleler-
le emperyalist haydutları başlarından 
defedecek, insanın insanı ezmediği, 
sömürmediği; halkların kardeşçe, öz-
gürce bir arada yaşadığı adil bir dünya 
düzeni mutlaka kurulacaktır. q

Bakış

Biri değil, hepsi NATO’cu!
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Halkın Kurtuluş Partisi Sancaktepe 
İlçe örgütü olarak Sancaktepe De-

mokrasi Caddesi’nde en temel ihtiyaç-
larımızdan başta elektrik, doğalgaz ve 
yakıta gelen fahiş zamlar olmak üzere 
tüm zamları  protesto eden bir eylem 
gerçekleştirdik.

Halkımızın alım gücünün günbe-
gün azaldığı, işsizliğin kronikleştiği 
ülkemizde zor günlerden geçiyoruz. 
İşçiler artık bıçak kemiğe dayandığı 
için korku duvarlarını yıkmaya baş-
ladı. Trendyol İşçilerinin Nakliyat-İş 
önderliğindeki zaferi, acımasızca 

sömürülen ve sefalet ücretine mahkûm 
edilen onlarca işyerlerindeki işçileri 
harekete geçirdi, umut oldu. En son 
Migros işçileri kazandı. Sıra yine 
Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde 
direnen Yemeksepeti işçilerinde. Parti 
olarak işçilerin, emekçilerin, bu zam-
lar karşısında eriyip giden ücretleri 
için direnen işçilerin yanında olmaya 
devam edceğiz. 

Bu gün de tüm ezilen, sömürülen, 
işçilerin sesi olduk ve bir kez daha 
haykırdık. 

“Sefalet Ücreti İstemiyoruz, Ya-

pılan Zamlar Geri Alınsın!”
Eylemde sık sık “Zam Zam Ucuzluk 

Ne Zaman?”, “Yapılan Zamlar Geri Alın-
sın”, “AKP İşsizlik Pahalılık Zam Zulüm 
Demektir”, “Sefalet Ücreti İstemiyoruz”, 
“Ücretler Pire Zamlar Deve”,“Gün Gele-
cek Devran Dönecek AKP Halka Hesap 
Verecek”, “Halkız Haklıyız Yeneceğiz”, 
“İşsizliğe Pahalılığa Zama Zulme Son”, 
“Taksitle Yaşayıp Borçlu Ölüyoruz”, 
“Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi” slo-
ganları coşkulu bir şekilde atıldı.

Sancaktepe halkının kalabalık bir 
şekilde ilgiyle izlediği basın açıkla-
mamızın sonunda elektrik ve doğalgaz 
faturaları yakılarak zamlar protesto 
edildi. 27 Şubat 2022

HKP 
Sancaktepe İlçe Örgütü
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Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl 
örgütü olarak en temel ihtiyaçları-

mıza yapılan fahiş oranlardaki zamları 
Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda bir 
kez daha protesto ettik.

İğneden ipliğe her şeye yapılan 
bu zamlar altında inim inim inleyen 
halkımız yiyeceğinden, giyeceğinden 

kısarak bu zam furyasına dayanmaya 
çalışıyor. Bizler de halkımızın bu du-
rumunu, zamları ve hayat pahalılığını, 
yaptığımız eylemle protesto ettik ve 
“Yapılan Zamlar Geri Alınsın” de-
dik.

Basın açıklamamıza 180 gündür 
gasp edilen tazminatları için direnen 

Neo Trend Tekstil Direnişçileri de 
katıldı ve bir konuşma yaptılar.

Eylemimiz sloganlarla başladı. Ar-
dından basın açıklaması, HKP MYK 
Üyesi Halil Arabulan Yoldaş’ımız ta-
rafından yapıldı.

Eylemimiz süresince Bakırköy Öz-
gürlük Meydanı’nda bulunan halkımız 

açıklamamızı ilgiyle dinledi ve zaman 
zaman alkışlarla destek oldu. Eylemi-
mizde ayrıca, Yemeksepeti işçileri ile 
dayanışma adına işçiler haklarını alın-
caya kadar Yemeksepeti’ni Boykot 
çağrısı yaptık.

Eylemde sık sık “Zam Zam Ucuz-
luk Ne Zaman”, “Yapılan Zamlar Geri 

Alınsın”, “AKP İşsizlik Pahalılık Zam 
Zulüm Demektir”, “Sefalet Ücreti İs-
temiyoruz”, “AKP Zammını Al Başına 
Çal”, “Ücretler Pire Zamlar Deve”, 
“Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri 
Gibi Gidecekler” “İşçilerin Birliği Ser-
mayeyi Yenecek”, “Kahrolsun ABD 
AB Emperyalizmi”, “Gün Gelecek 
Devran Dönecek AKP Halka Hesap 
Verecek”, “Halkız Haklıyız Yenece-
ğiz”, “Yaşasın İkinci Kurtuluş Sava-
şı’mız”, “İşsizliğe Pahalılığa Zama 
Zulme Son”, “Taksitle Yaşayıp Borç-
lu Ölüyoruz”, “Örgütsüz Halk Köle 
Halktır Örgütlü Halk Yenilmez” “Neo 
Trend İşçisi Yalnız Değildir” “Zafer 
Direnen İşçilerin Olacak” “Direne Di-
rene Kazanacağız” “İşçiyiz Haklıyız 
Kazanacağız” “Davamız Halkların 
Kurtuluş Davasıdır” “Yaşasın Halkın 
Kurtuluş Partisi” sloganları coşkulu bir 
şekilde atıldı.

Konuşmaların ardından eylemimiz 
sona erdi.

Yoldaş’ımız Halil Arabulan, yaptı-
ğı konuşmaya şu şekilde başladı:

“Sevgi ve saygıdeğer halkımız, 
değerli basın emekçileri;

“İşsizlik ve pahalılık cehennemine 
atılan halkımızı bir de zamlar yerden 
yere vurdu.

“Ey parababaları ve bekçiliğini ya-
pan AKP’giller;

“Bu çürümüş düzene mahkûm etti-
ğiniz halkımız inim inim inlemekte ve 
feryat etmektedir. Halkımız aç, geçine-
miyor, barınamıyor, donuyor, ölüyor.

“Ülkemizi mahvetmek isteyen 

ABD ve Avrupa Birliği Emperyalistle-
rine uşaklıkta, ülkemize ve halkımıza 
zulüm ve ihanet etmekte sınır tanıma-
yan AKP’giller, Parababaları düzeni 
demek olan İşsizlik ve Pahalılık ce-
heneminin ateşini her gün harlıyor, 
her gün ateşini yükseltiyor çığ gibi 
büyüyen zamlarla. Hadsizce, perva-
sızca, hayasızca zulüm ve ihanetlerine 
devam ediyorlar.”

AKP’giller’in halkımızı işsizlik ve 
pahalılık cehennemine nasıl attığını ra-
kamlar vererek açıklayan Yoldaş’ımız 
konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Elbette ki AKP’giller’in de bize 
böyle bir cehennemcil felaketi yaşat-
malarından dolayı gücünü sadece ya-
salardan ve vicdanından alan savcıla-
rın hazırladıkları iddanameler ve yine 
aynı şekilde gücünü yasalardan ve 
vicdandan alan hâkimlerin yargılama-
ları ile AKP’giller’in organize bir suç 
örgütü olduğu kanıtlanacak ve gereken 
cezayı alacaklardır.

“Davamız Halkın Kurtuluş Dava-
sıdır. Davamız ülkemizin kurtuluş da-
vasıdır.

“Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!”
Neo Trend Tekstil Direnişçisi 

Mehmet Bilal Doğan ise konuşmasına 
“Bakırköy Halkına sesleniyorum”, 
diyerek başladı. Devamında şu ifade-
leri kullandı:

“İki yıldır pandemi var ülkemizde 
ve dünyada. İki yıldır pandemiyi baha-
ne edenp hükümet, her şeye zam zam 
zam... İki yıldır pandemiyi bahane eden 
patronlar İşçi Sınıfını kapının önüne 

koydular. Sefalet ücreti ile çalıştırdılar.
“Biz Neo Trend Tekstil İşçileri, 

pandemiyi bahane eden patronumuz, 
1 Temmuz’da ücretsiz izne çıktık. 1 
Temmuz’da İşçi Sınıfının işçi yasakla-
rının kalktığı zaman bizleri tazminat-
sız, 104 işiçiyi kapının önüne koydu. 
Patronumuz Kâzım Akbulut tarafından. 

“180 gündür deriniyoruz. İstan-
bul’da sadece biz Neo Trend Tekstil 
İşçileri değil bütün fabrikalarda teks-
til işçileri, fabrika işçisi sömürülüyor. 
Haklarımızı alabilmek için defalarca 
seslendik hükümete, defalarca seslen-
dik cumhuriyet savcılıklarına, işçine 
sahip çık. Bizi patronlara karşı koru-
yun, diye.

“Bu patron milleti devletimizi so-
yuyor, İşçi Sınıfını sömürüyor. Biz bu 
ülkenin vatandaşlarıyız, biz bu ülkede 
insanca yaşamak istiyoruz.”

Doğan, konuşmasını şu sözlerle 
sonlandırdı:

“Biz Neo Trend Tekstil İşçileri Tür-
kiye Cumhuriyeti’ndeki bütün direniş-
çileri selamlıyoruz. Biz direneceğiz. 
Kazanacağız. Hırsız patrona, Kâzım 
Akbulut’a hakkımızı yedirmeyeceğiz. 
İnsanca yaşamak istiyoruz bu ülkede, 
bu cennet vatanda insanca yaşamak 
istiyoruz. Çocuklarımız büyütmek isti-
yoruz bu cennet vatanda.

Biz Halkız, İşçiyiz, Kazanaca-
ğız!”

6 Şubat 2022

HKP İstanbul İl Örgütü

Kitap okumayı sever, kitap fuar-
larını takip eder, katılırdı Seren 

Yoldaş’ımız. İstanbul’da bir kitap 
fuarında Partimizin standına gelerek 
devrimci olmak, öğrenmek istediğini 
söylemişti… O zamana kadar okuduk-
ları doğrultusunda halkının, insanlığın 
gerçeklerini duru zekâsıyla kavramış, 
tertemiz yüreğiyle hissetmiş, bir şey 
yapmalı diye düşünmüştü o gencecik 
yaşında. Hikmet Kıvılcımlı Usta’mızı, 
Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) 
Efe’yi okumaya, anlamaya başlar baş-
lamaz Parti saflarımızda mücadeleye 
tereddütsüz katıldı.

Üniversiteden mezun olduktan 
sonra Ankara ve Konya’da mücadele-
ye devam etti.

Yüreği sevgi dolu, alçakgönüllü, 
yardımsever, zeki Yoldaş’ımızı haya-
tının baharında, 28 yaşında elim bir 
kaza sonucunda kaybettik, bir yıl önce 
bugün ne yazık ki. Acımız çok büyük. 
Aramızdan bedence ayrılan tüm yol-
daşlarımızda olduğu gibi yüreklerimi-
zin bir parçası da onunla koptu, parça-
landı, un ufak oldu!

Konya’da Mevlana Müzesi’ne gi-
dip, avlusunda çektirdiği fotoğraflarla 
sosyal medya hesabında paylaşmıştı 
Mevlana’nın şu sözünü: “Ölümümüz-
den sonra mezarımızı yerde arama-
yınız! Bizim mezarımız ariflerin gö-
nüllerindedir!”

Yine bir başka paylaşımında halk 
ozanımız Neşet Ertaş’ın “Deniz’i sey-
retmek gibidir, bozkırda gökyüzünü 
seyretmek” dizelerinin altına yazdığı 

gibi çok sevdiği bozkıra değil, o çok 
sevdiği köyünün mavi göğünün altın-
daki bozkırına değil, yüreklerimize 
gömdük Seren Yoldaş’ımızı aslında 
dediği gibi!

4 yıl önce Ankara’da Partimiz-
de gerçekleştirdiğimiz 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü etkinliği için 
hazırladığımız “İnsanlığın Kurtulu-
şuna Ömrünü Adayanlar Unutul-
mazlar” başlıklı panomuzun fotoğra-
fını paylaşmıştı. Evet, Seren Yoldaş’ı-
mız, sen de o çok öykündüğün yiğit 
devrimci yoldaşlarımız gibi müca-
dele ederken ayrıldın aramızdan ve 
ölümsüzleştin çoktan, kavgamızda 
yaşamaya devam ediyorsun, edecek-
sin, unutulmayacaksın!

İnsanlığın acılarına sırtını dönüp, 

sadece kendi postuna özen gösterecek 
kadar alçalmadı Seren Yoldaş gencecik 
yaşına rağmen. Sevgi dolu yüreği buna 
izin vermezdi zaten. John Steinbeck’in 
Gazap Üzümleri romanındaki şu söz-
ler tüm bedeninde mücadele azmi ve 
öfkesi uyandırmıştı ve sosyal medya 

hesabında bizlerle paylaşmıştı yine:
“Açlığı yalnız kendi midesinde 

değil, çocuklarının karınlarında da 
hissedebilen bir insanı nasıl korku-
tabilirsin? Korkutamazsın… Her 
korkunun ötesindeki korkuları tanı-
mıştır o adam artık.”

Seren Yoldaş’ımız insanlığın in-
sanca yaşayacağı, sevginin her şeyin 
temeline konduğu bir dünyaya inandı, 
inandığı kutsal dava için mücadele etti. 
Kısa yaşamını devrimci olarak geçirdi. 
Gerçek Devrimci teoriyi Partimizde, 
Partimizin ideolojisinde buldu.

İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın Ön-
deri, Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’yı 
anma etkinliğimizin fotoğrafı ile Halk 
Ozanımız Ahmed Arif’in şu dizelerini 
paylaşmıştı:

Dövüşenler de var bu havalarda
El, ayak buz kesmiş, yürek ce-

hennem
Ümit, öfkeli ve mahzun
Ümit sapına kadar namuslu.
Yoldaş’ımız, Cumhuriyet tarihimi-

ze geçen en önemli, en kitlesel halk 
ayaklanmalarımızdan olan Taksim 
Gezi İsyanı’mıza da katılmıştı yol-
daşlarıyla birlikte yiğitçe! Öğrenciydi 
İstanbul’da o dönemde. Daha sonraki 
yıllarda Gezi Parkı’nda çektirdiği bir 
fotoğrafının altına şunları yazmıştı: 
“İstanbul özlenir elbet, ama en çok 
da sen. Canım Gezi” …

Bir 10 Kasım’da; Mustafa Ke-
mal’in Kurtuluş Savaşı’mız sırasında 
çekilen kalpaklı fotoğrafı ve “Bağım-
sızlık Benim Karakterimdir!” sözünün 
yazılı olduğu pankartımızı paylaşıp, 
“Anmak yeter mi, anlamadıkça? 
Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye Şia-
rından Asla Vazgeçmeyenler!” yaz-
mıştı…

Yani Seren Yoldaş’ımız, devrimci 

olmaya karar verip kitap fuarımızda-
ki standımıza geldiği günden, beden-
ce aramızdan ayrıldığı güne dek hep 
bağlı kaldı mücadelemize! Sevgi dolu 
yüreği insanlığın kurtuluşuna giden o 
günler için mücadele etme heyecanıyla 
çarptı her an!

Yine 6 Mayıs 2017’de Ankara’da 
Denizler’in mezarı başında gerçekleş-
tirdiğimiz anma etkinliğinde paylaş-
mıştı şu sözleri…

“Yürü Deniz yürü, biz de geliriz. 
Üç Fidan Ölümsüzdür!”

Ah be Seren Yoldaş, o çok sevdi-

ğin devrimci mücadelemizde yaşa-

maya devam ediyorsun, edeceksin! 

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!

Seren Yoldaş Ölümsüzdür!

07.02.2022

Kurtuluş Partili Kadınlar

AKP’giller’in iğneden ipliğe yaptığı zamları
Bakırköy’de bir kez daha protesto ettik

Her Gün Katmerlenerek Gelen Zamları 
Sancaktepe Demokrasi Caddesi’nde 

Protesto Ettik
Yapılan Zamlar Derhal Geri Alınsın!

Yüreği sevgi dolu, alçakgönüllü, yardımsever 
Seren Yoldaş’ımız

mücadelemizde yaşamaya devam ediyor!

Ölüm gerçek kahramanları öldür-
mez, yoldaşlar. Orhan Ağabeyimiz de 
bütün ömrünü İşçi Sınıfımızı ve tüm 
Halkımızı Parababalarının sömürüsün-
den kurtarmak için vakfetti” ifadelerini 
kullandı. 

Mehmet Ünver Yoldaş’ımız, ko-
nuşmasının devamında şu sözlere yer 
verdi:

“Orhan Ağabeyimiz ülkemizin sa-
yılı ceza avukatlarından biriydi arka-
daşlar. Mütevazı bir bürosu vardı Ağa-
beyimizin ve isteseydi gerçekten çok 
zengin bir avukat olabilirdi. Ancak o, 
hiçbir zaman kişisel servet biriktirme 
hevesine girmedi. Parababalarının sö-
mürü çarkına karşı mücadele etti, İşçi 
Sınıfının ve köylü halk tabakalarının 
avukatlığını tercih etti ve Halkımız nez-
dinde ölümsüzleşti.

“Ölüm nasıl Mustafa Kemal’i, 
Che’yi Hikmet Kıvılcımlı’yı Fidel’i, 
Denizler’i, Mahirler’i, Faruk Sur’ları 
ve toprağa düşen onlarca kahramanı-
mızı öldürememişse; işte Orhan Ağa-

beyimizi de öldüremedi. İnsanlığın 
Kurtuluş Mücadelesinde ölümsüzleşti 
Orhan Ağabey. Anıları Mücadelemize 
ışık tutmaya devam edecek.”

Orhan Özer Yoldaş’ın ömrünü vak-
fettiği mücadelesini eninde sonunda ba-
şarıya ulaştıracağız.

Halkımıza sözümüzdür; İkinci Kur-
tuluş Savaşı’mızı zaferle sonlandırıp 
Demokratik Halk İktidarını kuracağız!

20 Şubat 2021

HKP Konya İl Örgütü

Orhan Özer Yoldaş Ölümsüzdür!

Baştarafı sayfa 16’da
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Gene bu yüzden sinsi paramiliter ör-
gütlenmelere gidiyorlar.

Tıpkı Hitler Faşizminin örgütlediği 
SA’lar (Sturmabteilung, Fırtına Birliği) 
gibi… (SA’lar aşırı güçlenince liderleri 
1934’te Hitler Faşizmi tarafından imha 
edildi, yerini bir bakıma başka bir pa-
ramiliter örgütlenme aldı: SS’ler (Sc-
hutzstaffel: Koruma Birliği) aldı).

Türkiye’de bu paramiliter güçleri 
CIA-MİT-Kontrgerilla tarafından MHP 
tabanında örgütlenen “Ülkücü” koman-
dolar olarak, özellikle 60’lı ve 70’li yıl-
larda gördük.

15 Temmuz’da ise dinci faşist güç-
ler olarak kısmen gördük. Sonraları 
öğrendik ki, adına SADAT denilen bir 
örgütlenme varmış.

İşte paramiliter dinci faşist ör-
gütlenmede legal yapıyı bu SADAT 
oluşturuyor. Ülkeyi pıtırak gibi sar-
mış tarikatlar, cemaatler de cabası…

Nitekim, 15 Temmuz’da SADAT’ın 
silah dağıtımında başrolü oynadığı be-
lirtiliyor. Ve bugün on binlerce silahın 
kayıp olduğu aşikar. İçişleri Bakanlı-
ğı’nın 2018’de yaptığı açıklamaya göre 
106 binin üzerinde silah kayıp! (https://
www.dw.com/tr/kay%C4%B1p-silah-
lar-bilmecesi/a-58221063)

15 Temmuz’dan yaklaşık 6 ay son-
ra, zamanın MHP Milletvekillerinden 
Sinan Ogan ise şu açıklamayı yapmış-
tı:

“Özellikle bu 15 Temmuz sonra-
sında normalde fırıncı, berber ya da 
bakkal olan sivillerin zaman zaman 
kamplara alınıp eğitildikleri, silah 
kullanmanın öğretildiğini biliyoruz. 
Bu yarı milis gücü ha dediklerinde 
sokağa çıkarıp toplumun diğer ke-
siminin üzerine salacak bir çalışma 
içerisindeler.” (https://www.odatv4.
com/guncel/sivillerin-kamplara-ali-
nip-silah-kullanmanin-ogretildigini-bi-
liyoruz-1502171200-109808)

İşte bu kampları kuran, burada eği-
tim veren de SADAT büyük olasılıkla. 
Nitekim bazıları ortaya çıktı ve Meral 
Akşener bile 2018 Ocak ayında bu ger-
çeği dile getirdi.

“(…) Son dönemde üniforma-
lar, uzun namlulu silahlarla bazı 
kişiler ortalıkta dolaşıyor. Bunlarla 
ilgili çok önemli iddialar var. Örne-
ğin Tokat ve Konya’da silahlı eğitim 
kampları bulunduğunu duyuyoruz, 
bu iddialar söyleniyor. Araştırılırsın 
ve bize bilgi verilsin. Bunların seçim 
döneminde rol alacakları, istenme-
yen bir sonuç çıkması halinde karı-
şıklık yaratacakları yolunda yoğun 
söylentiler var. Bunlardan birisi de 
Sadat diye bir yapı. İnanın Sadat da 
diğer yapılar da benim için toz zer-
residir. Bu malum yapılar insanları 
çatışmaların içerisine sürükleyecek-
ler. Şimdiden uyarıyorum ve önlem 
alınmasını istiyorum.” (https://odatv4.
com/guncel/tokat-ve-konyada-silah-
li-egitim-kamplari-bulundugunu-duyu-
yoruz-0201181200-130457)

Bu kampların yedi ilde daha bulun-
duğu basında yer aldı. Bu da bilinen 
kadarı. Bilinmeyen kim bilir daha neler 
var!

SADAT’ın tam adı, “SADAT Ulus-
lararası Savunma Danışmanlık, İnş. 
San. Ve Tic. A.Ş.”  Kısaca SADAT AŞ 
olarak geçiyor. Sitelerinde kendi ifade-
leriyle şöyle tanımlıyorlar şirketi:

“SADAT Uluslararası Savunma 
Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Tica-
ret A.Ş. uluslararası savunma ala-
nında danışmanlık ve askeri eğitim 
veren ilk ve tek Türk şirketidir.

“SADAT Savunma (E) Tuğgene-
ral Adnan TANRIVERDİ başkan-
lığında Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
çeşitli birliklerinden emekli olan 23 

Subay ve Astsubay tarafından ku-
rulmuş ve Şirket Ana Sözleşmesi 28 
Şubat 2012 tarihli ve 8015 sayılı Tür-
kiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayın-
lanarak faaliyetlerine başlamıştır.

“SADAT Uluslararası Savunma 
Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ti-
caret A.Ş. Danışmanlık, Eğitim ve 
İkmal olmak üzere üç ana alanda 
hizmet sunmaktadır.” (https://www.
sadat.com.tr/tr/)

Kurucu 23 subay ve astsubayın hep-
si, kurucu başkan Adnan Tanrıverdi 
dışında, 28 Şubat sürecinde ordudan 
dinci örgütlenme nedeniyle atılmış 
ordu mensupları. (Kuruluşu da tam 28 
Şubat’a denk getirmeleri Cumhuriyet 
ve laik devlet yapısına kin duymaları-
nın göstergesi.)

SADAT’ın başkanı Emekli Tuğge-
neral Adnan Tanrıverdi ise “irticai faa-
liyetler” nedeniyle daha önce, 1996’da, 
ordudan emekli edilen aktif bir dinci. 
İstanbul Maltepe’de tugay komutanıy-
ken Tayyip İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Başkanlığına aday yapıldığında ta-
nıştırıldılar. Büyük olasılık ABD aracı-
lığıyla… Hâlâ Tayyip ile Tanrıverdi’nin 
arasından su sızmıyor!

AKP iktidara getirildiğinde, ordu-
daki kaynamalardan rahatsız olup 2006 
yılında “kasaptaki ete soğan doğrama-
yan” Genelkurmay Başkanı Hilmi Öz-
kök’ü, “Emekliliğinize birkaç ay kal-
dı. Son bir kez daha düşünün, milli 
irade ile çekişme içinde olacak değil, 
uyum içinde çalışacak bir komuta ka-
demesi oluşumuna yardımcı olunuz. 
Bu gün gelinen noktadan memnun 
olduğunuzu düşünemiyorum. Görevi 
huzur içinde teslim edebileceğinizi de 
düşünmüyorum. Çünkü, emekliliği-
min üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına 
rağmen TSK’nin gidişat üzerindeki 
menfi rolünden ben rahatsızım”, di-
yerek uyardığı belirtiliyor, Tanrıver-
di’nin. (https://m.facebook.com/10.
posta/posts/386378754866231/?_rdr)

Tanrıverdi’yi konuşturan, bu girişi-
me yönlendiren, ona cesaret veren CIA 
olsa gerek… Çünkü Tanrıverdi, Özel 
Harp Dairesi kökenli. Yani, CIA tezgâ-
hından geçmiş! Diğer kurucular da tü-
müyle Özel Harp Dairesi’nden.

Demek ki, CIA patentli bir pa-
ramiliter örgütlenmeyle karşı karşı-
yayız.

Tanrıverdi, kuruluşla ilgili açıklama-
larında masumane, hatta antiemperyalist 
laflar ediyor. Çıkış noktası güya Bos-
na’da katledilen Müslümanlar. Böyle 
kıyımlar olmasın, Müslüman ülkeler de 
gelişsin amacını taşıdıklarını belirtiyor 
Tanrıverdi. Ve Türkiye içinde değil, dı-
şarıda danışmanlık hizmeti verdiğini be-
lirtiyor. Tanrıverdi, kuruluş gerekçesini 
şöyle uzun uzun, anılarıyla birlikte an-
latıyor (Yazım hataları kendilerinindir):

***
1996 Yılının başından itibaren 

“Dayton Anlaşması” uygulanmaya baş-
lanmış ve NATO Barış Gücü unsurları 
Bosna-Hersek’te barışı koruma adına 
kritik bölgelerde üsler oluşturmuş ve 
barış ortamı hâkim olmuştu.

“Bizim ziyaretimiz, bu sıcak duru-
mun arkasından yapılıyordu.

Bosna Savaşını anlatmamım sebebi, 
seyahat sırasındaki bir hatıramı naklet-
mek içindi.

Başlangıçta bahsettiğimiz tarihteki 
seyahatimizde, Uzun süren hava yol-
culuğumuz sırasında, kafile başkanı-
mız Korgeneral, bir olaydan bahsetti. 
ABD’li bir Özel Savunma Danışmanlık 
Şirketi, Genelkurmay başkanlığımıza 
müracaat ederek, TSK’ne mensup bir 
muvazzaf subayın kendi şirketlerinin 
bünyesinde görev yapmasına müsaade 
edilmesini istemiş. Ne görev yapacağı 
sorulduğunda da, “her hangi bir görev 
yapması gerekmez, bizimle birlikte ol-
ması yeterli” cevabını almışlar. Sonra-
dan öğrenildiğine göre de, söz konusu 
Özel Savunma Danışmanlık şirketinin, 
Merhum İzzet Begoviç’e, Bosna Ordu-
sunun teşkil, eğitim ve donatılmasını 
üslenmek istediklerini bildirdiklerinde, 
Rahmetli Begoviç’in “Türkiye evet der-
se kabul ederim” demiş. Kafile Başka-
nımıza siz ne yaptınız diye sorduğumda 
da “Şirketin isteğini yerine getirdikleri-
ni ve bünyesine bir muvazzaf albay gö-
revlendirdiklerini” söylemiştir.

Şaşırmıştım. TSK’nın imkanı dahi-
lindeki bir meselenin, amacı belli batılı 

bir şirkete bırakılmasının, bağımsızlığı-
nı kazanma yolundaki dost ve Müslü-
man Bosna’nın batı tarafından kontrole 
alınmasına Türkiye tarafından yeşil ışık 
yakılması anlamına geleceğini düşün-
düğümden, yabancı askeri savunma da-
nışmanlık şirketinin Türkiye tarafından 
akredite edilmesini uygun bulmamış ve 
birlikte olduğumuz heyete de düşünce-
mi ifade etmiştim.

Sonra, yolculuğumuzu tamamla-
yıp, bir hafta ziyaretler yapacağımız 
Bosna’ya inmiştik. Ülke Coğrafyası-
nın ormanlarla kaplı ve dağlık bir arazi 
yapısına sahip olmasına rağmen, söz 
konusu şirket tarafından Bosna Ordu-
sunun, zırhlı birlik ve tankların hâkim 
olduğu bir yapıya büründürülmüş oldu-
ğunu öğrendik. Hâlbuki Bosna Silahlı 
Kuvvetlerinin, Ülkesinin arazi yapısına 
uygun olarak, komando ve uçar birlik 
harekâtı icra edebilecek birliklerden 
oluşması gerekirdi. Ama bu birliklerin 
oluşturulmasının maliyeti daha az ola-
cağından, Özel Şirket ve arkasındaki 
ülkenin çıkarlarına uygun olmayacaktı.

Bu hatıram beni, Batı Emperyaliz-
minin kontrolündeki, “Özel Savunma 
Danışmanlık Şirketlerini” yakından in-
celemeye sevk etti.

Bu gün batılı gelişmiş ülkelerin 
kontrolünde, ülkelerinin silahlı kuvvet-
leri ve dış işleri ile paralel ve onların 
kontrolünde hizmet veren 70 civarında 
“Uluslararası Savunma Danışmanlık 
Şirketi” bulunmaktadır.

Bu şirketlerin tamamı, Birinci ve 
İkinci Dünya Harbi sonunda kurulmuş, 
20 civarında Müslüman Ülkede faaliyet 
göstermektedirler.

Faaliyette bulundukları Ülkelerin 
en mahrem askeri faaliyetlerini yürüt-
mektedirler.

Bazıları basiretsiz liderler vasıtasıy-
la, Ülkelerindeki iç harbi körüklemiş-
ler, bazıları komşu Müslüman devletle-
ri birbiri ile düşman haline getirmişler, 
bazılar fiili işgalin arkasından çekilen 
silahlı kuvvetler yerine kontrolü devam 
ettirmek üzere geride bırakılmışlar, ba-
zısı kurdukları “paralı ordularla” büyük 
insanlık suçlarına imza atmışlardır.

Sonuçta, bu alan batı tarafından sö-
mürülerine alet olarak kullanılmıştır.

Bu durum, bizim omuzumuza bir 
sorumluluk yüklemiştir.

Dost ve Müslüman Ülkelerin Silah-
lı Kuvvetlerini kurup, eğitip, donatmak 
için, köklü geleneklere sahip Silahlı 
Kuvvetlerde hizmet etmiş askeri perso-
nele ihtiyaç duyduğunda; bu Ülkelerin 
kendi Ulusal çıkarları ile İslam Alemi-
nin ortak çıkarını ön planda tutacak, 
TSK’nin engin birikimine sahip, her 
Kuvvet Komutanlığı sınıf ve branşında 
yetişmiş, farklı alanlarda hizmetler ver-
miş, yetenekli ve idealist emekli subay 
ve astsubayların organize olduğu bir 
imkanı hazır bulmaları için “SADAT 
Uluslararası Savunma Danışmanlık 
Şirketini” kurmaya sevk etmiştir.” (ht-
tps://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/
neden-sadat-uluslararasi-savunma-da-
nismanlik.html)

***

SADAT örgütlenmesi, paralı asker-
lik örgütlenmesidir. Tanrıverdi’nin söz 
ettiği özel şirketler de büyük ölçüde 
CIA patentlidir. Veya diğer emperya-
list devletlerin istihbarat örgütlerince 
yönetilmektedir. Emperyalist istihbarat 
örgütleri kirli terör eylemlerini bu şir-
ketlere yaptırmakta, kendileri güya “te-
miz” kalabilmektedir. Şirketler de kir-
lenince kabuk değiştirmekte, başka bir 
isimle kirli eylemlerine devam etmekte-
dirler. Örneğin 1996’da kurulan ve Irak 
işgalinde başrolde olan Amerikan Bla-
ckwell şirketi (veya terör örgütü diye-
lim), 2009’da “Xe Services”, 2011’de 
“Academi” adını alır. “Karda yürüyüp 
izini belli etmeme Cengizliği” diyelim.

Kaldı ki, paralı asker örgütlenmesi, 
insan hakları ihlalleri ve terör nede-
niyle Birleşmiş Milletler tarafından da 
kınanmakta ve izlenmektedir (https://
www.ohchr.org/en/issues/mercenaries/
wgmercenaries/pages/wgmercenarie-
sindex.aspx).

İş bununla da kalmıyor. İşin boyutu 
büyük… SADAT bir modern Panis-
lamizm peşinde. Bunun Anayasası’nı 
hazırlıyor. Bu girişim aynı zamanda 
Cumhuriyet’in yıkılması anlamına 
geliyor.

Tanrıverdi daha SADAT’ı kurma-
dan önce Adaleti Savunanlar Derneği 
(ASDER) ve Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Der-
neği (ASSAM) adlı dernekleri kuruyor 

ve 2011 yılında Meclise ASDER-AS-
SAM ortak çalışması olarak bir ana-
yasa önerisinde bulunuyor. Anayasa 
önerisinde en can alıcı başlıklar şunlar:

* “Yakın tarihimizde, Atatürkçü-
lük ve Kemalizm adı altında, sekü-
ler-sol-kavmiyetçi görüş resmi ideo-
loji olarak benimsenmiş”tir diyerek, 
“anayasada resmi ideoloji olmama-
lıdır” tezini savunuyor. (Bunu henüz 
yapamadılar.)

* Anayasada değişmez maddeler 
bulunmamalıdır (Tabiî ki değiştiri-
lemez ilk 4 madde hedef alınıyor.) 
(Bunu da henüz yapamadılar.)

* Laiklik ilkesi anayasada yer 
almamalıdır. (Bu zaten çok açık.) 
(Fiilen yaptılar.) İdam cezası konul-
malıdır. (Yapamadılar.)

* Vatandaşın anayasal sıfatı 
olmamalıdır. (Yani Türk sözü ve 
Türklük kavramları anayasada yer 
almamalıdır.) (Henüz yapamadılar).

* Başkanlık sistemi olmalıdır. 
(Yaptılar.)

* Yönetim şekli bölgeli üniter 
devlet ve idari özerklik ilkelerine 
göre düzenlenmelidir. (Henüz yapa-
madılar.)

* Milli Güvenlik Kurulu kaldırıl-
malıdır. (Fiilen yaptılar.)

* Genelkurmay Başkanlığı Milli 
Savunma Bakanlığı’na bağlanmalı 
ve Türk Silahlı Kuvvetleri yeniden 
yapılandırılmalıdır. (Yaptılar.)

* İç güvenlik İçişleri Bakanlığına, 
dışa karşı savunma Milli Savunma 
Bakanlığı’na verilmelidir. (Yaptılar).

* Jandarma Genel Komutanlığı-
nın Genelkurmay ile bağı koparıl-
malıdır. (Yaptılar.)

* Milli güvenlik siyaset belgesin-
den (MGSB) iç tehdit değerlendir-
meleri kaldırılmalıdır. (Yaptılar.)

* Yüksek Askeri Şura’nın yapısı 
değiştirilmelidir. (Yaptılar.)

* Askeri yüksek yargı kaldırılma-
lıdır. (Yaptılar.) (https://www.assam.
org.tr/index.php/yayinlar/raporlar/as-
sam-anayasa-onerisi.html). 

Görüldüğü gibi, Tanrıverdi’nin CIA 
tarafından kulağına fısıldanan öneriler 
Tayyip Diktatörlüğü tarafından büyük 
ölçüde hayata geçirilmiş durumda. 

Tanrıverdi burada da kalmadı. CIA 
tarafından yürütülen “Yeşil Kuşak 
Projesi”ni “ASRİKA” olarak hayata 
geçirme peşinde. Bir tür günümüz Pa-
nislamizmi diyebiliriz. Hatta anayasası 
bile hazır: ASRİKA İslam Ülkeleri 
Birliği Konfederal Cumhuriyet Ana-
yasası!

Bu anayasa taslağını şöyle tanıtıyor 
girişte:

“İslam ülkeleri varlığını ve bir-
likteliğini belirleyen bu Anayasa 
Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efen-
dimizin sünnetlerinin belirlediği üm-
met anlayışı doğrultusunda;

Dünya milletler ailesinin eşit hak-
lara sahip birer üyesi olan İslam ül-
kelerini bir çatı altında toplamayı, 
manevi değerleri birlikte yaşatmayı 
ve yüceltmeyi, maddi değerleri bir-
likte üretmeyi ve paylaşmayı amaçla-
maktadır.” (https://www.assam.org.tr/
index.php/konular/ortaklik-mevzuati/
asrika-islam-ulkeleri-birligi-konfede-
ral-cumhuriyet-anayasasi.html). 

Amaçlanan bir şeriat devletidir. 
Nitekim, anayasa taslağının 8. Mad-

desinde “Egemenlik İslâmi Hüküm-
lerindir. Anayasada belirtilen yetkili 
kurullar tarafından kullanılır. İslâm 
Hukuku Hükümleri dışında egemen-
lik ihdas edilemez”, denilmektedir.

Tabiî CIA İslamı’nın, Amerikan 
İslamı’nın hukuku!

Siyasi parti kurulmasına izin veri-
yorlar ama nasıl?

“Siyasî partiler önceden izin al-
madan kurulurlar ve Anayasa ve 
kanun hükümleri içerisinde faaliyet-
lerini sürdürürler.

Siyasî partilerin tüzük ve prog-
ramları ile eylemleri, İslam Hukuku 
hükümlere, Devletin bağımsızlığına, 
ülkenin ve ümmetin bölünmez bü-
tünlüğüne, insan haklarına, eşitlik 
ve islim devleti ilkelerine, aykırı ola-
maz.” (Taslak Anayasa, Madde 69.)

Konfederasyona üye ülkelerin baş-
kanların yeminleri de bunların üstüne 
tüy dikiyor:

“Kur’an ve Sünnete bağlı kalaca-
ğıma, İslâm Birliğinin devam etmesi 
için çalışacağıma, İslâm Coğrafyasın-
da ilahi adaletin tesis ve devamı için 
canım pahasına gayret göstereceği-
me, Devletin varlığı ve bağımsızlığı-
nı, vatanın ve ümmetin bölünmez bü-

tünlüğünü koruyacağıma, Anayasa-
ya, hukukun üstünlüğüne ve yasalara 
sadakatle bağlı kalacağıma, ümmetin 
huzur ve refahı, ümmet dayanışma-
sı ve adalet anlayışı içinde herkesin 
insan haklarından ve temel hürriyet-
lerinden yararlanması ülküsünden 
ayrılmayacağıma, Konfederal Cum-
huriyetin şan ve şerefini korumak, 
yüceltmek ve üzerime aldığım görevi 
tarafsızlıkla yerine getirmek için bü-
tün gücümle çalışacağıma İslam Üm-
meti ve tarih huzurunda Kur’an’ı 
kerim üzerine and içerim.” (Taslak 
Anayasa, Madde 120.)

Gülelim mi, ağlayalım mı? Gerçek-
ten trajikomik!

Bu proje, CIA patentli olsa gerek. 
Bugünden yarına gerçekleşmesi müm-
kün değil belki ama üstlenilen CIA gö-
revi yerine getirilmiş oluyor. 

Orduda bunun alt yapısı oluşturulu-
yor. Ordu içinde cemaatler cirit atıyor. 
SADAT’ın girişimleri ordu ile iç içe. 
Böylece orduyu bir dinci orduya dönüş-
türüyorlar. 

Bu arada SADAT’ın terörist yetiş-
tiren eğiticilerine 5000 dolar maaş ver-
diği belirtilmektedir. Bu parayı vermek, 
onca silah, mühimmat ve altyapıyı kur-
mak büyük sermaye gerektirse gerek. 
Değirmenin suyu nereden geliyor aca-
ba? Örtülü ödenekten olmasın? Veya 
CIA’dan?

Öte yandan, Tanrıverdi’nin yukarı-
da söyledikleri doğru da değil. AKP’nin 
gerek iç, gerek dış politikasında baş pa-
ramiliter güç konumunda. Aslında bir 
dinci terör örgütü niteliğinde. 

Tamam, dışarıda, özellikle Suriye 
ve Libya’da “Özgür Suriye Ordusu” 
denilen dinci katilleri eğittikleri bilini-
yor. Hatta Sedat Peker açıkladı, MİT 
TIR’larının dinci katil örgütlenmesi 
IŞİD’e, El Nusra’ya SADAT tarafından 
götürüldüğünü belirtti, ki doğrudur. 

Ama iş bu kadarla kalmıyor. Örne-
ğin Cumhuriyet’te Çiğdem Toker, DBP 
Eş Başkanı Sebahat Tuncel’e atıfta bu-
lunarak şöyle yazmıştı:

“SADAT AŞ, faaliyetleriyle yeni-
den gündemde. Sağlar’ın, IŞİD bağ-
lantısını sorguladığı son önergenin 
ardından Lice’den korkunç bir iddia 
geldi. DBP Eş Genel Başkanı Sebahat 
Tuncel, “bir subay müdahale etme-
se” Lice’de 34 köylünün yakılacağı-
nı açıkladı: “Sadat diye bir örgütten 
bahsediyorlar (…) Çıkıp açıklama 
yapmak zorundalar” dedi.” (Cumhu-
riyet, 11 Temmuz 2016.)  

Sebahat Tuncel, Lice’deki operas-
yonlarda gözaltına alınan 34 köylünün 
bir birim tarafından ölümle tehdit edil-
diğini, görevli bir subayın birime engel 
olduğunu belirterek “Bir birim geli-
yor. Sakallı, kollarında Arapça yazısı 
olan bir ekip benzin getirtip köylüleri 
yakmaya çalışıyor. ‘Yakacağız’ diyor. 
Oradaki askeri subay izin verse belki 
de yakacaklar” diyor. Tuncel, bölgede 
‘SADAT’ isimli bir oluşumdan bahse-
dildiğini de belirtiyor.

Bu bir Kontrgerilla örgütlenme-
sidir. Tayyip’in gizli ordusu konu-
mundadır. Tabiî din de gene silah 
olarak kullanılmaktadır. 

SADAT devlet katında da etkin. 
Örneğin Harp Okullarına öğrenci alımı 
için yapılan mülakatlarda SADAT’tan 
emekli subayların da yer aldığı, Tay-
yip döneminde büyük yetkilerle alınan 
bekçilerin de SADAT’çı olduğu ileri 
sürülmüştür. (Basına yansıyan bekçi 
terörizmi haberleri, bu iddiaları doğru-
lamaktadır.) 

Ayrıca, bugün SADAT’ın yaptığı 
casusluk suçu kapsamına da girmekte-
dir. CIA ile iç içedir. Emperyalist örgüt-
lerin yönlendirmeleriyle iş görmektedir. 
Türk Ordusu’nun verdiği bilgi birikimi-
ni yabancılara aktarmaktadır. Bunların 
tümü SADAT’çıların yargılanmalarını 
gerektirir.

Sonuç olarak Dinci AKP Dikta-
törlüğü, her türlü kirli işinde kulla-
nabileceği hain bir paramiliter örgüt-
lenmeye sahiptir. 

İktidarı vermemek için bu gücü 
de acımasızca kullanabilir. Provo-
kasyonlar yapabilir, katliamlar yapa-
bilir. SADAT’ın eğitim alanlarından 
birisi de “Gayrı Nizami Harp”tir 
çünkü… Başka deyişle Kontrgerilla 
eylemleridir. 

Başta devrimciler, halkımız bu 
provokasyonlara hazır olmalı. 

Din Bezirgânları en kanlı terörü 
uygulasalar da yargılanmaktan kur-
tulamayacaklar. Artık bıçak kemiğe 
dayandı!q

SADAT, Kontrgerilla ve AKP Üzerine
Baştarafı sayfa 16’da

SADAT’çılar Tayyip ile. 
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Genel Başkanımız Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu, basın 
açıklamasında “Yemeksepeti’ndeki 
direnişimizin bugün 23’üncü günü. 
Yemeksepeti’nde çalışan işçi 
kardeşlerimiz, dayatılan sefalet 
ücretine karşı direniyor. 2022 yılında 
moto kurye olarak çalışan binlerce 
kardeşimizi asgari ücretle açlığa 
sefalete mahkûm etmek istiyorlar. 

Yemeksepeti’nde çalışan kardeşlerimiz 
2021 yılında aldıkları maaşla 2 bin 
200 tane ekmek alıyorken, şu an 
alabildikleri ekmek sayısı bin 417. 
Yemeksepeti patronu 783 tane ekmeği 
çalışanların sofrasından alıyor”, dedi.

Küçükosmanoğlu; “Yemeksepeti 
direnişçilerinin sefalet ücretine karşı 
verdikleri mücadeleye destek veren 
herkese teşekkür ediyoruz”, ifadelerini 
kullandı.

Küçükosmanoğlu, işçilerin 
mücadelesinin “ekmek mücadelesi” 
olduğunu vurgulayarak “Bu, İşçi 
Sınıfının patronlara karşı olan sınıf 
kavgasıdır. Parababaları, Türkiye’deki 
İşçi Sınıfını yoksullaşmaya, 
sendikasızlığa, güvencesiz çalışmaya 
zorluyor” diye konuştu.

 Genel Başkanımız Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu; “Buradan 
tüm Türkiye’de Yemeksepeti 
çalışanlarını, moto kuryeleri, 
BanaBi depoları çalışanlarını 
kontak kapatmaya, iş yavaşlatmaya 
çağırıyoruz.”, dedi.

Genel Başkanımızın ardından söz 
alan Yemeksepeti Direnişçileri; “23 
gündür mücadelemize ortak olan, 
devam eden arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz. Biz hakkımız olanı istiyoruz 
fazlasını istemiyoruz” dediler.

Mücadele ederek haklarını alan 
DGD-SEN üyesi Migros İşçilerinden 
biri ise yaptığı konuşmada, mücadele 
ederek haklarını aldıklarını, şimdi 
haklarını alma sırasının Yemeksepeti 
İşçilerine geldiğini belirtti.

Eylemimiz atılan sloganlarla son 
buldu. 23.02.2022

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi 

NATO, ABD, AB ve onların müt-
tefikleri, 1999’da Avrupa’nın 

kalbinde Yugoslavya’yı bombaladı. 
Bugün, 2022 yılında ise Rusya, ada-
letsiz ve yıkıcı bir savaşta Ukrayna’ya 
saldırdı. Fakat 1991 yılında Sovyet-
ler Birliği’nin çözülüşünün ve Doğu 
Avrupa’daki iktidarların çökmesinin 
uluslararası güvenlik ve küresel barış 
lehine gerçekleşen şeyler olduğu ko-
nusunda tüm halkları ikna etmeye çalı-
şanlar acaba nereye saklandılar? 

Sovyetler Birliği varken, yani bir 
“denge unsuru” varken, gerçek an-
lamda barış ve halkların dostluğundan 
yana olan etkili bir güç varken hakikat 
farklı idi. [Sosyalist Kamp’ın] çöküşü-
nün ardından uluslararası güç dengesi 
sert bir şekilde değişti. NATO, ABD ve 
AB Irak’ta, Afganistan, Suriye, Libya, 
Yemen, Ermenistan vb. yerlerde savaş-
lar çıkardı. Bu durum gerçek anlamda 
tek bir sonuç doğurdu. Doğu Avrupa 
ülkelerindeki Sosyalizmin yıkılması 
yalnızca felaketlere yol açtı.  

Dünya Sendikalar Federasyonu şu 
anda Ukrayna’da yaşanan savaşın da 
son bulmasını talep etmektedir. Rus 
saldırısı derhal durmalı, NATO derhal 
dağıtılmalı ve somut bir diyalog başla-
tılmalıdır.

Doğu Ukrayna’daki DSF üyesi 
sendikaları temin ederiz ki; bugünleri-
ne ve geleceklerine tek başına kendile-
rinin karar verme haklarının garanti al-
tına alınması çabalarını destekliyoruz. 
DSF; ABD ve NATO kuklası Ukrayna 
hükümetinin faşist uygulamalarının 
geçmişte de karşısındaydı, bugün de 
karşısındadır. Rusya Halkı, Ukrayna 
Halkı ve tüm ülkeler, barışı inşa etmek 
için dstluk ve dayanışma ilişkileri yo-
luyla günlük çaba sarf etmelidir. Em-
peryalist çelişkilere karşı ortak müca-
delemiz emperyalist savaşları durdur-
malıdır ve durdurabilir.

 
24 Şubat 2022

DSF Sekretaryası

onlara destek veren, Sarı 
Sendikacılık yapan Türk Metal 
Sendikası’dır. Baştan beri hep dedik; 
hiç kimse Uzel Makina İşçilerinin 
ekmeğinin, çoluğunun çocuğunun 
geleceği olan tazminatları üzerine 
hesap yapamaz. Bizim mücadelemiz 
ve direnişimiz bunun üzerinedir”, 
ifadelerine yer verdi.

Küçükosmanoğlu, bugün 
Uzel Makina Fabrikası önünde 
toplanmalarının bir nedeninin de 
DİSK’in kuruluşunun 55. yıldönümü 
olduğunu belirtti. DİSK’in kuruluşunun 
Türkiye İşçi Sınıfı mücadele tarihinde 
oldukça önemli bir yeri olduğunu 
belirten Küçükosmanoğlu, 12 Eylül 
öncesi Uzel Makina’da DİSK’e bağlı 
Maden İş Sendikası’nın olduğunu 
ve eğer varlığını sürdürmeye devam 
etseydi, Uzel Makina çalışanlarının 
bugün bu durumda olmayacağını 
söyledi.

Küçükosmanoğlu açıklamasının 
devamında şunları belirtti:

“Dünyanın birçok ülkesinde 
olduğu gibi Amerikan Emperyalistleri, 
onların casus örgütü CIA, NATO, 
Dünya Bankası tüm İşçi Sınıfı 
hareketini kontrol altına almak için 
kendi güdümlerinde konfederasyonlar 
ve işçi örgütleri kuruyorlar. Diğer 
ülke örneklerindeki gibi o dönemde, 
1952’de kurulan Türk-İş tamamen 
casus örgüt CIA tarafından kurulan ve 
provoke edilen bir işçi kuruluşudur.

“DİSK ise Türkiye’nin en 
demokratik anayasası olan 1961 
Anayasası ile birlikte İşçi Sınıfımız 
ve halkımızın örgütlenmesi ile ilgili 

olanakların artması ile birlikte 1967 
13 Şubat’ında kurulmuştur. DİSK Sarı 
Gangster Amerikancı sendikacılığa 
karşı İşçi Sınıfının çıkarları için 
kurulan, ekonomik ve demokratik 
haklar için mücadele eden bir örgüt 
olmuştur.”

Başta Kemal Türkler olmak üzere 
aramızda olmayan DİSK Kurucularının 
hepsini rahmet ve saygıyla andığını 
belirten Küçükosmanoğlu, “Bu 

dönemlerde DİSK’in 
mücadelesiyle İşçi 
Sınıfının Milli Gelirden 
aldığı pay %36’lara 
çıkmıştır, yılda 6 maaş 
ikramiyeler alınmış, 
iş güvencesi, kıdem ve 
tazminat halklarında 
düzenlemeler olmuştur. 
DİSK’in mücadelesi 
sonucu üye sayısı 
yüzbinleri geçince DİSK 
kapatılmak istenmiştir.” 
dedi.

Bu süreçler içerisinde 
Türkiye İşçi Sınıfı’nın DİSK’in 
sayesinde çok önemli başarılar elde 
ettiğini belirten Küçükosmanoğlu, 
“Bugün DİSK’in mücadelesi devam 
ediyor olsaydı, bugün İşçi Sınıfı 
bunları yaşamazdı” dedi.

Küçükosmanoğlu açıklamasının 
devamında şunları belirtti:

“Sendika olarak içerisinde 
yer aldığımız mücadele, DİSK’in 
mücadelesine, adına, ilkelerine 
ve tarihine sahip çıkmaktadır, bu 
bizim görevimizdir. Bugünkü DİSK 
yönetimi ilkelerinden uzaklaşmıştır. 
Bundan dolayı Nakliyat-İş Sendikası 
olarak geçtiğimiz Genel Kurulda ayrı 
bir Genel Başkan Adayı çıkarmıştık.”

DİSK’in mücadelesinin Sarı 
Sendikacılığa karşı mücadeleden 
doğduğunu belirten Küçükosmanoğlu, 
“Ne yazık ki bugünkü DİSK 
yönetimi son yıllarda Sarı 
Sendikacılığa karşı tek laf 
etmemektedir. DİSK’in adından, 
ilkelerinden ve mücadelesinden 
uzaklaşan DİSK Yönetimi’nin 
Türk-İş’e bağlı sendikalara ayıp 
olmasın diye, patronların yanında 
sarı sendikacılığa karşı da mücadele 
eden Uzel Makina Direnişçilerinin 

Direniş Çadırına bir çay içmeye dahi 
uğramazlar, direnişle ilgili açıklama 
yapmazlar” dedi.

Küçükosmanoğlu açıklamasının 
devamında şunları belirtti:

“Devam eden Uzel Makina, Neo 
Trend Tekstil direnişleri var, Pegasus’ta 
binlerce işçinin örgütlenme çalışmaları 
var, işten atılmalar var; defalarca 
açıklamalarımıza çağırmış olduğumuz 
halde uğramazlar.  Yemeksepeti’nde 
günlerden beri sefalet ücretine 
karşı İşçi Sınıfı açısından önemli 
bir mücadelenin başlangıcı oldu. 
Ama DİSK yönetimine bakıyoruz, 
bu mücadelelerin, direnişlerin hep 
uzağında.

“DİSK Genel Başkanı 
Yemeksepeti ile ilgili bir açıklama 
yapıyor, Yemeksepeti ve Nakliyat-
İş’ten söz etmiyor. Böyle bir anlayış 
içerisinde DİSK yönetimi. Ama 
DİSK’in adına da ilkelerine de sahip 
çıkan işçiler var, sendikalar var. 
Sarı sendikacılığa karşı DİSK’in 
adına da tarihine de mücadelesine 
de ilkelerine de sahip çıkmaya 
devam ediyoruz. Migros’ta devam 
eden, çorap fabrikalarında direnişte 
olan tüm işçilerle ve direnişlerle 
dayanışma içerisindeyiz. Çünkü 
DİSK mücadele, direniş ve grevlerden 
doğmuştur. Mücadelemizden dolayı 
DİSK yönetimi tarafından dışlanıyor 
olabiliriz, Sarı Sendikacılar tarafından 
sevilmiyor olabiliriz, Parababaları 
tarafından uygulanan her türlü 
engellemelerle karşılaşıyor olabiliriz. 
Bizim için vız gelir, tırıs gider. 
Asıl olan İşçi Sınıfının çıkarlarıdır. 
İşçi Sınıfının çıkarları ne ise ondan 
yana davranmaya devam edeceğiz. 
DİSK’in adına, tarihine, mücadelesine 
ve ilkelerine sahip çıkmaya devam 
edeceğiz.”

Küçükosmanoğlu’nun ardından 
söz alan Uzel Makina direnişçisi Suat 
Bektaş, Pegasus direnişçisi Serkan 
Babacan, Neo Trend direnişçisi 
Mehmet Bilal ve Yemeksepeti 
Direnişçisi kardeşimiz konuşmalarında 
mücadele vurgusu yaptılar.

İşçilerin ardından söz alan HKP 
MYK üyesi Halil Arabulan, direnen 
işçilerin mücadelesiyle dayanışma 
içerisinde olduklarını ifade etti. 
Eylemimiz sloganlarla son buldu. 
14.02.2022

Nakliyat-İş Sendikası 
Genel Merkezi

İşçileri olarak 533 Gündür Direniş Ça-
dırında olduklarını ve 15 yıldır hakla-
rını aradıklarını belirtti. “Biz hakları-
mızdan vazgeçer miyiz? Direniyoruz, 
kazanacağız”, diyerek mücadelede ka-
rarlılıklarını ve vazgeçmeyeceklerini 
vurguladı.

Suat Bektaş’ın konuşmasından 
sonra Genel Başkanımız Ali Rıza Kü-
çükosmanoğlu bir konuşma yaptı.

Küçükosmanoğlu, Uzel Maki-
na Direnişçilerinin 15 yıldır hakları 
için mücadele ederken aynı zamanda 
Türkiye İşçi Sınıfı için de mücadele 
ettiklerini belirtti. İşçi Sınıfı tarihine 
mücadeleleriyle örnek olduklarını, 
Uzel Makina Direnişçilerinin müca-
delesinin hem patronlara hem de Sarı 
sendikacılığa karşı olduğunu söyledi.

Uzel Makina Direnişi’ne, mücade-
lesine Tüm işçi konfederasyonlarının 
duyarsız kaldığını da belirten Küçü-
kosmanoğlu bu yönüyle de mevcut 
sendikal anlayışlara karşı verilen bir 
mücadeledir Uzel Makina Direnişi, 
dedi.

Tüm işçi konfederasyonlarının 
varoluş sebebinin işçinin çıkarını sa-
vunmak, mücadelesine destek olmak, 
ekonomik demokratik haklarını sağla-
mak için mücadele vermek olduğunu 
belirten Küçükosmanoğlu, İşçi Konfe-
derasyonlarının Uzel Makina Direnişi-
ne sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Küçükosmanoğlu, “Uzel Makina 

İşçilerinin birlik beraberliği, örgütlü 
mücadelesi İflas Masasına karşı da 
Vera Varlığa karşı da gösterilmesiyle 
birlikte zaferin önü açılmıştır”, diye-
rek Uzel Makina Direnişçileri haklı ve 
onurlu mücadelelerini kazanana kadar 
Direniş Çadırının kaldırılmayacağını 
bir kez daha dile getirdi.

Türkiye’nin dört bir yanında Trend-
yol Ekspress ile başlayan Scotty ile 
devam eden mücadelelerin olduğunu 
dile getiren Küçükosmanoğlu, “Şimdi 
20 gündür Yemeksepeti’nde binlerce 
işçinin ekmek kavgası mücadelesi var. 
Tüm Türkiye İşçi Sınıfına örnek olan 
bir mücadele. Onlarla birlikteyiz, Ye-
meksepeti İşçileri de kazanacak”, dedi. 

Küçükosmaoğlu, Patronlara kar-
şı, sermaye sınıfına karşı devam eden 
mücadelede yer alan tüm Direnişçi-
ler; Uzel Makina, Neo Trend, Tüvtürk 
Polçak, Milas Çınartaş, Yemeksepe-
ti, Migros, Gemi Döküm işçileri ve 
direnen tüm işçiler kazanacak, dedi. 
İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız diyerek 
sözlerini bitirdi.

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. 

Eylem sloganlarla son buldu. 
21.02.2022

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten: 

DİSK’in kuruluşunun 55. Yılını Yemeksepeti, 
Uzel Makina, Neo Trend Tekstil ve Pegasus 

Direnişçileriyle birlikte direniş alanında kutladık

Nakliyat-İş’ten: 
Parababalarının işçi düşmanlığına,

sarı sendikacılığa karşı
Uzel Makina İşçilerinin mücadelesi 

sendikamız öncülüğünde devam ediyor!

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Baştarafı sayfa 16’da

Dünya Sendikalar Federasyonu 
tarafından  Rusya-Ukrayna Savaşı’na 

ilişkin açıklama:
“Avrupa’da iki savaş - Bir sonuç”

Nakliyat-İş’ten: 
Yemeksepeti moto kuryeleri ve Banabi 

Depo Çalışanları, kendilerine dayatılan 
sefalet ücretine karşı direnişe devam ediyor!
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Sendikamız Nakliyat-İş 
öncülüğünde, kendilerine 

dayatılan sefalet ücretine karşı 
01.02.2022 günü direnişe başlayan 
Yemeksepeti işçileri, Direnişin 
23’üncü gününde Kadıköy İskele’de 
bir araya gelerek bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi. 

Eyleme sendikamız Genel 
Başkanı Ali Rıza Küçükosmaoğlu, 
sendika yöneticilerimiz, Yemeksepeti 
Direnişçileri katıldı.

Geçtiğimiz günlerde sefalet 
ücretine karşı mücadele veren ve 
kazanan DGD-Sen üyesi Migros 
Depo İşçileri de eylemimize katıldı. 
Yemeksepeti İşçilerine destek vererek 
dayanışma gösterdiler.

Eylemde Genel Başkanımız Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu bir açıklama 
gerçekleştirdi.

DİSK’in kuruluşunun 55. yılını, 
İstanbul Rami’de bulunan 

Uzel Makina Fabrikası önünde 
Yemeksepeti, Uzel Makina, Neo Trend 
Tekstil ve Pegasus direnişçileriyle 
birlikte kutladık.

Kutlamaya Nakliyat-İş 

Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza 
Küçükosmanoğlu, Nakliyat-İş 
Sendikası Genel Sekreteri Erdal Kopal, 
Nakliyat-İş Sendikası Üyeleri, 15 yıldır 
haklarını arayan ve 526 gündür direniş 
çadırında nöbet tutan Uzel Makina 
İşçileri, Nakliyat-İş Sendikası’na üye 

oldukları için işten çıkarılan Pegasus 
Çalışanları, Haklarını alabilmek için 
direnen Neo Trend Tekstil Direnişçileri 
ve 5. 500 TL net ücret, iş güvencesi 
ve sendikalaşma sürecinin önündeki 
engellerin kaldırılması talebiyle 13 
gündür direnişlerine devam eden 
Yemeksepeti Direnişçileri katıldı.

Uzel Makina İşçileri adına konuşan 
Suat Bektaş, “Ekmeği için, alınteri 
için mücadele eden herkesle davamız 
ortaktır. Bu yüzden buraya gelen, 
mücadelemize destek olan herkese 
teşekkür ediyoruz” ifadelerini 
kullanı.

Suat Bektaş’ın açılış konuşmasında 
sonra Nakliyat-İş Sendikası Genel 
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir 
konuşma yaptı.

Küçükosmanoğlu konuşmasına; 
Yemeksepeti, Uzel Makina, Neo Trend 
Tekstil, Pegasus direnişçilerini ve 
sendika üyelerini selamlayarak başladı. 
Küçükosmanoğlu konuşmasında, 
“Uzel Makina üzerine oynanan 
oyunların sorumlusu başta Uzel 
Makina patronları, sonra da

HKP Konya İl Örgütü olarak 
Gerçek İnsan, Gerçek Devrim-

ci, Konya Devrimci Ortamının Ulu 

Çınarı Orhan Özer Yoldaş’ı, bedence 
aramızdan ayrılışının dördüncü yılın-
da mezarı başında andık.

Konya topraklarında ömrünü Dev-
rimci Kavgaya adamış, son nefesine ka-
dar mücadeleyi bir an bile bırakmamış, 
İnsanlığın Kurtuluş Davasına olan inan-
cından, kararlılığından zerre miktarda 
olsun hiç sapmamış, Gerçek İnsan, Ger-
çek Devrimci Orhan Özer Yoldaş’ımı-
zı, bedence aramızdan ayrılışının dör-
düncü yılında mezarı başında andık.

Anma konuşmasını Partimizin Kon-
ya İl Yöneticisi Mehmet Ünver Yoldaş 
yaptı. 

Mehmet Ünver Yoldaş konuşmasın-
da; “Orhan Ağabeyimizi bundan tam 
4 yıl önce kanser illetinden kaybettik. 
Ancak Orhan Ağabeyimiz de yine İn-
sanlığın Kurtuluş Mücadelesine ömrünü 
adamış diğer yoldaşlarımız gibi sadece 
bedence ayrıldı aramızdan ve ölümsüz-
leşti. 

15 yıldır haklarını arayan Uzel 
Makina işçileri, 40 aydır sendikamız 
öncülüğünde mücadele ederek Direniş 
Çadırında 533. günlerini geride bırak-
tılar.

20 Şubat Pazar günü bir kez daha 
Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükos-
manoğlu, Sendikamız Yöneticileri ve 

Neo Trend Tekstil Direnişçileriyle bir-
likte Uzel Makina Direniş Çadırında 
bir araya geldik. 

Sloganlarla başladığımız eylemi-
mizde 15 yıldır hakları için mücadele 
eden Uzel Makina Direnişçilerinden 
Suat Bektaş bir konuşma yaptı.

Suat Bektaş konuşmasında; Uzel

Nakliyat-İş’ten: 
Yemeksepeti moto kuryeleri ve Banabi 

Depo Çalışanları, kendilerine dayatılan 
sefalet ücretine karşı direnişe devam ediyor!

Nakliyat-İş’ten: 

DİSK’in kuruluşunun 55. Yılını Yemeksepeti, 
Uzel Makina, Neo Trend Tekstil ve Pegasus 

Direnişçileriyle birlikte direniş alanında kutladık

HKP’den;
Orhan Özer Yoldaş Ölümsüzdür!

HKP’den:

Yüreği sevgi dolu, 
alçakgönüllü, 

yardımsever Seren 
Yoldaş’ımız

mücadelemizde 
yaşamaya devam 

ediyor!

Dünya Sendikalar Federasyonu 
tarafından  Rusya-Ukrayna Savaşı’na 

ilişkin açıklama:
“Avrupa’da iki savaş - Bir sonuç”

Nakliyat-İş’ten: 
Parababalarının işçi düşmanlığına,

sarı sendikacılığa karşı
Uzel Makina İşçilerinin mücadelesi 

sendikamız öncülüğünde devam ediyor!

15’te

15’te

13’te

15’te

15’te13’te

AKP tayfasının işlediği suçlar çok 
büyük. Özellikle de başta Tay-

yip, AKP ileri gelenlerinin işlediği 
suçlar…

Ülkeyi yoksullaştırdılar, ekono-
miyi çökerttiler, Cumhuriyet’in tüm 
üretim tesislerini beş paraya okuttu-
lar; eğitimi bitirdiler, eğitimde kali-
teyi gittikçe düşürdüler, dinci eğitimi 
okul öncesi döneme kadar indirdiler; 
sağlık sistemimizin için boşalttılar 
ve özelleştirdiler, makyajı iyi, içi kof 
sağlık tesisleriyle göz boyamaktalar; 
tarımı da bitirdiler, tarımda “kendi 

kendine yeten ülke” olan ülkemizi 
dışarıya muhtaç duruma getirdiler; 
doğal kaynaklarımızı, madenlerimizi, 
denizlerimizi, sularımızı, ormanları-
mızı hem peşkeş çektiler, hem imha 
ettiler; kentlerimizi bozdular, beton-
laştırdılar ve bu arada “kupon arazi-
ler” ile kasalarını doldurdular; toprak 
kaybına da yol açtılar, Ege’deki ada-
larımızı Yunanistan’a sessizce peşkeş 
çektiler; çevre halklara da, özellikle 
Suriye Halkına zarar verdiler; Ame-
rikan Uşaklığında dünyada ilk sıraya 
yerleştiler ve ülkemizin itibarını iki 
paralık ettiler.

Özetle başta halkımıza ve ülkemi-

ze büyük kötülükler yaptılar.
Bunca kötülüğü yapabilmek için 

iki önemli gücün daha vatan hainleri-
nin ellerine geçirilmesi gerekiyordu: 
Ordu ve Yargı… Bunu da FETO ve 
ABD Emperyalizmi yardımıyla be-
cerdiler. Ergenekon kumpası ve 2010 
Anayasa Referandumuyla. (Burada 
tabiî, “Yetmez ama Evet”çileri anma-
sak olmaz!)

Ve bugün bakıyoruz, tanklarla 
Suriye’ye girerken kendilerine “gidiş 
nereye” diye soran gazetecilere Türk 

Ordusu’nun subayları, “İslamiyet gü-
neşinin olduğu her yere”, diyebiliyor.

Yargının hali de farklı değil. Ba-
ğımsız yargı yok artık. Koca kurum 
AKP yargısı durumunda.

Bu kadar büyük suçlar işlemiş va-
tan hainliği, hırsızlık, yolsuzluk gibi 
ağır cürümleri olan suç şebekesinin ka-
lıcı olması mümkün değil. Eninde so-
nunda gidecekler. Malum Kişi ve suç 
şebekesinin en büyük korkusu bu…

Bu yüzden iktidarlarını sürdü-
rebilmek için her türlü kötülüğü ya-
pacaklardır. Bu yüzden emperyalist 
uşaklığında sınır bilmiyorlar.

SADAT, Kontrgerilla ve AKP Üzerine
Hüseyin Ali

SADAT A.Ş. Yönetim Kurulu. Ortadaki sakallı Adnan Tanrıverdi.

14’te

Zafer, Nakliyat-İş öncülüğünde
direnen işçilerin olacak!


