HKP’den:

Partimiz, Zeytinliklerin ölüm fermanı olacak
yönetmeliğin iptali istemiyle Danıştayda
dava açtı!

HKP’den:

HKP’den:

Partimiz; kendilerinin soygunlarına,
vurgunlarına, peşkeşlerine karşı gelecek
bürokratın “kafasını kırın” talimatını
veren AKP’giller’in Reisi hakkında Suç
duyurusunda bulundu

2’de

Partimiz; Halkımızı, “sürü bağışıklığı” denen
halk düşmanı uygulama ile ölüme
mahkûm edenleri yargıya taşıdı!

2’de

3’te
HKP’den:

Partimiz,
AKP’giller’in PTT’deki
2 milyon dolarlık
vurgununu yargıya
taşıdı
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2.5 TL
18’de

Çanakkale Köprüsü mü,
Vurgun Köprüsü mü?
HKP’den:

A

Partimiz; Çanakkale Köprüsü vurgununu yargıya taşıdı
KP’giller,
vurguna
doymak bilmiyor!

Geçen gün açılışı yapılan

1915 Çanakkale Köprüsü’nün
tamamını vatandaşın ödeyeceği
HKP’den:

maliyeti, 11 yılda 1.806.750.000
Avro, bugünkü döviz kurundan
TL karşılığı ise 29 milyar 612
milyon 632 bin 500.
Köprü ve otoyolları 11
yıl

boyunca

tarafından

konsorsiyum

işletilecek,

yani

geçiş ücretlerini köprüyü yapan
9’da
şirketler alacak.
HKP’den:

Mazlum Ulusların Emperyalizme
Karşı İlk Tokadı: Çanakkale Zaferi!
Bizlere Örnek,
Halkımıza Kutlu Olsun!

HKP’den:

Katil ABD’nin Dışişleri Bakan
Yardımcısı Wendy Sherman’ın,
işbirlikçilere emir vermek üzere
ülkemiz topraklarını kirletmesini
İstanbul ve Ankara’da protesto ettik

Partimiz;
Ülkemizi Mülteci/Göçmen/
Sığınmacılar cennetine
dönüştüren, onları
oy deposu olarak gören,
Tayyip Erdoğan hakkında
Suç Duyurusunda bulundu

A

B-D
Emperyalistleri;
siz
dururken biz mülteci/göçmen/
sığınmacı alamayız, siz alın biz sizin
önünüze üç beş kuruş atarız, sıkıntıları

siz çekersiniz, biz de rahat ederiz,
diyorlar. AKP’giller ve Reisi de
kendilerini iktidara taşıyanlara karşı
gık diyemiyorlar.
2’de

Başyazı

Çıkar Amaçlı bir Suç Örgütünden başka bir şey
olmayan Kaçak Saray İktidarını bizim dışımızda
gerçek anlamda yerle bir etmek isteyen yoktur…
9’da

15’te
HKP’den:

Partimiz,
Milli Eğitim Bakanlığının
laiklik karşıtı
Hizmet İçi Eğitim
Yönetmeliğinin İptali
için Danıştay’da
dava açtı

15‘te
Bir Kapitalistin Ağzından
Kapitalizmin Veciz
Anlatımı
4’te

Mustafa Şahbaz

Savaşlar ve
Parababalarının
olağanüstü kârları…
Batı Emperyalistlerinin
ikiyüzlülükleri…
M. Gürdal Çıngı
6’da

Seçim hilelerini
yasallaştırıyorlar
8’de

Av. Tacettin Çolak

Türkiye’nin bir numaralı politik sorunu, Tayyip’in Diplomasızlığıdır.
Fakat bunu bizim dışımızda sürekli
gündemde tutan var mı?
Var, sadece iki
kişi:
1- Yazar Ergun
Poyraz,
2- YARSAV Kurucu Genel Başkanı,
namuslu
hukukçu
Ömer Faruk Eminağaoğlu.
Başka?..
Başka yok…
Ü n i v e r s i t e l e r,
Barolar?..
Onlar arazi… Onların böyle bir
derdi yok… Onlarda yürek Selanik…
Onlar; “Şöyle geçinip gidiyoruz, aman
başımıza bir şey gelmesin, hadi kendi-

Koronavirüs Pandemisinde
sınıfta kaldık!
8’de

Prof. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu

miz neyse de evde çoluk çocuk, eş var.
Nasılsa geçecek bugünler de”, diye düşünüyor.
Peki ya siyasiler?
Mecliste muhalifi oynayan sağcısından solcusuna Amerikancı Partiler?
Onlar da arazi… Onlarınki Sarı
Muhalefetçiliktir.
Amerika’nın çizdiği
sınırlar-belirlediği
çerçeve içinde oynar
onlar oyunlarını…
Bu bakımdan yaptıkları kayıkçı kavgasıdır. Veya bir tiyatrodur. Tabiî senaryonun yazarlığını da
oyunun yönetmenliğini de ABD Emperyalistleri ve onların casus örgütleri
yapar…
10’da

Değerli
Öğretmenlerimiz;
hiç unutmayalım:
Sınıflarımız bizimdir”(II)
14’te

Prof. Dr. Özler Çakır

Tayyip Diktatörlüğü
Tarımı da bitirdi!
20’de

Hüseyin Ali
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HKP’den:

Partimiz; Halkımızı, “sürü bağışıklığı” denen
halk düşmanı uygulama ile ölüme
mahkûm edenleri yargıya taşıdı!

A

KP’giller iktidarı, uyguladıkları
hiçbir politikalarında halkımızı
asla düşünmediklerini bir kez daha gözler önüne serdi. AKP’giller tarafından
Ekonomiden Sağlığa, Eğitimden Bilime
her alan çökertildi, enkaz haline getirildi.
2 Mart 2022 tarihinde yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerle ilgili Bilim Kurulu’nda alınan son
kararları açıklayan AKP’giller’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık havada
maske takma zorunluluğuna ve HES
Kodu uygulamasına son verildiğini duyurmuştu. Bilim İnsanları, Kovid-19
salgınının devam ettiği bugünlerde
böyle bir karar alınmasına tepkiler
gösterdi.
Kovid-19 salgınına yönelik önlemlerin gevşetilmesi demek halkımızın
sağlığının, geleceğinin göz göre göre
riske atılması demektir. Halkımızın
“sürü bağışıklığı” denen halk düşmanı
uygulamaya teslim edilmesine seyirci
kalmak demektir. Halkımıza “ne haliniz varsa görün”, diyenleri bir kez

daha Tarihe not düştük. Sorumluları
yargıya taşıdık…
Suç duyurusuna ilişkin Parti Genel
Sekreter Yardımcımız Av. Sait Kıran
Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:
Değerli Halkımız,
Bildiğiniz gibi Korona salgını süresince iktidardaki AKP’giller, Bilim
İnsanlarının, Bilimin bütün uyarılarını
göz ardı ettikleri için on binlerce insanımız ölümle tanıştı.
En son 2 Mart’ta Sağlık Bakanının açıkladığı yeni kararlarla, bugüne
kadar fiili olarak uyguladıkları, adına
sürü bağışıklığı denen, pratikte insanlarımızın pandemi salgınıyla baş başa
bırakılması demek olan uygulama resmileştirildi.
Sağlık Bakanının deyimiyle, “Bugünden sonra bireysel olarak korunma aşamasına geçmeliyiz”, dediler.
Zaten bütün bu salgın süresince devlet
olarak, iktidar olarak üzerlerine düşen
görevleri yerine getirmemişlerdi. Bunu
da resmen açıklamış oldular. Şu an

HKP’den:

Partimiz, Zeytinliklerin ölüm fermanı olacak
yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve
iptali istemiyle Danıştayda dava açtı!

A

KP’giller iktidarı her geçen gün
yeni bir doğa katliamına, tarih
katliamına imza atmaktadır. 1 Mart
2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle zeytinliklerin ölüm
fermanı söz konusudur.
AKP’giller’in tüm vurgun, talan ve
rantlarına karşı olduğumuz gibi zeytinliklerin madenciliğe açılmasına olanak
sağlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetmeliğinin yürütmesinin
durdurulması ve iptali istemiyle Danıştayda dava açtık. Parti avukatlarımız
tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Maden Yönetmeliğinde yaptığı
değişikliğin hukuka aykırı olduğuna,
telafisi imkânsız zararlar doğuracağına
vurgu yapıldı.
Bahse konu Yönetmeliğin Anayasanın 56’ncı maddesinde güvence altına alınan “Herkes, sağlıklı ve dengeli
bir yaşama hakkına sahiptir” hükmüne ve Anayasa’nın 44, 45, 166’ncı
maddeleri hükümlerine aykırı şekilde
düzenlendiğini belirttiğimiz dilekçede,
“Dava konusu yönetmelik değişikliği
Anayasa maddelerine açıkça aykırıdır!” dedik.
Partimizin MYK üyesi Av. Pınar

Akbina Yoldaş’ın konuya ilişkin yaptığı açıklama aşağıdadır:
Değerli Halkımız,
AKP’giller vatan düşmanı, halk
düşmanı ve doğa düşmanı politikalarına her geçen gün bir yenisini ekliyorlar.

1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimizde yaşayan halkımızın göz bebeği
olan, en temel geçim kaynağı olan ve
yüzlerce yıl ürün verebilen zeytinliklerimizin madencilik faaliyetleriyle
açılmasıyla ilgili çok büyük doğa katliamına yol açabilecek bir yönetmelik
değişikliği Resmi Gazetede ne yazık ki
ilan edilmiştir.
Bilindiği gibi ülke topraklarımızın
tarım alanlarının yüzde 3’ü zeytinlik-

HKP’den:

Faruk Sur ve Sıtkı Şaplak Yoldaşlar ölümsüzdür!

Konya Devrimci Ortamının Çınarı,
yüreği İnsanlığın Kurtuluş Mücadelesi
için çarpan, gerçek bir devrimci
önder Faruk Sur Yoldaş’ı ve Sıtkı
Şaplak Yoldaş’ı, bedence aramızdan
ayrılışlarının yıldönümünde mezarları
başında andık.
Bundan 23 yıl önce, 14
Mart 1999 tarihinde, Konya
topraklarında ömrünü Devrimci
Kavgaya adamış Devrim Çınarımız
Faruk Hoca’mızı, Yoldaş’ımızı
bedence kaybettik.
Faruk Sur Yoldaş’ı, Halkın
Kurtuluş Partisi Konya İl Örgütü
olarak, 14 Mart 2022 günü mezarı
başında saygıyla ve özlemle andık.
Ancak
ömrünü
Halkın
Kurtuluş Davasına adayanlar asla
ölmezler, sadece bedence aramızdan
ayrılırlar. Onlar; halkların gönlünde ve
mücadelelerinde ölümsüzleşirler.
Partimizin
Kurucu
Kadrosu,

Gerçek Devrimci Önder Faruk Sur
Yoldaş da asla unutulmayacak!
Partimizin nerede bir mücadelesi
varsa, nerede bir zaferi varsa Faruk
Sur Yoldaş da orada, bizimle birlikte
olacak.
O’nun eşsiz insan sevgisiyle dolu

yüreği, inancı, mücadelesi bizlerle
birlikte yaşamaya devam edecek…
Bundan 32 yıl önce, 16 Mart 1990
tarihinde ise Konya topraklarında
ömrünü Devrimci Kavgaya adamış

günlük ölüm sayısının 180-200 civarında olduğu bir dönemde bu kararlar
halkımızın doğrudan doğruya ölüme
mahkûm edilmesi demektir.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu
nedenle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına; “Kasten öldürmenin ihmali
davranışla işlenmesi, Görevi Kötüye
Kullanma, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin
Tedbirlere Aykırı Davranma” suçlarından başta AKP’giller’in başı Recep
Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 Bilim Kurulu Üyeleri gelmek üzere suça karıştığı tespit
edilen bütün kişilerin yargılanması için
başvurduk.
Umarız ki Savcılık en azından bu
konuda yasaların kendine zorunlu kıldığı görevi yerine getirir. Ve bu kişiler
hakkında gerekli soruşturmayı başlatarak cezalandırılmaları için kamu davası açar.
Halkın Kurtuluş Partisi bu mücadeleye devam edecek. Halkımıza yönelik
bütün saldırılara, halka yönelik bütün
ihanetlere karşı Halkın Kurtuluş Partisi
dimdik mücadele etmeye devam edecek.
09.03.2022

HKP’den:

Partimiz; Ülkemizi Mülteci/Göçmen/Sığınmacılar
cennetine dönüştüren, onları oy deposu olarak
gören, Tayyip Erdoğan hakkında
Suç Duyurusunda bulundu

Baştarafı sayfa 1’de
İnsan soyunun en büyük düşmanları
AB-D Emperyalistleri aşağılık projeleri
BOP doğrultusunda Ortadoğu’yu kan
gölüne çeviriyorlar, Mazlum Halkların
tepelerine bombaları yağdırıyorlar,
yıllarca aralarında hiçbir sorun çıkmadan
kardeşçe yaşayan Halkları birbirine
kırdırıyorlar, ülkeleri parçalıyorlar,
milyonlarca insanın vatan topraklarını
terk etmesine neden oluyorlar, sonrasında
da neden oldukları acıların bedelini de,
insanlıktan çıkardıkları yöneticilerin
iktidar olduğu başka halklara, ülkelere,
ödettiriyorlar.

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
lerden oluşmaktadır. Türkiye, Dünya
zeytin üretiminde de 4’üncü sırada yer
almaktadır. Zeytinliklerimiz, aynı zamanda Ege ve Akdeniz bölgelerimizde
doğal bitki örtüsüdür. Ancak ne yazık
ki buralarda yapılacak madencilik faaliyetleri sonucu çok büyük erozyon
da oluşabilecektir. Ülkemizde yaklaşık 500 bin ailenin zeytincilik faaliyetleriyle geçindiğini düşünürsek, bu
alanların madenciliğe açılması bu insanlarımızın açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkûm edilmesi demektir. Aynı
zamanda zeytinlik alanlarının yerli ya
da yabancı sermayeli maden şirketlerine peşkeş çekilmesinin yolu açılmıştır.
İşte tüm bu nedenlerle Halkın Kurtuluş Partisi olarak Parti Program ve
Tüzüğümüzün “Çevreye ve Doğaya
Saygı” maddesi gereği de bugün Danıştayda bu yönetmeliğin iptali için
yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtık.
Bizim mücadelemiz cennet ülkemizin bir avuç Parababası tarafından yok
edilmesine karşı verilen bir mücadeledir. Bizim mücadelemiz geleceğimiz
olan çocuklarımıza daha yaşanılabilir
dünya bırakma mücadelesidir. Biliyoruz ki eninde sonunda halkın adaleti
gerçekleşecek ve cennet ülkemizi cehenneme çeviren Parababaları düzeni
son bulacaktır.
07.03.2022

HKP Genel Merkezi
Sıtkı Şaplak Yoldaş’ımızı bedence
kaybettik.
Konya İl Örgütü olarak Sıtkı
Şaplak Yoldaş’ı da 14 Mart 2022 günü
mezarı başında bir kez daha saygıyla
andık.
Sıtkı
Şaplak
Yoldaş’ın
mezarbaşında yapılan konuşmalarda
Yoldaş’ımızın kişisel özelliklerine
değinildi. Mücadelesinin biz Kurtuluş
Partililer tarafından zafere ulaştırılacağı
bir kez daha vurgulandı.
Sonrasında
Sıtkı
Şaplak’ı
tanıyan Yoldaşları söz aldı ve Sıtkı
Şaplak’la olan anılarını paylaştılar.
Yapılan
konuşmaların
ve
paylaşımların ardından mezarbaşı
anmamızı sonlandırdık.

İşte AKP’giller ve Reisi, Emperyalist
Efendilerine siz tüm dünyada acılar
çektirmeye devam edin, ülkeleri
karıştırın, biz oralardan kaçanları
toplamaya devam ederiz, diyorlar.
Ve AKP’giller ve Reisi övünüyorlar
marifetmiş gibi, daha da göçmen alacağız
diye. O yüzdendir dünyada en fazla
sığınmacı barındıran ülkedir Türkiye.
AKP’giller’in ve Reisinin ülkemize ve
halkımıza yaptıkları bu zulmü de yargıya
taşıdık.
Suç duyurusu sonrası Partimizin
MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın
yaptığı açıklama aşağıdadır:
Saygıdeğer Halkımız;
İşçimiz, Memurumuz, Emeklimiz,
Esnafımız AKP’gillerin yarattığı İşsizlikPahalılık-Zam-Zulüm
cehenneminde
kavrulurken,
ülkemiz
AKP’giller
ve Reisinin eliyle mülteci cennetine
çevrilmiştir. Şu anda kayıt altına alınmış
geçici koruma statüsündeki Suriyeli
sayısı 4 milyona yakın. Afganistan ve
başka ülkelerden gelenler ve kayıtsızlarla
beraber toplam sığınmacı sayısının 8
milyonu bulduğu tahmin ediliyor. Genel
Başkanımız Nurullah Efe’nin söylediği
gibi AKP’giller ve Reisi “Türk Vatanı
üstünde Türk’ü azınlığa düşürmeye
çabalıyor”.
AKP’giller ve Reisi AB’den, BM’den
üç kuruş para kopartırım mantığıyla

sınırlarımızı kevgire döndürüp, yolgeçen
hanına çevirdiler.
AKP’giller’in
Reisi
Tayyip,
barındırıp
besledikleri
göçmenler
yetmemiş gibi, daha da gelecekler daha
da fazlasını alacağız diyor.
Ne diyor konuşmasında:
“Dün
Irak’tan,
Suriye’den,
Afganistan’dan gelmişlerdi, bugün
Ukrayna’dan geliyorlar, yarın nereden
geleceklerini bilemeyiz. Ama bu ülke
daima mazlumların sığınağı olmaya
devam edecektir, bundan hiç endişeniz
olmasın”.
Kendi halkının, 84 milyonun mazlum,
aç, sefil kalması, İşsizlik-Pahalılık
cehenneminde yanması uğruna ülkemizi
göçmen deposuna dönüştürüyor.
Elbette insanı sevdikleri, mazlumlara
acıdıkları için kucak açmıyorlar
göçmen/mülteci/sığınmacılara.
Faşist
Din Devletine giden yolda bu insanları
oy deposu olarak kullanmak niyetleri.
Amaçları Demografik yapıyı değiştirerek,
ABD ve AB Emperyalistlerinin BOP’u
çerçevesinde ülkemizin parçalanması.
Namuslu Bilim İnsanı, Tarihçimiz
Sinan Meydan da uyarıyor:
“Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye,
demografik yapı üzerinden etnik
ve dinsel ayrımla parçalanmak
istenmişti. Emperyalizm, İzmir’i,
Trakya’yı, Doğu Anadolu’yu, Musul’u
Türkiye’den koparmak için buralarda
Türklerin sayıca az olduğunu ileri
sürmüştü.”
Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı
yıllarında olduğu gibi demografik yapı
üzerinden etnik ve dinsel ayrımla ülkenin
parçalanmasına karşı yıllardır bıkmadan
yılmadan, korkmadan, “Söz konusu
Vatansa gerisi teferruattır” diyerek
mücadele eden Partimiz; AKP Genel
Başkanı Tayyip Erdoğan’ın bu söylemini
yargıya taşıdı. Devletin Birliğini ve
Ülke Bütünlüğünü Bozma ile Anayasayı
ihlal suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına
suç
duyurusunda
bulunduk.
Bir kez daha; gün gelip devran
dönünce kurulacak, gerçekten Türk
Milleti adına yargılama yapacak, emri
sadece kanunlardan ve vicdanından
alacak tarafsız ve bağımsız gerçek
mahkemelerde, vatanımıza, halkımıza
karşı suç işleyenlerin yüzlerine okunacak
iddianameyi hazır hale getirdik.

HKP Genel Merkezi

Selam Olsun Bizden Önce Geçene!
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

M. Ali Köylü

Saadet Bayyar

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Selam olsun bizden önce
geçene, selam olsun savaşırken
düşene!
14 Mart 2022

Konya’dan
Kurtuluş Partililer

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

Niyazi Tekin

ISSN 1305-8975 Yayın Türü: Yaygın Süreli
Basıldığı Yer: Deren Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi Beylikdüzü OSM Mah. Orkide Caddesi 9Z Merkez
Köyü / Merkez Bucağı Beylikdüzü / İstanbul Tel: (0212) 875 48 86

Bahri Akbulut

Bozan Kara

web: www.kurtulusyolu.org
e-posta: kurtulusyolu@kurtulusyolu.org
facebook:www.facebook.com/halkinkurtulusyolu
twitter: www.twitter.com/KurtulusYoluGz

3

Yıl: 16 / Sayı: 170 / 7 Nisan 2022

Para-Altın-Vatan
Hikmet Kıvılcımlı
Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın 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.

Hikmet Kıvılcımlı, aşağıda okuyacağınız makaleyi,
23 ya da 24 Nisan 1971 günü,
Sosyalist Gazetesi’nde yayımlanmak üzere yazmıştır. Bunu nereden biliyoruz?
Aşağıda okuyacağınız gibi, “1971 Nisan 23 Çocuk Bayramı günü 1 Reşat altın
285 kâğıt lira etti” diyor, Usta makalenin bir yerinde.
Sonra “Yol Anıları”nın 25 Nisan tarihli ilk notunda
bu makaleden bahsediyor ve şöyle diyor:
“Bıçaktan sonra makaleler: “Para-Altın-Vatan”, “Ürdün” yazıları. Dün vermiştim. Unuttu gitti. Sosyalist’in çıkmasını yasaklayacaklarını söylemişti.”
Dolayısıyla makalenin yazılışı 23 ya da 24 Nisan oluyor.
Ancak makale, o günün şartları içinde yayımlanamamıştır.
Dolayısıyla tarafımızdan ilk kez yayımlanmaktadır.

O

yun herkesin gözü önünde.
İPSD’den başka kimse üstünde
durmuyor. Oysa vatanlar satılıyor.
Nasıl?

I- Bir Ülkede Para Oyunu

Altın büyülü bir nesne değildir.
Başka her alınıp satılan mal gibi, bir
matahtır [metadır]. Yalnız, azıcık altın
üretmek için çok emek harcandığından
altının değeri büyüktür. Altın başka
her nesneden daha bozulmaz [olduğu]
ve ufacık parçalara ayrılabildiği için en
elverişli değer ölçüsü, en değerli para
olmuştur.
Her para gibi, altının da malların
değerini (içlerindeki emeği) ölçmekten başka, malların elden ele geçme
(tedavül) olanaklarını da sağlayan bir
görevi vardır. Alışverişler pek çoğaldığı zaman, mallar, araya altın aracı
girmeksizin sırf para adı kullanılarak değiştokuş (mübadele) edilebildi.
O zaman her para gibi altının da değer denkleştirme görevi ile elden ele
geçirme (tedavül) görevi birbirinden
ayrı, bağımsız olabilirdi.
O zaman, altının elden ele geçtikçe
aşındığı ve ufacık aşınmanın büyük değer kaybı getirdiği düşünülerek: Piyasaya altın karşılığı [olarak] çok ucuz,
aşınması daha az zararlı olan Kâğıt Para’lar çıkarıldı. Kâğıt Para’nın hiçbir
değeri yoktu ama: karşılığı altınla her
zaman değiştirilebildiği için, değerli
imişçesine, altının yerine elden ele geçirme (tedavül) aracı olarak kullanıldı. Böylece, kıymetli madenler (altın,
gümüş vb.) yerine Kâğıt Para yerleşti.
Hükümetler silah gücüyle yurttaşları
Kâğıt Para kullanmaya zorladı.
İnsanlar kâğıt Parayla alışveriş
yapmaya alışınca, Devletler, o Kâğıt

Paralara karşılık Hazine veya Merkez
Bankası kasalarında sakladıkları altınları tırtıklamakta sakınca görmediler.
Karşılık altın miktarı azalan Kâğıt
Paranın ister istemez alım gücü düştü.
Mal fiyatları yükseldi, pahalılık arttı.
Parababaları iktidarda oldukları
için, Kasadan gizli altın liradan çok kâğıt lira çıkacağını vaktinde öğrenerek
ona göre tedbirini aldı. Hiçbir şeyden
haberi bulunmayan halk, eskiden 1 altın liraya aldığı matahı, şimdi 10, 100,
1000 kâğıt liraya satın alır oldu. Yeni
(pahalı) [fiyata] almam dese, açlıktan ölürdü; yeni (ucuz) fiyata satmam
dese, karşısına devlet süngüsüyle dikilirdi. “Sen devletin resmi parasını
mı kabul etmiyorsun? Gir içeri…”
denir, adam zindana atılır, direnirse
“Asi” diye kurşunlanırdı.
Bu mekanizma ile her Devletin
içinde altın para gittikçe ortadan kaldırıldı. Kâğıt paranın karşılığı olan
altın gittikçe azaltıldı. Örneğin Türkiye’de 1914 yılı 1 Reşat altın 1 Banknot
lira idi. 1971 Nisan 23 Çocuk Bayramı
günü 1 Reşat altın 285 kâğıt lira etti.
1914 yılı Kasada kaç altın lira varsa,
ona karşılık piyasaya o kadar kâğıt
lira çıkarılmıştı. 1971 yılı Kasadaki 1
altın liraya karşılık zorla 285 kâğıt lira
millete sürülüyor.
Bu demektir ki, Devlet 63 yıl içinde
Türk parasını 285 kez değerinden aşağıya düşürmüş, Demek 1914’ten beri
Türk parası her yıl 4,5 kat alçaltılmış.
Elimdeki 1 kâğıt lirayla bu yıl 20 kuruşa aldığım malı, ertesi yıl hemen hemen
100 kuruşa satın almak zorunda bırakılmışım yahut bu yıl 100 kuruşa sattığım
malımı, ertesi yıl, hemen hemen 20 kuruşa satmak zorunda bırakılmışım.
Bu zor nerden gelmiş?

HKP’den:

Partimiz; kendilerinin soygunlarına, vurgunlarına,
peşkeşlerine karşı gelecek bürokratın
“kafasını kırın” talimatını veren AKP’giller’in Reisi
hakkında Suç duyurusunda bulundu

AKP’giller ve Reisi çiftçiye
küfrediyor,
millete
küfrediyor,
Doktorları aşağılıyor, madenciyi
yumrukluyor, arkasında koruma ordusu
yumrukladığı madenciye “İsrail Dölü”

diyor, kendi milletvekilini, bakanını
tokatlıyor, evladını kaybetmiş Anneyi
yuhalattırıyor,
öğretmenlerimize
hakaretler
yağdırıyor.
Kısacası
alınteriyle kim geçimini sağlıyor,
kim hakkını arıyor, kim vurgunlara,
soygunlara sesini yükseltiyor, kim
haksızlığa
tahammül
edemiyor,

onların karşısında AKP’giller ve
Reisi. Kendilerini tutamayıp içindeki
düşmanlıkları hakaretler, küfürler
olarak kusuyorlar.
İşte
Tayyip’in,
“istediklerini
yapmayan, karşı çıkan bürokratların
kafası kırın”, söylemlerini Halkın
Kurtuluş Partisi olarak yargıya taşıdık.
Ve AKP’giller’in Reisi hakkında suç
duyurusunda bulunduk.
Suç duyurusu sonrası Partimizin
İstanbul İl Örgütü Yöneticisi Av.
Doğan Zafer Çıngı Yoldaş’ın yaptığı
açıklama aşağıdadır:
***
Halkın Kurtuluş Partisi olarak
Tayyip Erdoğan’ın suçlarının peşini
bırakmıyoruz.
Geçtiğimiz
günlerde
çıkan
haberlere göre Tayyip Erdoğan’ın 50
milletvekili ile yaptığı bir kahvaltı
sırasında Balıkesir Milletvekili Yavuz
Subaşı, bürokrasiden şikâyet edince

Devletten. Devlet zorlamasa, hiç
kimse elindeki malı 5’te 1 ucuzuna
satıp, başkasının malını 5 kat pahalıya
almaya katlanamazdı.
Devlet bu zorbalığı neden yapmıştır?
Onu yapanların çoğu da bunu bilmezler. “Politika icabı” der, yaparlar.
“Yüksek milli çıkarlarımız” der, yaparlar. “Üretimimizi” yahut “İhracatımızı” çoğaltmak için vb. vb… der
oğlu derler ve yaparlar. Hatta bu yaptıklarının “Milli İrade” ile yapıldığını
ispatlamak için, para işini hiç ağzına
almayan Siyasi Partilerin dalavereleriyle kıvırttığı Oy Avcılıkları sayesinde
“Parlamento” dediği Meclisler toplayıp oradan kararlar da çıkartır.
Bütün o komik politika duman perdesi altında gizlenen oyun, Ekonomik
sömürünün Para Trajedisidir. Çalışan
halk (İşçiler, Köylüler) oynatılır, Parababaları parsayı toplarlar. Milyonlarca
çalışanın parası yahut ürünü erir. Ekonomi-Politika mekanizmasını elinde
tutan birkaç yüz Parababası, o Devlet
zoruyla “eritilmiş” değerleri, binbir

görünmez kanaldan ezilmiş üzüm şırası gibi kendi kasalarına, hazinelerine
aktarırlar. Bugün “Milli Devlet Sınırları” denilen göstermelik çerçeveler
içinde Altın ve Para adı verilen şeyin
serüveni ve içyüzü iki sözcükle budur.

II- Dünya Kapitalizminde
Para Oyunu

Altın ve Para meselesinin bugün
en kargaşalı ve içinden çıkılmaz kılığa
sokulmuş bir de Uluslararası biçimi
vardır. Buna Dolar Oyunu diyebiliriz. Dünyanın hemen bütün kapitalist
ve sözde “bağımsız” Devletleri, kendi
kâğıt paralarını üzerinde yazılı altınla
değiştirmeyi yasak etmişlerdir. İnanılmaz gibi görünse de, gerçek budur. Her
Kapitalist Devlet, kendi kâğıt parasının
üstünde ilkin falan bankaya gösterildiği zaman altına çevrileceğini yazardı.
Tayyip Erdoğan’ın cevap olarak,
“Yerelde iktidar milletvekiline söz
geçiremiyorsa, masaya yumruğu vur,
sandalyeyi kafasında kır”, dediği iddia
edildi. Tayyip Erdoğan, her geçen
gün hukuku ayaklar altına alıyor, yok
sayıyor. İşte bu sözleri de hukuku
ayaklar altına aldığının, yok saydığının
sadece kendisinin sözlerinin geçerli
olduğunun kanıtı.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak
Tayyip Erdoğan’ın hukuku ayaklar
altına aldırttığı bu sözlerinden dolayı
“Suç İşlemeye Tahrik”, “Görevi
Kötüye Kullanma” ve “Türk Milletini,
Türkiye
Cumhuriyeti
Devletini,
Devletin Kurum ve Organlarını
Aşağılama”dan dolayı Tayyip Erdoğan
hakkında suç duyurusunda bulunduk.
Suç duyurumuzun sonuna kadar
takipçisi olacağız. Tayyip Erdoğan’ın
ve avanesinin tüm suçlarından elbet
bir gün hesap soracağız. Gerçek
mahkemeler
önünde,
bağımsız
yargıçların önünde yargılayacağız.
Suçlarının hesabını soracağız.
4 Nisan 2022

HKP Genel Merkezi

Buna kağıt paranın “konvertibl” (altına çevrilebilir) olması denir. Sonra
bu yalan da kaldırılır. Bir kâğıt paranın
altına değil, başka bir ülkede geçerli
yabancı kâğıt paraya konvertibilitesi
(çevrilebilirliği) bile yasak edilir. Daha
doğrusu yalnız ve ancak Parababalarının işlerine gelecek bir sıra şartlara ve
kayıtlara göre yabancı parasına (dövize) çevrilebilir. Yoksa her isteyen vatandaş elindeki kendi Devletinin çıkardığı parayı, başka Devletin parasıyla
değiştiremez.
Dünya Kapitalist Devletleri, bir yanda çoktan “Biricik Dünya” düzeni olmuş bulunan çağdaş ekonomi yapısını,
sırf Sosyalizmi önlemek için paramparça ediyorlar. Öte yanda, bu parçalayışın çıkmazına karşı, Kapitalizmi (yani
sömürüyü) kaldırmayacak uluslararası ekonomi tedbirleri ile kırılıyorlar.
Bunun için en başta güvendikleri silah
“Sermaye Hareketi” dedikleri alanda
oynanan para kumarıdır. Bu oyun gülünç denecek ciddi çelişkilerle yüklüdür. Bir yanda her Devlet’in sınırı gibi
parası da ayrı olursa bağımsız olur, denir. Ötede bütün Kapitalist Devletlerin
alınyazıları, bir tek kodaman (süper)
emperyalist Devletin (Amerika’nın) parasına (Dolara) bağlanır.
Perhizle lahana turşusunu bir araya
getiren bu Para oyununun içyüzü nedir?
Küçük ve geri kapitalist ülkeleri
kodaman Parababalarına çaktırmadan
soydurmaktır. Örneğin Türk parasıyla bir Amerikan doları 1920 yılında
90 kuruş iken, 1970 yılında
1500 kuruş olması ne demektir?
Türk malının 17 kat ucuza satılması, Amerikan malının 17 kat pahalıya alınmasıdır.
Vatan-Millet aşkını hiç
kimseciklere bırakmayan hiçbir Türk hükümeti, bu açık
Para-Dolar oyunundan Türkiye’yi korumayı aklından
geçirmemiştir.
Tam tersine, bütün hükümetler,
ikide bir “Yüksek Milli Menfaatler”
lafının zırhı içinde silahlanarak, Türk
Milletini o para kumarının sara illeti ile
yere çalmak için elinden geleni ardına
komamaktadır. Bir Reşat altının 285
Türk lirasına çıkması, her altın liramızın 10 parasını Türk milletine bırakıp,
99 kuruş 30 parasını yabancı Parababalarına çaldırmak demektir. Eğer Türkiye bilerek bilmeyerek o hırsızlığa
yol vermeseydi, Amerikan doları 50
yılda 17 kat yükseğimizden biz Türklere Tanrı çalımı ile bakamazdı.
Aynı oyun, Dünya ölçüsünde öteki
Kapitalist ülkeler için kerte kerte oynanmıştır. Türk parası hiçbir zaman yükselmedi; her gün daha aşağılara alçaltıldı.
Bundan kimse utanmadı. Fransız parası
da, kimi rezillik derecesinde alçaldı.

Ama ardından toparlanabildi. Bugün,
yuvarlak hesap, 10 Franklık altın para,
Fransa’da 60 Frank tutuyor. Demek
Türk parası 17 kat düşerken, Frenk parası ancak 6 kat düşmüş. 10 Dolarlık bir
altın 180 Frank. Demek Dolar da ayrıca
düşmüş. Ama Fransız parasına bakarak
3’te 1 oranında düşmüş.
Tek sözle her Kapitalist ülke, kendi
halkının cebindeki parasını çaktırmadan
çalıyor. Parababalarının resmi hırsızlıkları her yerde olağan şey. Ancak, bu
hırsızlıkların derecesi memleketine göre
değişiyor. Yukarıdaki yuvarlak rakamlara göre para değerlerinin düşürülmesi
3 ülkede karşılaştırılırsa, şu sonuçlara
varırız: Amerikan parası 3 kat düşerken
Fransız parası (Doların 3 katı): 9 kat,
Türk parası: 17 kat düşmüştür. Ne var
ki, Doların da 3 kat düştüğü göz önünde
tutulursa, Türk parasının Amerikan US
parasına oranla (3x17=) 51 kat düşmüş
bulunduğu anlaşılır.
Biraz halkını seven insanın bu rakamlar dehşeti önünde ne yapması gerekir?
Kodaman Emperyalist Devletlerin
ne yaptıklarını görüyoruz. Onlar başta
Amerika gelmek üzere, alavere, dalavere: küçük ve geri kapitalist Devletleri nöbete çıkarıp soyuyorlar. Bu soygunlarının aslan payını Amerika US’ye
bırakıyorlar, kendilerine de birer kurt
yahut çakal payı ayırıyorlar. Soygun
toplamından Amerika 3 pay alıyor.
Fransa 1 pay alıyor. Ve hiç çaktırmadan Türkiye gibi fakir ülkeleri elbirliği
ile Fransa halkının 6 katı, Amerika halkının 17 katı daha dehşetli bir soyguna
uğratıyorlar.
Sonra bu Emperyalistlerin, başta
Amerika gelmek üzere “Türkiye’ye
Yardım” ettiklerini söylemelerine ne
buyurulur?
Herifler kendi hesaplarına haklı:
Kendi halklarını 3 soyarken Türkiye’yi
51 soyarak elde ettikleri aşırı kâr çapulu ile kölelerini besleyip saltanatlarını
bizim sırtımızda sürdürüyorlar.
Ya, Türkiye’de “Batı Uygarlığı”
diye kapitalizmi zorla uygulayıp halkı
Parababalarına av eden Politikacılarımız?
Onlarda vicdanın, dürüstlüğün zerresi var mı?
Olsa, hep birden Tandoğan Alanı’nda intihar ederlerdi.q
Dipnotlar:
1
Bir lira 100 kuruş; bir kuruş
da 40 para olduğuna göre daha tama
yakın bir hesapla rakamlar şöyle
olmalı: 14 parasını Türk Milletine
bırakıp 99 kuruş 26 parasını yabancı
Parababalarına çaldırmak demektir.
(Kurtuluş Yolu)
2
Burada; “Amerikan US parasına oranla”, denilmekte fakat bu bir
daktilo yazım hatası olmalı. Doğrusu;
“altın paraya ya da altına oranla”,
olmalı. Çünkü doların üç kat kaybı da
altına karşı kayıptır. (Kurtuluş Yolu)

HKP’den:

AKP’giller’in dur durak bilmeyen zamlarını Gebze
Kent Meydanı’nda Protesto Ettik

Zamlar Derhal Geri Alınsın!
Halkın Kurtuluş Partisi Kocaeli İl
örgütü olarak AKP’giller’in durmak
bilmeyen zamlarını yaptığımız basın
açıklaması ile protesto ettik.

Halkına düşman, ülkesine düşman
bu iktidar zam üstüne zam yaparak
halkımızı iyice yoksullaştırarak açlığa
mahkum etmiştir. Halkımız pazarda,
manavda, markette sadece ölmeyecek
kadar onları besleyecek yiyecekleri
gramla, taneyle satın alır duruma geldi.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak halkımızın sorunlarına tercüman olmaya devam ediyoruz. Bu gün bir kez daha “Ya-

pılan Zamlar Geri Alınsın!” dedik.
Gebze Kent Meydanı’nda gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasını Gebze
İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kızıltaş Yoldaş’ımız yaptı.
Eylemde sık sık “Zam Zam
Zam Ucuzluk Ne Zaman”,
“Yapılan Zamlar Geri Alınsın”,
“AKP İşsizlik Pahalılık Zam
Zulüm Demektir”, “Ücretler
Pire Zamlar Deve”,“Gün Gelecek Devran Dönecek AKP
Halka Hesap Verecek”, “Halkız
Haklıyız Yeneceğiz”, “İşsizliğe
Pahalılığa Zama Zulme Son”,
“Taksitle Yaşayıp Borçlu Ölüyoruz”,
Yaşasın Halkın Kurtuluş Partisi” sloganları coşkulu bir şekilde atıldı.
Gebze Meydanı’nda bulunan halkımızın da ilgiyle izlediği basın açıklamamızın sonunda elektrik ve doğalgaz
faturaları yakılarak zamlar protesto
edildi.
4 Nisan 2022
HKP Gebze İlçe Örgütü
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2 Mart Çarşamba tarihli Odatv’den
bir haber:
“Nevzat Aydın ile Cüneyt Özdemir
birbirine girdi... Popülizm yapma,
Utan...
“Yemeksepeti kurucusu ve eski
CEO’su Nevzat Aydın, eski çalışanlarına yönelik ‘Bana kalsaydı ilk
işim, o işi yavaşlatan nankörlerin
tamamını göndermek olurdu.’ dedi.
Cüneyt Özdemir Nevzat Aydın’a
tepki gösterdi. Nevzat Aydın, Cüneyt
Özdemir’e ‘Anlamadığın konularda
popülizm yapıyorsun’ dedi.” (agy.)
“Yemeksepeti” adlı internetten yemek siparişlerini yerine getiren şirkette, Nakliyat-İş Sendikası önderliğinde
işçiler direniyorlar, mücadele veriyorlar. Bilindiği gibi, Nakliyat-İş Sendikası, Genel Başkan Ali Küçükosmanoğlu’nun önderliğinde işkolu ayrımı yapmaksızın haksızlığa uğrayan, hakları
gasp edilmek istenen tüm işçilerin mücadelelerinde onlara önderlik ediyor.
Devrimci Sendikacılık neymiş, dosta
da düşmana da gösteriyor. Saymakla
bitmeyecek İşgal, Grev ve Direnişlerinden sadece son yıllarda ya da aylarda yürütülen ve halen devam edenlerinden birkaçını sayacak olursak:
- Pegasus Örgütlenmesi ve Direnişi, bugünlerde kazanılan davalar,
- Uzel Makine İşçilerinin 40 Ayı
aşan şanlı Direnişleri,
- Neo Trend Direnişi,
- 1227’nci gününü dolduran Tüvtürk Şanlıurfa/Polçak Direnişi,
- Reysaş Taşıt Muayene İstasyonlarında 4 yıl süren Mücadelenin Toplu
İş Sözleşmesinin imzalanmasıyla taçlanması,
- Real-Uyum/Makro Direnişi vb.
vb…

“Yemek Sepeti” Nedir?
“Yemek Sepeti” denen şirket, son
on yılların yaratığı olan bir dijital şirkettir. Bilindiği gibi, dijital teknolojinin ve özellikle internetin gelişimiyle
sanal ortamda çok kazanç getiren birçok sanal şirket oluştu. En çok bilinenleri, Sosyal Medya Ağları diye anılan
Facebook, WhatsApp, İnstagram,
Twitter ve benzerleridir. İnternette
satış yapan firmaların ticari anlamda
kuruluşu ise 1994 yılına dayanmaktadır. Dünyada bu alanın en büyükleri de
Amazon, E-Bay vb. kuruluşlardır. Bu
tarz şirketlerin Türkiye’deki öncüsü
ise “Yemeksepeti”dir denilebilir. 2001
yılında dört kişi tarafından kurulan ve
20 milyondan fazla müşterisi bulunan,
günde 600 bin sipariş alan bir şirkettir
ya da bir şirketti. (Bugünlerde Nakliyat-İş Sendikası’nın önderliğinde başlatılan boykot kampanyasıyla siparişlerde yüzde 70 kayıp yaşanmaktadır.)
Ve tabiî her başarılı, kâr getiren yerli
şirket gibi, bu şirkette de uluslararası
sermayenin iştahını kabartmış ve Alman Sermayesi tarafından ele geçirilmiş, yutulmuştur:
“2015 yılında Almanya merkezli
global online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından 589
milyon dolar karşılığında satın alındı. Bu satış GittiGidiyor’un eBay’a
satılışının üstüne çıkarak Türk internet tarihin en yüksek değerli satışı oldu.” (Vikipedi)
Demek ki, GittiGidiyor da eBay
tarafından yutulmuş. Ayrıca;
“Türk oyun şirketi Peak 1,8 milyar dolara ABD merkezli Zynga’ya
satıldı” (https://www.sozcu.com.
tr/2020/ekonomi/abdli-dev-turk-oyun-sirketi-peaki-18-milyar-dolara-satin-aldi-5848662/);
“Geçtiğimiz günlerde Peak
Games’in büyük exit’ına imza atan

Bir Kapitalistin Ağzından
Kapitalizmin Veciz Anlatımı
Zynga, şimdi de Türk oyun yayıncısı Rollic’in yüzde 80 hissesini alıyor.
Türkiye’den 3. girişimini satın alan
Zynga, Rollic’in 21 ay gibi kısa sürede exit başarısına da ortak oldu.”
(https://turkishtimedergi.com/sirketler/turk-oyun-sirketi-rollic-168-milyon-dolara-zyngaya-satildi/)
“Trendyol’un 2018 yılında yüzde
75’i, 2021 yılında yüzde 86’sı Çin
merkezli alışveriş sitesi ‘Alibaba’
tarafından 1 milyar 78 milyon dolara satın alındı. 2021 yılı itibarıyla
Trendyol’un CEO’su Demet Mutlu
iken şirketin ana hissedarı Çinli Alibaba firmasıdır.” (https://www.karar.
com/ekonomi-haberleri/trendyolun-sahibi-kim-ne-zaman-kuruldu-1628700)
“Özelleştirme” adı altında Kuvayimilliye yadigârı kamu sanayi kuruluşlarımız nasıl yağmalanmış ve süreç
içinde yabancı sermayenin malı olmuşsa, dijital ortamda yaratılan şirketlerimiz de aynı akıbeti paylaşmışlardır.
Tabiî bu durum yalnızca Türkiye’ye
mahsus değildir. Tüm kapitalizmce az
gelişmiş ülkeler bu sarmalın, bu sömürü çarkının içindedir.

Bir Masa, Bir Bilgisayar
“Yemeksepeti”nin satışından elde
edilen para ortaklar arasında hangi
oranlarda dağıtıldı, bilmiyoruz. Bilmemiz de gerekmiyor. Fakat 589 milyon
dolar eşit dağıtılmış olsa bile Nevzat
Aydın’ın payına 147 milyon 250 bin
dolar düşüyor.

Alman e-ticaret şirketi olan Delivery
Hero tarafından 589 milyon dolar karşılığında satın alınmıştır.
Yani sanal ortamın bu geldiği düzeyde kapitalist olmak, Parababası
olmak böylesine kolay olabilmektedir. Bu, aynı zamanda kısa yoldan, az
zamanda zengin olma hayalini de körükleyerek genç nesilleri zehirleyen
bir ortam da yaratmaktadır. Milyarlarca insanın içinden, denk düşürerek
bu yolla zengin olmuş üç-beş ya da üç
yüz-beş yüz insanın başarısı, geride
kalan milyonlarca insanın boş umutlara kapılmasına neden olmaktadır.

Kapitalizm Nedir?
Sözün burasında bir ara vererek
kapitalizmin ne olduğuna, kapitalistin
kim olduğuna tarihsel süreç içinde kısaca bir göz atalım: Kapitalizm, önce
serbest rekabetçi kapitalizm olarak
doğmuştur, bildiğimiz gibi. Biz de
daha anlaşılır olacağı için oradan hareketle bakalım Kapitalizme.
Kapitalizmin yaratıcısı elbette kapitalistlerdir, burjuvazidir.
Kapitalist üretim yordamında kapitalist, her ne kadar adı kapitalist ise
de, kapital sahibi kişi değildi. O, başlangıçta zeki, yaratıcı bir girişken kişidir. Bir sermayesinden söz edilecekse,
sermayesi bu girişkin kişiliğidir denebilir. Bu girişkin kişi yani Burjuva adlı
işbilir kişi, yapacağı iş için Bankerden
Para borç alır. Büyük Toprak ve Emlak Sahibinden ise İşyeri ya da Toprak

Demek ki, Lenin’in 20’nci Yüzyıl başında tahlil ettiği Emperyalizm (Tekelci Kapitalizm), Dijital Çağda da tüm kurallarıyla
yürürlüktedir. Birilerinin ona “Globalizm”,
“Yeni Dünya Düzeni”, demesine; “ideolojiler çağı bitti” tarzındaki yutturmalarına aldanmamak gerekiyor.
Pekiyi bu 589 milyar dolar ya da
Nevzat Aydın’ın payına düşün 147
milyon 250 bin dolar olarak belirlenen
değerin kaynağı nedir?
Bu sosyal medya hesabı denilen
uygulamaların ve e-ticaret şirketlerinin
ortak bir özelliği var: Bu şirketlerin ana
sermayesi, dijital ortamda yazılmış bir
programdır. Ama sıradan bir program
değil tabiî. Bir yaratıcılığa dayanan,
orijinal bir bakış açısı getiren ve özellikle genç nesillerin taleplerini karşılayan programlardır. Öyle ki yalnızca
talepleri karşılamaz bu programlar; o
güne kadar var olmamış, kimsenin akıl
edemediği yeni taleplerin yaratıcısı da
olurlar. Yani hem yeni tip talepler yaratırlar hem de bu taleplere cevap verirler.
Bu şirketlerin bir özelliği de kurucularının bilgisayarı üst düzeyde
kullanabilen, yaratıcılıkları yüksek
genç insanlar olmalarıdır. Bu kişiler
“bir masa, bir bilgisayar” diyebileceğimiz bir sadelikte başlamışlardır, bu
değeri yüz milyar dolarlarla ölçülen
şirketlerini kurmaya. Bizim örneğimizde Yemeksepeti 4 kişi tarafından
kurulmuştur. Biz buna “bir masa, dört
bilgisayar” diyelim haydi. Haydi bilemedin “dört masa, dört bilgisayar”
diyelim.
“Yemeksepeti” e-ticaret şirketlerini
kopyalayarak ya da onlara özenerek,
bizden kişilerin bir yazılımla yarattıkları bir e-ticaret şirketidir. Türkiye’de
ilk olmanın ya da ilk başarılı şirket
olmanın getirdiği avantajla alanında
bir tekel olmuştur. Bu yüzden de bir

kiralar. Bu iki şeyin yani para ve işyerinin varlığı ne kapitalizmi yaratmaya ne
de o girişkin kişiyi kapitalist yapmaya
yetmez. Üretim yordamına kapitalizm
diyebilmemiz ya da kapitalist üretim
yordamının ortaya çıkabilmesi için
iki şeye daha ihtiyaç vardır: İşgücü ve
Kâr. Böylece kapitalizmin dayandığı
4 ayak oluşmuş olur.
Kapitalistin becerisini başlıklarla
verirsek:
1- Sermaye bulacak, bunun karşılığında bankere Faiz ödeyecek.
Çünkü hiçbir banker babasının hayrına
kimseye para vermez.
2- İşyeri sahibine İrat verecek,
3- İşçiye Ücret verecek,
4- Kendisi de Kâr edecek.
Bu çarkın dönmesi için kapitalistin sermayeyi ve işyerini-fabrikayı
elde etmesi yetmez oraya bir de üretimde kullanacağı aletleri, makinaları
getirmesi gerekir. Bu da yetmez bir
de üretimde kullanacağı hammaddeleri, ilkmaddeleri temin etmesi gerekir. Zaten bankerden (giderek gelişen
bankadan) parayı da tüm bunları sağlamak için almıştı. Aldığı sermayenin
bir bölüğü ile bunları sağlar. Bütün
bunlara Sabit-Değişmeyen Sermaye
denir. Fakat bütün bunların bir araya
getirilmesi de kapitalist üretimin başlaması ya da var olması için yetmez.
Kapitalistin, sermayenin bir kısmıyla
da bu Değişmez Sermayeyi işletecek
İşgücünü satın almaya ihtiyacı vardır.
Yani işçinin işgücünü-emek gücünü…
İşte buna da Değişen Sermaye denir.
Değişmeyen Sermaye durduğu yerde

hiçbir artıdeğer oluşturamaz. Üretim
sürecinde ancak İşgücü onu işleyince,
üretilen ürünün içinde işçinin yoğunlaşan emeği ona yeni bir değer katar.
O yoğunlaşan emeği de Değişen Sermaye denilen İşçinin İşgücü oluşturur.
Buna artıdeğer denir. Bu artıdeğerin
yaratıcısı İşçidir ama sahibi İşverendir,
Kapitalisttir.
Bu artıdeğerin oluşumu sürecinde,
diyelim ki, 8 saatlik işgününde işçi,
kendi ücreti karşılığı belki 3 saat çalışır. Geriye kalan 5 saati ise işveren için
çalışır. Daha doğrusu o 5 saat boyunca
işçinin yarattığı artıdeğere kapitalist el
koyar. Buna da Kâr denir.
Bu üretim yordamında İşçi Sınıfı
yarattığı artıdeğerden daha fazla pay
almak ister; işveren ise daha çok kâr
elde etmek, artıdeğerden daha fazlasını kendine mal etmek istir. Bu yüzden kapitalist toplumda İşçi Sınıfı ile
Kapitalist Sınıfı arasında uzlaşmaz bir
çelişki oluşur. Bunun sonucu, Sınıflar Savaşıdır. Bu savaş kaçınılmazdır. Sosyalist Devrime kadar sürecek,
Komünist Toplumda sınıfların ortadan
kaldırılmasıyla son çözümüne kavuşacak bir savaştır.

Dijital Çağın
Zamane Kapitalistleri
Kapitalizmin doğuşunda yani serbest rekabetçi çağında Kapitalist denen
kişi, elini böylesine taşın altına sokan
ve bu göze aldığı risklerden başarıyla
çıkabilen kişiydi. Bu becerisiyle toplumu, Feodalizmin Dar (Basit) Yeniden
Üretim kısır döngüsünden çıkarıp,
Geniş Yeniden Üretim aşamasına
(Kapitalizm aşamasına) sıçratıyordu.
Nitekim bu büyük becerisiyle Birinci
Toplumsal Tabakayı oluşturan Asiller
ile İkinci Tabakayı oluşturan Ruhban (Kilise, Din Adamları) Tabakalarına karşı İşçilerin, Köylülerin ve
Zanaatkârların oluşturduğu Üçüncü
Toplumsal Tabakayı (Tiers Etat’yı)
peşine takarak, 1789’da Büyük Fransız Devrimi’ni gerçekleştirdi. Böylece
ilkin İngiltere’de gelişmiş olan kapitalizmi tüm Avrupa’da ve giderek tüm
dünyada feodalizme üstün getirdi.
Demek istediğimiz günümüzün sanal ortam kapitalistleri böylesi zahmetli, kanlı girişimlere ihtiyaç duymadan,
teknolojinin yarattığı tarihsel fırsatlarda parsayı kapmış uyanıklardır. Bu işi
emperyalizm çağında yaptıkları için de
Finans-Kapitalistler yani Parababaları
olarak ortaya çıkarlar. Ve bu alanda da
Emperyalizmin yani Tekelci Kapitalizmin kuralları işler. Büyükler küçükleri
yutarak daha büyük tekelleri oluştururlar. Bunun küçük birkaç örneğini
yukarıda Türkiye’den vermiştik. Daha
büyük tekelleşmeyi Vikipedi, Facebook’u tanıtan bölümünde şöyle anlatır:
“Meta Inc. veya eski ismiyle Facebook Inc., Menlo Park, Kaliforniya merkezli bir Amerikan sosyal
medya ve medya holdingidir. Mark
Zuckerberg, oda arkadaşları ve
Harvard Koleji’ndeki Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin
Moskovitz ve Chris Hughes ile birlikte kuruldu. Facebook, dünyanın
en değerli şirketlerinden biridir.
Microsoft, Amazon, Apple ve Google ile birlikte en büyük beş teknoloji
şirketinden (Big Tech) biri olarak

kabul edilir.
“Facebook, Facebook Messenger, Facebook Watch ve Facebook
Portal dahil sosyal ağ platformunun
ötesinde başka ürünler ve hizmetler
sunmaktadır. Aynı zamanda Instagram, WhatsApp, Oculus VR, Giphy
ve Mapillary’yi satın aldı ve Jio Platforms’ta %9,9 hisseye sahiptir.
“2019 itibarıyla şirket 16 veri
merkezi konumunu işletiyordu. Facebook, 2020 yılına kadar yüzde
100 yenilenebilir enerji satın almayı
ve sera gazı emisyonlarını yüzde 75
azaltmayı taahhüt etti. Veri merkezi
teknolojileri, daha büyük bölgeleri ve
çeşitli trafik modellerini barındıran
dağıtılmış bir ağ sistemi olan Fabric
Aggregator’ı içerir.
“28 Ekim 2021 tarihinde şirketin
ismi Meta Inc. olarak değiştirilmiştir.” (Vikipedi)
Demek ki, Lenin’in 20’nci Yüzyıl başında tahlil ettiği Emperyalizm
(Tekelci Kapitalizm), Dijital Çağda da
tüm kurallarıyla yürürlüktedir. Birilerinin ona “Globalizm”, “Yeni Dünya
Düzeni”, demesine; “ideolojiler çağı
bitti” tarzındaki yutturmalarına aldanmamak gerekiyor.

Yemeksepeti
Patronunun-Patronlarının
Kârları Nereden Gelir?

Yukarıda anlattığımız kapitalizmin
serbest rekabetçi-yaratıcı olduğu dönemi örnek alarak ilerleyelim:
Yemeksepeti’nin yaptığı iş nedir?
Yemek dağıtım işi…
Yemek nerede üretiliyor?
Her biri kendi çapında hizmet sektöründe kapitalist işletme sayılabilecek
lokantalarda-restoranlarda…
Burada artıdeğeri yaratan kimdir?
İşçiler…
Bu artıdeğerden işçiye düşen ücret
çıkarılınca geriye kalan nedir?
Kâr…
Bir kişi gelip yemeğini lokantada
yese bu kârın tamamı, lokanta patronunun cebine girecektir.
Lokanta patronu, bu üretilen yemeği Yemeksepeti kanalından müşterisine
ulaştırınca ne olacak?
Yemeksepeti’ne bir komisyon
ödeyecek… Yani ya kendi kârından
fedakârlık edecek; kârının bir kısmını
Yemeksepeti patronlarına verecek ya
da bu farkı da yemeğin fiyatına yükleyecek. Yani son tüketici ödeyecek bu
farkı.
Bu komisyon biçimine bürünmüş
artıdeğeri yaratan eylem nedir?
Bir Kuryenin-İşçinin işgücüdür.
O yemeği lokantadan alıp tüketiciye
ulaştırana kadar Motokuryenin harcadığı işgücüdür. Haydi buna bir de Yemeksepeti’nin kurduğu dijital sistemin;
bilgisayar vb.nin harcadığı elektrikten,
yapılan yatırımdan ve personel giderlerinden, her sipariş başına düşen, küçük payı da ekleyelim. Ama onlar, bu
işleyişte sabit sermayeyi oluşturur ve
artıdeğerin yaratılmasında bir rol oynamazlar. İşçinin işgücü ise değişen sermayedir. Buradaki artıdeğeri (komisyonun ücret+kâr kısmını) oluşturan;
yazın sıcak, kışın soğuk demeden
çalışan Motokuryedir, onun işgücüdür.
İşte işçinin yarattığı bu artıdeğerin çok
az bir kısmını işçiye ücret olarak veren
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ve artıdeğerin büyük kısmına kâr
olarak el koyan Nevzat Aydın ve diğer
patronlar, buradan elde etmişlerdir o
589 milyon doları. Yani o paranın kaynağı, işçinin yarattığı, el konulan artıdeğerdir.

Yavuz Hırsızlık
Gerçeklik bu iken Nevzat Aydın
kendisinin Delivery Hero’nun halen
yönetim kurulu üyesi oluşundan bahisle bakın ne diyor hakkını arayan işçiler
için: “Yönetim kurulu Delivery Hero’da aktif bir görev değildir. Yakın
bir zamanda o da düşecek zaten. Bu
arada iyi ki Mert işin başında; bana
kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan
nankörlerin tamamını göndermek
olurdu.” (odatv, agy.)
Yemeksepeti’ni sattığı Alman
firması Delivery Hero’da yönetim
kurulu üyesi olarak belli ki büyük bir
maaş karşılığı görev almış bu insan
müsveddesi, onu anlıyoruz. Ama
anlaşılan odur ki, yapılan anlaşma gereği bu musluk bir süre sonra kapanacakmış. Ama asıl önemlisi, eğer Mert değil
de kendisi karar merciinde olsaymış ne
yaparmış onu anlatıyor: “Bana kalsaydı
ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin
tamamını göndermek olurdu.”
Dil Derneği’ne göre nankörün anlamı şudur: “Kendisine yapılan iyiliğin değerini bilmeyen, iyilikbilmez.”
Bu Parababası işçileri işe almakla onlara iyilik yapmış(!) Ama onlar
iyilikbilmezlik yaparak, hak aramaya
kalkışmışlar. Tamamı derhal kapı dışarı edilmeliymiş. Adamda vicdanın
zerresi yok. İşçileri kapı önüne koyunca onların çoluk çocuklarıyla açlığa,
yoksulluğa mahkûm olmaları, onu hiç
ilgilendirmiyor, etkilemiyor. Onu anladık… Fakat hak hukuk denen şeyin de
zerresi yok. Ücretlerine zam istemeleri,
çalışma koşullarının düzelmesini
istemeleri, işçilerin en doğal haklarıdır.
Burjuva hukuku bile bunu tanımış ve
yasalarla düzenlemiştir. Sözün gelişi
adam dedik de… bu yaratığın, buna
da zerre saygısı yok. Tam sıfır numara
halk-işçi düşmanı…
“Nankör” kelimesinin kökeni Farsçadır. “Nan” (ekmek) ve “kur” (kör)
kelimelerinden türetilmiş birleşik bir
kelimedir. Kürtçede de aynı anlama
gelmek üzere aynı köklerden türetilmiş
“nankor”dur aynı kelime. “Nan”ın
yani artıdeğerin yaratıcısının kim olduğunu yukarıda kısaca belirttik. “KurKor-Kör”ün kim olduğu kendiliğinden
ortaya çıkıyor. Kısacası, bir “nankör”
varsa o da kendisidir. Binlerce işçinin alınterinden sömürerek yaptığı
servetin yaratıcısı olan işçilere en büyük nankörlüğü kendisi yapmaktadır.

İtirafa Bak!
“Kopan yaygaranın sebebi ise;
benim 3 yıl önce ‘kuryeler de bunu
hak ediyor diyip’ onları da tıpkı hepimizin olduğu gibi kendi bordromuza alalım’ diye ısrar etmemdir.
Taşeron olarak hiçbir ekstra imkânları -mesela özel sağlık sigortası- olmadan çalıştırsak sorun yoktu. Bu,
bu konudaki son tweetimdi. İsteyen
istediğine inanır.” (odatv, agy.)
Bu kişi, şirketini 2001 yılında kuruyor. İşçileri yani Motokuryeleri üç
yıl öncesine kadar (2019’a kadar) taşeron olarak çalıştırıyor. “3 yıl önce
‘kuryeler de bunu hak ediyor diyip’
onları da tıpkı hepimizin olduğu gibi
kendi bordromuza alalım’ diye ısrar”,
ettim diyor.
Bundan ne anlıyoruz?
Motokuryeler, Yemeksepeti’nde de
diğer şirketlerdeki gibi, taşeron olarak
çalıştırılıyorlar.
Bunun anlamı ise şudur: Motokuryeler bu şirketlerin ücretli işçileri
olarak istihdam edilmiyorlar. Her biri
sanki bir esnafmış-kendi işini gören bağımsız ticari işletmeymiş gibi görünüyorlar. Mokoturyeler, motosikleti kendileri temin ediyor, mazotunu kendileri
dolduruyor, motosikletin tamir giderlerini kendileri karşılıyor, vergi veriyorlar, Bağ-Kur primlerini kendileri yatırıyorlar vb. bütün masrafları kendileri
görüyor. Taşıdıkları siparişler karşılığı
ise bir prim ya da ücret alıyorlar. Yani
bir ay boyunca koşturacaklar, önce bu
masraflarına denk düşen bir gelir elde
edecekler, daha sonra ise kazanabilirlerse geçinebilecekleri bir gelir elde
edecekler. Kendiliğinden anlaşılacağı
üzere, ne kadar çok sipariş götürebilirlerse o kadar para kazanabileceklerdir.
Uzun sözün kısası, ekmek paralarını
kazanabilmek için kelle koltukta, ulaşım altyapısı bozuk şehirlerimizde, en
az zamanda en çok sipariş taşıma çabasında olacaklar. Ve sonuç:
“Pandemide motokurye ölümleri
10 kat arttı
“Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu’na göre Türkiye’de ilk corona virüs vakasından bu
yana 190 motokurye trafik kazalarında hayatını kaybetti. Pandemiden
önceki sene ise bu rakam 19’du.” (https://www.ntv.com.tr/turkiye/pandemide-motokurye-olumleri-10-kat-artti,Fl2GXqwyQk-5_3NPv9cktQ)
İşte beyefendinin aklına 3 yıl önce
bu rezaleti ortadan kaldırmak gelmiş;
bunları da bordrolu yapalım, demiş;
lütfetmiş… Her şey de bundan sonra
başlamış. Yani demek istiyor ki, biz
bu hakları vermeseydik, işçiler hak

HKP’den:

Newroz Pîroz Be! Newroz Kutlu Olsun!

Başta Kürt Halkı olmak üzere tüm
Ortadoğu Halklarının zulme ve sömürüye karşı haklı ve meşru isyanı olan
Newroz kutlu olsun!
Demirci Kawa’nın bu haklı isyanı; Spartaküs’lerden Pir Sultan’lara,
Pir Sultan’lardan Şeyh Bedreddin’lere, Torlak Kemal’lere, Börklüce
Mustafa’lara, Mustafa Kemal’lere,
Türkiye Devrimi’nin Önderi Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’lara, Denizler’e, Mahirler’e kesintisiz bir şekilde devam etti. Bugün de sömürüye
ve zulme karşı bu isyan bayrağı, onların devamcısı olan HKP’lilerin ellerinde dalgalanmaya devam ediyor.
2022 yılının Newroz’unu kutladığımız bugünlerde halkımız, Çağdaş Dehak’lar olan AB-D Emperyalist Haydutlarının yerli işbirlikçisi AKP’giller
tarafından insanlık dışı yaşam koşullarına mahkûm ediliyor. Çıkar amaçlı
bir suç örgütü olan AKP’giller bütün
değerlerimize saldırıyor.
Ortaçağcı gericilik, AKP’giller
eliyle Laik Cumhuriyet’in kazanımlarına karşı savaş açmış durumda.
Mustafa Kemal’e ve Kuvayimilliyeci-

lere her fırsatta saldırıyor. AB-D uşağı
AKP’giller’in uyguladıkları ekonomik
politikalarla Parababalarının sömürü
ve soygun düzeni halkımızı İşsizlik
ve Pahalılık Cehenneminde inim inim
inletiyor. İşçi Sınıfı mücadelesi başta olmak üzere, her türlü hak arama
mücadelesine acımasızca saldırılıyor.

Azgın bir şekilde kadın düşmanlığı yapan AKP’giller, kadınları ve çocukları bir nebze de olsa koruyan İstanbul
Sözleşmesi’nden bir gecede çekilebiliyor. Pandemi sürecinde yeterli ve
gerekli önlemleri almayarak halkımızın sağlığını büyük bir tehlikeye attı,
atmaya devam ediyor.
Bugünün Çağdaş Dehak’ları olan
ABD-AB Emperyalistleri, ekonomik,

arama mücadelesine girmeyeceklerdi.
Kölelik şartlarında çalışmaya razı olacaklardı.
Kazın ayağı öyle hiç de değil!..
İşçi Sınıfı, ne İlk Çağ’ın kölesi
ne de Orta Çağ’ın serfi-toprakbenditoprağın kölesi değildir. Sömürüye,
zulme karşı örgütlenme, mücadele
etme yeteneği en yüksek sosyal sınıftır.
Nitekim Motokuryelerin hak mücadelesi yalnızca Yemeksepeti Direnişiyle
sınırlı değildir. Bilindiği gibi Trendyol
İşçileri etkin bir mücadeleyle kısa sürede haklarını kazanmışlardı. Geçtiğimiz günlerde onları izleyen HepsiJet,
Scotty, Aras Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo gibi kuruluşlarda çalışan
Motokuryelerin eylemleriyle çalkalandı başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye. Yemeksepeti’deki örgütlenme ve
mücadele daha önceden başlamıştı ve
halen devam etmektedir. Yani sömürü
ne kadar katmerli olursa İşçi Sınıfının
tepkisi de o denli sert olur.

İşçinin Alınteri
Nerelere Harcanabiliyor
Bu Nevzat Aydın denen insan müsveddesi işçilerin sırtından kazandığı
milyon dolarları bakın nasıl harcıyor?
“Nevzat Aydın düğünü için ada
kapattı!
“Yemeksepeti’nin kurucusu ve
eski CEO’su Nevzat Aydın’ın Maldivler’de ada kapattığı düğünü gerçekleşti. Nevzat Aydın, 150 arkadaşını özel uçakla taşıdı.” (https://odatv4.
com/magazin/nevzat-aydin-dugunu-icin-ada-kapatti--231089)
Üç gün üç gece süren bu düğün için
Nevzat Aydın tam 5 (beş) milyon dolar
harcıyor.
Ve bu hazret Cüneyt Özdemir’e
verdiği cevapta bir de şöyle bir inci
yumurtluyor:
“Yine her zaman olduğu gibi hiç
anlamadığınız konularda popülizm
yapıyorsunuz. Ben son kuruşuna
kadar vergisini verdiğim helal para
ile istediğimi yaparım. Kimsenin de
sırtından para kazanmadım hayatım
boyunca. Yazık.” (odatv, 02 Mart 2022)
Burada sözü uzatmaya gerek yok.
Her Kapitalist gibi Nevzat Aydın
da bu paraları işçilerin alınterinden
aşırarak, onların yarattığı artıdeğeri
sömürerek, onların “sırtından” kazanmıştır. Yoksa kendisine bu paralar,
gökten yağmamış, yerden bitmemiştir. Ve zaten alınteriyle kazanılmış bir
servet olsaydı (hiçbir servet alınteriyle kazanılamaz) böylesine har vurup
harman savuramazdı. Emekçilerin
asgari ücretle geçinebilmek için
nasıl ince hesaplar yapmak zorunda
siyasi, askeri bütün aparatlarını kullanarak dünya halklarına kan kusturmaya devam ediyor. Kanlı savaş örgütleri
NATO eliyle Ortadoğu’yu kan gölüne
çevirdikleri yetmezmiş gibi şimdi de
Ukrayna’daki Amerikancı, satılmış,
faşist iktidarı destekleyerek, doğuya
doğru ilerleyişlerini sürdürmek adına
Avrupa’yı kan gölüne çevirme planları
yapıyor.
İnsan Soyunun Başdüşmanı ABD
Emperyalist Haydutları yenilgiye uğratılmadığı sürece insanlık ne yazık ki
acılar çekmeye devam edecek. Ancak
Demirci Kawa’nın zulme ve sömürüye karşı yaktığı isyan ateşi yüzyıllardır
insanlığın yolunu aydınlatıyor. Elbette İnsan Soyunun Başdüşmanı ABD
Emperyalizmi alt edilecek ve insanlığın çektiği acılar son bulacaktır. Buna
inancımız tamdır.
Baskıya, zulme, sömürüye, Emperyalist Savaşlara-İşgallere karşı direnmek, savaşmak, isyan etmek meşrudur,
bir haktır. Bu, insan olmanın gereğidir.
Ve Gerçek İnsanlar nerede bir haksızlık varsa, ona karşı isyan ederler. İşte
bizler de bugün, AKP’giller’in emekçi
halklarımıza uyguladığı zulüm politikalarına karşı, İşsizlik ve Pahalılık Cehennemine karşı Newroz coşkusuyla

DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’nın
Yemeksepeti’nin işçi düşmanlığına karşı mücadelesi sürüyor...

kaldıkları düşünülsün; o zaman bu
insan sefaletinin sefillik derecesi daha
bir netlikte anlaşılır olur.
Bir de hiç ölçüp biçmeye gerek
görmeden, binlerce işçinin sofrasından
çaldığı bu servetine, hiç utanmadan
“helal para” diyebiliyor.

Ve Utanmazlığın,
İşçi Düşmanlığının Zirvesi

“Utanacağım bir şey yapmadım
ben, dikkatli konuş. Hak arayışındaki insanları değil, iş yavaşlatanları
nankör olarak değerlendiriyorum.
Dışarıda o şartlarda o iş için bekleyen binlerce insan var.” (odatv, agy.)
İşte kapitalizm budur. Milyonlarca
işçiyi işsiz bırakır. Onları yedek işgücü olarak bulundurur. İşçi Sınıfı, hak
arama mücadelesine girince de önce
işçileri aynı bu; “Dışarıda o şartlarda
o iş için bekleyen binlerce insan var”,
tehdidiyle yola getirmeye çalışır. Bu
tehdidin yetmediği yerde her türlü hileye hurdaya başvurarak işçileri işten
atar; yerlerine bu yedek işçi ordusundan insanları, bazen daha düşük ücretlerle işe alır.
Hakkını yemeyelim; Nevzat Aydın
biraz insaflı konuşmuş. “O şartlarda o
iş için bekleyen binlerce insan var”,
demiş. Bu sözün işverenler jargonunda
tam karşılığı; “bu ücretin yarısına
çalışacak milyonlarca insan var”, biçimindedir. Hele de ülkemizde 5 milyonu Suriyeli olmak üzere 8 milyon
mültecinin varlığında, bu söz şuraya
kadar varır: “Bu ücretin üçte birine,
dörtte birine çalışacak milyonlarca yabancı işçi kapıda bekliyor.” Ve de bu
insanlık dışı, insaftan, merhametten
yoksun sözü söylerken hiçbir işverenin yüzü kızarmaz. Kendi işçisine
yaptığı zulümden utanmadığı gibi, zavallı mültecilerin işgücünü yok paraya
sömürmekten de vicdanı hiç rahatsız
olmaz, sızlamaz. O yüzden halkımız
o yüce yargısıyla der ki, “kâr eden ar
etmez.” Yine bir halk deyimiyle, kâr
edende, “ar namus tertemiz”dir.
mücadele ediyoruz.
Burada bir gerçekliğin altını çizmeden geçmeyelim. Kaderini AB-D
Emperyalistlerinin kaderine bağlamış Amerikancı Kürt Hareketi PKK
ve bölgemizdeki türevleri, Newroz’u
özüne uygun olarak kutlamaktan çoktan uzaklaşmış, Çağdaş Dehak’ların
yanında yer almayı tercih etmişlerdir.
Dünya halklarının baş düşmanı ABDAB Emperyalizmine dümen kırmış,
Suriye’de emperyalist haydutların
“kara gücü” haline gelmiş, yine emperyalistlerin Ortadoğu’da akıttıkları kana
ortak olmuşlardır. Demirci Kawa’nın
zulme karşı yaktığı isyan ateşiyle zerre
kadar ilgileri kalmamıştır.
Demirci Kawa’nın yaktığı İsyan
Ateşi bugün biz Gerçek Devrimcilerin, Kurtuluş Partililerin ellerindedir.
Bu İsyan Ateşi Çağdaş Dehak’lara
yani AB-D Emperyalistlerine ve yerli
işbirlikçilerine karşı verdiğimiz mücadelede yolumuzu aydınlatmaya devam
etmektedir.
Ne diyordu Hz. Muhammed?
“Haksızlıklar karşısında susan
dilsiz şeytandır.”
Hz. Ali ne diyordu?
“Haksızlıklar karşısında sessiz
kalanlar, haklarıyla beraber onurla-

İnsanın en zoruna giden ise dönek
solcuların başı çektiği, her türden gericinin de bu koroya katıldığı “Globalizm”, “Yeni Dünya Düzeni” şakşakçılığı ve pelesenk ettikleri “ideolojiler dönemi bitti” yaygaralarıdır. Yani
bununla demek isterler ki, Sosyalizm,
Komünizm ideolojileri artık geçersizdir. İnsanlık Kapitalizmle yaşamak zorundadır. İnsanlığın kaderi budur.
Bu, gerçek enflasyonun yüzde
180’lere, 200’lere çıktığı, gerçek işsizliğin yüzde 45-50’lerden aşağı olmadığı, resmi sayılara göre bile her
üç gençten birinin işsiz olduğu düzen,
kaderimiz öyle mi?
İnsanlığı bu denli aşağılayan bir
düzen insanlığın kaderi olamaz, değildir. Sosyalizm Düşüncesi, Sosyalist
Kamp’ın yıkılışından sonra, şimdilik
insanlığı yeterince çekemiyor olabilir.
Ama bilimin de bize iki kere iki dört
ederce gösterdiği gibi, arada bir geriye
savruluşlar olsa da insanlık hep daha
iyiye doğru yol almaktadır.
Yukarıdan beri hiç de detaya girmeden anlatmaya çalıştığımız bu düzen; işçilere, diğer emekçi kesimlere
zulmeder. Ama daha beteri hâkim
sınıf insanlarını da, Nevzat Aydın
gibi, insanlıktan çıkarır. Genel Başkan’ımız Nurullah Efe Yoldaş’ın
adlandırmasıyla (İnsan, Hayvan,
Bitki türlerinin dışında ve hepsinden
aşağı bir konakta bulunan bu türü
anlatabilmek için kullandığı terimle)
Dördüncü Tür haline dönüştürür. Bu
Dördüncü Türün en dibinde de vicdanlarını ve inançlarını bu Parababalarına
üç kuruş çıkar için satmış dönek solcular yer alır.
İnsanlık, insanın gerçek insan olma
yolunda uğramak zorunda kaldığı bu
son hayvanlık konağını (Kapitalizmi-Emperyalizmi), hiç kimseyi sömürmekten çıkarı bulunmayan İşçi
Sınıfının önderliğinde yıkarak İnsanlık
Konağına (Modern Sosyalizme-Komünizme) mutlaka ulaşacaktır. q
rını da kaybederler.”
Türkiye Devrimi’nin Önderi Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı ise “Ben insanın hayvan yerine konmasına karşı çıktığım için Sosyalist oldum” diyordu.
İşte Newroz’un özü budur!
Bugünün koşullarında Newroz;
ABD-AB Emperyalistleri ve Yerli Satılmışlar Cephesine karşı; Türküyle,
Kürdüyle, İşçi Sınıfımızla, Sivil-Asker Gençliğimizle, kadınıyla erkeğiyle, çalışan, alınteriyle geçinen, ezilen,
sömürülen tüm insanlarımızla birlikte
isyan etmektir!
Tüm insanlığın kardeşçe yaşadığı
bir dünya için mücadele etmektir!
Dünyanın neresinde olursa olsun
haksızlıklar karşısında sessiz kalmamaktır. İnsanın hayvan yerine konmasına karşı çıkmaktır!
Tüm İnsanlığın Eşit, Kardeşçe Yaşadığı Bir Dünya İçin Newroz
Kutlu Olsun!
Newroz Pîroz Be!
20 Mart 2022
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anı başımızda, Ukrayna’da bir savaş var.
Görünürde Rusya ile Ukrayna savaşıyor. Ama gerçekte Rusya ile ABDAB Emperyalistleri ve diğer bilumum
emperyalistler arasında bir savaş sürüyor 1 aydır…
Savaş nedir?
Ünlü Alman generali Karl von
Clausewitz’in söylediği gibi: “Savaş;
Politikanın başka araçlarla devamıdır”.
Yani öncelikle ve genellikle de savaş araçlarıdır. Ordulardan, toplardan,
tüfeklerden, tanklardan, uçaklardan,
füzelerden, gemilerden ve yine diğer
bilumum savaş araç gereçlerinden oluşan mekanizmadır.
Ancak savaş, bunun yanında ve
bununla birlikte “başka araçlarla” da
veriliyor artık bildiğimiz gibi.
“Başka araçlar” nedir pekiyi?
Ekonomidir, kültür sanattır, turizmdir, dindir, ahlâktır vb.leridir.
Peki Ukrayna’da savaş hangi politikaların sonucu ortaya çıktı?
Başta ABD Emperyalistleri olmak
üzere AB Emperyalistlerinin Ukrayna’nın ırkçı, faşist, neonazi liderlerini-ordusunu Rusya’ya karşı kışkırtmasıyla.
ABD; Sosyalist Kamp’ın acıklı çöküşüyle birlikte, Sovyetler Birliği’ni
oluşturan devletleri kendi yanına, safına çekmek için olağanüstü bir çaba
içine girdi.
Yıllardır gerçekleşmesi için her
türlü yolu deneyerek çalıştığı şey nihayet gerçekleşmiş, Sovyetler Birliği
dağılmıştı. Böylece dünya tek kutuplu bir dünya haline dönmek üzereydi.
Emperyalist Kamp’ın ve onun lideri,
ağababası, jandarması, haydut devlet
ABD’nin borusu ötecekti tüm dünya
üzerinde.
Eski Sosyalist Kamp üyesi devletlerden; Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Hırvatistan, Romanya değişik
zamanlarda AB Üyesi oldular.
Ukrayna da bu sürece katılmak,
AB ve NATO’ya girmek istiyordu.
Ancak Rusya, buna güvenlik gerekçeleriyle karşı çıkıyordu. İşte ABD,
yıllardır Ukrayna’yı kucağa almak için
aradığı fırsatı bulmuştu.
Ukrayna’ya kesenin ağzını açtı
ABD. Her anlamda bir açıştı bu. Ukrayna’yı NATO’ya alacağını ve Rusya’ya karşı her türlü korumayı sağlayacağını vadetti. Teknolojinin en son
sözü silahları vermeye başladı Ukrayna’ya. AB devletleri de aynı tutum
içine girdiler. Dolayısıyla Ukrayna’nın
faşist yöneticileri; “tamam bu iş oldu.
Rusya’nın baskısından kurtuluyoruz.
Arkamızı sağlama aldık”, dediler.
Bildiğimiz gibi, bu yönetimler, Soros’un “Turuncu Devrimi”yle iktidara
gelmişlerdi çok net ve çok açık bir şekilde.
ABD, Ukrayna savaşıyla birlikte
bir taşla birçok kuş vurdu. Belli başlılarını görelim:

ABD;
AB’nin de Patronu benim,
dedi
1- AB’yi tahakkümü altına aldı.
Bir kez daha patronluğunu ilan etti.
Rusya’ya karşı Yaptırımlar uygulamaya koydu ve AB ülkelerini de buna
uymaya zorladı.
Örneğin Almanya, Ukrayna’ya
silah gönderme konusunda tutuk davranıyordu geçmişinde yaşadığı olaylardan ötürü. Ancak ABD’nin de baskısıyla bunu aştı ve doğrudan silah
yardımında bulundu Ukrayna’ya.
Ve; ABD liderliğindeki AB Emperyalistleri ve diğer emperyalist devletler ve onlara bağımlı dünyanın dört bir
yanındaki uydu devletler bir bütün halinde Rusya’ya tavır aldılar. Onlar da
yaptırımlar uygulamaya, silah yardı-

Savaşlar ve
Parababalarının olağanüstü kârları…
Batı Emperyalistlerinin
ikiyüzlülükleri…

mında bulunmaya başladılar. Belki de
son on yıllardan bu yana Emperyalist
Kamp ve uyduları ilk kez böylesine bir
bütünlük içinde oldular.
Ukrayna’nın Rusya’ya karışı “güvenlik” nedenleriyle girmek istediği
NATO’yu devreye sokmaya çalıştı
ABD. Evet, NATO bir bütün olarak
davrandı ama bu Ukrayna için yeterli
olmadı. Kaç kez NATO’nun devreye
girmesini, uçuşa yasak bölge ilan etmesini istemesine rağmen, Batılı Emperyalistler buna cesaret edemediler.
Bugün için Rusya ile direkt savaşa girmeyeceğiz, dediler. Bir anlamda yemedi. Cesaretleri yetmedi buna…
Rusya’nın temel taleplerinden birisi ne Ukrayna’dan?
NATO’ya girmeyeceksin! Silahlanmayacaksın! Bana tehdit oluşturmayacaksın!
Ukrayna’nın faşist ırkçı lideri Zelensky ne diyor bu konuda?
NATO üstüne düşeni yapmadı. Bizi
kışkırttı ama bizim arkamızda durmadı, diyor değil mi?..
Yani açıkça itirafta bulunuyor.
Dolayısıyla NATO’ya girmemeyi
konuşuruz, kabul edebiliriz Rusya’nın
bu talebini, diyor.

Kuzey Akım 2 Projesi
rafa…
2- ABD, yıllardır isteyip bu zamana kadar başaramadığı şeyi bu vesileyle gerçekleştirdi: Rusya’dan çıkıp Almanya üzerinden Avrupa’ya doğalgaz
akışını sağlayacak olan “Kuzey Akım
2” Projesi iptal edildi.
Bildiğimiz gibi, Avrupa’nın yıllık doğalgaz ihtiyacı 400 milyar metreküp.
Avrupa, bir anlamda Rusya doğalgazına bağımlı. Rusya, “Kuzey Akım 1”
Projesiyle, Almanya üzerinden Avrupa’ya 110 milyar metreküp doğalgaz
sevkiyatı gerçekleştiriyor. Ancak Yıllık 110 milyar metreküplük doğalgaz
yetmiyordu Avrupa’ya. Miktarı arttırmak için de Kuzey Akım 2 Projesi başlatılmıştı. Bu boru hattıyla ikiye yani
200 küsur milyar metreküpe katlanacaktı doğalgaz sevkiyatı. Bu da tabiî ki
ABD’nin işine gelmiyordu hem siyasi
hem ekonomik hem de askeri olarak.
Ve Almanya’ya bu projeyi iptal etmesi
için baskı yapıyordu. Almanya, Ukrayna savaşına kadar direndi ABD’nin bu
baskısına. Ama gelinen aşamada artık direnme gücünü yitirdi ve “Kuzey
Akım 2” Projesini iptal ettiğini duyurdu savaşın başlamasıyla birlikte.
ABD kazanmıştı!
Hem de ne kazanma!

en çok Çin’de bulunuyor. Sonra 862
milyar metreküple ABD’de bulunuyor.
Sonra onları sırasıyla Arjantin, Meksika, Güney Afrika, Avustralya takip
ediyor. Türkiye’de de 63,5 milyar metreküp rezerv var. Ancak henüz çıkartılamıyor.
(19.01.2022 tarihli bir habere
göre ise Çin açısından son durum
şöyle: “ABD Enerji Bilgi İdaresi
(EIA) verilerine göre, Çin’in 31,6
trilyon metreküp ile dünyanın en
büyük kaya gazı rezervine sahip
olduğu tahmin ediliyor.” https://
www.aa.com.tr/tr/ekonomi/cin-petrol-sirketi-sinopec-hubey-eyaletinde-105-milyar-metrekup-kaya-gazi-buldu/2479131)
Ancak hem teknolojisinin yeni
hem de çıkartma maliyetinin yüksek
olması dolayısıyla en çok kuyuya sahip olan ülke ABD. Yine 2014 yılı rakamlarına göre, ABD’nin 1000 kuyusu
var. Çin’in ise sadece 10. Avrupa’da
187 milyar metreküple en çok Polonya’da var. Burada açılan kuyu sayısı
ise 34. (https://www.cumhuriyet.com.
tr/haber/tum-dunyanin-gozu-bu-gazda-28773)
Kaya gazı üretiminde öncü olan
ABD’nin 2000 yılındaki 9 milyar m³
üretimi, 2011 yılında 222 milyar m³
olmuştur. 2014 yılında da 230 milyar
m³ üretimle en büyük paya sahip ülke
konumuna yükselmiştir.” (http://www.
geoced.org/arsiv/sayi8/ - 8. SAYI
(KIŞ/ARALIK 2020)
E, bu kadar yüksek maliyetlerle
yatırım yapılıp üretiliyorsa, kaya gazı
çıkarılıyorsa, bu satılacak demektir…
Satılmayacak, kâr getirmeyecek bir
ürünü hangi Parababası üretir babası
hayrına?
Üretmez tabiî ki. O zaman satılacak.
Nerede?
Başta, üretimin yapıldığı ABD’de.
Satılıyor da. Böylece ABD’de petrol fiyatları ucuzladı eskiye göre. Ve bu
üretim dalında binlerce işçi çalışmaya
başladı. Tabiî sadece üretimde değil,
depolama ve dağıtımda da işçiler çalışmaya başladı. ABD’nin yeni bir üretim
alanı doğdu böylece. İşsizlik bir nebze
de olsa azalmış oldu.
Tabiî bu dünya petrol piyasasını da
etkiledi. ABD, Ortadoğu petrollerine
bağımlı, petrol ithal eden bir ülke olmaktan çıktı. Tam aksine, yukarıda da
söylediğimiz gibi petrol-doğalgaz-kaya gazı ihraç eden bir ülke konumuna
girdi ya da yükseldi.

Kaya Gazı ve ABD’nin
üretimde açık ara
üstünlüğü…
3- Yine bildiğimiz gibi, ABD, 1981
yılından bu yana çıkarmaya başladığı
“Kaya (Shale-Şeyl) Gazı” ile birlikte,
petrol ithalatçısı bir devlet olmaktan
çıkıp, net olarak petrol-doğalgaz ihracatçısı bir devlet konumuna girdi.
“KAYA GAZI NEDİR?
“Son yıllarda petrol ve doğalgazın alternatifi olarak adından sıkça
söz ettirmeye başlayan kaya gazı
4-5 bin metre derinlikteki kaya katmanlarının arasına sıkışmış gaz anlamına geliyor. Gazın açığa çıkması
için istenilen derinliğe inildikten
sonra kaya katmanları içinde yatay
kırılmaların yapılarak yüzeye katkı
maddeli basınçlı suyun enjekte edilmesi gerek. Kaya gazı sondajı, klasik petrol ve doğalgaz aramaya göre
daha kolay ancak yüzde 50 oranında
daha maliyetli bir iş. Bir kuyunun
toplam maliyeti 500 bin doları bulabiliyor.” (https://bit.ly/3ucJYZa)
Bir başka anlatımla kaya gazı, doğalgazın kayaçlar içinde oluşmuş halidir.
Kaya gazı rezervleri dünyanın birçok bölgesinde var. 2014 yılı rakamlarına göre, 1.217 trilyon metreküple

Peki sadece ABD pazarı yeter miydi bu alanda milyarlarca dolarlık yatırım yapan ABD Parababalarına?
Yetmezdi tabiî ki.
O zaman yeni pazarlar bulunacaktı!
En büyük Pazar neresiydi şu anda?
Avrupa.
Dolayısıyla başta en büyük Pazar
olan Avrupa’ya girilmesi lazımdı.
Ama Avrupa pazarını, yakın coğrafya olması nedeniyle yani daha ucuza satın alınabildiği için Rusya kapatmış durumdaydı.
O zaman ne yapılıp edilecek, Rusya pazardan uzaklaştırılacaktı, uzaklaştırılmalıydı.
Bu o kadar kolay mıydı?
Değildi tabiî ki.
Avrupalı Parababaları da aptal de-

ğildi ya… Onlar
da yaptıkları üretimi daha kârlı
hale getirmek için
ucuz olanı tercih
ediyorlardı ve edeceklerdi.
Buna bir çare
bulmalıydı ABD’li
Parababaları, kendi çıkarlarını koruyan ve sağlayan
bir araç olan Devletleri eliyle.
İşte Ukrayna Savaşı’yla ABD Parababaları bunu başardı.
ABD, Rusya’ya yaptırımlar uygulamaya başladı birçok alanda. Bunlardan birisi ve belki de en önemlisi,
Rusya gazının Avrupa Devletleri tarafından alınmasının engellenmesi ve
buradan ortaya çıkacak ihtiyacın ABD
gazıyla tamamlanması oldu. ABD, zaten yılda 22 milyar metreküp gaz satıyordu Avrupa’ya. Şimdi bir anda 15
milyar metreküp gaz daha satmak üzere anlaşma yaptı. Tabiî ki bu miktarlar
artarak devam edecek. Bu 15 milyar
metreküplük satım, Avrupa’nın Rusya’dan aldığı LNG miktarını da karşılamış olacak.
Uluslararası Gaz Birliği’nin (IGU)
verilerine göre, Rusya, geçen yıl Avrupa’ya toplam 155 milyar metreküp
doğalgaz sevkiyatı yaptı. Bunun 140
milyar metreküpü boru hatlarıyla iletildi. Geriye kalan 15 milyar metreküplük kısım ise gemilerle LNG (Liquefied Natural Gas-Sıvılaştırılmış Doğal
Gaz) olarak sevk edildi.
Bu şekilde (doğalgazın içerisindeki
kirliliği arındırarak atmosferik basınçta yaklaşık olarak -163 derecede yoğunlaştırılmasıyla) sıvılaştırılan gazın
hacmi 600 kat azaltılmış olur. Böylece
de gemilerle taşınması olanaklı hale
gelir.)
Bu söylediklerimizin özetini şimdi ABD’nin yeni Başkanı Biden’dan
okuyalım. Biden 8 Mart günü, şunları
söyledi:
“Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Başkanı Joe Biden, ABD’nin
Rusya’dan petrol ithalatını yasakladığını duyurdu. Biden’ın bu açıklamasının ardından gözler küresel
piyasalara çevrildi, Brent tipi ham
petrolün varil fiyatı 132 dolara yükseldi.
“Amerika Birleşik Devletleri
(ABD), Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar zincirine yeni bir halka daha
ekledi. ABD Başkanı Joe Biden bugün TSİ 19:25’te başlayan konuşmasında, ülkesinin Rusya’dan petrol ithalatını yasakladığını duyurdu.
Yasağa petrolün yanı sıra sıvılaştırılmış doğalgaz da dahil edildi.
“Biden, ABD’nin Putin’in savaşını hiçbir şekilde desteklemeyeceğini
ve saldırılara karşı adımlar
attıklarını söyledi ve Rusya’dan hem petrol hem de
doğalgaz ithalatını yasakladığını açıkladı:
“Avrupa’daki müttefik ve
ortaklarımız belki bu noktada bize katılamayabilir.
Avrupalı ülkeler bu kaynağa
daha bağımlı. Biz aksine net
ihracatçı pozisyonundayız.
Onlar bu adımı atamasa bile
bizim Rusya enerjisinin üstünde çalışmalarımız devam
edecek.” (https://bit.ly/38o49ut)
Ancak Biden, bu yaptırımla birlikte
yükselen petrol fiyatlarını dengelemek,
Avrupalıların sızlanmasını ve tavır almasını önlemek için, zaten bol miktarda bulunan petrol ve doğalgazlarının
stoklarından günlük 1 milyon varilin
satışını serbest bırakarak fiyatların
düşmesini sağladı geçici olarak, geçtiğimiz günlerde.
Kısacası, ABD, Avrupa’ya doğalgaz satışını arttırdı. Böylece Avrupa
bu kez de ABD gazına bağımlı hale
geldi…
Bu konuyu şimdilik bu kadarla
noktalayalım. Konumuz açısından yeterlidir yazdıklarımız sanırız.

Silah Tekelleri varsa,
Savaşlar Kaçınılmazdır!

3- Silah şirketleri, satışlarında
patlama yaşadılar. Dünyanın açık ara
en fazla silah üreten ve satan ülkesi
ABD’nin Silah Tekelleri, kârlarına kâr
kattılar.
Yani Ukrayna savaşı durup dururken Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile
başlamadı.
Aksine, Rusya’yı kuşatmak için
her türlü yolu deneyen, uygulamaya
sokan ABD’nin-ABD Parababalarının
(silah-petrol-kaya gazı, banka vb. vb…
Tekelleri tarafından) kışkırtmaları sonucu bu savaş başlamış oldu.
Ve her savaşta olduğu gibi bu savaşta da silahlar kullanılıyor. Hem
de en acımasız bir biçimde. Yüzlerce
kilometre uzaktan, uçaklardan ya da
gemilerden ateşlenen füzeler, omuzdan ateşlenen füzeler, Silahlı İnsansız
Hava Araçları (SİHA’lar), tanklar, toplar, tüfekler vb.leri…
Antika Tarihteki “Kahramanlık
Çağı” artık geride kaldı…
Bildiğimiz gibi, ünlü Rus yazar
Anton Çehov’un tiyatro oyunlarına
ilişkin bir kuralı vardır: Eğer bir tiyatro
oyununda sahnede silah varsa, o silah
mutlaka patlamalıdır, diye. Yani oyunun şu ya da bu sahnesinde ama mutlaka o silah patlar!
Eğer Silahlar, savaş araç gereçleri
üretiliyorsa ve bunları üreten ve bunlardan devasa kârlar elde eden Silah
Tekelleri varsa, o silahlar mutlaka
patlar ve Silah Tekelleri o patlamayla
birlikte kârlarına kâr katarlar. Hem de
her savaştan daha da büyüyerek, güçlenerek ve yeni yeni silahlar üreterek
çıkarlar. Bu, eşyanın doğası gereğidir.
Bakın Almanya Başbakanı ne diyor:
“Almanya
Başbakanı
Olaf
Scholz, Federal Meclis’te düzenlenen özel oturumda yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından savunma harcamalarını artırma kararı aldıklarını belirterek, ‘Savunma harcamaları için
100 milyar euroluk özel bir fon kuruyoruz. Fonları gerekli yatırımlar
ve silahlanma projeleri için kullanacağız.’ dedi.” (https://bit.ly/3x2v5dC)
Peki dünyanın en büyük silah üreticisi ve satıcısı ülke hangisidir?
Tek sözcükle: ABD!
ABD’nin sadece 5 şirketinin 2019
yılındaki satış rakamı: 166 milyar dolar!
Önce sadece birkaç başlık aktaralım medyadan:
“ABD istediğini alıyor; AB’ye
gaz ve silah satışında rekor artış”,
“Amerikan ‘silah tüccarları’ Avrupa’da bayram etti: ‘ABD kazanç
sağladığı krizin uzamasını ister’”,
“Savaşın kazananı silah tüccarları”,
“ABD, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi sürekli pompalıyor, Silah
tüccarlarının avuçları kaşınıyor”.
Okuduğumuz bu başlıklar bile aslında yeter artar. Ancak söylediklerimizi somutlamak için birkaç rakam
verelim:
“Dünyada silah satışları arttı:
ABD birinci sırada
“(…)
“Stockholm Barış Araştırmaları
Enstitüsü (SIPRI) tarafından açıklanan yıllık rapora göre küresel silah
satışları 2019’da yüzde 8,5 oranında
artış gösterdi.
“SIPRI dünyanın önde gelen
25 silah üreticisi şirketin verilerini
mercek altına aldı.
“Buna göre söz konusu 25 şirketin toplam cirosu 361 milyar dolar
(yaklaşık 300 milyar euro) olarak
belirlendi.
“Pazartesi günü Stockholm’de
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açıklanan raporda, dünya genelinde en fazla silah satışını 12 şirket ile
ABD’nin gerçekleştirdiğine işaret
edildi. Buna göre 2019 yılında dünya
genelinde satılan toplam silahların
yüzde 61’i ABD’de üretildi. Sadece
Lockheed Martin, Boeing, Northrop
Grumman, Raytheon ve General
Dynamics fabrikalarında üretilen

silahların toplam satış bedeli 166
milyar dolar (136 milyar euro) oldu.
“(…)
“SİPRİ’nin hazırladığı listede
yer alan 6 Batı Avrupalı silah üreticisinin ise silah piyasasındaki yerinin yüzde 18 olarak saptandığı belirtildi. Bu şirketler İngiltere, İtalya ve
Fransa’da bulunuyor. Almanya’dan
silah üreticileri ise 25 şirketin sıralandığı listede tek başına yer almadı.
Alman iştirakli Airbus listede bulunuyor. Buna karşın Almanya’nın en
büyük silah fabrikası Rheinmetall
2019’da cirosunu 3,9 milyar dolar
(yaklaşık 3,2 milyar euro) artırdı.”
(https://bit.ly/3uSSsUo)
Rusya’yı şeytanlaştıran ABD’nin
kışkırtmaları sonucu, AB ülkeleri de
hızla ve çok büyük rakamlarda silah
alıyorlar ABD’li şirketlerden. Bu gerçekliği, somut rakamlarla 18 Mart tarihli haberden okuyalım:
***
“Amerikan ‘silah tüccarları’ Avrupa’da bayram etti: ‘ABD kazanç
sağladığı krizin uzamasını ister’
“Rusya’nın Donbass bölgesinde
bulunan Donetsk ve Lugansk halk
cumhuriyetlerinin talebiyle başlattığı
operasyonu fırsata çeviren ABD, Avrupa …
“Rusya’nın Donbass bölgesinde
bulunan Donetsk ve Lugansk halk
cumhuriyetlerinin talebiyle başlattığı
operasyonu fırsata çeviren ABD, Avrupa ülkelerine milyarlarca dolarlık
silah satışı yapmaya hazırlanıyor. Avrupa ülkeleri savunmalarını güçlendirmek isterken ABD’li savunma sanayii
firmaları siparişleri yetiştirme derdine
düştü.
“150 milyar euroluk rekor savunma bütçesi açıklayan Almanya’nın Savunma Bakanı Christine Lambrecht, ABD’nin silah devi Lockheed
Martin’den 35 adet F-35 satın alınacağını duyurdu. Bu uçakların, Alman
Hava Kuvvetleri’nin Amerikan atom
bombalarını taşıma kabiliyetine sahip
olan Tornado savaş uçaklarının yerini
alması bekleniyor. Savunma Bakanı
Lambrecht de “nükleer katılım görevini ifşa etmek üzere” F-35’lerin satın
alım sürecinin başlatıldığını açıkladı.
NATO’nun nükleer caydırıcılık ilkesi
uyarınca “nükleer katılım”, üye ülkelerin gerekli durumlarda atom bombası
taşıma kapasiteli savaş uçaklarıyla harekete geçebilmesini öngörüyor. Almanya’nın almayı planladığı 35 adet
F-35 savaş uçağının maliyetinin yaklaşık 4 milyar euro olacağını belirtiyor.
Bunun yanı sıra işletme maliyetleri ve
askeri tesisleri uyumlu hale getirme
faaliyetleri için de yüksek bir bütçe
gerekiyor.
“Öte yandan Reuters’in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Berlin,
ABD’nin sadece F-35’leri ile ilgilenmiyor aynı zamanda balistik füzelere karşı savunma sistemleri de almak
istiyor. Bu kapsamda yine Lockheed
Martin’in Bölge Yüksek İrtifa Hava
Savunma Sistemi (THAAD) gündemde. Öte yandan İsrail’in Iron Dome
(Demir Kubbe) sistemi de konuşuluyor. Bunun yanı sıra Almanya’nın ağır
sınıf yük taşıma helikopteri ihtiyacı

için de Lockheed Martin’in CH-53K
King Stallion’u ve Boeing’in BA.N
H-47 Chinook’u başı çekiyor.
“Doğu Avrupa, ABD kapısında
“Polonya Savunma Bakanlığı Silahlanma Dairesi Sözcüsü Yarbay Krzysztof Platek de önceki gün ABD’li
General Atomics üretimi MQ-9 Reaper insansız hava sistemlerinin ilk
partisini acilen tedarik etmeyi planladıklarını açıkladı.
Ayrıca ABD, Polonya’ya
250
adet M1A2 SEPV3
Ana Muharebe Tankı (AMT) satışını
içeren olası bir yabancı askeri satışı
onaylama
kararı
aldı. Edinilen bilgiye göre satış bedeli
yaklaşık 6 milyar
doları buluyor.
“Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis de ABD’nin
F-35 uçaklarıyla yakından ilgilendiklerini açıkladı.
“Reuters ise haberinde pek çok
Doğu Avrupa ülkesi’nin ABD’nin Ukrayna’ya verdiği Stinger uçaksavarı
ve Javelin tanksavarıyla ilgilendiğini
yazdı. Stinger’ı ABD’li Raytheon, Javelin’i Raytheon ile Lockheed Martin ortak üretiyor. Raytheon yöneticisi
Tom Laliberty, şirket olarak, Javelin ve
Stinger’ın tükenen stoklarını yenilemek için acil ihtiyacın farkında olduklarını söyledi.
“ABD’li şirketlerin hisseleri değer kazandı

(CEO) Armin Papperger, artan siparişleri üretebilmek için Almanya, İngiltere ve Avustralya’da gelecek yılın
ortasına kadar 1.500 ile 3 bin kişinin
daha istihdam edileceğini bildirdi.
“Almanya’da 5 fabrikaya sahip
Rheinmetall, yaklaşık 24 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ayrıca, Alman
şirket Kanada, ABD, İngiltere, Avusturya, İsviçre, İtalya, Macaristan,
Güney Afrika ve Avustralya’da üretim yapıyor.
“Rheinmetall, mühimmatın yanı
sıra, tank, zırhlı nakliye araçları,
silahlar ve uçaksavar sistemleri üretiyor.
“(…)
“Bu arada, Rheinmetall hisseleri Ukrayna -Rusya savaşında yüzde
60’tan fazla değer kazancıyla 164,10
avroya çıkarak zirveye ulaştı.” (https://bit.ly/3KheXIY)
Gördüğümüz gibi, başta ABD’li Silah Tekelleri olmak üzere, Avrupalı Silah Tekelleri de kârlarına kâr katıyorlar. Hem üretimlerini hem de satışlarını
katlayarak arttırıyorlar.
Dünyanın en büyük 100 silah şirketinin silah ve askeri hizmet satışları,
2020’de bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 1,3 artışla 531 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşıyor.
Savaş esnasında atılan sadece bir
füze, yüz binlerce dolar kazanç demektir, silah tekelleri için. Öreğin Javelin
füzesinin bir atımı 175 bin dolara mal
oluyor.
Bu ne büyük bir rakamdır… Bu ne
büyük bir kâr kapısıdır… Dolayısıyla
hangi silah tekeli, bu kapının, bu kâr
kaynağının kapanmasını ister?

O ABD ve Avrupa ki, “Demokrasinin ve İnsan
Haklarının Beşiğiyiz” diye övünür; “Demokrasiyi
ve Hukuk normlarını esas alırız” der; “Özgürlükler ülkeleri” olduklarını söylerler. Görünürde bu
kutsal değerlere sahip çıkarlar. Oysa gerçekte
yaptıkları, tüm bu kutsal değerlerin karşıtıdır.
Dünyadaki tüm kötülükler bunlardan kaynaklanır. Sömürü ve zulüm bunlardadır,
işgal ve yağmacılık bunlardadır,
halkları soykırıma uğratmak bunlardadır…
“Bu süreçte Almanya, İsveç ve Danimarka gibi ülkeler savunma bütçelerini katlarken silah satış potansiyelinin
artmasından ötürü, ABD’li şirketler
Lockheed Martin’in hisseleri yüzde
8.3, Raytheon hisseleri yüzde 3.9 oranında değer kazandı. Reuters’ın haberinde Avrupalıların taleplerine yetişebilmek için ABD üretimi silahların satışını ve tedarikini hızlandırmak amacıyla Pentagon’un Edinme ve İdame
Ofisi’ni yeniden kurduğu da belirtildi.
“Avrupa’nın silah ithalatındaki
artış
“Stockholm Uluslararası Barış
Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) yayınladığı rapora göre dünyada silah ithalatında en büyük artış
Avrupa’da gerçekleşirken, 20172021’de Avrupa devletlerinin silah
ithalatı 2012-2016’ya kıyasla yüzde
19 arttı ve küresel silah transferlerinin
yüzde 13’ünü oluşturdu. Avrupa’nın en
büyük silah ithalatçılarını ise İngiltere,
Norveç ve Hollanda oluşturdu. Almanya’nın ABD’den alacağı bu sistemlerle
2022’de ilk sıralara yerleşmesi bekleniyor.” (https://bit.ly/3JajQlN)
***
Sadece ABD’li silah tekelleri değil
kârlarına kâr katan. Örneğin 18 Mart
tarihli habere göre:
“Alman silah üreticisi Rheinmetall, “sipariş patlaması” için hazırlanıyor
“(…)
“Ukrayna-Rusya
arasındaki
savaş, Avrupa’daki hükümetlerin
savunma harcamalarını artırmaya
teşvik ederken, Alman silah üreticisi Rheinmetall, satışlarının bu yıl
organik olarak yüzde 15 ile 20 oranında artmasını beklediğini bildirdi.
“(…)
“Rheinmetall Üst Yöneticisi

Elbette istemez.
Ve elbette daha çok savaş çıkmasını ister bu tekeller. Sadece istemekle
kalmazlar, gizli-açık her yolu kullanarak, her aracı mubah sayarak savaşları kışkırtırlar. Çünkü onların gözü,
kârdan, vurgundan başka bir şey görmez. Savaşlarda binlerce, on binlerce,
milyonlarca insan ölmüş yaralanmış,
sakat kalmış, ülkeler harap olmuş,
yanmış yıkılmış, milyonlarca insan
mülteci durumuna düşmüş; onları asla
ilgilendirmez. Onlar sadece kendi aşağılık çıkarlarını düşünürler…
Medyada görüyoruz, Emperyalist
Kamp ülkeleri başta ABD ve AB olmak üzere Ukrayna’ya sürekli olarak
her türden silah araç gereçleri gönderiyorlar.
Bu devletler, bu silahları babalarının hayrına vermiyorlar elbette. Rusya’ya karşı olan tutumları, düşmanlıkları ayrı şey. Bu silahların karşılığını
Ukrayna’dan mutlaka alacaklar. Dün
aldılar, bugün yardım diye veriyorlar,
yarın yine alacaklar karşılığını… Hem
de her türlü alacaklar…

İkiyüzlü ABD, ikiyüzlü AB
ve kandırılan halklar
Yazımızın başında da söylediğimiz
gibi, Emperyalist Kamp, Rusya’ya
karşı askeri alan dışında tümüyle bir
saldırıya geçti. Siyasi, ekonomik, kültür, spor, bilim, müzik vb. akla gelebilecek bütün alanlarda.
O ABD ve Avrupa ki, “Demokrasinin ve İnsan Haklarının Beşiğiyiz”
diye övünür; “Demokrasiyi ve Hukuk
normlarını esas alırız” der; “Özgürlükler ülkeleri” olduklarını söylerler.
Görünürde bu kutsal değerlere sahip
çıkarlar. Oysa gerçekte yaptıkları, tüm
bu kutsal değerlerin karşıtıdır. Dünyadaki tüm kötülükler bunlardan kaynaklanır. Sömürü ve zulüm bunlardadır, iş-

gal ve yağmacılık bunlardadır, halkları
soykırıma uğratmak bunlardadır…
Ve işlerine geldiğinde, hukuku da,
demokrasiyi de, insan haklarını da,
eşitlik ve özgürlükleri de ayaklar altına
alırlar. Sadece şu günlerde Rusya’ya
uyguladıkları “yaptırım”lara bakar mısınız bir…
Ekonomik yaptırımları saymayalım. Aşağı yukarı ekonominin her dalında (bankaların, şirketlerin ve kişilerin mal varlıklarının ve faaliyetlerinin
dondurulmasından kredi kartlarının
kullanılmasına, neredeyse her türlü
ürünün; otomobilden cep telefonlarına
vb.lerinin ihracatının ve ithalatının, her
alandaki teknoloji transferinden kargoların gönderilmesine ve alınmasına, giyim mağazalarından oyuncak mağazalarının kapatılmasına kadar) yaptırım
uyguladılar.
Putin ve üst düzey yöneticilerin,
Duma Üyelerinin Batı ülkelerindeki
mal varlıkları donduruldu, vizeleri iptal edildi. Seyahat yasakları getirildi.
Batı ülkelerinin hava sahaları Rus
uçaklarına kapatıldı.
Dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı olarak bilinen büyük hadron çarpıştırıcısına ev sahipliği yapan
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi
(CERN), Rusya’nın gözlemci statüsünü askıya aldığını ve Rusya ile olan
tüm işbirliğini sonlandırdıklarını duyurdu.
Almanya ile Rusya arasındaki ortak projenin bir ürünü olan uzay teleskobu eROSITA Almanya tarafından
güvenli moda alındı. Yani teleskop şu
an veri almıyor.
Rus medyasının Batı ülkelerindeki
faaliyetleri durduruldu.
Batılı film şirketlerinin filmlerinin
Rusya’daki gösterimleri durduruldu.
Avrupa Yayın Birliği (EBU), Mayıs ayında düzenlenecek 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’na Rusya’nın
katılamayacağını duyurdu.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol
Federasyonları Birliği (UEFA)’sına,
Uluslararası Paten Birliği (ISU)’dan
Uluslararası Voleybol Federasyonu
(FIVB)’sına, Uluslararası Kedi Federasyonu’na kadar bütün spor kurumları
yasaklar getirdiler Rus sporcularına.
Rus kedilerinin yarışmalara katılması
yasaklandı.
Bunlar; hani neyse, olabilir denilecek şeylerdi.
Ama aşağıda okuyacaklarımız
asla olmaması gereken şeylerdi. Ama
oldu. Yaptılar. Uyguladılar yasakları.
Ve böylece de bütün o kültürlü, özgürlükçü, eşitlikçi Avrupa cilası döküldü.
Gerçek, iğrenç içyüzleri ortaya çıktı.
Münih Filarmoni Orkestrası şefi
Valery Gergiev’e işgali kınaması için
süre verildi. Sürenin sonunda tepki
göstermeyen Gergiev, görevinden alındı.
İtalya’daki Milano-Bicocca Üniversitesi, Yazar Paolo Nori’nin Dostoyevski üzerine vereceği dersi iptal etti.
Üniversite, kararın gerekçesini “polemiklerden kaçınmak” olarak açıkladı.
Bazı ülkeler Dostoyevski’nin kitaplarını müfredatlarından çıkardı.
Netflix, Anna Karenina romanını filme
çekmeyi durdurdu. Yunanistan, Bolşoy’un Kuğu Gölü Balesi’ne yasak
getirdi.
İngiltere, başkenti Londra’da yer
alan Kraliyet Operası (Royal Opera
House), dünyanın en eski ve prestijli
bale topluluklarından biri olan Moskova Bolşoy Balesi’nin planladığı gösterileri iptal ettiğini açıkladı.
İngiltere’deki
Wolverhampton
Grand Theatre ve Royal & Derngate
tiyatroları, Sibirya Rus Devlet Balesi’nin gösterilerini iptal etti.
İrlanda Cumhuriyeti’nin başkenti
Dublin’deki Helix Tiyatrosu, Ukrayna halkıyla dayanışmak için Moskova
Kraliyet Balesi’nin Kuğu Gölü performansını iptal etti.
Kısacası, müzikten edebiyata, heykelden tiyatroya, sinemaya insanlığın
ortak mirası haline gelen eserler, yazarlar yasaklanabildi.
Bunların yaptığını Hitler yapma-

dı. Mussolini yapmadı. Onlar bile bu
kadarına cesaret edemediler. Bu kadar
açık düşmediler. Ama bunlar gözlerini
öyle kararttılar ki, ABD’si, Fransa’sı,
İngiltere’si, Almanya’sı, Hollanda’sı,
Kanada’sı, politik liderleri, ekonomik
örgütleri, sanat kurumları, spor kurumlarıyla hepsi birden ve tek cepheden
harekete geçtiler. Yasaklar koydular.
Abluka uyguluyorlar.
Dostoyevski’yi yasaklamak, Çaykovski’yi yasaklamak ne demek yahu!
Bir yazarın Dostoyevski üzerine
vereceği dersi iptal etmek ne demek
yahu!
“İşgali kına”, “kınamazsan defol!”
demek ne demek yahu!
Hangi kitapta yazıyor bu!
Gözlerini karartarak bütün bunları
nasıl yapabildiler?
Çünkü siyasi ve ekonomik çıkarları
tehlikeye girdi. O yüzden yüzlerindeki
maskeleri çıkartıp atmak zorunda kaldılar. İçyüzlerini ortaya seriverdiler…
Ukraynalı Göçmenlerin görüntülerini sürekli yayımlıyorlar medyalarında.
Peki Irak’taki, Libya’daki, Suriye’deki göçmenler için ne yaptılar bu
emperyalist devletler?
Sınırlarına tel örgüler, duvarlar
çektiler. Onları Akdeniz’in soğuk sularına ittiler. Polonya’da 240-300 arası
göçmeni öldürdüler daha geçtiğimiz
aylarda.
Derilerinin rengine baktılar, ırklarına baktılar, dinlerine baktılar…
Daha gerilere, tarihlerine gitmeyelim, Afrika’da, Amerika’da, Asya’da,
Ortadoğu’da yaptıklarına gitmeyelim;
Irak’ta, Libya’da, Suriye’de işgalleri
kim gerçekleştirdi?
Bir tek Yugoslavya’yı 7 devlete
kim böldü?
Uzatmayalım. Batılı Emperyalistlerin yüz yıldır dünya üzerinde yaptıkları, gerçekleştirdikleri katliamlarını, haksızlıklarını, adaletsizliklerini,
zalimliklerini, zulümlerini saymaya
kalksak ciltler doldurur…
Neyse ki, aşağıda okuyacağımız
gibi, onların yüzlerine suçlarını haykıran namuslu, cesur insanlar da var
yeryüzünde, tıpkı bizler gibi…
Okuyalım 22 Mart tarihli haberi:
“Yazar, Bakan’ın toplantısını
bastı: Utanın
“Kanadalı solcu yazar Yves Engler, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly’nin toplantısını bastı. Yazar,
“NATO’ya hayır! Savaşa hayır!”
sloganları attı ve “Nazileri eğitmeyi
bırakın! Utanın kendinizden!” dedi.
“Kanadalı solcu yazar ve aktivist
Yves Engler, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly’nin düzenlediği toplantıyı bastı. Yves Engler, o anları
videoya kaydetti. Melanie Joly’nin
korumaları, yazara müdahale etti.
“Yves Engler, Kanada Dışişleri
Bakanı’na şunları söyledi:
“Savaşı kışkırtmayı bırakın.
Silah göndermeyi bırakın. Neden
Kiev’i, Minsk anlaşmasına uymaya
zorlamadınız? NATO’ya hayır. Utanın kendinizden. Bizi 3. Dünya Savaşı’na itekliyorsunuz. Utanın kendinizden. Savaşa hayır. Kışkırtmaya
hayır. Silah göndermeyi bırakın. Nazileri eğitmeyi bırakın. Ukrayna’yı,
Rusya’ya karşı vekâlet savaşında
kullanmayı bırakın. NATO’ya hayır.
(Fransızca savaşa hayır diyor) Ukrayna’yı, Rusya’ya karşı kukla olarak kullanmayı bırakın. Ukrayna’yı,
Rusya’ya karşı vekâlet savaşında
kullanmayı bırakın! Savaşa hayır!
NATO’ya hayır.” (https://odatv4.
com/dunya/yazar-bakan-in-toplantisini-basti-utanin-233119)
Böyle insanlar olduğu için umutluyuz gelecekten biz!
Böyle insanlar bizim umudumuzu
her zaman diri tutmamıza neden oluyor!
Ve bir gün, ama mutlaka bir gün bu
kanlı zalimlerin düzenini yeryüzünden
kaldıracağız. Onları bütün kötülükleriyle Tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz!
Ve büyük bir sosyalist aile olarak;
eşit, özgür ve kardeşçe yaşayacağız bu
güzelim dünyada!q
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urjuva-bezirgân partiler; iktidarda
kalabilmek için sürekli seçim yasalarıyla oynarlar.
Seçimlerin; dürüst-eşit-adil olmasının hiçbir önemi yoktur. Varsa yoksa
kendilerinin kazanması…
Özellikle iktidar partilerinin bütün
seçim süreçlerinde; oy verme kabinlerinde, sandık başlarında, birleştirme
tutanaklarında hile yaptıkları bilinmektedir.
Öte yandan, hazine yardımı vb.
yollarla kamu kaynaklarını kasalarına
aktardıkları yetmiyormuş gibi, devletin kurumlarını da siyasal faaliyetlerine alet etmekten çekinmiyorlar.
Geçtiğimiz günlerde (21 Mart
2022’de); Tayyip Erdoğan tarafından,
AKP’nin “kuruluşundan günümüze
Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı”nda binlerce AKP’linin Kaçak
Saray’da ağırlanması bunlardan bir tanesi ve en yenisidir.
Lafa gelince burasının kamuya ait
olduğu yalanını yutturmaya çalışırlar.
Ama “kamuya ait” yerde siyasal
parti toplantısı yapmaktan çekinmezler.
Hem de bütün masraflarını kamuya
yıkarak…
Bu bile büyük bir eşitsizlik değil
mi?
Bütün seçim çalışmalarında yine
kamu kaynaklarını kullandıklarını,
altlarındaki araçların kamuya ait olduğunu, bu araçların yakıtlarının kamuya
yüklendiğini de belirtmeliyiz.
Bunlar halktan o kadar uzaklaşmışlar ki, bizzat kendilerinin tespit edip
çağırdığı toplantıya katılanlara bile
güvenmiyorlar. Toplantıya ancak PCR
testi yaptıranlar alındığı gibi, gelenler
de defalarca x-ray cihazından geçiriliyorlar.
Yani herkesten, her şeyden korkuyorlar.
Yirmi yıldır çöktükleri devletin

Prof. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu
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oronavirüs Pandemisinde iki yıl
geçti. Salgın hafiflese de tam
olarak geçmedi. Hatta zayıf bir varyant denilen Omicron varyantı ile bile
azımsanmayacak sayıda ölüm gerçekleşti. Üstüne üstlük son varyant aşılardan da daha çok kaçıyor.
Pandemi başlangıcında dünyanın
iyi bir sınav veremeyeceği belliydi.
Tüm ülkeleri birlikte ele aldığımızda,
ABD, Brezilya, Hindistan, Türkiye
Salgını en kötü yöneten ülkeler olarak
değerlendirilebilinir.
Bu ülkeler içinde ülkemizde eğitimli sağlık insan gücü eski yıllara
göre yeterli desek bile, 2004 yılından
beri uygulamaya giren Sağlıkta Dönüşüm Süreci, salgınla mücadelede zorluklara neden olmuştur. Sağlık alanında yaşadığımız hızlı özelleşme, özel
hastanelerin yaygınlaşması salgınla
mücadelede sıkıntılar yaratmıştır. Koronavirüs nedeniyle özel hastanelere
yatmak zorunda kalan hastalar, ödeme

Seçim hilelerini yasallaştırıyorlar
bütün olanaklarını partilerinin emrine
vermekten çekinmiyorlar. Bir taraftan
“herkesin cumhurbaşkanıyız” diyorlar, diğer taraftan da cumhurbaşkanlığı
makam ve mevkiini parti çalışmalarının merkezine yerleştiriyorlar.
Bu durumu eleştirenlere de “Cumhurbaşkanına Hakaret”ten davalar
açtırmaktalar.
Bunlarla da yetinmiyorlar, seçim
yasalarıyla sürekli oynayarak kendilerine ayrıcalıklar sağlıyorlar.
Geçtiğimiz günlerde Meclise sevk
edilen seçim yasa teklifindeki seçim
yasakları maddesi ile bir siyasi parti
genel başkanı olan Tayyip Erdoğan’ı
bütün seçim yasaklarından azade tutuyorlar.
Dolayısıyla Tayyip Erdoğan; seçim
propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününe kadar seçim

propagandası ile ilgili gezilerde makam ve resmi araçları kullanabilecek. Açılış törenleri yapabilecek,
resmi ziyafetler verebilecek, devlet
olanaklarıyla yapılan karşılama ve
uğurlama törenlerine katılabilecek.
Şimdi bunun neresi; dürüst-eşit-adil bir seçim?
Yazının kaleme alındığı günde aralıksız 17 saat Anayasa Komisyonunda
görüşülerek kabul edilen yasa teklifinde; her koşulda iktidar ittifakının mil-

Koronavirüs Pandemisinde sınıfta kaldık!
konusunda güçlükler yaşanmıştır.
İki yıl boyunca AKP iktidarı sürekli olarak hastaların verilerini saklamış,
kamuoyu ile paylaşmamıştır. Paylaşan
doktor arkadaşlarımız da suçlanmış,
haklarında soruşturmalar açılmıştır.
AKP iktidarı 10 ay önce açıklanması
gereken 2020 yılı ölüm istatistiklerini açıklamamıştır. Hâlâ hastaların ve
vefat edenlerin yaşları, meslekleri,
cinsiyetleri, yaşadıkları yerler açıklanmamaktadır. Bu durum doktorları
ve sağlık çalışanlarını baştan beri zor
durumda bırakmıştır. Sağlık hizmeti
bilgiyle verilir. Bu bilgilere göre hastalara yaklaşımda bulunulur. Doktorlar
olarak hep yurtdışında oluşturulan bilgilerle hareket etmek zorunda kaldık.
Tüm halkın bile bilmesi gereken istatistiksel bu bilgilerin bilinmemesi, salgının kötü yönetilmesine neden olmuştur. Dünyadaki saygın tıp dergilerinden
Lancet ülkemizde vaka ve ölüm sayısının 2,24 ile çarpılması gerektiğini bildirmiştir. Buna göre 33 milyon vaka ve

HKP’den:

On’ların Mücadelesini
Kurtuluş Partisi Gençliği yaşatıyor!

Tam 50 Sene önce Tokat’ın Niksar
ilçesine bağlı Kızıldere Köyü’nde 12
Mart Kanlı Faşizmi’nin NATO’cu generalleri tarafından katledildiler.
Kahraman İkinci Kurtuluş Savaşçıları, Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Nihat Yılmaz,
Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan
Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt,
Ömer Ayna, Saffet Alp’i bedence
aramızdan ayrılışlarının 50. yıl dönümünde mezarları başında andık.
Kurtuluş Partisi Gençliği olarak ON’ların, Emperyalizme, Şovenizme ve Feodalizme karşı vermiş oldukları savaşın
gerçek devamcıları olduğumuz bilin-

letvekili sayısını artırıcı düzenlemelere
yer verilmekte.
Örneğin; Ülke seçim barajı yüzde
10’dan yüzde 7’ye indirilecek.
Milletvekili dağılımında, ittifak
içindeki her partinin seçim çevresinde
aldığı oy sayısı dikkate alınacak. Yani
sırf ittifakta olmak seçim çevresinde
milletvekili çıkarmak için yeterli olmayacak. İttifak içindeki her parti ittifakın oyu ile değil kendi oyu ile milletvekili çıkartabilecek.
Bir başka anlatımla, ittifakta olmak
ancak ülke barajını aşmaya yarayacak,
seçim çevrelerinde her partinin kendi
oyuna bakılacak.
Geçmişte ittifaklar sistemi yoktu.
AKP erimeye başlayınca MHP’yi
de teslim aldılar ve seçim barajını aşabilmek için bu ittifak sistemini getirdiler. Özünde bir koalisyon oluşturdular.
Daha doğrusu burjuva-bezirgân partilerin tamamı halk nezdinde güvenilirliklerini kaybedip, kendi
koydukları barajlara takılma
tehlikesi belirince birbirlerini kurtarmak için hem iktidar hem de muhalefet olarak
ittifaklara yöneldiler.
Şimdi ise iktidardaki ittifak, muhalif ittifakın önünü
kesmek için milletvekili çıkartma sistemini değiştiriyor. Onunla da yetinmiyor,
seçim kurullarının yapısını da değiştirerek yandaşlarından oluşturacağı
bu kurullarla seçim sonuçlarını lehine
çevirmeyi planlıyor. Yani işi şansa bırakmıyor.
Değişikliğe göre; TBMM’de grup
kurmuş olmak, seçime katılabilmek
için yeterli olamayacak.
Bu düzenlemenin, kapatmayı düşündükleri HDP’nin milletvekillerinin
bir partide grup oluşturarak seçime
girmelerinin önünü kesmek için getirildiği besbelli.

cinde 30 Mart günü saat 18:30’da anma
etkinliğimizi gerçekleştirmek üzere
Karşıyaka Mezarlığı’nda toplandık.
Mahir Yoldaş’ımızın mezarı başında
Mahir Çayan ve ON’ların nezdinde
tüm devrim şehitleri için saygı duruşunda bulunduk ve karanfillerimizi
bıraktık.
Sol Yumruk havada, Kurtuluş Partisi Gençliği olarak haykırdık : “Selam Olsun Bizden Önce Geçene,
Selam Olsun Savaşırken Düşene”.
Mahir Yoldaş’ımızın mezarının başında Ankara Kurtuluş Partisi Gençliği’nden Timur Yoldaş basın açıklamasını
okudu, açıklamasında : “İlk Genel

219 bin vefat sayımız var.
Salgınlar esas olarak birinci basamakta önlenir anlayışı, en doğru anlayıştır. Ülkemizde hastaları, maalesef
daha çok ikinci basamakta, hastanelerde karşılamak zorunda kaldık. Birinci
basamak olan Aile Sağlığı Merkezlerinin donanım ihtiyaçları bile çok geç
karşılandı. Aile Sağlığı Çalışanları
desteklenmedi. Ülkemizin en kolay
üretebileceği maskelerin üretimi ve
dağıtımında pek çok sorun yaşandı.
Karantina önlemleri ve yasaklar konusunda doğru bir anlayış oluşturulamadı. Alışveriş merkezleri en önce açılan
yerler oldu. Öbür taraftan okullarını en
geç açan ülkelerden biri olduk.
Sağlık Çalışanları için Covid-19
bir meslek hastalığı sayılması gerektiği
halde sayılmadı. Bu nedenle bu hastalığa yakalanan pek çok sağlık emekçisi, çok zor günler yaşadı. Çoğu doktor
olmak üzere 553 Sağlık Çalışanı arkadaşımız hayatını kaybetti.
Aşılanma konusunda ülke olarak
Başkan’ımız, bütün ömrünü insanlığın kurtuluş mücadelesine vakfeden, İkinci Kurtuluş Savaşı’nın
Teorik ve Pratik önderi Kıvılcımlı
Usta’mızdan etkilenerek kendilerini

Yine bu düzenlemeyle İyi Parti örneğinde olduğu gibi, örgütlenmesini
tamamlamamış partilerin olası milletvekili transferleriyle seçimlere katılmalarının önünü kesmek istiyorlar.
Değişiklikle; Siyasi partiler ilçe,
il ve büyük kongrelerini üst üste iki
defa ihmal etmemiş olma koşuluyla
seçime katılabilecek.
Bu düzenlemeyle de yıllardır
HKP’ye çıkarttıkları fiili engelli yasallaştırmış olacaklar.
Oysa 40 yıldır yürürlükte olan 2820
sayılı “Siyasi Partiler Yasası” ve 61
yıldır yürürlükte olan “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun”da seçimlere
katılabilmek için büyük kongre yapmak yeterliydi.
Zira İl ve İlçe kongrelerini yapıp
yapmamak siyasi partilerin iç işleyişidir. Devlet karışmasına bağlı değildir.
Yapılacak değişiklikle; İl ve İlçe
Seçim Kurullarının oluşumunda
şimdiye kadarki yerleşmiş olan;
en kıdemli yargıcın başkanlığında
oluşturulma uygulaması terk edilerek kura sistemine geçilecek. Yani
son yıllarda yargı mekanizması içine
doldurulan ve yargıçlık görevi verilen
geçmişte AKP’de yöneticilik yapmış
avukatların da seçim kurulu başkanı
olmalarının önünü açmış olacaklar.
Velsahıl, tipik bir Tefeci-Bezirgân
kafası.
Şeytanın bile aklına gelmeyecek
ve fakat Anayasa’ya açıkça aykırı yöntemlerle biraz daha iktidarda kalma hesapları yapıyorlar.
Ne kadar işe yarar göreceğiz.
Ancak, Meclisteki muhalefetçikler
şimdiden figüranlığı kabul ettiler.
Komisyonlarda olsun, genel kurulda olsun muhalefetin tek bir önerisi
dahi kabul görmüyor. Ama bunlar bu
keyfi değişikliklerin görüşülme süreçlerine katılarak keyfiliğe, gayrı-meşruluğa meşruiyet kazandırıyorlar. İktidar
ittifakını, yaptığı hukuksuzluklarla baş
başa bırakma cüretini gösteremiyorlar.
Peki neden böyle davranıyorlar?
Çünkü kendileri de aynı yolun yolcusudurlar.

İktidar ittifakının getirdiği ve HKP
gibi devrimci-sosyalist partilerin önünü kesmeye yarayacak bu değişiklikler
kendilerinin de işine geliyor.
“Bu partiler seçime giremiyor, girseler bile barajı aşacak oyları yok” yalanlarıyla kendileri de muhalif oyları
bloke etmiş oluyorlar.
Yani iktidarıyla-muhalefetiyle alan
memnun satan memnun!
Olsun bakalım, biz her türlü saldırı
ve engellemeye karşın her zaman mücadeleye devam ediyoruz, edeceğiz.
“Burjuvazi bizi gizli yargılamak
istedikçe, biz hapishaneden çıkışımızdan, yolda gelişimizden, mahkeme koridorlarından geçişimizden,
mahkemenin ilk duruşma, son karar
celselerinden, kapı altlarında bekleyişimizden, hapishane içinde yaşayışımızdan, özetle her yerden ve her
şeyden yararlanarak; olanak bulursak yüksek sesle, bulamazsak fısıldayarak, ağzımızı dikerlerse kaşımızı gözümüzü oynatarak yüzümüzle;
yüzümüze maske geçirirler, peçe takarlar ise başımız, elimiz, kolumuz,
ayağımızla; elimize kelepçe, boynumuza lâle, kolumuza zincir, ayağımıza pranga takarlarsa, duruşumuz,
oturuşumuz, hatta giyinişimizle…
öldürülürsek cesedimizle, gömülsek
mezarımızla; yakılarak dumanımız
havaya savrulsa heyulamızla, hatıramızla… Her neyle olursa olsun,
ajitasyonumuzu yapacağız! Burjuvazi bizi istediği kadar ezsin, sıksın,
kapasın, biz bir delik bulup kızıl
soluğumuzu halka duyuracağız! Ve
bu uğraşmamızda, en sonunda, hep
burjuvazi yenik, biz galip çıkacağız;
burjuvazi zarar edecek, biz şekilden kaybettiğimizi sorunun içinden,
görünüşte kaybettiğimizi gerçekte,
lafta kaybettiğimizi halkın gönlünde
mutlaka ve mutlaka kazanacağız!”
(Hikmet Kıvılcımlı, Legaliteyi İstismar.)q

sınıfta kaldık. Aşıların
gelmesi gecikti. Daha
koruyucu bir aşı olan Bionthec aşısı da geç geldi.
Geniş toplum kesimlerine hızla aşı yapmamız
gerekirken, organizasyonda sıkıntılar yaşadık.
Aşı karşıtlarına karşı
Sağlık Bakanlığı gerekli
tavrı zamanında almadı.
Aşılanma yüzdelerimiz
düşük kaldı. Yerli aşımız
TURKOVAC’ın 3. Faz
çalışmaları uluslararası
bir dergide yayınlanmadan kullanıma
sunuldu. AKP iktidarı bu konuda yapılan uyarıları dinlemedi.
Covid-19 pandemisinde Dünya
da iyi bir sınav vermedi. Parababaları
dünya halklarının sağlığını düşünmeleri gerekirken yine kendi kârlarını
düşündüler. Dünyanın bayır aşağı gitmesi onları pek ilgilendirmedi. Bilim
insanları, yaşadığımız son pandemilerin, özellikle iklim değişiklikleri ve küresel sıcaklık artışıyla ilişkisi olduğunu
belirtiyorlar.
Sonuç olarak Koronavirüs pande-

misi, vites küçültmesine rağmen halen
devam ediyor. Ülkemizin ve Dünyanın
bu gidişatına göre, yeni pandemilerin
de yaşanması büyük olasılık. Hem
Türkiye hem de dünya bu pandemide
iyi bir sınav vermedi. Halkın sağlığı
önemsenmedi. Parababaları bu süreçte
kârlarının üzerine, yeni kârlar kattılar. Yaşadığımız olaylar, pandemiden
dersler çıkartmadığımızı da gösteriyor.
Bizler halk olarak pandeminin üzerine,
ülkemizin en ciddi ekonomik krizini
yaşıyoruz.
Örgütlü Halk Olmadıkça, Ezilmekten Kurtulmayız.q

İkinci Kurtuluş Savaşçıları olarak
adlandıran Mahirlerin, Denizlerin
ideallerini, uğruna yaşamlarını feda
ettikleri Sosyalizmi bu ülkede kurana kadar SAVAŞACAĞIZ.” dedi.

ON’ların mücadelesi, Türk ve Kürt
halklarının kurtuluş mücadelesiydi
ve Ustamız Hikmet Kıvılcımlı’nın 17
yaşında elde tüfek savaştığı Emperyalizme karşı mücadelenin devamı niteliğinde idi, şimdi bu mücadele Kurtuluş
Partisi Gençliği’nce yaşatılıyor ve devam ettiriliyor!
Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Kızıldere’nin, Mahirlerin, Denizlerin Hesabını Soracağız!
Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız!
Yaşasın Türk ve Kürt Halklarının
Kardeşliği!
Yaşasın Sosyalizm!
30 Mart 2022
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Çanakkale Köprüsü mü, Vurgun Köprüsü mü?
Partimiz; Çanakkale Köprüsü vurgununu yargıya taşıdı
Baştarafı sayfa 1’de
Adına “Yap-İşlet-Devret” denilen
modele (gerçeklikte vurgun modeli)
göre
konsorsiyumla
Karayolları
Genel Müdürlüğü arasında imzalanan
sözleşmede, köprüden yıllık geçiş için
hazine garantisi verilen araç sayısı 16
milyon 425 olarak belirlendi. Bu da
günlük 45 bin araç yapıyor.
Bu sayının altında araç geçişi olursa,
geçiş ücreti yani 200 TL (15 Avro) ile
eksik kalan araç sayısı çarpılacak ve
bu para garanti kapsamında Hazineden
alınacak.
Çanakkale Boğazı’nda feribot
seferleri yapan GESTAŞ firmasının
Covid-19 salgını öncesi, 2019
verilerine göre tüm hatlarda (sadece
Çanakkale Boğazı geçişleri değil)
günlük feribotla araç geçiş sayısı 12
bin 500’e yakın.
Pandemiyle başlayan seyahat
kısıtlamalarının kalkması sonrası araç
geçiş sayılarına dair güncel veriler
henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
Ancak Hazineden ödeme yapılmaması
için bu sayının günlük 45 bine
ulaşması, yani en az üç katı kadar
artması gerekiyor.
Böylesi ballı vurgunda “Beşli

Çete” yer almazsa olur mu hiç?
Elbette olmaz. Vurgunu yapan 4
şirketten birisi de LİMAK. Yani ünlü
çeteyi oluşturan 5 “çete elemanı”ndan
biri. Eh, bu vurgunu sağlayanlar da
komisyonlarını alacak elbette.
Ne diyor atasözü diye yutturulan,
kadim (6.500 yıllık) soyguncu
Tefeci-Bezirgân vurgununu, kamu
malı
hırsızlığını,
düzenbazlığını
meşrulaştırmak için?
“Bal tutan parmağını yalar.”
Yalasınlar bakalım Para Tanrısına
tapanlar. Ama günü gelince Adalet
Tanrısı tarafından çarpılacaklarını da
kulaklarına küpe etsinler.
İşte Adalet Tanrısının çarpacağı
sopadır yapmış olduğumuz bu suç
duyurusu.
Suç duyurusu sonrası Partimizin
MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın
yaptığı açıklama aşağıdadır:
Saygıdeğer Halkımız;
AKP’giller, vurguna, soyguna,
düzenbazlığa doymak bilmiyor!
Bugün Halkın Kurtuluş Partisi
olarak
AKP’giller’in
Çanakkale
Köprüsü vurgununu yargıya taşıdık.
Öyle bir vurgun vuruyor ki AKP’giller,
bedelini sadece 84 milyon insanımız

değil, gelecek kuşaklar, çocuklarımız,
torunlarımız
ödeyecek. Yarınları
emanet edeceğimiz nesiller bir de
AKP’giller’in bıraktığı bu borç yükü
ile uğraşacaklar.
Vurgunlarına uygun modellerinin
adı: Yap-İşlet Devret.
Vurgun Yeri: Çanakkale.

Köprüden geçiş garantisi verdikleri
araç sayısı: günde 45 bin.
Köprüden 200 TL verip de geçecek
olan araç sayısı: en fazla 15 bin.
Aradaki fark: 30 bin.
Kim karşılayacak bu farkı?
AKP’giller’in Reisi Açıklıyor:
“Eğer buradan aldığı aylık ve yıllık
bedel, yüklenici firmanın aleyhineyse
farkı kim ödeyecek? Onu devletin

Mazlum Ulusların Emperyalizme Karşı İlk Tokadı: Çanakkale Zaferi!
Bizlere Örnek, Halkımıza Kutlu Olsun!

B

irinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sırasında, Batılı Emperyalistler
İstanbul’u işgal etmek, Çanakkale ve
İstanbul Boğazları’nı ele geçirmek,
böylece Osmanlı’yı parçalamak, Çarlık Rusyası’na yardım ederek Büyük
Ekim Devrimi’ni engellemek amacıyla
Çanakkale Boğazı’na saldırdılar.
Emperyalistler, Çanakkale Deniz
ve Kara Savaşlarından büyük bir yenilgiyle çıktılar. İşte bu yüzden Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın dediği
gibi “Çanakkale Zaferi sadece bizim
değil, tüm Mazlum Milletlerin emperyalizme karşı ilk zaferidir. Bu
yüzden bu zaferi ne kadar kutlasak
yeridir.”
1914’te başlayan, Çanakkale Savaşı’nı da kapsayan Birinci Emperyalist
Paylaşım Savaşı, artık tekelci-emperyalist aşamaya ulaşmış olan kapitalist
devletlerin çıkarlarına göre ayrı ittifaklar oluşturarak milyonlarca insanın
ölümüne ve mahvına sebep olan ilk
paylaşım savaşıdır. Bu dönemde bir
zamanların güçlü imparatorluğu olan
Osmanlı ise Kapitalist üretim sisteminin geliştiği ülkeler karşısında zayıf
düşmüş ve emperyalizm aşamasına
sıçramış devletler için yarısömürge bir
ülke konumuna gelmiştir.
Çökkün Osmanlı İmparatorluğu’nun kimler tarafından, nasıl paylaşılacağı konusundaki anlaşmazlık emperyalist güçler arasındaki çekişmenin
de ana mevzuları arasındadır. Emperyalist güçlere göre; bu paylaşım savaşında hangi safta olursa olsun eninde
sonunda Osmanlı parçalanacak ve tüm
toprakları işgal edilecektir. Emperyalistler için bu savaşta Almanya’nın yanında yer alan Osmanlı’yı en kestirme
yoldan saf dışı etmenin yolu ise Çanakkale’den geçerek hem İstanbul’u
almak hem de Boğazlar’ın kontrolünü
elde etmekten geçmektedir.
Bu amaçla Çanakkale’de deniz
yolu kullanılarak, 1914 Kasım’ında
başlayan saldırıların en güçlüsü 18
Mart 1915 tarihinde uygulamaya konulmuştur.
Bu taarruzda İngiliz ve Fransızlardan oluşan Birleşik Donanma ağır kayıplara uğramış ve deniz harekâtından
vazgeçilmek zorunda kalınmıştır. Büyük ve destansı mücadele sonucunda,
emperyalistler deniz harekâtıyla istedikleri başarıyı sağlayamamış ve Çanakkale geçilememiştir. 1916 yılının
Ocak ayına kadar sürecek kara savaşlarından da sonuç alamayan İngiltere
ve Fransa, her türlü savaş üstünlüğüne
rağmen bu cephede yenilgiye uğratılmıştır.

İşte bu yüzden Çanakkale Zaferi
Batılı Emperyalistlere, ABD-AB Emperyalistlerine “Çanakkale Geçilmez!”, dedirten şanlı bir zaferdir. Ve
bu zaferde en büyük pay sahibi de büyük askeri dehası ile savaşa yön veren
Mustafa Kemal’dir! Çanakkale Zaferi, bu savaşın komutanı olan Mustafa
Kemal’den bağımsız düşünülemez,
Mustafa Kemal’den bağımsız anlatılamaz.
Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı öncesinde emperyalistler, “Hasta
Adam” olarak nitelendirdikleri Osmanlı İmparatorluğu’nun kimler tarafından, nasıl paylaşılacağı konusunda
anlaşmazlık içindeydiler.
Ülkemizin her türlü sosyal, ekonomik ve siyasi sorununu en duru şekilde
gören ve çözümünü gösteren Hikmet
Kıvılcımlı Usta, Osmanlı İmparatorluğu’nun savaş öncesi durumunu şöyle
anlatır:

“Türkiye Savaş öncesinde ekonomik, sosyal ve askercil açıdan
imparatorluk olmasına karşın,
emperyalist olmayan, emperyalist
dretnotunun (1900’lerin başında İngilizlerin ürettiği modern savaş gemisi) yedeğine alınmış, nerede batırılacağı emperyalizmin bileceği olan,
kürekçileri köle, kaptanı esir, bir antika yelkensiz, pusulasız eski zaman
kalyonudur.”
Çanakkale Savaşı, Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın bir cephesidir. Ancak Kıvılcımlı Usta’nın belirttiği gibi, Osmanlı, emperyalist savaşın
bir parçası değil, kurbanıdır. Savaşın
asıl çıkış sebebi, Osmanlı’yı yağmalamak ve yutmaktır. Osmanlı yarısömürge durumuna düşürüldüğü için, bu
savaşa zorla sokulmuştur.
İşte bu sebeple Osmanlı, savaşta
İtilaf ya da İttifak ülkeleri tarafında olduğu fark etmeksizin, eninde sonunda
parçalanacak ve tüm toprakları işgal
edilecektir. Bu amaçla 18 Mart 1915’te
Çanakkale’ye denizden saldırmıştır
Emperyalist kuvvetler. Ancak emper-

yalist kuvvetlerin donanmaları halkımızın verdiği büyük ve destansı bir
mücadele sonrasında yenilgiye uğramış, “geldikleri gibi gitmek” zorunda
kalmışlardır.
Çanakkale Zaferi, büyük kahramanlar yaratmıştır. Nusret Mayın
Gemisi, Yüzbaşı Hakkı Bey, Seyit
Onbaşı, Albay Cevat Bey, 57’inci
Alay, Onbeşlikler ve tabiî Mustafa
Kemal bu kahramanlardan adını bildiğimiz bazılarıdır sadece.
Çanakkale Zaferi, Türk-Kürt evlatlarının emperyalistlere karşı birlikte verdiği bir yurt savunması, bir
seferberliktir. Bu yüzden Antiemperyalisttir.
Kardeşçe bir birlik içerisindeki bu
seferberlik, aynı emperyalist güçlere
karşı, Antiemperyalist Birinci Kurtuluş
Savaşı’mızda da devam etmiştir. Çanakkale Zaferi, Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın yolunu açmıştır. İşte bu yüzden Çanakkale Zaferi’ni
kutlamak hakkımız ve görevimizdir.
Aynı zamandan Çanakkale Zaferi
sonucunda emperyalistlerin yardımından mahrum kalan kanlı zalim Rus
Çarlığı, Büyük Ekim Devrimi’yle yıkılmış ve Mustafa Kemal önderliğindeki Cumhuriyet’in en büyük müttefiki
olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği kurulmuştur. Ekim Devrimi,
Mazlum Uluslara emperyalist blokların yanında yer almak yerine kendi
kaderlerini özgürce çizebilecekleri bir
başka yol açmıştır.
Bugün ise bu eşsiz zaferi gerçek
anlamıyla kutlamak ve halkımıza hatırlatmak biz Gerçek Devrimcilerin en
büyük görevlerindendir. Çünkü 107 yıl
önce ülkemizi açık işgale kalkışan emperyalist güçler bugün, destekledikleri
vurguncu bir iktidar sayesinde ülkemizin tüm maddi-manevi değerlerini oluk
oluk kendi kasalarına akıtmaktadırlar.
Artık yerli-yabancı Parababalarına satılmadık Kuvayimilliye yadigârı değer
bırakılmamıştır.
ABD-AB Emperyalizmi ve onun
uşaklığını yapmaktan geri durmayan
AKP’giller’den dolayı ülkemiz sanki
bir kez daha açık savaş koşulları içine düşmüş gibidir. AKP’giller’in ihanet iktidarında ekonomimiz her geçen
gün kötüye gitmekte, halkımız, işçilerimiz-emekçilerimiz ekonomik kriz
yangını içerisinde her gün daha fazla
yanmaktadır. Evlerimize gelen elektrik, doğalgaz gibi faturalar geçen yıla
göre en az iki katına çıkmıştır. “Asgari
Ücret” denilen Sefalet Ücretine yapılan sözde zam ise çoktan eriyip gitmiştir. Halkımızın alım gücü bir önceki

kasasından biz ödeyeceğiz”.
Yani alınteriyle geçinen emekçi
milyonlara havale ediyorlar Çanakkale
Köprüsü’ndeki
vurgunlarının
maliyetini.
Ne kadar süre ile ödeyeceğiz?
Sözleşmeye göre 11 yıl.
11 yıl ile yetinmediler, süreyi daha
da arttırdılar.
Nasıl mı?
Oyun bitmez AKP’giller’de.
Uygulama sözleşmesindeki bir
madde oyunuyla, işletme süresini 1
yıl 5ay 28 gün daha uzatmış oldular.
Toplam İşletme süresi böylece 12 yıl 5
ay 28 güne çıkmış oldu.
Peki ne kadar ödeyeceğiz?
Tam tamına 2 milyar 202 milyon
597 bin Euro.
Güncel kurdan TL karşılığı 36
milyar 78 milyon 538 bin.
Ey Halkımız, şimdi soralım bu
köprü;
Çanakkale Köprüsü mü?
Vurgun Köprüsü mü?
Vurgun
Köprüsünün
ihale
süreçlerinden bugüne bütün aşamaları
incelendiğinde
ortaya
çıkacaktır
vurgunun boyutu. Ve bu süreçlerdeki
etkili-yetkili-sorumlu
kişilerin
eylemleri Türk Ceza Kanunlarına
göre suçtur. İşte AKP’giller ve iş
yaptıkları sömürgenler bu suçlardan
yırtmak için Türk Yargısını devreden
çıkartıp İngiliz Mahkemelerini yetkili

kılıyorlar. Yani AKP’giller kendi
hukuk bürolarına dönüştürdükleri
Yargıya bile güvenmiyorlar.
Ama biz en Türkiye’deki en
kamucu, en Vatansever, Halksever
parti olarak Recep Tayyip Erdoğan
başta olmak üzere, 84 milyonun
ve gelecek kuşakların omuzlarına
vurgunun maliyetini yükleyenler
hakkında;
TCK’de
tanımlanan
“Nitelikli Dolandırıcılık”, “Kamu
Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” ile
“Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti
Devletini, Devletin Kurum ve
Organlarını Aşağılama” suçlarını
işledikleri için Çanakkale Cumhuriyet
Başsavcılığına
suç
duyurusunda
bulunduk.
Omuzlarına AKP’giller’den ve
Yerli-Yabancı Parababalarından borç
yükü binen gelecek kuşaklar hesap
sorabilsinler diye...
Çocuklarımızın,
torunlarımızın
ellerinde “Suçluları Mahkemelere
çıkartıp yüzlerine veya gıyaplarında
okunacak hazır iddianameler olsun,
suçluların
yaptıkları
vurgunlar,
soygunlar, düzenbazlıklar yanlarına
kalmasın, diye...
Gün gelip devran dönünce Adalet
Tanrısı tarafından çarpılsınlar diye...
21 Mart 2022

yıla göre büyük bir azalma içerisindedir. İnsanlarımızın büyük çoğunluğu Açlık Sınırının altındaki ücretlerle
yaşamlarını devam ettirme mücadelesi
vermektedir. Halkımız kar kış şartları
altında dahi ucuz ekmek, yağ kuyruklarına girmekte, babalar eve ekmek
götürememekte, çocuklarına harçlık
verememekte, mutfaklardaki tencereler kaynamamaktadır. Kısacası bu
onurlu halk, AB-D Emperyalistlerinin
işbirlikçisi olan AKP’giller tarafından
İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm Cehenneminde inim inim inletilmektedir.
İşte ülkemiz bugün onurla zaferini
kutladığımız Çanakkale Savaşı’ndan
tam 107 yıl sonra ABD-AB Emperyalistleri ve AKP’giller tarafından
böylesine acı durumlara düşürülmüştür. Ekonomimiz, tarihimiz, kültürel
varlıklarımız, eğitimimiz ve doğamız
AKP’giller tarafından talan edilmiştir.
İşte bugün açılan 18 Mart Çanakkale Köprüsü de bir doğa katliamının
sonucudur. AKP’giller bilime düşman
ve uzak oldukları için bu tarz yapıları
en kolay yol ile yani yapılacağı alanın
çevresindeki ağaçları, ormanları yok
ederek inşa etmektedir. Ne yazık ki
bu köprünün yapımı için de 500 bin
ağaç kesilmiştir. Yine hatırlanacağı
gibi geçtiğimiz yıllarda emperyalist
şirketlere yağma alanı açabilmek için
Çanakkale’de altın madeni açabilmek
uğruna ülkemizin oksijen kaynaklarından Kazdağları’nda da binlerce ağaç
kesilmiştir. 1915 yılında Çanakkale’de
savaşan atalarımız, bu ülkenin bağımsızlığı için savaştıkları gibi tarihimiz
ve doğamız yok olmasın, emperyalistler vatanımızın bu doğal güzelliklerini
mahvetmesin diye de savaşmışlardır.
Ama ne yazık ki kapıdan kovulup işbirlikçileri sayesinde bacadan giren
Emperyalistler, AKP’giller’in ihanetlerinden faydalanarak doğamızı da
kirletmişler, talan etmişlerdir; bu talan
hâlâ devam etmektedir.
Dün yüzbinlerce şehit ve yaralı
verilen bir savaşla emperyalistlerin
geçemediği Çanakkale, bugün yağma, talan alanına dönüştürülmüştür. Üstelik AKP’giller’in temsilcileri,
bölgedeki vurgunu “Çanakkale geçilmez artık geride kaldı, Çanakkale
geçilir her türlü geçilir” diyerek anlatmaktadırlar. Vatan kavramının değersizleştirilmeye çalışıldığı Ümmetçi
AKP iktidarı döneminde; vatanımızın
bir parçası olan 20 Ege Adası ve 2
Kayalığımız bile AKP’giller tarafından kendi siyasi menfaatleri uğruna
Yunanistan’a terk edilmiş, ülkemize
Cumhuriyet döneminin ilk toprak kaybı yaşatılmıştır. Ayrıca Kanal İstanbul
Ve Çanakkale Kanalı Projeleri eğer
hayata geçirilirse, ülkemizin bağrına
sokulacak hançerler olacak, Boğazlar
Anlaşması’nı işlevsiz bırakacak, Kara-

deniz’i ABD’nin gölü haline getirecek,
doğa ve çevre katliamı yaratacaktır.
Şanlı Çanakkale Zaferi’mizle ilgili
bir noktayı da belirtmeden geçmeyelim:
Bugün Ortaçağcılar Çanakkale Zaferi’ni, mezarlarından kalkıp gelen evliyalara bağlarlar. Zafer’in gerçek kahramanları olan Türk-Kürt Halklarının
cesur, kahraman evlatlarını; Arıburnu’na çıkan emperyalist ordularının
yarımada içlerine ilerlemesini durduran ve bu başarısıyla yarbaylıktan albaylığa terfi eden, askeri bir deha olan
Mustafa Kemal ve onun gibi komutanları ve silah arkadaşlarını unutturmaya,
onları yok saymaya çalışırlar. Böylece
kendi dedelerinin savaş kaçkınlıklarını, Batılı Emperyalistlerle nasıl
birlikte iş tuttuklarını gözden kaçırırız
sanırlar. Ancak biz Gerçek Devrimciler tüm hakikatin farkındayız. Ve biz
bugün de ülkemiz bu haldeyken de ne
yapmamız gerektiğini biliyoruz.
ABD ve AB Emperyalizminin yarısömürge haline getirdiği ülkemiz
için tek çıkar yol, tek kurtuluş yolu;
Halkımızın 107 yıl önceki ruhla emperyalistlere ve onların işbirlikçisi gerici AKP’giller’e karşı yeni bir İkinci
Kurtuluş Savaşı vermesidir. Bu mücadelede en fazla ilham alacağımız
kaynaklardan biri kuşkusuz Çanakkale
Zaferi’dir.
Biz 107 yıl önce de bu uğurda savaştık, bundan sonra da savaşmaya devam edeceğiz. ABD Emperyalistlerini
ve onların ayrılmaz müttefikleri olan
AB Emperyalistlerini, NATO gibi katil
askeri örgütlerini ülkemizden, bölgemizden defedeceğiz. Halklar kurtulacak. Zafer halkların olacak.
Ne diyordu Mustafa Kemal?
“Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı, bizi yutmak isteyen
kapitalizme karşı heyeti milliyece
mücadeleyi öngören bir mesleği takip eden insanlarız.”
İşte biz de aynen bu ruhla savaşıyoruz.
Bu nedenle Çanakkale Zaferi’ni
savunuyor ve sahipleniyoruz.
Eninde sonunda ABD-AB Emperyalistlerine karşı Çanakkale ruhuyla
yürüttüğümüz İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı zafere ulaştıracağız ve bu büyük zaferimizi sosyal kurtuluşla taçlandıracağız. Halkımızla omuz omuza
verip Demokratik Halk İktidarını kurarak halkımızın yaşadığı binbir türlü
acıyı dindireceğiz!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
18 Mart 2022

HKP Genel Merkezi

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
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Başyazı
Nurullah Ankut
Baştarafı sayfa 1’de
“Ya medya?”, denecektir…
Medya da onlardan farklı bir tutum
sergilemiyor. Çünkü onlar da özgür
değil. Kuşatılmış, esir alınmış durumdadır…
Ve tabiî önemli bir bölümü de paraya boğulmuş, açıkçası satın alınmış
bulunmaktadır…
Bırakalım “Havuz Medyası”nı,
Atatürkçü bilinen pek çok kallavi yazarın bile dolar milyoneri olduğunu
yazıyor Sabahattin Önkibar ve Yılmaz
Dikbaş. Bunlar da aradan aylar, yıllar
geçmesine rağmen çıkıp; “hayır, biz
öyle değiliz”, diyememektedir…
E, durum bu olunca, bu siyasiler ve
bu gazeteciler için bu kahrolası düzen
bir cennet. Tayyipgiller iktidarının yakıp yıkıp harabeye çevirdiği; halkımız
için, içinde yanıp yakıldığı, kavrulduğu bir cehenneme çevirdiği bu düzen,
onlar için bir cennet oluşturmaktadır.
Adamlar “Okumuş Çocuklar”, kafaları
çalışıyor yani, niye riske girsinler, tatlı
hayatlarını-Dolce Vita- tehlikeye atsınlar…
O yüzden elbette ki Geyik Çevirip
kayıkçı kavgası yapacaklardır. Bunda
anlaşılmayan bir şey yok. Adamlar ar
dünyasında değil kâr dünyasında yaşamaktadırlar…
Ama işte biz de varız bu hayatta…
Hiçbir zulmün-en İblisçe işkencelerin,
tepemizde sallandırılan yağlı urganların, kalleş namluların yaylım ateşlerinin korkutamadığı bizler varız. Dün
de vardık, yarın da olacağız. Ve bizim
gibiler hep olacak…
Biz diyoruz ki bu hainler haini, bu
zalimler zalimi, bu hırsızlar hırsızı iktidarın yıkılması aslında çok kolay:
Günümüzden 2500 yıl önce yaşamış Çinli ünlü Savaş Kuramcısı Sun
Tzu’dan beri tüm stratejistler der ki:
“Askeri savaşta düşmanın en zayıf
noktasına vurulur.”

Nurullah Ankut

S

aygıdeğer Halkımız!
Elbette ki Türkiye’yi üç parçaya bölünmüş gösteren BOP Haritası’nı yapanlara ve onu İtalya’daki
NATO Koleji’nde, hem de bir Türk
subayının da olduğu sınıfta tahtaya
asarak işleyen NATO adlı saldırgan
ABD yapımı savaş örgütüne karşı
olacağız...
ABD Emperyalist Çakalı ve onun
müttefiki olan AB Emperyalist Haydutları, Morrison Sülü-Süleyman
Demirel’in bile, Hasan Pulur’un da
dahil olduğu gazetecilerle yaptığı bir
toplantıda itiraf etmek zorunda kaldığı gibi “Sevr istiyor”lar...
“Batı ne istiyor?”, diye sorunca Hasan Pulur, Demirel duraksamadan; “Batı, Sevr istiyor”, diyor.
Hasan Pulur, gazetedeki köşesinde
yazdı bunu...
Şimdi bu açık ve kesin gerçek
karşısında biz, NATO, onun Patronu ABD ve müttefikleri olan AB Emperyalist Devletlerini savunanlara;
“Ya Gafildir ya Hain!”, diyoruz.
Gerçek İnsan, Gerçek Devrimci ve
Gerçek Vatanseverler olarak başka ne
diyebiliriz ki bunlara, böylelerine?..
1950’den bu yana yaşanan olaylar bu
gerçekliği terkar tekrar ispatlamıştır...
Batı yani ABD ve AB Emperyalist Çakalları, Birinci Antiemperyalist
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın Zaferini
hâlâ hazmedememişlerdir ve o zaferimizin öcünü alma, bize Yeni Sevr’i
yani BOP’u dayatma ve yedirme peşindedirler.
ABD Emperyalist Cellatları, bu
amaçlarına ulaşabilmek için Türki-

Çıkar Amaçlı bir Suç Örgütünden
başka bir şey olmayan Kaçak Saray İktidarını
bizim dışımızda gerçek anlamda
yerle bir etmek isteyen yoktur…
Bu altın değerindeki kural spor
karşılaşmalarında bile aynen geçerlidir. Teknik adamlar, rakip takımın ya
da sporcunun yapmış olduğu karşılaşmaları, ekibiyle birlikte defalarca izleyerek hasmın zayıf ve güçlü yönlerini
belirler. Ve bunun üzerine bir maç stratejisi oluşturur. Demek ki her türden
kapışmanın vazgeçilmez bir kuralıdır
bu.
Tayyipgiller, yirmi yıldır söyleyegeldiğimiz gibi normal bir sermaye
partisi değildir. Düpedüz Çıkar Amaçlı
Organize bir Suç Örgütüdür. Ve bütün
propagandalarını “Din alıp satmak”
yani “İnsanları Allah’la aldatmak”
üzerine oturtan bir Ortaçağcı örgüttür.
Geçmişteki Muaviye, Yezid iktidarlarının tıpatıp benzeri olan iktidardır bu
partinin iktidarı. Ve arkasında Amerika’yla AB devletleri vardır…
Bu yön, onların güçlü yanıdır. Zira
halkı yoksul bırakılmış, her biri birer
Ortaçağcı Din Derebeyliği olan Tarikatlar ve Cemaatler tarafından zihin
hasarına uğratılmış bir ülkede bu aşağılık kandırmaca kolayca yapılabilirdi.
Öyle de oldu.
Peki, zayıf yönü nedir bu iktidarın?
Şu:
Bütün mafya örgütlenmelerinde
Şef-Lider her şeydir. Şef yıkıldı mıydı,
ardından bütün yapı gümbür gümbür
yıkılır…
Öyleyse Kaçak Saraylı Hafız’ın
ölümcül zaafları nelerdir?
Şunlar:
1- Diplomasızlığı,
2- 17-25 Aralık kayıtları ve tapeleri,
3- FETÖ’cülüğü. FETÖ’cülük, yapının tümünün ölümcül bir hastalığıdır.
4- 16 Nisan 2017 tarihindeki Referandumda, apaçık biçimde yasanın
ayaklar altına alınarak Sandık Kurulunun mührünü taşımayan 2,5 milyon
Sahte Oyun, Tayyipgiller Örgütünün

bir yan kuruluşu durumuna getirilerek
onların emri altına giren YSK tarafından geçerli sayılıp kaybedilen seçimin
kazananı ilan edilmeleri.
5- Yaptıkları akıl almaz hırsızlıklar,
yolsuzluklar, kanunsuzluklar.
6- Ege’de 20 Ada ve İki Kayalığımızın 2004’ten itibaren Yunanistan’a,
ABD ve AB’li efendileri tarafından
öyle emredildiği için kendi elleriyle
teslim edilmesi. Yani Vatan Satıcılık…
7- Ülkemizi, Suriye bataklığına sokarak 600 civarında insanımızın hayatının yitirilmesine sebep olunması.
Ülkeyi 200 milyar dolar zarara sokmaları.
8- Sekiz milyon civarında Suriyeli
ve Afgan’ı Türkiye’ye toplayıp vatandaş yaparak ülkemizin demografik yapısını değiştirmeye kalkışması.
9- Laik Cumhuriyet’i yıkarak Ortaçağcı bir Din Devleti inşa etmeye çalışmaları…
10- Ahlâkı da Adaleti de yok etmeleri.
11- İnsanlarımızı Dinci ve Laik
olarak ikiye bölerek birbirlerine karşı
kin ve nefret duygularıyla doldurması
ve birbirlerine düşmanlaştırmaları…
12- Tarım ve hayvancılığı çökerterek halkımızı samana ve soğana muhtaç hale düşürmeleri.
13- Ülkemizin, halkımızın trilyonlarca dolarını çalıp çırpıp heba etmeleri…
Onlar tepeden tırnağa suça bulaşmışlardır. Kötülüğe dönüşmüşlerdir…
Bu nedenle saymakla bitmez suçları.
Mükemmel bir suç makinesine dönüşmüştür onlar…
Fakat bunların içinde, onların kriminal iktidarını tek vuruşta indirecek
olan nedir?
Tayyip’in diplomasızlığı ve buna
bağlı olarak onun “Resmi Evrakta Sahtecilik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık”

Rusya’nın, NATO’cu Emperyalistlerin
gururunu kırması Türkiye için,
mazlum ülkeler için ve
Uluslararası Devrimci Hareketin
çıkarları için olumludur
ye içini ve dışını Amerikan üsleriyle
donatmışlardır. Türkiye’deki onlarca üsse ilaveten Irak’ta, Kuzey Doğu
Suriye’de (YPG-PYD-PKK ve HDP
Kürdistanı’nda), Girit’te, Güney Kıbrıs’ta, Dedeağaç’ta, Gürcistan’da, Bulgaristan ve Romanya’da sayısız üste
üslenmiştir, mevzilenmiştir bu insanlık
düşmanı haydut devlet...
Bu haydut, onun AB’li müttefikleri,
1990’dan bu yana sadece Ortadoğu’da
11 (on bir) milyon masum insanın canına kıymışlardır.

Bizde 12 Mart 1971 ve 12 Eylül
1980 Faşist Darbelerini planlamış, yönetmiş, pratiğe geçirmişlerdir. Bu süreçte de darbelere zemin, gerekçe oluşturabilmek için sekiz bin insanımızın
kanına girmiş, canını almışlardır.
Ve Tayyipgiller’i Ortaçağcı bir Faşist Din Devleti kurdurmak için devşirmişler, iktidara taşımışlar ve yirmi
yıldır da orada tutmuşlardır.
Ege’de Muavenet adlı zırhlımızı
planlı ve kasıtlı olarak füze ile kendi
savaş gemilerine vurdurmuşlar ve beş

askerimizi şehit etmişlerdir.
4 Temmuz 2003’te Irak Süleymaniye’de on bir askerimizin başına çuval
geçirip, ters kelepçe vurup araçlarına
alıp gitmişlerdir.
Emirlerindeki FETÖ ve Tayyipgiller’e Ergenekon Operasyonları düzenleterek Mustafa Kemal Gelenekli asker
ve aydınlarımızı yıllarca zindanlarda
tutmuşlardır.
Yine FETÖ ve Tayyipgiller’i 15
Temmuz 2016’da kapıştırarak 400 insanımızın hayatını kaybetmesine sebep olmuşlardır.
Yine CIA’nın “Yeşil Kuşak Projesi” kapsamında Türkiye’nin dört bir
tarafını, her biri de bir ihanet yuvası ve
Ortaçağcı Din Derebeyliği olan 30 tarikat ve onlara bağlı 100 cemaatle doldurmuşlardır...
On binlerce Kur’an Kursu ve Tarikat Evi de cabası...
Özetçe; ABD ve AB Emperyalist
Çakalları ve onların saldırgan, eli kanlı
terör örgütü NATO, Baştan Ayağa bir
Kötülükler İmparatorluğu’dur. Onlar
insanlık için en büyük tehdittir.
1967 Ekim’inde Bolivya’da Yuro
Geçidi’nde Che’yi ve Yoldaşlarını pusuya düşürüp katleden de ABD Casus
Örgütü CIA’dır, CIA’nın yönettiği Barrientos adlı faşist diktatörün ordusudur.
Türkiye’de 1972 6 Mayıs’ında Denizler’i astıran da yine ABD Emperyalistleridir.
Malûm, Denizler, Vietnam’da sayısız cinayetleri, katliamları yönetmiş
eli kanlı Robert Komer’i, büyükelçi

Meclisteki muhalefeti oynayan
Amerikancı burjuva partileri sadece bu
konuda anlaşıp bu konuyu gündemde
tutsalar bile Tayyipgiller çatırdar ve
çöker. “Sen meşru bir CB değilsin, seni
tanımıyoruz ve asla tanımayacağız”,
deseler kesin sonuç alınır…
Tayyip aslında sahte yüksekokul
diploması düzenlemekle kendini bir
kapana sokmuştur. Oradan çıkmasına
olanak yoktur. Eninde sonunda o suçlarından da yargılanacak, diğer işlemiş
olduğu binbir suçun yanı sıra…
Tayyip’in 1981’den beri attığı bütün imzalar (tabiî kamu kurumlarına
kendini tanıtırken) yok hükmündedir…
Askerliğini Er olarak yeniden yapmak mecburiyetindedir.
İstanbul Belediye Başkanlığı, Milletvekilliği, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde attığı bütün

imzalar boştur, çöptür, yok hükmündedir…
Yani verdiği bütün ihaleler de, kurduğu bütün hükümetler de, atadığı tüm
bürokratlar da gayri meşrudur. Resmi,
yasal bir kimliğe, sıfata, statüye sahip
değildir.
Çıkardığı bütün KHK’ler de, ki
bunların tamamı birer Sultan Fermanından zerre farklı değildir, yok hükmündedir…
Gün gelecek, devran dönecek; yeniden hukuk, kanun, kanuna ve vicdana göre hüküm kuran bağımsız ve
tarafsız mahkemeler egemen olacak.
İşte o zaman bu saydıklarımızın hepsi
gerçek olacak…
Şunu da belirtmeden geçmeyelim
ki, Tayyipgiller şu anki TCK hükümlerince cezalandırılacaklar…
Zalimin bir zulmünü sineye çekerseniz, hiç kuşkunuz olmasın ki,
bir süre sonra daha büyük bir zulümle
karşınıza dikilecektir. Ve bunların sonu
gelmeyecektir…
Bu sebeple daha ilk zulmünde, bununla savaşa girişilmelidir.
Zalimi durdurmanın ve sonunda
onu alaşağı etmenin tek yolu budur.
Merkez üssü Kaçak Saray olan bu
Cürüm İktidarına karşı, ilk günden itibaren cepheden yiğitçe ve mertçe mücadele eden tek Siyasi Parti biziz.
Bizim dışımızdaki tüm yapılar cesaretleri, akılları, fikirleri, bilimleri,
bilinçleri yetmediğinden ve ABD yörüngesinde olduklarından, özgür olmadıklarından dolayı Tayyipgiller’le
gerçek bir savaşa giremiyorlar. Yaptıkları yalandan, numaradan muhalefet
oluyor…
Biz girdik mi bir halk düşmanıyla,
vatan satıcıyla savaşa; ölümüne gireriz…
Mustafa Suphi ve Onbeşler’in, Denizler’in, Mahirler’in, Kıvılcımlı’nın
ve bütün Devrim Şehitlerinin Ruhları
bizim bedenimizde, bilincimizdedir.
Bizimle birlikte savaşıyorlar. Şehitlerimizin sorumluluğunu da taşıyoruz. İşte
bu sebepten Kavgayı yavaşlatmak bile
Şehitlerimize ihanet olur. Böyle bir
duruma düşmektense, bin kere ölmeyi
tercih ederiz…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
30 Mart 2022

olarak atandığı Türkiye’ye daha ilk
adımını attığında, İstanbul Yeşilköy
Havaalanı’nda protestolarla karşılamış, ODTÜ’nün bahçesinde arabasını
ters çevirerek yakmış, ABD’nin Balgat’taki üssünde görevli üç Coni’yi
esir almış ve en önemlisi de Dolmabahçe’de 6. Filo’nun Coni’lerini denize dökmüştür.
Malûm, Tayyipgiller’in abileri
de yine Dolmabahçe’de, karşılarında
demirli olan 6. Filo gemilerini Kıble edinip namaz kılmışlardır. Biz, bu
Tayyipgiller’in Kıble’si, Kâbe’si Washington’dur, White House’tur, derken
gerçeği ifade ediyoruz...
Denizler ne diyordu savunmalarında?
Aynen şunu:
“Bizim düşmanımız Amerikan
Emperyalistleri ve Yerli İşbirlikçileridir...”
Biz de 1967’den beri aynı şeyi diyoruz...
Mahirler’i-Cihanlar’ı da Kızıldere’de katlettirenler yine ABD’dir,
CIA’dır.
Erol Mütercimler “Büyük Kumpas Ergenekon” adlı kitapta açıkça
yazdı:
Zamanın Maltepe Zırhlı Tugay
Komutanı Tümgeneral Memduh Ünlütürk, E. Mütercimler’e anlatıyor:
“Biz Mahirler’in kaçmaya hazırlandıklarını, tünel kazdıklarını
öğrendik. Amerikalılar bize geldiler.
‘Bırakın kaçsınlar, sonrasında onları takibe alın. Onların dışarıda olanlarının hepsi buluşup birleşecektir.
İşte o zaman da hepsini infaz edin!’,
diye emir verdiler, biz de bunu yaptık...”
Che, 1967’de Bolivya’da savaşırken, katlinden birkaç ay önce Tricontinental’e yani Havana’da bu örgütün

toplantısına-Üç Kıta Konferansı’na
gönderdiği mektubunda aynen şöyle
der:
“Bizim her eylemimiz emperyalizme karşı bir savaş çağrısı ve insanlığın en büyük düşmanı ABD’ye
karşı halkların birliği için bir savaş
marşıdır.
“Amerika, son kurtuluş mücadelesinde unutulmuş bir kıta, kendi halklarının öncüsü Küba Devrimi’nin sesiyle Tricontinental’de
konuşmaya başlayan son kurtuluş
mücadelesinin bu unutulmuş kıtasının büyük bir görevi vardır: iki, üç
Vietnam yaratmak ya da dünyanın
ikinci, üçüncü Vietnam’ı olmak.”
Che’nin burada yaptığı tespit son
derece doğru bir saptamadır...
Bütün dünyada da devrimciliğin
birinci maddesidir...
Yine unutmayalım; ABD Emperyalist Canavarları dünyada Atom Bombası silahı kullanan tek devlettir. Hem
de sivil halkın yaşadığı şehirlere karşı,
Hiroşima ve Nagazaki’ye karşı. Bu iki
şehirde toplam 225 bin masum sivil
insanı katletmişlerdir, bu atom silahlarıyla. Bundan dolayı da yargılanacaklardır, diğer suçları yanında Nürnberg
benzeri bir mahkemede.
İngiliz Emperyalizminin o zamanki
sözcüsü, Başbakan Winston Churchill
de; “Çocuk başarılı bir şekilde doğdu”,
diyerek müttefiki ABD’nin bu canavarlığını alkışlamıştır.
ABD yine otuz milyon Amerikan
Yerlisini katlederek Soykırım Suçu işleyen devlettir...
Suçları saymakla bitmez bu alçakların... Kore ve Vietnam’da da üç
milyon masum insanı katletmiştir bu
acımasız haydutlar. Hem de Napalm
Bombaları kullanarak insanlığa karşı
suç işlemişlerdir.

suçlarını işlemiş bulunması.
Onun yüksekokul diplomasının olmadığı matematiksel bir kesinliğe sahiptir. Bu kesinlik, “Türkiye Noterler
Birliği”nin kararıyla da kesin hükme
kavuşmuştur.
Eee, Anayasanın 101’inci maddesi
açıktır, hem de hiçbir yoruma yer bırakmayacak biçimde…
Ne diyor bu madde?
“Cumhurbaşkanı, kırk yaşını
doldurmuş, yükseköğrenim yapmış,
milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından,
doğrudan halk tarafından seçilir.”
Bu durumda Tayyip’in Cumhurbaşkanlığı meşru değildir, yasal değildir. Anayasa ihlalidir onun Cumhurbaşkanlığı. O bir işgalcidir, sahtecidir:
CB Makamını işgal etmiştir, gayrimeşru bir yolla…
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Pakistan’da Zülfikâr Ali Butto liderliğindeki Sosyal Demokrat İktidarı,
Ziya ül Hak adlı bir meczup Ortaçağcı
Generale askeri darbe yaptırtıp yıkmışlar ve Zülfikâr Ali Butto’yu astırmışlardır...
Bugün ülke Ortaçağcı Dincilerin
elinde cehennemi yaşamaktadır.
Yine Afganistan’daki Muhammed
Necibullah liderliğindeki Sosyalist
İktidarı yıktırmışlardır; “Eğitip en son
teknoloji ürünü silahlarla donattıkları”,
Ortaçağcı Meczuplara... Tıpkı IŞİD’in
oluşumunda ve savaşımında olduğu
gibi dünyanın her yerinden devşirip
getirip, eğitip donatıp, CIA’nın ve
Pentagon’un özel savaş uzmanlarının
komutası altında savaşa sokmuşlardır,
Dinci Meczupları.
Sosyalist İktidar yıllarca tek başına
bu emperyalist güce karşı direnmiş, fakat 1993’te düşmüştür.
Bu gerici savaşta Savaş Ağaları da
kendi sınıf çıkarlarını koruyabilmek
için dinci meczuplarla el ele olmuşlardır. Bu Savaş Ağalarının bir özelliği de
Oğlancılıklarıdır. Bu alçaklar 9, 10, 11
yaşlarındaki yoksul halk çocuklarını
alıp evli olmalarına rağmen, eşlerine
ilave ederek cinsel zevklerinin aracı ya
da nesnesi yapmaktadırlar.
İşte bunlar aracılığıyla, bunlarla
işbirliği yaparak yıktırdı ABD-NATO,
Sosyalist İktidarı...
Devrimin Lideri Yiğit Muhammed
Necibullah’ı, kardeşini ve devrimcileri
astırarak katlettirmiştir bu gericilere.
Taliban, El Kaide, Burhaneddin
Rabbani, Gulbeddin Hikmetyar şef-
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ok açık ve nettir ki bugünkü
Ukrayna sınırları içinde cereyan eden bu savaş, aslında NATO’yla Rusya arasındaki bir savaştır.
Daha da açığı, NATO’nun Başpatronu ABD’yle Rusya arasında olan
savaştır.
Savaşın NATO’nun yenilgisiyle
ve tabiî Rusya’nın galibiyetiyle sonuçlanması -ve öylece gibi de görünüyor- Uluslararası Proletarya Hareketinin çıkarları ve Dünya Halklarının çıkarları açısından iyidir,
olumludur.
Bu iki dev askeri gücün devamlı
gerginlik halinde bulunması, birbirini kolluyor, gözetliyor durumda
olması da iyidir.
Yani dünyanın tek değil de iki
kutuplu olması iyidir…
Burada şöyle bir soru sorulabilir:
Peki ya Ukrayna Halkının çektiği acılar ne olacak?
Hemen belirtelim ki, bütün savaşlarda kurban hep halklar olur. Kaldı ki
savaş bugün başlamadı aslında Ukrayna ile Donbas’taki Rusya yanlısı halk
arasında; 2014’ten beri sürmektedir.
ABD Emperyalistleri zaten 2004’teki
“Soroscu Turuncu Devrim”i bu amaçla yaptırmışlardı Ukrayna’da. Ancak
bu karşıdevrim sonucunda Nazi artığı,
Amerikan uşağı Zelensky’lerin önü
açılmıştı. 2004’te iktidara getirilen ilk
ABD kuklası Viktor Yuşçenko idi, Zelensky ise üçüncüsüdür… Ve 2019’da
seçimle iktidara getirilmiştir.
Tıpkı bizdeki Tayyipgiller gibi
önce ABD tarafından devşiriliyor bunlar, sonra da önleri açılarak iktidara
taşınıyor…
Ukrayna Halkının hatası bunlara
kanması, bunların tuzağına düşmesi
olmuştur. Amerikan hayranlığı olmuştur. Şimdi de onun diyetini ödüyor…
Bizim halk da Muaviye-Yezid Dininin ya da CIA-Pentagon-Washington Dininin afyonuyla uyuşturulup
zihin hasarına uğratıldığı için Tayyipgiller’e sarıldı. “Bunlar bana dinimi
yaşatacaklar, şimdiye kadar yaşayamıyordum dinimi”, diyerek.
ABD’nin 1950 sonrası oluşturup
uygulamaya koyduğu “Yeşil Kuşak

liğindeki Mücahidler İttifakı İktidarı,
hep ABD ve NATO yetiştirmesidir,
ürünüdür...
ABD bugün de Afganistan’ı yine
Taliban denen, koyun boğazlar gibi
insan boğazlayan, kadının evden çıkmasını yasaklayan Ortaçağcı canilere
teslim edip gitmiştir. Hem de onlara 20
milyar dolarlık silah bırakarak...
Afganistan bugün Halklar, Kadınlar ve Çocuklar için tam bir cehennemdir...
Sözü uzatmayalım; ABD, AB ve
onların NATO’suna karşı olmak, bugün insan olmanın en vazgeçilmez ölçütüdür...
İşte biz bu sebepten devrimci yaşamımız boyunca “mızrağın sivri ucunu”
hep bu insanlık düşmanına yönelttik...
Gelelim olayın son sahnesine ya
da görünümüne; yani Ukrayna Meselesi gibi görünen boyutuna. Ukrayna
sadece mücadelenin ya da olayın sahnesidir, perdesidir. Aslında olay ABDAB-NATO ile Rusya arasında yaşanmaktadır...
Burada saldırgan taraf yine ABDAB ve NATO’dur. Rusya’yı güneyden
ve batıdan kuşatarak ablukaya almak
istemektedir.
Bu amaçla CIA, Soros’un finansörlüğünde Turuncu Devrim gerçekleştirmiştir bu ülkede. Bunun sonucunda ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı Viktor
Yanukoviç canını kurtarmak için Rusya’ya iltica etmek zorunda kalmıştır.
Ve Amerikan işbirlikçisi, NATO’cu,
Nazi hayranı, faşist ruhlu CIA devşirmesi Viktor Yuşçenko’lara ve Volo-

dimir Zelenski’lere kalmıştır ülkenin
yönetimi. Amerika böylece adım adım
Rusya’yı, devşirdiği, ajanlaştırdığı liderlerden oluşan yönetimlerle kuşatmaya başlamıştır.
Bu Amerikancı, faşist ruhlu Hitler
karikatürü kişilerin ülke yönetimine getirilmesi ve faşist uygulamaları,
katliamları, Rusçayı yasaklamaları,
Donbas bölgesindeki Rusça konuşan,
dolayısıyla da kendini Rus olarak tanımlayan halk çoğunluğunun Ukrayna’dan ayrılıp bağımsızlıklarını ilan
etmelerine sebep olmuştur.
Özetle Donbas, bilindiği gibi Rus
Halkının çoğunluğu oluşturduğu bölgedir ve Ukrayna’dan ayrılmak istemektedir. Rusya’nın buraya sahip çıkması, onun hakkıdır.
Ayrıca çevresinin NATO’ca kuşatılmasına karşı tepki koyması da anlayışla karşılanabilir.
Ve Donbas’taki Rus Halkıyla Ukrayna arasındaki savaş da yeni değildir. 2014 yılından beri sürmektedir. Bu
savaşta da, Sputnik’in verdiği rakama
göre 14 bin insan, 300’ü de çocuk olmak üzere hayatını kaybetmiştir.
Özetçe Yoldaşlar; bu savaşta Rusya’nın ABD, AB ve onların NATO’suna karşı çıkması, onların saldırganlığına set çekmesi iyidir.
Türkiye’nin ulusal çıkarların açısından iyidir, olumludur. Mazlum
ülkelerin, bu insanlık düşmanı devletlerin ve onların NATO’sunun şerrinden-kötülüklerinden bir ölçüde de
olsa korunması açısından iyidir. Ve
de Uluslararası Proletarya Hareke-

NATO’cuların hezimeti ve bugünkü şartlarda
İki Kutuplu bir dünya oluşması
halkların yararınadır…
Projesi” zaten ülkeyi tarikat, cemaat,
Kur’an Kursu ve İmam Hatiplerle doldurmuştu… Bu hepsi de vatan millet
düşmanı Ortaçağ kurumları insanlarımızı “Kafadan gayrimüsellah”-kafadan silahsızlandırılmış hale getirmişti.
O bakımdan bu durum, Tayyipgiller’in
halkımızın ortalama yarısını kolayca
“Allah’la Aldatıp” oyuna getirmesine,
tuzağa düşürmesine yol açtı, sebep
oldu…
Halkımız bugün, cebinde ödenememiş elektrik ve doğalgaz faturalarıyla, ucuz ekmek, yağ ve akaryakıt
kuyruklarında kış soğuğu ve yağmuru
altında saatler boyu bekleyerek bu yanılgısının, “Taklaya getirilişinin” bedelini-diyetini ödüyor.
Ayrıca “Hendek Savaşı”nda, Suriye bataklığında ve IŞİD’ci teröristlerin
katliamlarında binlerce evladını kaybetmiştir halkımız…
Ve ilaveten Ege’deki 20 Ada’mızı -ki bazıları Büyükada’nın üç-beş
misli büyüklüğündedir- Tayyipgiller,
AB’den “Müzakere Takvimi alabilmek” için Yunanistan’a elleriyle teslim
etmişlerdir.
Daha Tayyipgiller’in işlediği binbir
suç vardır…
Bilinçsiz ve örgütsüz halk her zaman kolayca kandırılabilir… Emperyalist uşağı hainlerin oyunlarına gelebilir, peşlerine takılıp onların oyuncağı
olabilir…
Ne diyor Devrimler Kartalı Lenin
Usta, Halkının en devrimci sınıfı olan
İşçi Sınıfı için?
“İşçi Sınıfı örgütlü ise heptir, örgütsüz ise hiçtir ya da sıfırdır…”
1900’den 1945’e kadar Uluslararası Emperyalizm kenefinin jandarması
İngiltere idi. 1945 sonrası yani İkinci
Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın bitimiyle birlikte, Jandarmalık görevi bir
anlaşmayla ABD’ye geçti ya da devredildi. İngiltere, Başpatronun önde
gelen stratejik müttefikliğine çekildi.
Dolayısıyla da 1945’ten bu yana Dünyanın Başhaydut Devleti ABD’dir.
Dünyadaki bütün savaşlardan, bütün
katliamlardan, bütün işgal ve ilhaklardan, sömürü ve talanlardan, faşist
darbelerden birinci planda o sorumludur…

Che’nin deyişiyle de “İnsan soyunun başdüşmanı”dır…
Her yıl Silahlı Kuvvetlerine ayırdığı para 778 milyar dolardır…
Ondan sonra gelen 4 ülkenin ayırdığı paysa; Çin Halk Cumhuriyeti 252
milyar dolar, Hindistan 73 milyar dolar, Rusya 61,2 milyar dolar, Suudi
Arabistan 57,5 milyar dolardır.
Ve bu dört ülkenin toplamı bile
ancak 443,7 milyar dolar tutmaktadır.
ABD’ninkinin yaklaşık 4’te 3’ü kadardır…
Türkiye’nin ayırdığı paraysa 20,4
milyar dolardır…
ABD, Silahlı Kuvvetlerine neden
bu kadar büyük bir meblağ ayırmaktadır?

Dünyayı bütünüyle avucunun içine
alabilmek ve öylece tutabilmek için.
Dünyanın bütün kaynaklarını, pazarlarını ve dünya halklarının alınterini yani yarattığı emeği istediği gibi sömürebilmek, yağmalayabilmek için…
Yani dünyayı ve halkları, babasından miras kalmış mal gibi görmektedir
bu eli kanlı haydut…
Karşısında tehlikeli rakip olarak
kimi görmektedir?
İki eski sosyalist ülkeyi: Çin Halk
Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nu.
Bu her iki ülkede de Sosyalist devlet yıkılmış yerine Kapitalist devlet
yapısı geçmiştir. Tekelci Kapitalizme
yani Emperyalizme sıçramışlardır.
Namuslu Fransız Komünist Henri
Alleg’in deyişiyle buralarda “Büyük
Geri Sıçrama” yaşanmıştır ya da gerçekleşmiştir…
ABD ve avanesi, NATO’yu, Sosyalizmin yayılmasını engellemek, Sosyalist Kamp’ın önüne set çekmek için
kurmuştu 1949’da…

ti’nin çıkarlarının korunması açısından
olumludur, iyidir...
Nitekim Kübalı Yoldaşlar, Kore
Demokratik Halk Cumhuriyeti’ndeki Yoldaşlar, Yoldaş Chavez ve Maduro’nun Venezuela’sındaki Yoldaşlar
bizim gibi düşünmüşler ve Rusya’nın
ABD, AB ve NATO’nun gururunu
kırmasının Dünya Halkları açısından
olumlu olduğunu belirtmişlerdir.
Suriye, Çin, Nikaragua, İran, Belarus, Meksika, hatta kısmen Hindistan bile Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi toplantısında Rusya aleyhine
oy kullanmayarak Rusya’nın yanında
olmuştur.
Şu da bir gerçektir: Evet, Rusya
Federasyonu da bugün emperyalist bir
devlettir.
Ne diyor Lenin Usta?
“Emperyalizmin en kısa tanımını
yapmak gerekirse onun için ‘Tekelci
Kapitalizmdir’, dememiz gerekir”,
diyor.
Rusya da Tekelci Kapitalistlerin
egemen olduğu bir devlettir. Fakat yeni
bir emperyalist devlettir ve dünyaya
henüz bir kötülüğü pek bulaşmamıştır.
Gerçi Libya’da o da suça bulaşmıştır. Güvenlik Konseyi’nde NATO’nun
Kaddafi’nin Libya’sına saldırmasına
onay vererek ABD-AB ve NATO’nun
bu ülkede katlettiği 70 bin insanın ve
Muammer Kaddafi’nin şehit edilmesinin suçluları arasına girmiştir.
Fakat daha sonra uyanmış, Suriye’de de aynı yanlışa düşmediği gibi
Suriye Halkının ve meşru BAAS İktidarının, geç kalmış olmakla birlikte,

yanında yer almıştır.
Eğer onun bu desteği olmasaydı,
Suriye de bugün Libya’nın yaşadığı
felaketi yaşıyor olacaktı...
Rusya komşumuzdur. Komşularımızla barış içinde olmak ülke halklarının yararınadır. Mustafa Kemal’in de
belirttiği gibi ülkemiz için hayati bir
mecburiyet olmadıkça komşularımızla
savaşa tutuşmak bir cinayete bulaşmaktır.
Ve işte bütün bu bu sebeplerden
dolayı Rusya’nın davranışını olumlu
buluyoruz.
Yeryüzü ezeli savaş meydanıdır.
Ve her savaşın en önemli mağdurları
kadınlar, çocuklar ve gençler olmuştur
hep...
Barış demekle barış gelmez. Sosyal
sınıflar var olduğu sürece savaşlar kaçınılmazca var olmaya devam edecektir...
Bütün savaşlar, Sınıflar Savaşının
değişik durumlara ve biçimlere bürünmüş yansımalarını teşkil etmektedir.
İşte biz, Demokratik Halk İktidarından Sosyalizme, oradan Komünizme ve nihai olarak da Proletarya
Enternasyonalizmine geçmeyi bu sebeplerden dolayı da önümüze hedef
koyduk...
Demek ki Gerçekçi Barışın tek gerçek savunucusu biz Gerçek Devrimcileriz...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
2 Mart 2022

İşte bu saldırgan savaş örgütüyle
1950 yılında Kore’ye saldırdı. Yarımada’yı ikiye bölüp, güney kısmını kendi
yörüngesine çekti… Bir buçuk milyon
insanı katlederek Kore Yarımadası’nın
yarısından Sosyalizmi söküp çıkardı.
Ve Sosyalizmi Kuzeye hapsetti… Aynı
halkı ikiye bölüp birbirine düşman
etti…
Vietnam’da aynı namussuzca oyunu oynadı. Fakat Ho Amca ve General Giap’ın liderliğindeki Vietnam İşçi
Partisi önderliğinde örgütlenmiş Vietnam Halkı bu oyunu bozdu…
Fakat bu Antiemperyalist Kurtuluş
Savaşı’nda 1.5 milyon insanını kaybetti Vietnam…
Sevgili Ozanımız Mahsuni Şerif
boşuna demiyor ABD Haydudu için;

le de sınırdaştır Afganistan) bir sorun
yaşarsa ve savaş durumu hâsıl olursa,
yeniden bu Ortaçağ İfritleriyle ittifak
edip düşmanlarına karşı savaşmak
için. Ya da bu Ortaçağcıları şu anki
Ukrayna örneğinde olduğu gibi Rusya
veya Çin’le savaştırmak için…
ABD, NATO’su ve avanesi AB
Emperyalist Haydutları, Muhammed
Necibullah liderliğinde Sosyalist bir
iktidara sahip ülkeyi, önce cehenneme
çevirdi, sonra da tam 1400 yıl öncesinin karanlıklarına-Muaviye-Yezid
Çağının karanlıklarına götürüp oraya
hapsetti. Başlarına da kadın ve çocuk
düşmanı ve hepsi de birer Kriminal
Psikopat olan, insan kafası kesmekten
ve kadın öldürmekten ve de oğlancılıktan şehvani bir zevk alan insanımsı
görünüme sahip cellatlardan oluşan bir
kadro getirdi…
Ülkesinde ve kuklası faşist diktatörler elindeki Latin Amerika ülkelerinde açtığı Kontrgerilla-Süper NATO-Gladio okullarında, bizim de dahil olduğumuz uydu ülkelerinin Özel
Harpçilerine yani Kontrgerillacılarına,
işkencenin ve pusuların, katliamların
en İblisçe yöntemlerini öğretti… Faşist
Darbelerin hangi yol ve yöntemlerle
yapılacağını öğretti…
Devrimcilerle ve gerçek vatanseverlerle nasıl kalleşçe ve sinsice mücadele edilebileceğini, savaşılabileceğini öğretti. Bu alçakça, namussuzca,
insanlık dışı yol ve yöntem önerilerini,
uygulamalarını teorileştirdi, kitaplaştırdı. İşte bir örnek: David Galula,
“Ayaklanmalara Karşı Koyma–Teori ve Pratik”. Bu insanlık açısından
utanç verici kitap ne yazık ki bizim
Genelkurmay Matbaasında bastırılıp,
Kontgerilla elemanlarına-görevlilerine
dağıtılmıştır.
Bu ve benzeri kitaplardaki aşağılık metotlar kullanılarak yaptırtmıştır
ABD alçağı Faşist Gorillere, 12 Mart
1971 ve 12 Eylül 1980 Askeri Darbelerini.
27 Mayıs 1960’taki harekât ise
kesinlikle bir darbe değildir. Asker ve
Sivil Aydın Gençliğin el ele vererek
Jön Türkler Geleneklerinin motivasyonuyla gerçekleştirdikleri bir Politik
Devrim’dir. Türkiye’ye sınırlı da olsa
demokrasi getirmiştir, işçi hakları getirmiştir ve Sosyalizmin önünü açmıştır…

Devleti devlete çatar
İt gibi Pusuya yatar
Bu emperyalist kuduz devlet şu
anda bile Irak’ı, Libya’yı ve Kuzeydoğu Suriye’yi üsleriyle işgali altında
tutuyor. Ve bir önceki ABD Başkanı
Trump; “Suriye’nin petrol bölgesi bizim elimizde”, diyerek övünüyordu.
Ve biz Gerçek Devrimcilerin dışında da kimse bu haydut şefine; “Sen ne
diyorsun?”, diyemiyordu. Bugün hâlâ
sormaktayız: “Katil Amerika Ortadoğu’dan Defol!”, diyebilen kimse
var mı bizden başka?
Biz, “Katil Amerika, Karadeniz’den de Defol!”, diyoruz.
Bu katil devlet, yirmi yıl işgali
altında tuttu Afganistan’ı. Kendi yarattığı ve eğitip donattığı Taliban’la
mücadele etme bahanesiyle… Ülkenin
bakır başta olmak üzere zengin maden
yataklarını da yağmaladı. Birkaç ay
önce çekildi. Yenilip çekilmedi, bazılarının sandığının aksine. Programını
tamamladığı için çekildi. Çünkü amacına bütünüyle ulaşmıştı. Ülkedeki
Sosyalist İktidarı yıkmış, devrimcileri
bu Ortaçağcı canilere katlettirmişti.
Ülkeyi ilericilik, demokratlık ve sol
adına ot bitmez bir çöl haline getirmişti. Aşiret lideri feodal savaş ağalarına
ve “Taliban” denen, Ortaçağ’dan fırlayıp gelmiş Cehennem Zebanilerine
teslim ederek… Üstelik de bunlara
yirmi milyar dolar değerinde silah bırakarak... Dikkat edelim; 20 milyar dolar, Türkiye’nin silahlanmaya ayırdığı
yıllık paydır…
Neden yaptı ABD bunu?
Rusya veya Çin’le (her iki ülkey-
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Yeniden günümüze dönersek; ABD
ve onun casus örgütleri sistemli ve sinsi çalışmaları sonucu Ukrayna’da bir
“Soroscu Turuncu Devrim” gerçekleştirmiştir. Böylelikle de ülkeyi kucağına
düşürmüştür…
Rusya’nın yandaşlığından çıkarıp
kendi yörüngesine sokmuştur. Zelensky’ler işte bu “Turuncu Devrim”lerin
ürünüdür. O andan itibaren işbaşına
getirilen Nazi artığı liderler ve hükümetler Rusya yanlılarına ve Donbas’taki çoğunluğu oluşturan Rus Halkına karşı bir savaş açmıştır. Ve 14 bin
insanın canına mal olmuştur bu savaş,
300’ü çocuk olmak üzere…
Putin, bu savaşa karşı 7 yıl etkili bir
tavır koymamıştır…
Putin, orta düzeyde bir cesarete,
özgüvene sahip bir liderdir… Fakat liderlik konusunda bilgili ve deneyimlidir. Ayrıca da acımasızdır… Gaddardır.
Ortadoğu’da mesela; Irak, Libya
ve Suriye’de tam bir meydan okuma
yapamamıştır ABD’ye, NATO’suna ve
AB’li NATO’culara…
Suriye’de yıllar sonra inebilmiştir
sahaya 2015 yılında… Olayın ilk anında-2011’de ses çıkaramamış, BAAS
Liderliği yanında yer alamamıştır. Bir
başına kalan Beşşar Esad liderliğindeki ülke topraklarının üçte ikisini kaybetmiştir. Kuzeydoğusunu PKK-PYDYPG-SDG ve koruyucusu olan ABD
ele geçirmiştir -ki bu işgal hâlâ sürmektedir- ülkenin, üçte birini de IŞİD
ve benzeri Ortaçağcı örgütler...
Rusya’nın Suriye’de BAAS Liderliği yanında savaşa girmesiyle Ortaçağcıların elindeki bölge, İdlib dışın-
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aygıdeğer Arkadaşlarımız!
Aşağıda izleyeceğiniz videoda, “İnsan Soyunun Başdüşmanı
olan ABD Emperyalizminin” dünyayı
kana, ateşe ve ölüme boğan savaş makinesinin yani ordusunun (ki bu ordunun silahlanmasına yıllık 720 milyar
dolar harcanmaktadır) eski bir neferi
olan Vince Emanuele konuşuyor. Ve
gerçekle yüzde yüz örtüşen, insanım
diyen herkesin öfke ve nefret duygularıyla dolmasına sebep olan itiraflarda
bulunuyor. Dikkatle dinleyelim ya da
tapesini okuyalım:
***
Videonun Tapesi:
Bizim için her şey serbestti. Orada
hiç basın yoktu. Kimse sizi gözetmiyordu. Ve askerler ateş etmeyi, dövmeyi, gasp etmeyi, tecavüz etmeyi ve
kimi istedilerse öldürmeyi üzerlerine
görev edindi. Medyaya birkaç çürük
elma gibi lanse edildi. Bu hayli izole
edilmiş bir vakaydı.
Ordu sanki meslek programıymış
gibi davrandık. Orada iş yeteneklerinizi geliştirebilirdiniz. Bilirsiniz, insanların ordu hakkındaki düşüncelerini
değiştirmek, askeriyenin temelinde
ölüm ve yıkımla alakalı bir kurum oluşundan ötürü zordur.
Sonuçta yaptığınız 17, 18, 19 yaşındaki çocukları alıp 13 haftalık acemi eğitim programına koyuyorsun.
Sonrasında onları 8 haftalık piyade
eğitimine koyarak toplamda 20 haftalık bir eğitimden sonra öldürmeye hazır oluyorlar. Ve emir altında öldürmeye hazırsındır. Ve bu, yapman gereken
şeydir. Artık bilinçsiz bir makinesindir.
Emirlere uyarsın, askeriye bundan ibarettir. Kendin için düşünmezsin. Kendi
iraden yok. Artık insan değilsin. Devasa bir makinede sadece bir dişlisin.
Ve o güç ve varlık sahibi olanlar için
yalnızca bir numaradan ibaretsin. Ve
komutanlar için sadece bir bedensin.
Bizim de diğer bahriyelilere davranış şeklimiz aynıydı. Evet, burada
daha çok bedene ihtiyaç var gibi. Ne
kadar çok beden, o kadar çok bot demek. İnsan değilsiniz, çizmesiniz. Bi-
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da, kurtarılmıştır. Kurtarılamayan bu
bölgede de Türkiye ve birlikte olduğu
cihatçı Ortaçağcıların işgali sürmektedir. Buradaki Ortaçağcılar da Heyet
Tahrir’üş Şam, Hurras al-Din, Türkistan İslami Partisi, Ecnad eL-Qoqaz,
Ulusal Kurtuluş Cephesi (Ahrar’üş
Şam, Nureddin Zengi, Feylak el Şam,
Ceyş İdlib el Hür, Ceyş al Nasr, Sukur
al Şam ve Ceyş el Ahrar) gruplarından
oluşmaktadır. Türkiye, bu gericiler ittifakına bazen “Özgür Suriye Ordusu
(ÖSO)”, bazen “Suriye Milli Ordusu”
gibi isimler vermektedir. Türkiye diyoruz, o bir anlamda doğrudur. O gericilerin hamisi Tayyipgiller Hükümetidir.
Çünkü kendisi de aynı toptan kesmedir.
Vladimir Putin ve Rusya’sı, önce
de söylediğimiz gibi Libya’da da vahim bir yanlış yaparak NATO’nun Libya’ya saldırmasına ve ülkeyi cehenneme çevirmesine, Muammer Kaddafi’yi
çakallara linç ettirerek şehit etmesine
onay vermiştir, BM Güvenlik Konseyi’nde.
Fakat Libya petrollerine NATO’cuların çöküp kendisinin hava aldığını
görünce, oyuna getirildiğini görüp
uyanmıştır. Suriye’de aynı tuzağa düşmediği gibi, bir hayli geç kalmış da
olsa NATO’cuların tersi bir tutum takınmış ve ülkenin yasal yönetimi olan
BAAS İktidarının yanında yer almış ve
savaşa girmiştir.
Fakat burada şu ana kadar, ABD
ve NATO’cuları tam anlamıyla karşısına alamamıştır. Buna cesaret edememiştir. Trump Faşist Bunağının da
övünerek itiraf ettiği gibi ABD halen

Suriye’nin petrolünü çalmaktadır. Ve
işgalini sürdürmektedir. ABD’nin yerel kara gücü Amerikancı Burjuva Kürt
Hareketi’nin bölgedeki lideri Mazlum
Kobani, ABD’li efendilerine gitmemeleri, yanlarında hep kalmaları için yalvarmaktadır.
Ulaştığı askeri teknolojinin ve
onun ürünü olan silahlarıyla ekonomisinin gücüne ikna olup inanan V. Putin
ve ekibi, ABD ve NATO’nun kendisini
kıskaca alıp burnunun dibinde at oynatmasına daha fazla seyirci kalamadı... “ABD ve NATO’dan Ukrayna’yı
ittifaklarına almayacaklarına dair bir
açıklama bekliyoruz”, dedi. Fakat günler geçmesine rağmen herhangi bir ses
çıkmadı. Putin de askeri hazırlıklarını
tamamladıktan sonra harekâtını başlattı. 24 Şubat’ta başlatılan harekât bugün
14’üncü gününe girmiştir. Rusya, Ukrayna’nın başşehri Kiev’i kuşatıp şehre
girmiş durumdadır. Putin, “Özel askeri
harekât planladığımız gibi devam ediyor. Koyduğumuz tüm hedeflere ulaşıyoruz”, diyor.
Ve Rusya amaçlarını yani taleplerini şöyle açıkça ortaya koydu:
“1- Kırım’ın, Rusya’nın bir parçası
olduğunun resmen kabulü (tabiî Ukrayna tarafından).
“2- Donbas’ta oluşturulan iki Cumhuriyet’in bağımsızlığının tanınması.
“3- Ukrayna’nın NATO’ya girmeyeceği şeklindeki bir taahhüdün Anayasa Maddesi haline getirilmesi.”
ABD devşirmesi ve kuklası Zelensky, efendilerinden kendilerini
kurtarmaya yönelik askeri yardım ve
desteğin gelmeyeceğinin tekrar tekrar

Namuslu Aydın olmak,
Amerikan Emperyalizmine karşı
olmayı gerektirir…
lirsiniz, sahada daha fazla bota sahip
olmak… Bu, eğitimin fıtratı.
Ortadoğu’daki insanlar, çöl siyahileri olarak anılırdı. Hacılar, deve jokeyleri, bağnazlar, barbarlar, teröristler. Kadınlar, fahişe, sürtük… Kadın
bahriyeliler ise “WM” olarak bilinirdi.
Yürüyen metresler. Bu nedenle, askerden dönen her üç kadından biri askerde cinsel travma yaşadığına dair rapor
ediliyor. Çünkü, görevlerinde asker
arkadaşları tarafından tecavüze uğruyorlardı. Her üç kadından biri.
Amerika’daki her dört kadından
birinin hayatlarında en az bir kere cinsel travmaya maruz kalmasından veya
bir kez yaşamış olmasından uzak değil. Askeri kültürde ve bu kurumdaki
temel şey, ataerkillik ve homofobi.
Fakat her nasılsa herkes gay, eşcinsel,
korkak, adi.
Eğer zayıfsan ya da eşcinsel veya
biseksüelsen… Sizin güçsüz olduğunuz pekiştiriliyor. Tüm bu bakış açısı
askeri eğitimlerde, ideolojide, kullanılan dilde ve sözcüklerde kök salmış
durumda.
Irak’ta biz ne yaptık?
Ev baskınlarına gittik, devriye
gezdik veya obüsler ya da havanlar
tarafından patlatılmayı bekledik. Bu
çılgıncaydı.
Kontrgerilla savaşının kazananı olmayacağını herkes bilir.
Kazanmak ne idi?
Bu hiç yaşanmadı. Malezya’da
bulunmuş İngilizlerle konuşabilirsin,
Cezayir’de bulunmuş Fransızlarla
konuşabilirsin, Vietnam ve Kore’de
bulunmuş Amerikalılar, Avusturalyalılar ve diğerleriyle konuşabilirsin. Ve
Afganistan’daki Sovyetler, Afganistan
ve Irak’taki Amerika’ya sorabilirsin.
Ve her seferinde askeri olarak kıçlarını tekmelettirdiler, haklı olarak. Fakat
aynı zamanda feci ölümlere ve yıkıma
sebep oldu. Bir milyon Iraklı öldü. 7
milyon Iraklı 25-30 milyon nüfuslu
ülkesini terk etti. Koca bir nesil yok
oldu.
İnsanlar on sene boyunca savaş
olduğunu unuttu. Çocuklar okula gitmedi. Gelişemedin. X milyarlık yaşam
ömrünü yarı yarıya kısaltan eksiltilmiş

uranyum kaplı mermiler kullandık.
Felluce ve Ramadi gibi köylerde doğumlar etkilendi. Bundan on yıl öncesinden %5 oranında geriye gitti. ABD
ve Batı olarak o ülkeyi resmen mahvettik. 30 yıllık savaş sonrasında, ABD ve
Batının birbirini desteklemesi sonucu,
sekiz yıllık İran-Irak Savaşı, Körfez
Savaşı, 90’lar boyunca süren yaptırımlar gerçekleşti.
Madeleine Albright ve Bill Clinton
dedi ki: “Buna değerdi.” 500 bin kadın
ve çocuk öldü. Madeleine Albright saat
10.00 haberlerinde dedi ki: “İşte bu!
Buna değerdi!” Kesinlikle...

Peki ya orada ne oluyordu?
Biz insanları öldürüyorduk. Demek istediğim masum insanları öldürüyorduk. İnsanlar esir alındı. Eğer asi
gibi görünüyorlarsa onlarla ne yapmak
istiyorsak yaptık. Bizim için her şey
serbestti. Orada hiç basın yoktu. Kimse sizi gözetmiyordu. Ve bahriyeliler
üzerlerine görev edindi. Ateş etmeyi,
dövmeyi, gasp etmeyi, tecavüz etmeyi
ve kimi istedilerse öldürmeyi…
Medyaya birkaç çürük elma gibi
lanse edildi. Bu hayli izole edilmiş bir
vakaydı. Bu bana göre Batı kültürünün
üzerine kurulu olduğu yapının ta kendisidir. Ve bence aksini söyleyen her
kimse, o delidir.
Çünkü biz gasp ettik, dövdük, tecavüz ettik ve insanlara eziyet ettik.
Vietnam’da, Güneydoğu Asya’da,
Güney Amerika’da, Afrika’da, Birleşik Devletler’e getirdiğimiz kölelere
ve tabiî ki de etnik açıdan katlettiğimiz
ve yerlerinden ettiğimiz yerlileri 9 yüz
ile bin arası global operasyon gerçekleştirdik. Libya’dan İran’a ve Şili’ye
kadar demokratik seçimlerine burnu-

ABD yetkilileri tarafından açıklanması
üzerine, Rusya’nın bu taleplerini ya da
şartlarını masada tartışabileceklerini
belirten bir demeç vermiştir. Yani olay
çözüm yoluna girmiş gibi görünmektedir. Tabiî biz de daha fazla can ve mal
kaybına yol açmadan problemin masada halledilmesini isteriz. Çünkü bütün
savaşlar kan, gözyaşı, acı, ölüm ve yıkım getirir. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi toplumda uzlaşmaz Sosyal
Sınıf Çelişkileri varlığını sürdürdükçe,
yani toplumların, çıkarları ve durumları birbirine zıt Sosyal Sınıflara bölünmüşlüğü-ayrılmışlığı varlığını sürdürdüğü sürece, savaşlar da kaçınılmazca
varlığını sürdürecektir.
Bu sıcak askeri çatışmalı bunalımda Rusya’nın galibiyet elde etmesi,
kuşkusuz, Proletaryanın Uluslararası
Hareketinin çıkarları açısından olumludur. Rusya da emperyalist bir devlet
olmasına rağmen kötü bir sicili henüz
oluşmuş değildir. ABD, NATO ve AB
Emperyalistlerininse yukarıda da belirttiğimiz gibi insanlığa karşı işlemiş
olduğu suçlar saymakla bitmeyecek
kadar çoktur.
Bu yenilgiyle burnu sürtülen ve gururu kırılan ABD ve tayfaları bundan
sonraki cinayetlerini planlarken artık
eskisi gibi pervasız olamayacaklardır.
Daha tedirgin, daha ürkek davranacaklardır...
Dünya Halkları için olumsuz olan;
ABD ve NATO’cularla Rusya’nın bir
anlaşmaya, çıkar ortaklığına girme
olasılığıdır. Bu çatışma, böyle bir ihtimali bir hayli azaltmıştır. Bu durum
da iyidir.

Bildiğimiz gibi, Marksizm-Leninizmin Metodu Diyalektik Maddeciliktir. Diyalektik Maddeci Metot ve
Mantık, önce olayları tahlil eder. Yani
gerçeklikte neyse, öylece ortaya koyar,
ortaya çıkarır. Ama bununla yetinmez.
Olayları, İşçi Sınıfı ve Halkların çıkarı
yönünde değiştirmenin, dönüştürmenin yollarını gösterir. Bu metodumuzdan hareketle biz, her olaya Uluslararası Proletarya Devrimi’nin çıkarları
açısından bakmak ve yaklaşmak mecburiyetindeyiz.
Bu da bize neyi gösterir, bugünkü
olaya ilişkin tutumumuz konusunda?
Rusya’nın galibiyetinin ve ABD
ile NATO’cuların hezimete uğratılmasının dünya halkları ve İşçi Sınıfı
Hareketinin çıkarları açısından iyi olacağını...
Başta da belirttiğimiz gibi iki kutuplu bir dünya, kamplara bölünmüş
bir dünya halkların çıkarınadır. Son
otuz yılda olduğu gibi ABD ve NATO’cuların; “Köpeksiz köyde değneksiz gezmeleri”, dünya halklarının,
özellikle de İslam Coğrafyasının felaketi olmuştur.

muzu soktuk.
Ve şimdi de insansız hava araçlarımızla Pakistan ve Somali’de insanları
öldürüyoruz. Hepsi de Amerikan imparatorluğunun adı altında. Hepsi de
Amerikan doları vergileriyle…
***

onun PKK, PYD, YPG, SDG ve HDP
gibi örgütleri, bizim dışımızdaki solu
“Havuç ve Sopa” taktiğini kullanarak
yörüngesine aldı, sonra kendisiyle birlikte götürüp ABD’nin emrine ve hizmetine sundu… Biz bunlara “Sevrci
Soytarı Sahte Sol”, diyoruz.
TESEV’ci, Sorosçu Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisiyle aynı boydan ve
soydan ekibi tarafından rayından çıkarılmış, ABD emrine sokulmuş Yeni
CHP de solun bir bölümünün kanına
girmekte, onları Amerikancılaştırmaktadır.
Tayyipgiller zaten tepeden tırnağa
ABD yapımıdır. Onları devşiren de,
iktidara taşıyan da, orada yirmi yıldan
beri tutan da ABD Haydut Devletidir…
Meclisteki diğer muhalifi oynayan
partiler de ABD hizmetindedir, yerli
hainler güruhundandır…
Ne diyor CIA Şefi Nelson Ledsky?
“Biz Meclisin her yerindeyiz.”
Yani Meclis bizim emrimizde ve
hizmetimizdedir…
Yani Yoldaşlar; durum, Mustafa
Kemal’in Gençliğe Hitabe’sinde anlattığı gibidir tıpkı:
“(…) memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet
ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi
menfaatlerini müstevlilerin siyasi
emelleriyle tevhit edebilirler. Millet,
fakruzaruret içinde harap ve bitap
düşmüş olabilir.
“Ey Türk istikbalinin evladı!
İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi
vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır.”
Demek ki bu elim ve vahim durumdan kurtulabilmek için İkinci bir
Kurtuluş Savaşı vermek mecburiyetindeyiz. 1946’dan beri, ABD Emperyalizminin Türkiye’yi yeniden ağına
düşürmesinden bu yana, bu Savaşı vermekteyiz, Yoldaşlar.
Yine ne demişti Denizler?
“Biz Türkiye’nin İkinci Kurtuluş
Savaşçılarıyız.”
Fakat müsterih olun ki Yoldaşlar;
yine yeneceğiz biz…
Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler yine!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Mart 2022

Öncelikle bu genci kutlamamız
gerekir. ABD demek ki Amerikan Halkının tüm evlatlarını insanlıktan çıkaramamış, canavara dönüştürememiş…
Demek ki arkadaşlar “ben insanım”
diyen her kişi, ABD Emperyalistleri
ve AB’li ortaklarına karşı çıkmalıdır.
Onun kötülüklerini önce gerçekte neyse öylece görmeli ve göstermelidir.
Tabiî yüreği yetiyorsa ve bencil değilse, onunla mücadeleye girmelidir…
Bu insanlık düşmanının bir de girdiği ülkelerde yerli işbirlikçileri vardır.
Maddi çıkar ya da koltuk için, mevki
makam için, iktidar olabilmek için
ABD Şeytanıyla işbirliğine giren, hatta
onun hizmetine giren insan sefaletleridir bunlar. Yerli hainlerdir…
Ne mutlu ki Yoldaşlar, biz Devrimci Kavgaya girdiğimiz 1967 Ekim’inden beri ABD Emperyalistleri ve yerli
işbirlikçileriyle, hain uşaklarıyla savaşıyoruz…
Ne diyordu Denizler?
“Bizim düşmanımız ABD Emperyalistleri ve yerli işbirlikçileridir.”
Denizler’i astıran da, Mahirler’i
Kızıldere’de katlettirenler de, 12 Mart
1971 ve 12 Eylül 1980 Faşist Darbelerini yaptırtan da ABD Emperyalistleri
ve onların Süper NATO’sudur.
Bizim ekonomice gelişmemizi
engelleyen ve bizi Yarısömürge statüsünde tutan da yine aynı Emperyalist
Haydut ve yağmacı devletlerdir…
İşte biz bu sebepten dolayı diyoruz
ki; ‘“Katil Amerika, Ortadoğu’dan
defol!’, diyemeyen her siyasi ve her
aydın ya gafildir ya hain.”
Bu ABD Emperyalist Çakalı ve AB
Haydut Devletleri, 1990’dan bu yana
sadece Ortadoğu’da 11(on bir) milyon
insanın kanına girmişlerdir.
Bölgemizi cehenneme çevirmişlerdir…
Ne yazık ki biz Gerçek Devrimcilerden başka bu Emperyalist Çakalla
savaşan yok ülkemizde bugün…
Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi,

Özetçe Yoldaşlar; azgın kanlı zalimin ve NATO’cu ortaklarının Ukrayna’da durdurulmaları, kıçlarına
bakarak bölgeden ayrılmaları, biz devrimciler ve dünya halkları için yararlı
olacaktır...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
9 Mart 2022
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ursa’da, sadece 33 kişiyi dolandıran, Sahte Diplomalı Sahte Profesöre 55 yıl hapis cezası istendi.
Üstelik de bu sahtekâr, mağdurların tamamına çarptığı paralarını geri
ödediği halde. Yaptığından dolayı pişmanlık duyup herkesten özür dilediği
halde…
Önce konunun haberini okuyalım:
***
Sahte profesör: İşim, profesörlük
gerektirmez
Sahte profesörün 55 yıl hapsi istendi
01 Nisan 2022
Bursa’da sahte diploma ile açtığı
konuşma bozukluğu merkezine gelen
33 kişinin parasını dolandırdığı iddiasıyla hakkında 55 yıl hapis cezası istenen Emre Nuri Korkut’un (42), son
duruşmada “Kimseye profesör olduğumu söylemedim, ayrıca bu iş için de
profesörlük gerektirmez. Herkesin de
parasını ödedim, pişmanım” dedi.
Azerbaycan Üniversitesi’nden mezun olduğunu, Pensilvanya Üniversitesi’nden de kekemelik ve dil patolojisi üzerine sertifika aldığını belirten
Emre Nuri Korkut, 2018 yılında Bursa’da konuşma bozuklukları merkezi
açtı ve gelen kişileri tedavi etmeye
başladı. Bir süre sonra merkeze gelen
kişilerden birinin şüphelenip, ihbarda
bulunması ile gözaltına alınan Korkut’un lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Korkut’un iş yerinde yapılan
aramalarda sahte diplomalar ile profesörlük ve doçentlik unvan belgeleri
ele geçirildi. Korkut, 22 Şubat 2018’de
çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karara
Bursa Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti,
Korkut bu kez tutuklandı.
Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından
dava açılan ve 33 kişinin şikâyetçi

33 kişiyi dolandırana 55 yıl hapis;
84 milyonu dolandırıp saraylarda manda yoğurdu, Medine hurması,
incik kebabı, ejder meyvesi yiyip milyar dolarlık uçak filolarıyla,
zırhlı Mercedesleriyle devran sürene hiçbir şey yok!
olduğu Emre Nuri Korkut, duruşmada
savunma yaptı. Korkut, şunları anlattı:
“Bana gelen kişilerin öncelikle sordukları ‘Düzelecek miyim’ sorusuydu.
Gelen kişileri en az 1 hafta süreyle ücretsiz deneme sürecine alıyorum. Bu
süreçte her şeyi şeffaf şekilde ödedikleri rakama kadar öğrenerek çalışıyorlar. Herhangi bir senet veya sözleşme
yoktur. Ödeme yapmama şansları her
zaman vardır.”
Savunmanın ardından mahkeme
heyeti, Korkut’u her bir mağdur için 1
yıl 8 ay hapis cezası vererek, toplam 55
yıla mahkûm etti.
Sanık avukatı Konuralp Yeşil, ‘resmi belgede sahtecilik ve basit dolandırıcılık’ suçlarının uzlaştırma kapsamında kaldığını belirterek kararı Bursa
İstinaf Mahkemesi’ne götürdü. 8’inci
Ceza Dairesi de suçun uzlaştırma kapsamında kaldığını bildirerek, Korkut’u
tahliye ederek yurt dışı yasağı koydu.
Korkut, Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmaya
başladı. Son duruşmada tutuksuz sanık
Korkut ile taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada söz alan Korkut, “Kimseye profesör olduğumu söylemedim,
ayrıca bu iş için de profesörlük gerekmez. Herkesin de parasını ödedim,
pişmanım” dedi. Korkut’un avukatı
Konuralp Yeşil de müvekkilinin suçunun basit dolandırıcılığa girdiğini
ve uzlaşmaya tabi olduğunu söyledi. Müşteki Erdal Beşer ise parasının
bankaya yatırıldığını ancak almadığını
söyleyerek, sanıktan şikâyetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, eksiklerin
tamamlanması için duruşmayı erteledi.
(DHA) (https://t24.com.tr/haber/sahte-profesor-isim-profesorluk-gerektirmez,1024935)
***
Gördüğümüz gibi dolandırıcı Emre

Manda yoğurdunu bulan var
bulamayan var

G

eçtiğimiz günlerde AKP Genel
Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Tokat
ziyaretinde her akşam manda yoğurdu
yediğini söylemesiyle manda yoğurdu
gündeme oturdu.
Bakın ne demiş Erdoğan:
“Her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten
kalitedir çok iyidir. Onun içine Medine hurması doğrarım, 3 tane veya
5 tane. Ona çay kaşığı biraz kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi
atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer
yatarım, şifa. Bakraç içinde geliyor.”
Bakraçla her gün yoğurdu gönderen de Ankara Mamak Belediye Başkanıymış, kendine iş edinmişse demek.
Zat-ı muhterem’in eşi “porsiyonları küçültelim” çağrısı yapıyordu
yoksul emekçi halkımıza. Ancak kendileri porsiyonları küçültmek yerine
her gün bir bakraç manda yoğurdu yiyorlar.
Tabiî bu evlere şenlik tarif üzerine
çiftçilerden ve farklı kesimlerden tepkiler geldi. Tayyip Erdoğan bu tepkilere de cevap yetiştirdi, bakın ne diyor:
“Sanki Türkiye manda fakiri
bir ülke. Anadolu’da benim insanım istediği marketten, istediği gibi
her türlü yoğurdu bulabiliyor mu?
Manda yoğurdunu da buluyor, koyun yoğurdunu da buluyor, keçi yoğurdunu da buluyor. Kaldı ki zaten

evinde kendisi yapıyor. Onunla da
kalmıyor, ondan her tür tereyağını
da üretiyor. Benim Anadolu’daki
çiftçim, köylüm her türlü hayvanın
sütünün türevini peyniriyle, yoğurduyla, tereyağıyla kendi evinde
üretiyor. Durum böyleyken diyor ki
bal demişim. Tamam da, orada benim karşımda kimler var? Tokat’ın
arıcıları var. Bunlar bal işi yapıyor.
Benim söylediğim ne? Bir çay kaşığı
kestane balından bahsediyorum. Bir
şeyden daha bahsediyorum. Yulaf
diyorum. Anadolu’da yulafın olmadığı çiftçim mi var? Hepsinin evinde
var. Bunu da orada karşımdaki çiftçilerle konuşuyorum ve çiftçilerin
hepsinde de tabi bir mutluluk. Niye?
Onun sofrasındakini paylaşıyorsun”
Şimdi bu sözlere gülsek mi ağlasak
mı derken, kendiliğinden bir gülme geliyor. Halk ozanımız Yusuf Hayaloğlu’nun yazdığı ve Ahmet Kaya’nın da
pek güzel seslendirdiği Başım Belada
şiirinde dediği gibi, “Nerden baksan
tutarsızlık…”
Türkiye manda fakiri bir ülke mi?
Evet!
Uzmanlar, Türkiye’de sulak alanların daralması, derelerin ve göletlerin
HES (Hidro Elektrik Santral) projeleri
yüzünden kurutulmasıyla manda yetiştiriciliğine büyük darbe vurulduğunu
söylüyor. Türkiye Damızlık Manda

Nuri Korkut; “işim profesörlük gerektirmez. Kimseye de ben profesörüm
demedim.”, diyor…
Hâlbuki Kaçak Saray’da mukim
Tayyip nam Hafiz’ın sahip olduğunu-taşıdığını iddia ettiği sıfat veya
kimlik “Yüksekokul mezunu olmayı” gerektirir. Hem de Anayasa’nın
101’inci maddesinin emredici bir hükmü olarak… Yüksekokul diplomasına
sahip olmayan biri kesinlikle Cumhur-

başkanı olamaz… Hatta adaylık için
dahi başvuruda bulunamaz YSK’ye…
Ve bir de sokağından bile geçmediği; “Eyüp Lisesiyle Marmara Üniversitesi mezunuyum. Ben ekonomistim”,
diyor…
Bursalı Sahte Profesör toru topu 33
kişiyi dolandırıp cüzi miktarda paralarını çarpmıştır…
Kaçak Saraylı dolandırıcı ise 84
milyon insanımızı dolandırıp trilyonlarca paramızı çarpmıştır.
Ege’de, bazıları İstanbul Büyükada’nın üç-beş misli büyüklüğüne sahip
20 Ada’mızı ve iki kayalığımızı, ABD
ve AB’li efendilerinin emri üzerine,
Yunanistan’a elleriyle teslim etmiştir,
peşkeş çekmiştir. Yani Vatan Satıcılığı
suçu da işlemiştir…
Cumhuriyet’in tüm kazanımlarını,
kamu kurumlarını komisyon karşılığında yerli-yabancı Parababalarına
yok fiyatına satmıştır…
Özetçe Kuvayimilliye’nin Zaferi
üzerine inşa edilmiş Laik Cumhuriyet’i
yıkıp bir enkaz yığınına çevirmiş, onun
yerine Merkez Üssü Kaçak Saray olan

Ortaçağcı bir Din Devleti kurmuştur.
Tüm yandaşlarını paraya boğmuş,
onların bir bölümünü kanunsuz kamu
ihaleleriyle dolar milyoneri, milyarderi yapmış, bürokrat olanlarınıysa üçer,
beşer, onar ve hatta kırkar maaşla devlet kurumlarına yönetici yapmıştır. Bu
akıl almaz yolsuzluk, hırsızlık, kanunsuzluk iktidarı, halkımızı kuru ekmeğe, kuru soğana muhtaç hale getirmiştir. Velhasıl adaleti, ahlâkı, utanmayı
arlanmayı yok etmiştir bu Kaçak Saray
Dinci İktidarı.
Nehirlerimizi, göllerimizi, dağlarımızı, ormanlarımızı, zeytinliklerimizi
talan edip çöle çevirmiştir…
Halkımız, işsizlik ve pahalılık cehenneminde yanar kavrulur duruma
düşürülmüştür.
Bu Kaçak Saray Kanunsuzlar İktidarının, bu çıkar amaçlı bir suç örgütünden başka hiçbir şey olmayan
AKP’gillerin kötülükleri ve suçları
saymakla bitmez…
Vatanımızın ve Halkımızın bu
Amerikan yapımı suç örgütünün elinden kurtarılması biz Gerçek Devrimcilerin, Vatanseverlerin, Halkseverlerin
en öncelikli sorunudur…
Bursalı Sahte Profesör, bunlarla kıyaslandığında melek gibi kalır…
O, “resmi evrakta sahtecilik” ve
“niteliksiz dolandırıcılık” yapmıştır
yalnızca ve 33 kişiye kötülük etmiş
onu da özür dileyerek telafi etmiştir.
Tayyip Nam Hafız ise, “Resmi
Evrakta Sahtecilik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” yapmış tüm Türkiye Halkına kötülük etmiştir. Vatan Satıcılığı
yapmıştır. Yedi-yirmi dört çalışan bir
suç makinesi olarak durmadan hırsızlık, yolsuzluk, vurgun, talan-yağma
üreten, hem de yirmi yıldan beri, bir
kötülükler iktidarıdır, bu AKP’giller…
Kaçak Saraylı Hafız’ın; “BOP Eşbaşkanı olduğunu ve Tayyipgiller’in
Amerika tarafından iktidara getirildi-

Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Sekreteri Hadi Kayhan, Türkiye’de
manda sayısının son 15 yılda 1 milyondan 100 binlere kadar düştüğünü belirtiyor.
Manda yoğurdunun bir kilogramı
110 TL civarında. Bir bakraç yoğurdun
kaç para ettiğini varın siz düşünün…
Anadolu’da halkımız marketlerde
manda yoğurdunu ne kadar buluyordur, bilemiyoruz ama bulup da alabiliyor mudur?

Her türlü hayvanın sütünden her tür
yoğurt ve tereyağ üreten o çok “mutlu” çiftçilerimizin-köylülerimizin içler
acısı durumlarına defalarca değindik
yazılarımızda. Fahiş oranlarda artan
gıda fiyatlarının sebebinin ülkemizin
tarımsal girdilerde neredeyse yüzde 90
oranında ithalata bağımlı olmasından
kaynaklandığını istatistiksel verilerle
ortaya koyduk.
Yani ne üretici çiftçi ne de tüketici
mutlu değil. Çok mutsuz. Çünkü çift-

ğini” yani bunların ABD yapımı olduğunu, bu kriminal örgütün en kallavi
elemanlarından Şems Ethem, iki gün
önce çok açık bir ifadeyle bir kere daha
ortaya koymuştur…
Kaçak Saray’ında sık sık yandaşlarına kuş sütü eksik ziyafetler veren
bu Dolandırıcılar ve Sahtekârlar Kralı,
bu Hırsızlar İmparatorluğunun gözü
doymaz ve “Ölümsüzlük Yanılgısı”
içindeki Reis’i, bayat ucuz ekmek ve
yağ kuyruklarında çile dolduran, yaşamaktan bezdirdikleri halkımızla;
“Manda Yoğurduyla Medine Hurması, Kestane Balı ve Yulaf Ezmesi”
yemeden yatmam ben, siz de öyle yapın! Şifa!”, diye öğütler vererek dalga
geçmektedir…
Defalarca belirttiğimiz gibi böylelerini ancak toprak ıslah eder… Gözlerini de tabiî toprak doyurur…
Sahte Profesör haberini okuyunca
sevindik.
Demek ki dedik, Bursa’da Resmi
Evrakta Sahtecilik yapanları ve Dolandırıcıları kovuşturup, soruşturup,
yargılayıp mahkûm eden Mahkemeler
varmış…
TCK’de bu sahteciliklerin ve dolandırıcılıkların,
cezalandırılmasını
öngören maddeler olduğunu bilen ve
onlara göre işlem yapan Savcılar, Yargıçlar varmış…
Biz, Ankara ve İstanbul’da böyle suçların kallavisini işleyen Tayyip
Hafız için defalarca Suç Duyurusunda
bulunduk fakat hiçbir Savcıyı harekete
geçiremedik. Sorumluluğunun gereğini yapmak için eyleme geçiremedik…
Şimdi acaba diyorum, Bursa’daki
Savcılara başvursak bir kere de, sonuç
alır mıyız?.. Bu Savcı kardeşler; “Yahu
Sahte Profesörün suçu, Tayyipgiller’in
suçlarıyla kıyaslandığında Devede
tüy kalır. Bunun hakkında da harekete geçmezsek, kendimize bırakalım
hukukçuluğu, insanız diyebilir miyiz?
Eşimizin, çocuklarımızın yüzüne nasıl
bakarız, bu canalıcı öneme sahip görevimizi yapmazsak.” derler mi?
Hukukçu Yoldaşlarımız bir kafa
yorsunlar bu işe lütfen!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
03.04.20222
ruklar oluştuğunu, bu zammın kaçınılmaz hale geldiğini söylüyor.
AKP’giller avanesinin başka bir
ferdi de piyasaya göre biraz daha ucuz
et alabilmek için kuyruk oluşturan insanlarımızı nasıl hiç önemsemediğini
gösteriyor bu sözleriyle. Kuyrukları
önlemek için et fiyatlarını ülke genelinde düşürmenin yollarını arayacak
yerde et fiyatlarına zam yapıyor. Halk
düşmanı bunlar.
Et fiyatları artınca da ithalata başvuruyorlar. Uruguay’dan hayvan getirmeye çalışıyorlar. İthal ete verilecek
paralarla üreticiyi desteklemek yerine
paramız yurt dışına akıtılıyor.
Çiftçilerimiz ağır girdi maliyetlerinin altında ezilirken, geçinemeyip üretimden çekilirken; Emekçi Halkımız
da ateş pahası gıda fiyatlarının altında
eziliyor. Beslenemiyor. Geleceğimiz
olan çocuklarımız sağlıklı beslenmeye

Hayır. Kilogramı 110 TL olan yoğurttan her gün bir kg alsa haftada 770
TL, ayda 3080 TL ediyor ki, bu da Asgari Ücretin (4 bin 250 TL’nin) yüzde
70’ine denk geliyor. Yani güzel Anadolu’muzda her gün bir bakraç değil, bir
kilogramcık manda yoğurdu yiyeyim,
pek de şifalıymış, diyen her emekçi
aile Asgari Ücretin yüzde 70’ini yoğurda verecek. Kalanını da artık hurma
ya da yulaf arasında pay edecek. Yine
bir gülme geldi değil mi…

çi artan maliyetlerin altında eziliyor,
üretemez hale gelmiş durumda. Ahırındaki süt ineklerini kesime yolluyor,
tarımdan ve hayvancılıktan çekiliyor.
Tüketici güvenli ve yeterli gıdaya
ulaşamıyor.
Et ve Süt Kurumu bile bir seferde
kırmızı ete yüzde 48 zam yaptı.
Neden?
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, piyasadan yüzde 66
daha ucuza et sattıkları için uzun kuy-

ulaşamıyor. Bedensel ve zihinsel gelişimleri olumsuz etkileniyor.
İçinde yaşadığımız Parababaları
düzeninde hem çiftçi ve hem de tüketici kaybediyor. Üstelik bu Parababaları
düzeninde, başta AKP’giller gibi gelmiş
geçmiş en halk düşmanı, vatan ve millet düşmanı bir iktidar olunca; sömürünün ve zulmün dozu kat be kat fazla
oluyor.q
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eğerli okurlar, değerli öğretmenlerimiz;
Gazetemiz Kurtuluş Yolu’nun 03.
02. 2022 tarihli 168. Sayısında yayımlanan yazımda, okurun bir metni
anlamlandırma sürecinde metinle ilgili çıkarımlar yapabilmesinin önemine değinmiştim. Öğrencilerimizin
okuduklarını anlayabilen yetkin birer okuyucu olabilmeleri için geriye
dönük çıkarım yapabilme becerisine
sahip olmalarının gerekliliğini ortaya
koymuştum. Nitelikli bir okuduğunu
anlama öğretimi sürecinin, farklı düzeylerdeki öğrenenlere çıkarım yapma
stratejilerinin doğrudan öğretimini başarması gereğine de vurgu yaptıktan
sonra, “Çıkarım yapmayı öğrencilerimize nasıl öğreteceğiz?” sorusunun
yanıtı gelecek yazımızın konusu olsun
demiştim. Ancak, 169. Sayıda 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili
yazı öncelik taşıyınca, sorunun yanıtı
bu sayının konusu oldu.

Değerli Öğretmenlerimiz; hiç unutmayalım:
Sınıflarımız bizimdir”(II)
Etkinlik 2
Aşağıdaki fotoğrafı dikkatle inceledikten sonra gözlemlerinizi ve gözlemlere dayalı çıkarımlarınızı yazınız.

dinleyin.”
Öğretmenin sesli düşünme yöntemi ile model işlemleme yaparak çıkarıma ulaşma çalışması yapması:

Çıkarım çizelgeleri
kullanma
Etkinlik 4
Aşağıdaki tablo verilir ve tablo ile
ilgili örnek sınıfta öğretmen tarafından
öğrencilerle birlikte yapılır.

Soru

Metin
diyor ki

açık biçimde görüleceği üzere, çıkarım yapma süreci somut gözlemlere ve
kanıtlara dayalı olarak gerçekleşiyor.
Yani öğrencilerimize çıkarım yapmayı
öğretebilmenin ilk basamağı verileni
nesnel olarak görmelerini, gözlemlemelerini, kanıt elde etmelerini sağla-

Ben
diyorum ki

Soruyu oku Metinden
Metinden gelen
gelen bilgiler bilgilere ilişkin
neler?
benim bildiklerim/ önbilgilerim
neler?
Soru

Gözlemlerim
---------------------------------

Çıkarımlarım
---------------------------------------

Değerli okurlarımız,
Her düzeydeki öğrencilerimize çıkarımların doğrudan öğretiminde kullanabileceğimiz etkinlik ve materyal
yelpazesi oldukça geniş. Ben bu yazıda özellikle de küçük yaş gruplarından
başlayarak kullanabileceklerimizi, örnek olması bakımından bir seçki yaparak sizlerle paylaşacağım. Bu yazı her
ne kadar temel olarak öğretmenlerimize sesleniyor görünse de dileğim her
okurumuzun, her anne-babanın kendi
durumuna ve gereksinimlerine yönelik
olarak yazıdan bir pay çıkarmasıdır.
Çıkarım öğretiminde görsellerden
yararlanma:
Özellikle küçük yaş gruplarıyla çalışırken, görseller ve kısa açıklamalar
kullanmak öğrenme-öğretme sürecini
kolaylaştıracaktır. Örneğin:

Yukarıda örneklendirdiğimiz gibi
görsellerden yola çıkarak yapılacak
çalışmalar, metinlerle yapılacak çalışmaları kolaylaştıracaktır. Kullanılacak
metin düzeylerini öğretmenlerimiz,
öğrencilerin sınıf düzeylerine göre belirleyebilirler. Burada kullandığımız
görseller, baskıda gazetemizin olanakları çerçevesinde siyah beyaz olarak
basılacaktır büyük bir olasılıkla. O nedenle gözlemlerim sütununda renklerin kullanabildiği gözlem tümcelerine
ve bunlara bağlı olarak yapılabilecek
çıkarım tümcelerine yer verilmemiştir. Öğretmenlerimizin sınıflarında çok
çeşitli görsel kullanabilme olanakları
olduğuna göre, görseller ile yapılacak
etkinlikler daha da zenginleşecektir.

Etkinlik 1
(Öğretmen öğrencilere aşağıdaki
açıklamayı yapar)
“Çıkarımlar, yaptığımız gözlemlere dayalı açıklamalarımızdır.
Peki gözlem nedir?
Gözlem, beş duyu organımızı (görme, işitme, koklama, dokunma, tatma)
kullanarak bilgi toplamaktır. Ne kadar çok ve çeşitli gözlem yaparsak o
kadar doğru açıklamalar yapabiliriz.
Bu gözlemler, bizim bilgi dağarcığımızı oluşturur. Yeni gözlemler yaptıkça
açıklamalarımız değişebilir, yani yeni
çıkarımlar yapabiliriz. Çıkarım yapmak için daha önce yaptığımız gözlemlere dayalı bilgilerimizi-önbilgilerimizi ve yeni yaptığımız gözlemler yoluyla
topladığımız bilgileri ilişkilendirmek
gerekir.”
Haydi gözlem ve çıkarım yapalım:
Fotoğrafı dikkatle inceledikten sonra,
size verilen tümceleri okuyun ve tümcedeki ifadenin gözlem mi yoksa çıkarım mı olduğuna karar verin. Yanıtınızı
daire içine alın.

Metinlerle yapılacak çalışmalarda
öğretmen, metni nasıl işlemlediğini ve
çıkarıma nasıl ulaştığını sınıfta sesli
düşünme yöntemiyle model oluşturmak üzere sesletebilir. Öğretmenin
sesli düşünme yöntemi ile model işlemleme yapmak için kullanacağı
okuma metni aşağıdadır. Söz konusu
metin öğrencilere de verilecektir.

Sesli düşünme yöntemi ile
model oluşturma

Etkinlik 3
(Öğretmen öğrencilere aşağıda verilen açıklamayı yapar)
“Metin yazarları, okuyucularına
her zaman her şeyi doğrudan, sözcüklere dökerek anlatmazlar. İma ederler.
Okurlar da yazarın açıkça belirtmediği yani ima ettiğini metinden gelen
kanıtları kendi bildikleriyle bütünleştirerek açıklamaya yani çıkarım
yapmaya çalışırlar. Doğru çıkarımlar
yaptığımız zaman metni kavramış oluruz. Okuyacağımız metinde de böyle
bir durum söz konusudur. Şimdi ben bu
metni sesli düşünme yoluyla okuyup,
anlamaya çalışacağım. Beni dikkatle

Fotoğrafta yan yana oturan iki küçük çocuk var.
Her iki çocuğun üzerinde de atlet ve şort var.
Fotoğrafın çekildiği mevsim yaz.
Solda oturan çocuk,
kolunu sağda oturan çocuğun omzuna atmış.
Çiçekli atlet giyen çocuk gülümsüyor.
Çocuklar birlikte olmaktan mutlular.

Gözlem
Gözlem
Gözlem

Çıkarım
Çıkarım
Çıkarım

Gözlem
Gözlem
Gözlem

Çıkarım
Çıkarım
Çıkarım

Özler öğretmen o gün sınıfa girdiğinde yüzü kıpkırmızıydı. Elleri tir
tir titremekteydi. Gözleri ateş saçıyordu. Konuşmaya başladığında sesi,
bütün öğrencilerin kulaklarını tırmalayacak kadar tiz bir tonda çıktı.
Soru: Yukarıda verilen metni okuduktan sonra Özler öğretmenin duygu durumunu söyleyiniz.
“Benden Özler öğretmenin duygu
durumunu belirlemem isteniyor. Duygu durumları neşeli, kızgın, korkmuş,
mutlu, vb. Ama metinde bu kavramlar
doğrudan yer almıyor. Benim metinde verilenlere dayalı olarak metinde
doğrudan verilmeyeni bulmam yani
bir çıkarım yapmam gerekiyor. Bunun
için metni dikkatle okuyarak metinden
gelen bilgileri, kanıtları değerlendireyim. Bu bilgileri değerlendirirken daha
önce bildiklerimle olan ilişkilerini de
bulmaya çalışayım.
Metinden gelen bilgi: Özler Öğretmen o gün sınıfa girdiğinde yüzü kıpkırmızıydı. Benim bununla ilgili olarak
önbilgilerim: İnsanın yüzü ne zaman
kıpkırmızı olur?
Utandığında, hastalandığında, heyecanlandığında, sıkıldığında, sıcak
havalarda, kızıp-sinirlendiğinde.
Bunlardan hangisi duygu durumu?
Utanmak, sıkılmak, kızgın olmak,
sinirlenmek, heyecanlanmak.
Ama bunlardan hangisi?
Metne devam edeyim. Elleri tir tir
titremekteydi.
İnsanın elleri hangi duygu durumunda tir tir titrer?
Heyecanlandığında, kızıp/sinirlendiğinde.
Ama heyecanlanmak ve kızıp/
sinirlenmek farklı duygu durumları.
Acaba hangisi?
Metinden gelen bilgileri değerlendirmeye devam edeyim. Gözleri ateş
saçıyordu. Bu bir deyim. Geçen hafta
Türkçe dersimizde öğrenmiştik. Neydi
anlamı?
Çok kızgın, sinirli olmaktı.
Tamam daha önceki metin tümcelerinden gelenlerin hepsinin ortak
olduğu duygu durumu sinirli-kızgın
olmak. Son tümceyi de okuyayım: Konuşmaya başladığında sesi bütün öğrencilerin kulaklarını tırmalayacak
kadar tiz bir tonda çıktı.
İnsanın sesi ne zaman kulakları çok
tırmalayacak kadar tiz bir tonda çıkar?
Çok sinirli-kızgın olduğunda.
Metinde doğrudan verilmeyen
duygu durumu sinirli-kızgın olacak.
Özler öğretmen çok sinirli/kızgınmış
o gün. Metinde açıkça verilmeyen bu
bilgiye metinden gelen kanıtları önbilgilerimle birleştirerek ulaştım. Yani
çıkarım yaptım.”
Bu model işlemlemenin ardından,
aynı işlemi öğrencilerin farklı metinler
aracılığı ile yapmaları istenir.

Metin
diyor ki
Ayşe ve
-Ev çok soğuktu ve
Ahmet o
Ayşe ile Ahmet çok
gece neden üşüyorlardı.
sıcacık
-Akşama babaları
uyudular? bir çuval odunla
eve geldi.
-Çocuklar o gece
sıcacık uyudular.
Ardından, öğrencilerden verilen
tabloları kendilerinin benzer biçimde
doldurmaları istenir.
(Öğrencilerden beklenen ön bilgiler ve çıkarım tabloda verilmiştir)

Çıkarım
Metinden gelen
bilgilerle benim bildiklerimi
birleştirerek soruya
verdiğim yanıt

Ben
diyorum ki
-Odun yanar.
-Yanan odun
ısıtır.
-Odunu evde
ısınmak için
sobada yakarız.

Çıkarım
Babaları
sobayı yaktığı için Ayşe
ve Ahmet o
gece sıcacık
uyudular.

maktan geçiyor. İkinci basamakta ise
bu verileri daha önce öğrendikleri ilgili
bilgilerle yani önbilgileri ile ilişkilendirme işlemleri geliyor. Bu anlamda,
okul ortamında ne kadar çok gözlem

Soru

Metin
diyor ki

Ben
diyorum ki

Çıkarım

Özge ve
Özgür eve
gelir gelmez
neden tüm
giysilerini
değiştirdiler?

-Özge ve Özgür
okuldan çıktıklarında çok şiddetli bir
yağmur yağmaya
başladı.
-Yanlarında şemsiyeleri yoktu.
-Eve gelir gelmez
hemen tüm giysilerini değiştirdiler.

-Şemsiye
bizi yağmurdan koruyan
araçtır.
-Şemsiyemiz yoksa
yağmurda
ıslanırız.

Şemsiyeleri
olmadığından
çok
ıslandıkları
için giysilerini
değiştirdiler.

Boşluk doldurma
Öğrenciler ikili gruplar oluştururlar. Metnin doğal akışı içinde yazarın
açıkça vermediği bilgiyi, metinden
gelen kanıtları ve gerekli önbilgileri
aralarında tartışarak bulurlar. Birlikte
karar verdikleri olası çıkarımları verilen boşluğa yazarlar.
Etkinlik 5
Aşağıda verilen metinleri dikkatle okuyunuz. Yazarın okura doğrudan
sözcüklere dökerek vermediği bilginin
ne olduğuna arkadaşınızla tartışarak
karar veriniz. Metinde (………) olarak
verilen boşluğa yazınız.
a. Hasan sokaktaki tekir kediyi yakalamaya
çalışıyordu.
b. Tekir kedi, ürktüğü için birden
gelen arabanın
önüne atladı.
c. …………..
d. Hasan ağlamaya başladı.
(Beklenen çıkarımlar: Araba kediye çarptı, Araba kediyi ezdi ve kedi
öldü, Kedi arabanın altında kaldı ve
yaralandı )
a. İpek okula geç kaldığını anlayınca hızla koşmaya başladı.
b. Yola atılmış muz kabuğunu görmedi ve üstüne bastı.
c…………
d. İpek bir anda kendini yerde buldu.
(Beklenen çıkarım: Muz kabuğu
kaygandır, üstüne basarsak düşeriz)
Değerli okurlar, yukarıda da değindiğimiz gibi, etkinlik örneklerini çoğaltmak mümkün ancak ben verdiğim
örneklerle sınırlandıracağım bu yazıyı.
Dikkat çekmek istediğim en önemli
nokta ise, verilen örneklerde de çok

yapmalarına deneyim yaşamalarına
olanak tanırsak, o kadar zengin önbilgi/dünya bilgisi edinmelerini sağlamış
oluruz. Ancak öğrencilerimize, daha
önce bildikleri pek çok şey içinden,
yani zihinlerinde var olan bilgi yapılarından hangilerinin o anda elde ettikleri veri ya da yaptıkları gözlem ile
ilgili olduğunu belirleyebilmelerinin
yollarını da öğretiyor çıkarım yapmayı
öğretme süreci. Dolayısıyla, çıkarım
yapmayı öğretme süreci bir yandan
öğrencilerimizin verilen bir metni
doğru anlamlandırabilme becerilerini
geliştirirken, bir yandan da onlara bir
düşünme yöntemini, bilimsel düşünme
yöntemini öğretiyor.
İşte o nedenle bir kez daha yinelemek istiyorum: Bizler, Laik Bilimsel
Demokratik eğitimi savunan ilerici,
demokrat, devrimci öğretmenler, Çocuklarımızın AKP’giller’in Ortaçağcı
öğretim programlarına mahkûm olmasına, bu Ortaçağcı-gerici gidişin çocuklarımızı hülooğcular, müritler, düşünemez kullar haline getirmesine asla
izin vermeyelim. Bizim için vazgeçilmez olan bilim silahını sınıflarımızda
ustaca kullanmanın yollarını açalım.
Hiç unutmayalım değerli öğretmenlerim, tüm bu olumsuz gidişe karşın öğrencilerimizin gözlerimizin içine
baktığı sınıflar bizimdir. Mücadelemizi
sınıflarımızda laik ve bilimsel eğitimin
araçlarını kullanarak verelim. Yetmez,
devrimci sınıf sendikacılığını mihver
edinerek verelim bu mücadeleyi! Yetmez, gerçek anlamda Laik ve Bilimsel
eğitimi kuracak iktidar için, Demokratik Halk İktidarı için verelim bu mücadeleyi!q
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Katil ABD’nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın,
işbirlikçilere emir vermek üzere ülkemiz topraklarını kirletmesini
İstanbul ve Ankara’da protesto ettik
İstanbul
Başhaydut ABD,
kendi çıkarları için
masum halkların kanını
akıtmaya devam ediyor
İnsan Soyunun Başdüşmanı
ABD’nin Temsilcileri,
ülkemizden defolun!
Dünya halklarının başdüşmanı ABD
Emperyalizminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekâtına ilişkin
yeni emirler dikte etmek üzere 4-11 Mart
tarihlerinde Türkiye, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır’ı ziyaret ediyor.
Katil ABD’nin temsilcisi dünden beri
ülkemizde.
Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl
Örgütü olarak insanlığın başdüşmanı, eli
kanlı, çocuk katili emperyalist ABD yetkililerinin ülkemize gelmesini her zaman
olduğu gibi bir kez daha protesto ettik.
Protesto eylemimiz Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda gerçekleşti. Meydanda
toplanan Yoldaşlarımız ellerinde “Yankee Go Home” dövizleri ile bir kez
daha haykırdılar: “Katil ABD Karadeniz’den, Ortadoğu’dan ve Ülkemizden
Defol!”.
Basın açıklamamızda sık sık “Katil
ABD Katil NATO”, “Katil ABD Ülkemizden Defol”, “Katil NATO Bölgemizden Defol”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler
Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Kahrolsun
ABD-AB Emperyalizmi”, “Ne ABD ne
AB, Tam Bağımsız Türkiye”, “Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız”, “Katil
Sherman, Ülkemizden Defol”, “Davamız
Halkların Kurtuluş Davasıdır”, “Halkız,
Haklıyız, Yeneceğiz” sloganları atıldı.
Eylemimizde basın açıklamamızı İstanbul İl Yöneticimiz Av. Doğan Çıngı
yaptı. Yoldaşımızın yaptığı açıklama Beşiktaş Halkı tarafından ilgiyle karşılandı.
***

Ankara

ABD Büyükelçiliği önünde
haykırdık:
Katil ABD Ülkemizden defol!
İnsan soyunun en büyük düşmanlarına karşı mücadele etmek Devrimciliğimizin en başta gelen görevlerinden. Devrimciliğimizin olmazsa olmazı. Onları
yerli satılmışlarıyla ülkemizden kovana,
Tarihin çöplüğüne gönderinceye kadar

mücadeleyi bırakmayacağız.
Katil ABD Emperyalizminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ı
da Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde
protesto ettik. Basın Açıklamasını Ankara İl Başkanımız Av. Sait Kıran Yoldaş
yaptı. Dövizlerimizle, pankartımızla,
sloganlarımızla, bayraklarımızla “Katil
ABD, Ülkemizden Defol”, “Katil NATO,
Ülkemizden Defol”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”
dedik. Gün gelip devran dönünce halklara hesap vereceksiniz ey ABD Emperyalistleri ve yerli satılmışlar, dedik!
İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın ardından gelecek, nihai zaferimiz. Halkın
İktidarını kuracağız. Halkın İktidarı kurulduğunda, kanser düzenine son verilip,
insandan, hayvandan, ağaçtan, doğadan
kısacası tüm canlılardan yana bir düzen
kurulduğunda, insan soyunun en büyük
düşmanları artık bir daha dirliğimizi,
düzenimizi bozamayacaklar. O günleri
göreceğiz.
***
İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirdiğimiz basın açıklamalarında okunan metni aynen yayımlıyoruz:

Katil ABD’nin
Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy
Sherman,
Ülkemizden Defol!
Ey kanlı katil ABD’nin savaş kışkırtıcı temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı
Wendy Sherman;
Geçmişte nasıl kan, gözyaşı, acı getirdiyseniz insanlığa; bugünlerde de bunu
yapmak istiyorsunuz. Ortadoğu’yu nasıl
kan deryasına çevirdiyseniz şimdi de Karadeniz’i ve Avrupa’yı da savaş ateşinin
ortasına atmak için çabalıyorsunuz. Ve
bu kanlı planlarınızı gerçekleştirebilmek
için kukla hükümetlerinize emirler veri-

HKP’den:

AB-D Emperyalizminin temsilcileri ve piyonları
ülkemiz topraklarını kirletmeye devam ediyor

G

eçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri
Bakan
Yardımcısı
Wendy
Sherman geldi. Ardından da bizim
çakma
“başkomutan”
Gazze’ye
gidemeden, Katil ve Siyonist İsrail’in
Cumhurbaşkanı Herzog 09.03.2022
günü Türkiye’ye geldi, 21 pare top
atışıyla, devlet töreniyle karşılandı.
Bugün ise Yunanistan Başbakanı
Miçotakis ülkemize geliyor.
Arka arkaya gelen bu “ziyaret”lerin
tesadüf
olmadığı,
Rusya-Ukrayna
kriziyle ilgili olduğu çok açıktır.
Bir
süredir,
ABD
ve
AB
Emperyalistleri
tarafından
yüz
verilmeyen,
ciddiye
alınmayan
AKP’giller; geçmişte ettiği büyük lafları
yalayıp yutarak kuzeyimizdeki krizi
fırsata çevirme telaşı içindedir.
Tutar mı?
Tutmayacağı çok açık…
Batılı
Emperyalistlerin
ve
uşaklarının bu türden geliş gidişleri de
Karadeniz’deki krizden Türkiye eliyle
ne tür çıkarlar sağlayabiliriz, hesapları
yapmak içindir.
Ancak Ege Denizi’nde bazısı
İstanbul’daki Büyükada’nın üç katı
büyüklüğünde olan 20 Ada’mızın ve 2
Kayalığın 2004’den bu yana Yunanistan
tarafından işgal ve ilhakının devam
ettiği; silahlardan arındırılma koşuluyla
Yunanistan’a bırakılan adalara ve işgal
ettikleri 20 Ada’mıza asker, silah,
mühimmat yığıldığı, savaş tatbikatlarının
yapıldığı bir ortamda Yunanistan
Başbakanı Miçotakis’in Türkiye’ye gelişi
dikkatle incelenmelidir.
Batılı Emperyalistler sözde Rusya’nın
Ukrayna’yı işgal etmesini kınamaktalar
ve hatta Ukrayna’ya her türlü silah
yardımını yapmaktalar. Fakat ülkemizin
vatan toprakları 2004 yılından bu yana

Yunanistan tarafından işgal altında.
Yine uluslararası sözleşmelere göre
silahsızlandırılması öngörülen adalarda
namluları Türkiye’ye dönük olarak askeri
tatbikatlar yapılmakta.
Bu işgale karşı ülkemizde bizden
ve Milli Savunma Bakanlığı Eski Genel
Sekreteri Emekli Kurmay Albay Sayın
Ümit Yalım’dan başka kimsenin sesi
çıkmadığı gibi; “Yunanistan’ın bu
adalardaki egemenliği sorgulanamaz.
Türkiye buna saygı duymalı, provokatif
ifade ve eylemlerden kaçınmalı” diyen
AB Sözcüsü Peter Stano ve “Adaların
silahlandırılmasında
Türkiye’nin
söz hakkı yok” diyen Yunan Dışişleri
Bakanı Nikos Dendias da uluslararası
sözleşmelerin hukuki statüsünü hiçe
sayarak işgali ve ihlalleri savunmaktalar.
Bu işgal tek taraflı değildir,
AKP’giller’le yapılan kirli pazarlıklar
sonucunda gerçekleştirilmiştir.
Geçtiğimiz
günlerde
(10
Şubat 2022’de) Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu, Yunanistan’ın, “Lozan’da
Yunanistan’a bırakılan” Ege Adalarını
silahlandırdığını mektupla Birleşmiş
Milletler’e
iletti.
“Yunanistan’ın
adaları silahlandırdığını, birkaç asker
koyduğunu, bundan vazgeçilmezse
adaların egemenliğinin tartışılır hale
geleceğini” söyleyerek sözde Atina’yı
“uyardı”. Burada bir parantez açmakta
fayda var. Çavuşoğlu, “Söz konusu
adalar, Lozan ve Paris anlaşması ile
Yunanistan’a silahsızlandırma şartıyla
verilmiştir”, diyerek sadece “Lozan’da
Yunanistan’a
bırakılan”
adaların
silahlandırılmasından
söz
ediyor.
Lozan’da bize bırakılan 20 Ada’nın ve 2
Kayalığın Yunanistan tarafından işgal ve
ilhak edildiğini ise ağzına bile almıyor.
Neden?

yorsunuz.
İşte dün ve bugün ülkemizde bulunan
ABD Emperyalist Haydut Devletinin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman
da satılmış AKP iktidarına Rusya’nın
Ukrayna’ya yönelik askeri harekâtına
ilişkin yeni emirler dikte etmek üzere
kanlı ayaklarını topraklarımıza basmıştır.
Bildiğimiz gibi ABD Emperyalizmi
Ortadoğu’yu ve ülkemizi küçük devletçikler halinde bölmeyi, ülke sınırlarını
yeniden çizmeyi öngören BOP’u yani
Büyük Ortadoğu Projesi’ni yıllar önce
hayata geçirmeye başladı. Bu proje çerçevesinde yakın geçmişte Irak’ı, Libya’yı ve Suriye’yi kana buladı, buradaki
insanları yedisinden yetmişine, genç yaşlı, kadın, çocuk demeden katletti. ABDAB Emperyalistlerinin kanlı bir savaş
örgütü ve aygıtı olan NATO, halkların
kafasına acımasızca bombalar yağdırdı.
Ortadoğu’daki emperyalist saldırılarında kurban ettiği ülkeleri parçalara ayırdı
ve yıllar boyu toparlanamaz hale getirdi.
Özetçe; ABD-AB Emperyalist Çakalları
ve onların saldırgan, eli kanlı terör örgütü NATO, Baştan Ayağa bir Kötülükler
İmparatorluğu’dur. Onlar insanlık için en
büyük tehdittir.
İşte katil ABD’nin, dolayısıyla NATO’nun temsilcisi Wendy Sherman ülkemizi, o uğursuz bedeniyle dünden beri
kirletmektedir. Halkın Kurtuluş Partisi
olarak gittiği her yerde arkasında kan
izleri bırakan, ölüm meleğini de kendileriyle birlikte götüren ABD Emperyalizminin temsilcilerini protesto etmek bizim
en büyük görevlerimizden biridir.
ABD Emperyalizminin bu temsilcisi
niye bugün ülkemizdedir, niye yarın başka ülkelere de sözde geziler düzenleyecektir?
Bunun sebebi çok açıktır:
ABD Emperyalizminin temsilcisi, bu
kez Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik olarak başlattığı askeri harekât konusundaki emirleri kendileri ile işbirliği halinde
olan uşaklaşmış iktidarlara iletmek için
bu sözde gezileri yapmaktadır.
Başta da belirttiğimiz gibi ABD Emperyalizminin savaş aygıtı NATO, Doğu’ya doğru genişleme politikası çerçevesinde kendisinden olmayan her ülkeye
karşı savaş boruları çalmaktadır. Bunun
güncel örneği Ukrayna’dır. ABD Emperyalizmi ve NATO, Genişletilmiş Karadeniz Projesi çerçevesinde, yayılmacı
Çünkü vatan topraklarının bir
bölümünü
menfaat
karşılığında,
gönüllüce başka bir devletin egemenliğine
terk ederek vatana ihanet suçu işleyenler
bizzat AKP’giller’in kendileridir.
Devletin Dışişleri Bakanı, “adalara
birkaç asker koyulduğu”nu iddia ederek
sözde uyarılar yaptığını sanıyor. Ancak
bu söylemleriyle adalardaki 18 yıllık
işgal ve ilhakın boyutunu küçültüyor.
Oysa mevcut durum itibarıyla, Ege
Denizi’nin doğusundaki toplam 23
Ada’dan 22’si Yunanistan tarafından
silahlandırılmıştır. Adalara, toplam 2
Mekanize Tümen, 4 Mekanize Tugay,
16 Tabur-Alay konuşlandırılmış, 5
Havaalanı inşa edilmiş, yüzlerce tank,
zırhlı personel taşıyıcı, top ve binlerce
asker yerleştirilmiştir.

Dahası
Yunanistan’ın
Ege
adalarındaki askeri yığınağı bir Ordu
Komutanlığı seviyesinde olup Türkiye
için potansiyel bir tehdittir. Bu askeri
yığınağın savunma amaçlı değil taarruz
amaçlı olduğu çok açıktır.
Görüldüğü gibi, Çavuşoğlu’nun bu
boş teneke gürültüsünü ciddiye alan bile
yok.
Çavuşoğlu’nun 10 Şubat 2022’deki
yukarıdaki
açıklamalarının
hemen
sonrasında Yunan Savunma Bakan
Yardımcısı
Nikolaos
Hardalias,
(Çavuşoğlu’na
meydan
okuyarak);
“Bu adalar bizimdir, hiçbir şekilde
taviz vermeyeceğiz” diyerek, 10 Şubat
2022’de Bozbaba, Semadirek ve Limni
Adalarını, 11 Şubat 2022’de Midilli,

politikalar sonucunda Ukrayna’ya da el
atmaya çalışmış ancak bu sefer karşısında bir başka emperyalist devlet olan Rusya’yı bulmuştur. Sovyetler Birliği’nin
1991’de dağılmasının ardından adım
adım eski Sovyet ülkelerini NATO’ya ve
Avrupa Birliği’ne katan ve hem emperyalist Rusya’yı hem diğer Karadeniz ülkelerini çevreleyen ABD Emperyalistleri
bu sefer geri adım atmıştır. Rusya’nın,
ABD ve NATO’nun bu çevreleme politikasına karşı çıkarak Ukrayna’ya askeri harekât başlatmasının ardından ABD
Emperyalizmi, o zamana kadar kışkırttığı
Ukrayna’yı da bir çırpıda satıvermiştir.
Yanı başımızda bu olaylar yaşanırken
ülkemize kanlı ayakları ile basan ABD
Emperyalizminin ve NATO’nun temsilcisi Wendy Sherman şahsında tüm emperyalist haydutlara sesleniyoruz:
Belki şimdi söylediklerimizi duymazlıktan geleceksiniz ancak eninde
sonunda ABD Emperyalizmini de, ülkemizdeki işbirlikçilerini de önümüze katıp
kovaladığımız zaman bu sözlerimiz kulaklarınızda çınlayacaktır.
Temsilcisi olduğunuz ABD Emperyalizmi ve onun savaş aygıtı NATO, sizlerin de çok iyi bildiği gibi dünyanın en büyük baş belasıdır. Bu kanlı katilin hangi
suçlarını sayalım?
ABD Emperyalist Canavarları dünyada Atom Bombası silahı kullanacak kadar insanlıktan çıkmış tek devlettir. Hem
de sivil halkın yaşadığı şehirlere karşı,
Hiroşima ve Nagazaki’ye karşı. Bu iki
şehirde toplam 225 bin masum sivil insanı katletmişlerdir, bu atom silahlarıyla.
Yine temsilcisi olduğunuz ABD Emperyalizmi, otuz milyon Amerikan Yerlisini katlederek Soykırım Suçu işleyen
bir devlettir. Suçları saymakla bitmez
bu alçakların… Kore ve Vietnam’da da
üç milyon masum insanı katletmiştir
bu acımasız haydutlar. Hem de Napalm
Bombaları kullanarak insanlığa karşı suç
işlemişlerdir.
Bugün Ortadoğu halklarına kan kusturan Ortaçağcı gerici Taliban, El Kaide,
IŞİD, vb. örgütler hep ABD yetiştirmesidir, ürünüdür…
Bugün demokrasi naraları atan ABD
Emperyalizmi Afganistan’ı Taliban denen, koyun boğazlar gibi insan boğazlayan, kadınların evden çıkmasını yasaklayan Ortaçağcı canilere teslim edip gitmiştir. Hem de onlara 20 milyar dolarlık
silah bırakarak…
Şimdi soruyoruz:
ABD gibi katil bir devlet, NATO gibi
kanlı bir savaş örgütü dünyanın herhangi
bir yerine barış getirir mi?
Onların gittiği yerlerde halklar barış

içinde yaşayabilir mi?
Bu soruların cevabı tektir ve çok nettir. Hayır, ABD Emperyalizminden ve savaş örgütü NATO’dan dünyanın herhangi
bir bölgesine hayır gelmez, barış gelmez.
Ancak kan, gözyaşı, acı ve zulüm gelir.
Peki, dünyanın Başhaydudu ABD
Emperyalizminin temsilcisi başka ülkelerdeki uşaklarıyla iyi niyetli, barışçıl
şeyler görüşmek için dünyanın bir ucundan diğer ucuna gelir mi?
Bu sorunun cevabı da çok açıktır.
Hayır, asla gelmez. Ancak ve ancak insanlığa daha fazla acı çektirecek emirleri
işbirlikçilerine dikte etmek için gelir.
İşte biz bunun için bugün ABD Emperyalizminin temsilcisi Wendy Sherman’ı protesto ediyoruz. Ve topraklarımızdan defolup gitmesini söylüyoruz.
Bu vatanda yüzyıl önce de Mustafa
Kemal önderliğinde atalarımız o zamanın
en güçlü emperyalist haydutları olan İngiltere, Fransa, İtalya vb. devletlere karşı
elde silah savaşmıştı. Ve Antiemperyalist
Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı başarıyla sonuçlandırıp emperyalist canavarları bu topraklardan kovmuş, geldikleri gibi geri göndermişlerdi.
Ancak bu emperyalist çakallar, kapıdan kovulup bacadan girdiler ülkemize.
1950’den itibaren ne yazık Türkiye’yi
Türkiye yönetmemekte, ABD Emperyalizminin en çok yıldızı parlayan işbirlikçileri yönetmektedir.
Ancak her şeye rağmen ülkemizde
“Ya İstiklal Ya Ölüm” diyen, “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” diyen
Halkın Kurtuluş Partisi onurluca ve cesurca İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı zafere
ulaştırmak için savaşmaktadır. Yüzyıl
önce Birinci Kuvayimilliyeci Atalarımızın Emperyalist Yedi Düvel’e yaptıkları
gibi, biz de bugün ABD-AB Emperyalistlerini bu topraklardan, işbirlikçi iktidarıyla birlikte kovalayacağız, bir daha gelmemek üzere. Ve ülkemizde, bölgemizde, tüm dünyada savaşların olmayacağı,
insanın insanı sömürmeyeceği gerçekten
adil bir düzeni mutlaka kuracağız. Sosyalizmi tüm dünyaya egemen kılacağız.
Ve bu yolla tüm dünyada Gerçek Barışı
tesis edeceğiz. İşte o zaman Fidel Castro
Yoldaş’ın dediği gibi; “Tüm insanlık tek
bir aile gibi kardeşçe” yaşayacaktır.

İpsara, Sakız, Koyun adalarını, 12 Şubat
2022’de Nergizçik, Eşek, Bulamaç,
Kalolimnoz ve Keçi adalarını, 13 Şubat
2022’de İstanköy, Sömbeki ve Meis
Adalarını ziyaret ederek egemenlik
ve bayrak gösterisi yaptı, Türk Hava
Sahasını defalarca ihlal etti.
Bir “Kardeşlik Denizi” olması
gereken Ege Denizi’ni, “Yunan Denizi”
yapma peşindeler.
Ve AKP’giller’den aldıkları cesaretle
Ege Denizi’nde Türk Balıkçılara
yönelik zorbalıklar yapmaktadırlar.
Balıkçılarımıza ateş etme cesaretini,
onları
tutuklama
cesaretini
gösterebilmektedirler. Hatırlayacağımız
gibi yakın zamanda yine bir Türk Balıkçı
Teknesini taciz etmeye çalışan Yunan
Botuna bir balıkçımız kafa tutmuş,
gereken cevabı vermiş ve AKP’giller’in
yapmadığını-yapamadığını yapmıştır.
Başka bir anlatımla Yunanistan, Ege
Denizi’nde Sevr’i uygulamaktadır.
Peki, Türk Dışişleri Bakanlığı, Milli
Savunma
Bakanlığı,
Genelkurmay
Başkanlığı ve hatta Cumhurbaşkanlığı
koltuğunu işgal eden kişi tüm bunlara
karşı ne yaptı?
Kelimenin tam anlamıyla üç
maymunu oynadılar:
Görmedim, duymadım, bilmiyorum…
Yunanistan’ın adaları silahlandırması
Uluslararası Hukuka açıkça aykırıdır.
Zira 1923 Lozan Antlaşması’nın
12 ve 13. Maddeleri ile 1947 Paris
Antlaşması’nın 14. Maddesine göre bu
adalar gayri askeri statüdedir.
Bu anlaşmalara aykırı her davranış
uluslararası
hukukta
“mukabele-i
bilmisil” (misliyle mukabele) hakkı
verir. Ancak 20 yıldır ülkemizin iktidar
koltuklarını işgal edenler biraz daha
iktidarda kalabilmek uğruna bütün ulusal
çıkarlarımızı ayaklar altına almaktalar.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak
yıllardır yazıp çiziyoruz, suç duyuruları
yapıyoruz; Milli Savunma Bakanlığı
eski Genel Sekreteri Sayın Ümit Yalım

da yıllardır aynı şekilde Adalarımızın
işgaline dikkat çekiyor. Bizden başka
kimse bu ulusal sorunumuzu gündeme
almıyor. İktidardaki AKP de Meclisteki
muhalefet de aynı vurdumduymazlık
içindeler. Ve hatta AKP’giller; Avrupa
Birliği’nden müzakere tarihi alabilmek
uğruna bu adalarımızı Yunanistan’a
peşkeş çekmiştir.
Bir başka anlatımla TC Devleti
yetkilileri;
Yunanistan’ın
Ege
Denizi’ndeki Uluslararası Hukuka açıkça
aykırı saldırgan eylemleri karşısında,
askeri ya da diplomatik alanda ülkenin
ulusal çıkarlarını koruyucu bir politika
izlememekteler. AKP’giller’de böyle
bir yurtseverlik, halkseverlik yoktur. Bu
nedenle de açıkça vatan topraklarının
işgaline seyirci kalmaktalar, suç
işlemekteler.
İşte bu ortamda Pazar günü ülkemizi
ziyaret edecek Yunanistan Başbakanı’na,
uluslararası
anlaşmaları-sözleşmeleri
ihlal ederek Ege Denizi’ndeki işgal ve
ilhak ettikleri adalarımızı terk etmeleri
ve adaların silahlandırılmasına son
vermeleri gerektiğini söyleyebilmeleri
mümkün değildir.
Bu tavırsızlık, aynı zamanda vatana
ihanet suçunu oluşturmaktadır.
HKP
iktidarında,
Yunanistan
tarafından işgal ve ilhak edilen bütün
Adalarımız her ne surette olursa olsun
geri alınacaktır!
Uluslararası
AnlaşmalarlaSözleşmelerle
Ortak
Haklarımızın
olduğu adalarda ise haklarımıza sonuna
kadar sahip çıkılacaktır.
HKP önderliğinde kurulacak olan
Demokratik Halk İktidarında, kim
bu vatana ihanet suçuna bulaşmışsa
bu suçların hesabı da; bağımsız ve
tarafsız mahkemeler huzurunda tek tek
sorulacaktır.
Bunu kimse unutmasın!
12.03.2022

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
Katil ABD, Ülkemizden Defol!
Katil NATO, Ülkemizden defol!
Yankee Go Home!
5 Mart 2022

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

HKP Genel Merkezi
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Tayyip Diktatörlüğü Tarımı da bitirdi!
Baştarafı sayfa 20’de
Tayyip iktidarı bu komutlara bire bir
uydu. Sonuçta, tarımsal üretimde kendi
kendine yeten ülkemiz, bırakalım buğdayı, ayçiçek yağını, eti, samanı bile ithal
eder oldu.
Pandemi ve Ukrayna-Rusya Savaşı,
tarımın ne kadar önemli olduğunu kanıtladı. Türkiye’nin üretim gücü AKP
tarafından bitirildiğinden ve hazine de
tamtakır kaldığından, Türkiye savaşan
ülkelerin, Ukrayna ve Rusya’nın bile gerisine düştü. Tayyip, Putin’den ayçiçek
yağı dilenmek zorunda kaldı.
Kapitalist üretimde genel olarak sanayileştikçe tarım ürünlerinin fiyatları
geriler. Ama öte yandan üretim maliyetleri artar. Toprak rantı da bu durumu
pekiştirir. Adil bir toprak bölüşümünün
olmayışı köylü yığınlarını zora sokar.
Sanayi girdileri (gübre, mazot, tarım
ilaçları) fiyatlarında artış ve toprak rantı
tarımsal ürünlerin üretim maliyetlerini
artırır. Durum hayvancılık için de aynıdır.
AKP iktidarının tarımı bitirmede kullandığı bir silahı da ithalat yaparak çarkı çevirmesidir. Çiftçiden ucuza almaya
çabalar, dışarıdan ise daha yüksek fiyatla
ithalat yapar. Bu durum üreticinin üretim
gücünü kırar. Aslında dışarıdan da ucuza alır ama pahalı göstererek vurgununu vurur. Çifte vurgun! Tefeci-Bezirgân
Sermaye bu işleri iyi bilir, becerir.
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO)
yeni yayımlanan raporu bu gerçeği açığa
vuruyor. Sözcü Gazetesi’nde yayımlanan
habere göre, TMO 16 yıl önce ürünleri
Türkiye üretmenlerinden alırken, şimdi
ithalat ön planda:
“2006-2020 yıllarını kapsayan faaliyet raporlarındaki verilere göre
TMO, 2006 yılında tarımsal ürün
alımlarının yüzde 99.9’unu yurtiçindeki çiftçiden yapıyordu. Ancak 2020
yılına gelindiğinde durum tersine döndü, TMO’nun çiftçiden aldığı ürün
oranı yüzde 19’a düştü. Buna karşılık
2006’da yüzde 0.1 olan ithal tarımsal
ürün alımı 2020’de yüzde 81’e fırladı.
TMO, 2005 yılında çiftçiden 4.3 milyon ton, 2006 yılında da 1.2 milyon ton
buğday aldı. Ancak 2020’de çiftçiden
aldığı buğday 384 bin tona kadar düştü. Buna karşılık TMO’nun 2020’de
ithal ettiği buğday miktarı iç alımın
yaklaşık 10 katına ulaşarak 3.7 milyon
tona çıktı. Bu seyir arpa dahil birçok
üründe yaşandı.” (Sözcü Gazatesi, 2
Nisan 2022)
HKP’den:

İşte bütün bunlar, ülkede tarımın cazibesini yitirmesiyle sonuçlanır. Köyden
kente göçün başlıca nedenlerinden birisi
budur.
Sanayileşmiş kapitalist ülkeler, burjuva devrimleri sırasında toprak sorununu büyük ölçüde hallettiklerinden,
tarımdaki bu gerileme geri ülkelerdeki
kadar acı yaşanmaz. Zaten emperyalist
kapitalist devlet tarımın stratejik önemini de bildiğinden tarıma önem verir, girdi
fiyatlarının çiftçiye daha ucuz verilmesini sağlar, ürün fiyatlarını da yüksek tutmaya çalışır, sübvanse eder. Ama buna
rağmen emperyalist kapitalist ülkelerde
bile çiftçi huzurlu değildir. Zaman zaman çiftçi gösterileri, direnişleri olur.
Geri ülkelerde ise toprak devrimi
yapılamadığından, derebeyliğe dayanan
üretim ilişkileri, toprak ağalığı ve Tefeci-Bezirgân Sermaye köylüyü bitirir.
Bu sistem tarafından köylü için kırk
katır mı, kırk satır mı ikilemi dayatılır.
Ya topraksız köylüyse ağaya ırgatlık edecek, boğaz tokluğuna çalışacak, toprağı
varsa Tefeci-Bezirgân Sermayeye teslim
olacak, yüksek faiz ve girdi fiyatlarıyla
üretime devam edecek, ya da tası tarağı
toplayıp toprağını terk edecektir.
Cumhuriyet’in kurucuları bu açmazı
görmüş ve modern tarım işletmeleri kurma çabasına girmişler, sonuçsuz kalan
toprak reformu girişimlerinde bulunmuşlardır. Ama bugün sayıları 40’a yaklaşan
Devlet Üretme Çiftliklerinin öncüsü,
Gazi Orman Çiftliği’ni kuran Mustafa
Kemal Atatürk’tür. Arkasından başka
üretme çiftlikleri de gelmiştir.
AKP Diktatörlüğü ise başta Atatürk
Orman Çiftliği olmak üzere devlet üretme çiftliklerini bitirmek için elinden geleni yapmaktadır.
Atatürk Orman Çiftliği’nin arazilerini yağmalayarak kuşa çevirmiştir. Kaçak
Saray yapmıştır. Hatta bir de bağrına, şu
anda inşaatı devam etmekte olan ABD
Büyükelçiliği’ni bir hançer gibi sokmuştur.
Diğer üretme çiftlikleri ise önce işlemez hale getirilmekte, sonra “özelleştirilmekte”dir. Bugün 37 Devlet Üretme
Çiftliğinin 20’si özel sektördedir.
AKP Diktatörlüğü bir yandan da tarım arazilerini betonlaştırmaktadır. Ya
imara açmakta ya da sanayi tesisleri kuruyorum, diyerek verimli tarım arazilerini yok etmektedir. Bunun en iyi örneğini
Cargill olayıyla yaşadık.
Cargill, adı dünya halklarına nişasta
bazlı şeker kakalamakla ünlü bir Amerikan gıda tekeli. Türkiye’de de var tabiî...

8 Mart Kızıldır Kızıl Kalacak!
165 Yıl önce yakılan Mücadele Ateşi
Kurtuluş Partili Kadınların ellerinde
harlanmaya devam ediyor!

Şan Olsun 8 Mart’ı Yaratanlara! Şan
Olsun 8 Mart’ı Yaşatanlara!
Kurtuluş Partili kadınlar ve erkekler olarak kol kola, omuz omuza 8
Mart’ın 165’inci yılında özüne uygun
olarak alanlarda, meydanlardaydık.
Ankara’dan, Adana’dan, Bursa’dan,
İstanbul’dan, İzmir’den, Hatay’dan ve
Konya’dan hep bir ağızdan bir kez daha
haykırdık: “Kadının Kurtuluşu Devrimde, Sosyalizmde!”
Partimizin Merkezi Kadın Çocuk
Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda, 8 Mart hazırlıklarımız günler
öncesinden başladı. 8 Mart’ın önemini,
tarihçesini ve 8 Mart’ta neden alanlarda
olmamız gerektiğini anlatan kısa videolarımızı sosyal medya hesaplarımızdan
paylaşarak duyurularımızı ve çağrılarımızı yaptık. İl ve ilçe binalarımıza “Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü” yazılı pankartlarımızı astık.
Parababalarının sömürü düzenine
karşı mücadele etmiş olan New Yorklu
tekstil işçisi yiğit kadınların fedakârlıklarını, direnişlerini, aradan geçen 165
yıla rağmen unutmadık unutturmayacağız. Yaşatacağız ve mutlaka nihai amacına ulaştıracağız.
Bu inançla, kararlılıkla, coşku ve he-

yecanla eylemlerimizi, etkinliklerimizi
yapıyor; nihai kurtuluşumuz için mücadelemizi sürdürüyoruz.
***
Adana
Adana’da Yoldaşlarımız 8 Mart etkinliğimizi, 6 Mart Pazar günü Parti
binamızda gerçekleştirdiler. Çoğunluğunu emekçi kadınların oluşturduğu
etkinliğimizde, açılış konuşmasını Adana İl Yöneticimiz Ayşe Küçükosmanoğlu yaptı. Etkinlikte, Merkezi Kadın
Çocuk Komitemizin hazırladığı merkezi
bildirimiz okunduktan sonra konukların
da katılımı ile değerlendirmeler ve
sohbetler yapıldı. Günün anlam ve
önemini belirten sinevizyon gösterimi,
8 Mart etkinliğine katılanlar tarafından
ilgiyle izlendi.
Bursa
Bursa’da Yoldaşlarımız, 6 Mart Pazar günü Bursa Kent Meydanı’nda bir
basın açıklaması gerçekleştirdiler. Çeşitli dövizlerin taşındığı eylemde “Kadının Kurtuluşu İşçi Sınıfının Kurtuluşundan Bağımsız Değildir. ABD
Emperyalizmine Ortaçağcı İrticaya,
Şovenizme Karşı Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” pankartı

AKP’nin Cargill oyununu Kurtuluş
Yolu’nda yayımlanan eski bir yazımızdan aktaralım:
“Cargill, Bursa Orhangazi’de, yasal engele rağmen, “birinci sınıf tarım
arazisinde” mısır şurubu üreten bir
işletme kurmuştu. Oysa birinci sınıf
tarım arazisinde fabrika kurmak yasal değildi. Bu konuda Cargill’in kaybettiği 4 dava ve Danıştay tarafından
iptal edilen izin ve ruhsat kararları
vardı. Malum Kişi vatan hainliği konusunda icazet ve destek için 2004 yılı
mayıs ayında ABD’ye gittiğinde ABD
Başkanı Bush, kendisine “Cargill’in
önünün açılması için gerekli yasal değişikliklerin yapılması”nı emretmişti.
“Emir demiri keser!.. Hemen yerine getirildi. Haziran ayında Meclise
getirilen yasa taslağında “Cargill’in
hukuk dışı işgal ettiği birinci sınıf tarım alanı “özel endüstri bölgesi” yapı-

lıverdi. Cargill böylece rahatlatıldı.”
(Şeker ve Şeker Fabrikaları Hakkında,
Kurtuluş Yolu, Sayı 122, Nisan 2018)
AKP Diktatörlüğü, şimdi zeytinliklere göz dikmiş durumda… Öteden beri
zeytinlikleri imara açma girişimlerinde
bulunuyorlar ama halkın tepkisinden
de çekinip geri adım atıyorlardı. Şimdi
1 Mart 2022 tarihinde Resmî Gazetede
yayımlanan yönetmelikle zeytinliklerin
enerji amaçlı maden üretim sahalarına
dönüştürülmesi mümkün kılınıyor. Arkasından da, gene zeytinliklerin imara
açılması için uğraşacaklardır bu din bezirgânları, kesin.
Sonuçta kaçınılmaz olarak tarım
alanları, ekili alanlar azalıyor, tarımsal
üretim düşüyor.
Örneğin, eskiden ihracat yaparken,
bugün dışarıya muhtaç kaldığımız buğday üretimine bakalım:
AKP iktidara gelmeden az bir süre
önce, 2000 yılında buğday ekim alanları
9 milyon 400 bin hektar (Türkiye Ziraat
Mühendisleri Odası verisi). Bu sayı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine
göre 2019’da 7 milyon 919 bin 200’e gerilemiştir (https://bit.ly/3x6Pez7). Başka
deyişle, buğday ekim alanları %15.7 oranında azalmıştır.
Oysa Anadolu buğdayın ana vatanıdır. İnsanlığın ziraatı ilk öğrendiği,
açıldı. Basın açıklaması,
Yöneticimiz Zeynep Yağlı
yapıldı. Alan eylemimizin
il binamızda sohbetlerle
etkinliğimiz devam etti.

Bursa İl
tarafından
ardından
8 Mart

Ankara
Ankara’da 5 Mart Cumartesi
günü Zoom platformu üzerinden Kadın Çocuk Komitesi Üyesi Nil Aydemir Yoldaş’ımız “Laiklik” konulu bir
sunum gerçekleştirdi.
Basın açıklamamızı ise 8 Mart Salı
günü Genel Merkez binamızın önünde
gerçekleştirdik. Partimiz adına basın
açıklamasını Merkezi Kadın Çocuk Komitesi Üyesi Gülsüm Kıran Sarıoğlu yaptı. Eylemde “Ortaçağcı Gericilik
Kadını Toplumsal Hayattan Siler!
Ortaçağcı Gericiliğe Karşı Emekçi
Kadınlar Direniyor” yazılı pankart
açıldı.
İzmir
İzmir’de İPSD, SEV-DER ve AKD
Yamanlar Şubesi’nin 6 Mart 2022
tarihinde gerçekleştirdiği “8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü” etkinliğine
Kurtuluş Partili Kadınlar olarak katıldık.
Bayraklı Belediyesi İsmet İnönü
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen
etkinlikte Kültür Merkezinin fuayesinde Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın ve
Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut’un
eserlerinin yer aldığı kitap standımız ve
açtığımız “8 Mart” sergimiz de etkinliğe
gelenler tarafından ilgiyle karşılandı.

toprağa ilk yerleştiktiği bölgelerdendir.
İklim ve toprak tarıma elverişlidir. Bu
yüzden, sadece buğdayın değil, başka
birçok tarımsal ürünün ana vatanıdır
Anadolu. Ziraat Odaları Birliği Başkanı
Şemsi Bayraktar şöyle sayıyor Anadolu’nun zenginliklerini:
“Tarımın en değerli ürünleri arasında bulunan, buğday, arpa, mercimek, nohut, soğan, sarımsak, havuç,
zeytin, üzüm, incir, fındık, Antep fıstığı, ceviz, badem, elma, armut, ayva,
nar, erik, kiraz ve vişnenin anavatanı
Anadolu’dur. Bunların dışında, çavdar, yulaf, bakla, bezelye, kestane,
kuşburnu, kekik, ahududu, alıç, ahlât, karadut, keçiboynuzu, böğürtlen,
kızılcık, muşmula, menengiç, üvez,
anason, Bektaşi üzümü, çam fıstığı,
kara yemiş, koca yemiş gibi önemli
tarım ürünlerinin kaynağı da Anadolu.” (http://www.tarimturk.com.tr/haber-dunyadaki-544-milyar-dolarlik-tarimsal-urunun-anavatani-turkiye-4622.html)
Böylesine önemli Anadolu toprakları… Ama hem halkın ziraattan
çekilmesi, hem bilimsel olmayan
ziraat yolları, yanlış ilaçlamalar,
yapay gübreler, yanlış sulama vb.
nedenlerle Anadolu toprağı da
imha ediliyor. Toprak kirleniyor,
yozlaşıyor, verimsizleşiyor.
Meralarımız bile böyle… 1930’lu
yıllarda mera alanları 40 milyon hektarken, bugün neredeyse dörtte birine, 12
milyon hektara inmiş durumda.
Yapılan halkımıza ve Anadolu topraklarına ihanettir, vatana ihanettir!
Çözüm başta planlı ekonomiden
geçer. Ama ne yazık ki, AKP Diktatörlüğü plana da karşı… Çünkü planlı ekonomide vurgun istedikleri gibi yapılamaz.
Türkiye’de 1960 Devrimi sonrasında
kurulan önemli bir devlet kurumu vardı:
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT).
DPT beş yıllık planlar hazırlar, kaynakları kıt ülkede kaynakların akılcı kullanımı için çabalardı. Sadece devlet değil, özel sektör de bu planlamaya uymak
zorundaydı. Ayrıca, beş yıllık plan kapsamında yıllık planlar da yayımlanırdı.
Bir zamanlar DPT’de çalışmış olan
gazeteci Emin Çölaşan, DPT’nin bu
raporları nasıl hazırladığını şöyle aktarıyor:
“Ancak bu belgeler öyle rastgele
hazırlanmazdı. Öncesinde çok ciddi
hazırlıklar ve çalışmalar yapılır, ekonomik, sosyal ve kültürel gerçeklerin
her alanda adeta röntgeni çekilir, eksikler, fazlalar ve uygulamada ortaya
çıkan hata ve yanlışlar tek tek sıralanır ve iktidarlara teknik açıdan yol
gösterilirdi.
Günün anlam ve
önemini belirten konuşmaların yapıldığı
etkinlikte
sinevizyon gösterimi, şiir
ve müzik dinletileri
yapıldı.
Sevinç
Öztürk’ün
yazdığı,
yönettiği ve oynadığı
İskenderiyeli Hypatia
oyunu da katılımcılar
tarafından ilgiyle izlendi.
Etkinlikte İPSD İzmir Şube Başkanı Nesibe Gençer ve Kurtuluş
Partili Kadınlar adına Prof. Dr. Özler
Çakır birer konuşma yaptılar.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü İzmir alan eylemi ise 8 Mart
2022 günü saat 18.00’de Karşıyaka’da
gerçekleştirildi. Parti İlçe Örgütü binasından Karşıyaka Çarşı Girişine kadar
kortej oluşturup coşkulu sloganlar eşliğinde yürüyüş yapıldı. Eylemde “Selam
Olsun 8 Mart’ı Yaratanlara, Yaşasın 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”,
“Emperyalizme, Ortaçağcı Gericiliğe,
Şovenizme, Kadın Şiddetine ve Çocuk İstismarına Karşı Örgütlü Mücadeleye” yazılı pankartlar açıldı. Basın
açıklamasını, Kadın Çocuk Komitesi
Üyesi Birsen Adeka Yoldaş’ımız yaptı.
İstanbul
İstanbul’da ilk eylemimiz 5 Mart
Cumartesi günü Beşiktaş Çarşı girişinde
bildiri dağıtımı ile oldu. Kadın ve erkek

“Ayrıca DPT uzmanlarıyla birlikte
sektör temsilcisi uzmanlar tarafından
oluşturulan özel ihtisas komisyonları
vardı. Bunların hazırladığı raporlar
en ince ayrıntısına kadar tartışılır, beş
yıllık kalkınma planları ve yıllık programlar bu titiz çalışmalar sonrasında
yürürlüğe girerdi.
“Bu hususların tartışıldığı en yüksek merci ise Yüksek Planlama Kurulu idi.
“Başbakan başkanlığında toplanır,
her şey enine boyuna incelenir ve son
karar orada verilirdi.” (Sözcü Gazetesi, 25 Mart 2022)
Tayyip Düzeni, önce DPT’yi kuşa
çevirdi. Yandaş atamalarıyla ve politize
ederek iş yapamaz hale getirdi. Kendisine arpalık yaptı, saygınlığını düşürdü.
Sonra da 2011’de sessiz sedasız kapatıverdi.
Çünkü, planlı ekonomide soygunlarını bu kadar fütursuzca yapamıyorlardı.
Şimdi plan yok. Denetim yok. Din
Bezirgânları istedikleri gibi at oynatıyorlar. Yandaş soygunu en tepede, had
safhada… Bütün kararlar Tayyip’in iki
dudağı arasında.
Ve Türkiye, topraklarının ana vatanı
olduğu buğday, arpa, mercimek, nohut
gibi tarım ürünleri için dışarıya el açıyor. Tayyip günü kurtarmak için ayçiçeği
yağı için Putin’e yalvarıyor.
Bütün bunların düzelmesi mümkün
mü, denecek. Evet, mümkün!
Önce AKP Diktatörlüğünün düşürülmesi ve arkasından sosyalizmin demokratik devrim programı kapsamında,
birbiriyle bağlantılı olarak, kısaca;
* Adil bir toprak dağılımının sağlanması
* Kırsal kesimdeki sömürgenlerin
tasfiyesi
* Hazine arazilerinin kırsal bölge
halkına ücretsiz verilmesi
* Boş özel toprakların kamulaştırılması
* Tarım üretmenlerinin devlet tarafından zirai donanım, makineleşme
ve bilgi ile desteklenmesi
* Kooperatifleşme ve tarım ürünlerinin fiyatlarının desteklenmesi
* Devlet üretme çiftliklerinin yeniden kamulaştırılması ve geliştirilmesi
* Kırsal bölgelerde halkın örgütlenmesi, demokratik ilkelerin uygulanması ve kırsal bölge halkının insanca yaşayacak konfora ulaştırılması
* Tarım okullarıyla üretmenlerin
bilimsel üretime yönlendirilmesi (bilimsel tarım)
gibi adımların hayata geçirilmesi ile
mümkün olacaktır (bakınız: Halkın Kurtuluş Partisi Programı).q

yoldaşlarımız 8 Mart’ın tarihçesini,
anlam ve önemini anlatan bildirilerimizi
Beşiktaş halkı ile buluşturdular.
8 Mart günü ise Kadıköy İskele’de
basın açıklamamızı gerçekleştirdik. “Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü” ve “Şeriat Ortaçağ’dır” yazılı
pankartlarımızın açıldığı eylemde çeşitli
dövizler taşındı.
Basın açıklamamız Kurtuluş Partisi Gençliğinin okuduğu şiirlerle başladı. Ardından Kadın Çocuk Komitesi
üyesi Ayten Bin Yoldaş’ımız basın
metnini okudu. Sonrasında Devrimci
Sınıf Sendikacılığının Türkiye’deki
bayraktarlığını
yapan
Nakliyat-İş
Sendikamızın öncülüğünde aylarca
direnen ve zaferler kazanan Real
Market Direnişçisi Ayşe Yaşar söz aldı.
Ayşe Yaşar yaptığı konuşmada, kısaca Real Direnişi’nden bahsederek özellikle kadınlar olarak direnmenin ve haklarını almalarının ne kadar önemli olduğunu ifade etti. Ayşe Yaşar konuşmasını
şu önemli sözlerle bitirdi: “Sevgili anne

17

Yıl: 17 / Sayı: 170 / 7 Nisan 2022

adayları. Kız çocuklarımızı gönlünüzce, korkusuzca, özgürce, lütfen
düzgün birer eğitimle okutalım. Biz
kadınlar hiç kimsenin merhametine,
kimsenin korumasına muhtaç değiliz. Lütfen kız çocuklarımıza çok
değer verelim. Bir erkeğin, hiçbir
vicdansızın, merhametsizin korumasına, himayesine kızlarımızı bırakmayalım.”
Konuşmaların ardından okunan
şiirler ve atılan sloganlarla eylemimiz sona erdi.

Hatay
Yoldaşlarımız
İskenderun’da
Güvercinli Park’ta basın açıklaması gerçekleştirdiler. “Selam Olsun
8 Mart’ı Yaratanlara, Selam Olsun 8 Mart’ı Yaşatanlara, Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” yazılı pankart açtılar.
Burada da açıklama Samandağ İlçe
Başkanımız ve Merkezi Kadın Çocuk
Komitesi Üyesi Nilgün Yuva Yoldaş
tarafından yapıldı.

HKP’den:

AKP’nin acımasız,
insafsız zamlarını ve pahalılığı “kazık”la
protesto ettik…

H

alkın Kurtuluş Partisi olarak, Ankara Kızılay Karanfil Sokak’ta
bir araya gelerek zamları ve hayat
pahalılığını kazıklarla protesto ettik.
Kazıkların üzerinde, “Elektrik Zammı”, “Doğalgaz Zammı”, “Akaryakıt
Zammı”, “Ulaşım Zammı”, “Et Zammı”, “Ekmek Zammı” , “Gıda Zammı”
yazıları yer aldı.
Eylem sırasında “İşsizliğe, Pahalılığa, Zamma, Zulme Son!” yazılı
pankart açtık ve “Halka Kazık, Yandaşa Kıyak!”, “Tencerede Aş Değil,
Dert Pişiyor!”, “AKP Sebep, Zamlar
Sonuç!”, “Evlerde Yangın, Sarayda Saltanat!” yazılı dövizleri taşıdık.
“İşsizliğe, Pahalılığa, Zamma, Zulme
Son!”, “Zam, Zam, Zam Ucuzluk Ne
Zaman?”, “AKP; İşsizlik, Pahalılık,
Zam, Zulüm Demektir!” sloganlarını
haykırdık.
Partimizin Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:

AKP’giller zamlarına,
vurgunlarına, talanlarına,
soygunlarına
devam ediyor!
AKP’giller’in Reisi’nin “Enflasyonu kontrol altına alıp, fahiş fiyat
artışlarının önüne geçeceğiz” açıklamasından bugüne ekmeğe yüzde 30,
ilaca yüzde 37.5, ete yüzde 48, doğalgaza yüzde 50, pideye yüzde 66, elektriğe yüzde 127, benzine yüzde 166,
motorine yüzde 235 zam geldi. Emekçi Halkımızı, önümüzdeki günlerde ise

yeni zamlar bekliyor.
AKP’giller; AB-D Emperyalistleri
tarafından bir proje olarak iktidara taşındıkları 2002 yılından bugüne ülkemizi hemen hemen her alanda dışarıya bağımlı hale getirmişlerdir. Bugün
yaşadığımız hayat pahalılığının bir
nedeni de; Laik Cumhuriyet’in Halkımıza kazandırdığı değerleri; Tekel,
Telekom, Seka, Petkim, Tedaş, Tüpraş, Sümerbank, Limanlar, Demir-Çelik-Bakır Fabrikaları, Yem Fabrikaları,
Şeker Fabrikaları gibi kurumları, Özelleştirme adı altında yerli-yabancı Parababalarına peşkeş çekilmesidir.
Türkiye, tarımda kendi kendine
yetebilen 7 ülkeden birisiydi. Ama
AKP’giller ile birlikte ülkemiz, neredeyse bütün tarım ürünlerini ithal eden
bir ülke haline getirildi. Diğer taraftan
mazot, tohum, gübre fiyatlarının aşırı
yükselmesi köylülerimizi, çiftçilerimizi üretemez, mahsulünü kaldıramaz
duruma getirmiştir. Çiftçiye “Ananı
da al git” anlayışının doğal sonucudur
yaşadıklarımız ve yaşayacaklarımız.
Emekçi halkımızın bir nebze de
olsa et ihtiyacını karşıladığı, satış noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturduğu Et ve Süt Kurumu 21 Mart’ta
kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam
yaptı. Yapılan zamların ardından 1 kg
kıymanın kilosu 56 TL’den 83 TL’ye,
1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 TL’den
92 TL’ye yükseltildi. Zaten evlere et kıt
giriyordu artık hiç et girmeyecek. Yaptıkları zam yetmezmiş gibi Et ve Süt
Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun,
“Çok uzun kuyruklar oluşuyordu.
Bu nedenle biz fiyatı arttırdık” açık-

HKP’den:

Limak’ın, Akbelen Ormanları
içinde yer alan zeytinlik alana saldırısı üzerine
HKP İzmir İl Örgütü olarak
İkizköy direnişçileri ile dayanışmaya gittik

İ

kizköylüler, başta Kadınlar olmak
üzere tam 260 gündür direniyorlar. AKP’giller’in Yandaş şirketi Limak’ın, yaşam alanları olan Akbelen
Ormanı talanına karşı kararlı bir mücadele sürdürüyorlar.
31 Mart 2022 sabahı vurguncu Limak, AKP’giller’in 1 Mart 2022 tarihinde çıkarttığı ve Partimizin de iptali
için Danıştay’a başvurduğu, zeytinlik
alanların maden şirketlerine peşkeş
çekilmesinin yolunu açan maden yönetmeliğini fırsat bilerek, Akbelen Ormanı’na yeni bir saldırı gerçekleştirdi.
Akbelen orman arazisi içinde yer alan
zeytinlik alana iş makinalarıyla girerek zeytin ağaçlarını katletmeye başladı. Bunu duyan direnişçiler, katliam
alanına giderek doğanın 80-120 yıllık
emeğinin ürünü olan zeytin ağaçlarının, Parababalarının kâr hırsı uğruna
katledilmesine karşı koydular. Katliamı şimdilik durdurdular.
Biz de Halkın Kurtuluş Partisi İzmir İl Örgütü olarak, İkizköylülerin
başından beri destek verdiğimiz haklı
mücadelelerinde bu kez de yanlarında
olmak ve yapılan doğa katliamını yerinde gözlemlemek üzere 2 Nisan 2022
tarihinde direniş alanına gittik.
Katledilen zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeyi görmek isteğimizi
İkizköylü dostlarımıza bildirdiğimizde, bölgeye giriş alanının Limak

şirketinin özel güvenlik birimlerince
kapatıldığını, o nedenle dağ yolundan
gizlice gidilebileceğini, dilersek bize
rehberlik ederek götürebileceklerini
söylediler. Genç köylü arkadaşımızın
rehberliğinde bölgeye ulaştık. Gördüğümüz manzara can yakıcıydı. Köklerinden koparılmış, tüm dalları kesilmiş asırlık zeytin ağaçları, köylülerin
kararlı karşı koyuşu üzerine yeniden
dikilmişti. Ama bu bir aldatmacaydı.
Tüm dileğimiz bir asır boyunca Akbelen toprağına kök salan zeytin ağaçlarının yaşaması olmasına karşın, acı
gerçeklik bu ağaçların yeniden toprağa
tutunma şanslarının olmadığıydı.
Direniş alanına geri dönerek, direnişin önder ismi Necla Işık bacımız,
direnişçi köylü kadınlarımız ve alanda bulunan halk ile söyleştik. Direniş
sürecinde kurulan KARDOK Derneği’nin başkanlığını da yürüten Necla
Işık, “Akbelen Ormanına kıymasınlar
diye 260 gündür burada 50 derecenin
altında o sıcakta kavrulduk, -9 derecede burada uyuyamadık sabaha kadar,
ellerimiz ayaklarımız buz kesti.
Niçin?
Bir tane ağaç kesilmesin diye.
Zengin, zengin olacak diye artık biz
toprağımızdan olmayacağız. Biz zeytinimizden olmayacağız. Biz köyümüzü terk etmek zorunda kalmayacağız.
Nasıl ben bu topraklarda doğduysam,

Konya
Konya’da Yoldaşlarımız 8 Mart
için hazırlanan sticker’ları şehrin
değişik bölgelerinde çeşitli yerlere
yapıştırdılar.
***
Bölgelerde gerçekleştirilen tüm
eylemlerimizde, “Şeriat Ortaçağdır”, “Laiklik Kadının Özgürlüğüdür”, “Yaşasın 8 Mart Emekçi
Kadınlar Günü”, “Kadın Erkek
El Ele Kurtuluş Partisi’ne”, “Gün
Gelecek, Devran Dönecek AKP

Halka Hesap Verecek”, “Ne Şeriat
Ne Feminizm, Kurtuluşumuz Sosyalizmde”, “Kadının Kurtuluşu
Devrimde, Sosyalizmde” sloganları
atıldı.
Bizler Kurtuluş Partililer olarak
kadın erkek el ele mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadının Kurtuluşu İşçi
Sınıfımızın Kurtuluşundan Bağımsız
Değildir. Bu bilinçle İşçi Sınıfımızla
birlikte önce Demokratik Halk Devrimi’ni gerçekleştireceğiz. Devamında da Sosyalizmi kuracağız. Hep

lamasında bulunarak utanmadan halkımızla dalga geçiyor! Bu AKP’giller ve
avanesinde vicdan, merhamet, acıma
kalmadığını gösteriyor.
AKP’giller’in Reisinin, “Bizim
kuyruklarımız yokluk değil, varlık
kuyrukları” açıklamasından bugüne
halkımız ucuz et, ucuz yağ, ucuz ek-

738 TL olurken, yoksulluk sınırı 17
bin 349 TL’ye yükseldi.
Önceki yıllarda Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri sırasında
mikrofon açık unutulunca, “Uzasa işi
karıştıracağız, kapattım böyle” diyerek milyonlarca işçiyi satan Türk-İş,
Sarı Gangster Sendika anlayışını, yani
işçi düşmanlığını devam ettiriyor. Artan
hayat pahalılığı karşısında güneşi görmüş
kar gibi eriyen Asgari
Ücrette bir iyileşme
için AKP’gillerden
çağrı bekliyor.
Ne diyor Sarı
TÜRK-İŞ’in
Sarı
Genel Başkanı Ergün
Atalay:
“Haziran ayı
olur mu olmaz mı?
Yasada böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi
yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle, keyifle o masaya
Haziran ayında çağırırlarsa otururuz.”
Bir sendika, bir konfederasyon
can dayanmaz hayat pahalılığına karşı
alanlara inmezse, eylem yapmazsa ne
yapar. Söz konusu CIA’nın kurdurduğu
TÜRK-İŞ olursa bir şey yapmaz. Çünkü TÜRK-İŞ’in görevi eylem yapmak,
sokağa çıkmak değil, İşçi Sınıfının
Devrimci Potansiyelini yok etmektir.
Ve yüzbinlerce lira maaş alan Sendika
Ağaları, sefalet ücretine mahkûm edilen işçimizin yaşadığı sıkıntıları göremez, anlayamaz, bilemez.
AKP’giller ekonomiyi çökerttikleri
gibi, güzelim ormanlarımızı, dağlarımızı, ovalarımızı da rant ekonomisine
teslim ediyorlar, yerli yabancı Parababalarına peşkeş çekiyorlar. Bir avuç
vurguncu, rantçı, talancı daha fazla

mek, ucuz bakliyat, ucuz şeker, benzin kuyruklarına mahkûm edilmiştir.
Halkımızın tenceresinde aş değil, dert
pişiyor! Artık her gün başta akaryakıt
olmak üzere zam haberleriyle uyanıyoruz. AKP’giller iktidarı kasalarını,
küplerini, mülklerini doldurmaya devam ederken halkımızı açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkûm etmektedir.
Can dayanmaz ve gittikçe de artan hayat pahalılığı karşısında Emekçi Halkımız cehennemi yaşıyor. Neredeyse bütün çalışanlarımız Asgari
Ücrete yani sefalet ücretine mahkûm
edilmiş durumda. Ve Yerli-Yabancı
Parababaları açısından ülkemiz tam
bir ucuz işgücü cenneti. Asgari ücretin bile altında maaş alan milyonlarca
emekli ise bu hayat pahalılığı karşısında kaderine, yani ölüme terk edilmiş
durumdadır. KAMU-AR’ın verilerine
göre, 2022 Mart’ta açlık sınırı 5 bin
büyüdüysem, benim bu topraklara, benim bu ormana, benim bu büyüdüğüm,
hâlâ karnımı doyurduğum zeytin ağacına vefa borcum var. Bunu ödemek
için buradayım. Gerekiyorsa boynum
da kıldan ince. Atacaklarsa da atsınlar
içeri. En azından birilerine örnek olur,
korku yok artık. Bastıramazlar artık
bizi.” dedi.
Partimiz adına konuşan kadın çocuk komitesi üyesi Prof. Dr. Özler
Çakır da şunları söyledi:

bir iktidar. Hz. Muhammet İslamı’nı
değil, Muaviye-Yezid, efendilerinin
CİA-Pentagon İslamı’nı savunan bir
iktidar.
Sadece doğa katliamı sürmüyor,
kadın katliamı, çocuk katliamı, işçi
katliamı sürüyor ülkemizde.
Bu anlamda bu Direniş çok önemli. Necla bacımın önderliğinde ama
buradaki kadınlarımızın birlikteliğiyle
yürüyen bir direniş. Çünkü tek kişi bir
şey yapamaz. Birlikteysek, örgütlüy-

Biz Halkın Kurtuluş Partisi İzmir
İl Örgütü olarak Direnişinizin başından beri can-ı gönülden yanınızdayız.
Bu mücadeleyi mücadelemiz biliyoruz
çünkü bu bir vatan mücadelesi. Sadece
İkizköy Akbelen Ormanı mücadelesi
değil. Vatanımızın doğal güzellikleri,
üretim kaynakları, yaşam alanları.
Başımızda, 1919’da kapıdan kovduğumuz ama özellikle 1950’li yıllarla birlikte bacadan giren ABD-AB
Emperyalistlerinin işbirlikçisi bir iktidar var. Hem de bu iktidar Ortaçağcı

sek güçlüyüz. Burada yürüyen Direniş,
öncelikli olarak bir Kadın Direnişi ve
2022 Türkiye’sinde çok önemli. Çünkü
ülkemizdeki Ortaçağcı-gerici gidişatta
en çok mağdur olanlar kadınlarımız,
bunun ceremesini en çok çeken kadınlarımız.
Dolayısıyla bu Direniş sadece İkizköy Akbelen Ormanı talanına karşı bir
başkaldırı değil, AKP’nin Ortaçağcı
iktidarına da Kadınlarımızın bir Direnişi. 1919 ruhunun Akbelen Ormanı
için İkizköylü kadınlarımızda vücut

birlikte vereceğimiz bu mücadele ile
kurtuluşumuza giden yolu da inşa
edeceğiz.
Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!
Şan Olsun 8 Mart’ı Yaratan
New Yorklu Dokuma İşçisi Kadınlara!
10 Mart 2022

Kurtuluş Partili Kadınlar
kazansın, karlarına kar katsın, zeytinde, zeytinyağında daha da dışa bağımlı
hale gelelim diye zeytinliklerimiz madenciliğe açılıyor, yani katlediliyor.

Peki, ne yapılmalıdır?
Yılın daha üçüncü ayında enflasyon karşısında eriyen asgari ücret, memur ve emekli maaşları yeniden belirlenmelidir.
En düşük Asgari Ücret dört kişilik
bir ailenin Asgari Geçim Endeksinin
altında olmamalı ve enflasyon karşısında güncellenmelidir.
Başta gıda ürünleri olmak üzere elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt,
ulaşım gibi temel ihtiyaçlara yapılan
zamlar geri alınmalıdır, vergiler sıfırlanmalıdır.
AKP’giller iktidarı 20 yılda ülkemizi

İşsizlik-Pahalılık-Zam-Zulüm

Cehennemine dönüştürmüştür. Bu cehennemden kurtulmanın yolu ise Halkın Kurtuluş Partisi önderliğinde kurulacak Demokratik Halk İktidarındadır.
Bir daha biz uyarmıştık dememek için;
gelin, örgütlenelim, güzel günler kendi
ellerimizdedir.
Halka Kazık, Yandaşa Kıyak!
Tencerede Aş Değil, Dert Pişiyor!
AKP Sebep, Zamlar Sonuç!
Evlerde Yangın, Sarayda Saltanat!

Ankara’dan
Kurtuluş Partililer
bulmuş hali.
Şerife Bacı’ların, Gördesli Makbule’lerin mirası bu dağlarda hüküm
sürüyor. Bunun ruhunu taşıyor buradaki kadınlarımız bu Direnişleriyle. Bu
nedenle ben buradaki Direnişçi Kadınlarımızı Halkın Kurtuluş Partisi adına,
Merkezi Kadın Çocuk Komitemiz adına bir kez daha yürekten kutluyorum.
Mücadelenizin sonuna kadar yanınızdayız.
Ülkemizin en vatansever, en doğasever, en insansever, en hayvansever
partisi olarak, yapılan tüm hukuksuzluklara karşı yüzlerce suç duyurusunda
bulunmuş bir parti olarak, sonuna kadar sizlerle omuz omuzayız.
Çıkarılan hukuksuz zeytin yönetmeliğine karşı da iptali için de başvuruda bulunduk. Ancak yargı da
AKP’giller’in hukuk bürolarına dönüştürülmüş durumda. Vatansever hâkimlerimiz, savcılarımız ne yazık ki
parmakla sayılacak duruma geldi. Ama
bu durum bizlerin burada olduğu gibi
hukuki alanda vereceği mücadelenin
önünde engel değil.
Bunlar o kadar çok suç işliyorlar ki
biz HKP olarak her gün bir suç duyurusu yapıyoruz. Çünkü ortada meşru
bir iktidar yok. Organize bir suç örgütü var. Bu suç duyurularını Tarihe
not düşmek adına yapıyoruz ve adımız
gibi eminiz, işledikleri tüm suçlardan
eninde sonunda yargılanacaklar.
Ziyaretimizde hep birlikte coşkuyla alkışlar eşliğinde “Havama, Suyuma, Zeytinime Dokunma”, “Halkız,
Haklıyız, Kazanacağız” sloganlarını
attık. 02.04.2022

HKP İzmir İl Örgütü
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Partimiz,
Milli Eğitim Bakanlığının laiklik karşıtı
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin İptali için
Danıştay’da dava açtı

D

anıştay’da açılan davada öncelikle Yönetmeliğin Yürütmesinin
Durdurulması, yapılacak yargılama
sonrasında da İptali talep edildi.
AKP’giller’in Laiklik karşıtı bu
faaliyetleri ne yazık ki ilk değil. İktidarda kaldıkları süre boyunca da son
olmayacak. Ancak Kurtuluş Partisi de

Kurtuluş Partili Hukukçular da aldıkları tüm tehditlere rağmen mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini dile
getirdiler.
Bu konuda Halkın Kurtuluş Partisi
Avukatlarından Ayça Okur’un açıklaması aşağıdadır. Aynen yayınlıyoruz:
Değerli Halkımız,
Feryat ediyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Laiklik gidiyor. Ortaçağın karanlık dehlizlerine geri döndürülmek
isteniyoruz. Adım adım işliyor BOP.
Bu vatan, Afganistanlaştırılmaya,
İranlaştırılmaya doğru götürülüyor
AB-D Emperyalistleri ve yerli uşakları
AKP’giller tarafından.
Okullarda Milli Eğitim Kanunu 15.

HKP’den:

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

T

ürkiye Varlık Fonu Genel
Müdürü,
Bakanlar
ile
Bakan Yardımcıları, PTT Genel
Müdürleri ve PTT Yönetim
Kurulu Üyeleri hakkında suç
duyurusunda bulunduk
Genel Başkanımız Nurullah (Ankut)
Efe, 31 Mayıs 2015 tarihinde TRT’de
yapmış olduğu seçim konuşmasında
“Halkımıza sözümüzdür: Hırsızlar
İmparatorluğu’nu
yıkacağız.
Hırsızlarsa
nereye
giderlerse
gitsinler, nereye çıkarlarsa çıksınlar
sonunda mutlaka çelik bilezikle
tanışacaklar. Tarihe de ‘vurguncu,
‘halk düşmanı’, ‘ABD işbirlikçisi
hainler’
olarak
yazılacaktır”,
demişti.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak
AKP’giller’in
işlemiş
oldukları
vurgunları, yolsuzlukları, talanları bir
bir Tarihe not düşüyoruz ve kayıt altına
aldırıyoruz. Çünkü biliyoruz, o büyük

gün geldiğinde başta AKP’giller’in
Kaçak Saraylı Reis’leri olmak
üzere tüm il-ilçe örgütü yöneticileri,
bakanları, müdürleri; işledikleri tüm
suçların hesabını verecek.
Kamunun en önemli kuruluşlarını
bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık
Fonuna yönelik denetim raporunda,
PTT’nin mali tablolarında büyük
hatalar meydana geldiği açığa çıkmıştı.
Ve bu mali tablolar da kamuoyu ile şu
ana kadar da paylaşılmadı. Bunun adı
artık belliydi: Büyük Vurgun.
Daha geçtiğimiz aylarda PTT
AŞ’nin altın alım-satımı için özel bir
şirkete aktardığı 2 milyon dolarlık
vurgunun peşindeydik. Bugün de
“büyük hata” dedikleri vurgunun
peşindeyiz. Halkımızın parasının
peşkeş çekilmesine göz göre göre
seyirci olamayız. Yetim hakkı
yiyenlerden hesabını elbet soracağız.
Partimiz; Türkiye Varlık Fonu

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

mali tabloların gizlenmesi, halktan
saklanmasının da sebebi budur. Diğer
başka suçların ortaya çıkmasının
halk tarafından öğrenilmesinin önüne
geçme çabasıdır.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak
PTT’ye ait olan ve büyük hatalar
olduğu kabul edilen mali tabloların
halkla
paylaşılmaması
üzerine
suç duyurusunda bulunduk. Suç
duyurumuzu; Türkiye Varlık Fonu
Genel Müdürüne, Ulaştırma ve
Altyapı Bakanına ve PTT Yönetim
Kurulu
Üyelerine
yönlendirdik.
Suç
duyurusunda
bahsettiğimiz
suçlar ise şunlardır: Görevi Kötüye
Kullanma ve Kamu Görevlisinin Suçu
Bildirmemesi…
Halkın Kurtuluş Partisi olarak
kamu
mallarını
çalanlardan,
halkımızın emeklerine, ürettiklerine
el koyanlardan hesap soracağız. Bu
yaptığımız suç duyurusunun da sonuna
kadar takipçisi olacağız.
15 Mart 2022

görev yapan PTT Yönetim Kurulu
Üyeleri hakkında “Görevi Kötüye
Kullanma,
Kamu
Görevlisinin
Suçu Bildirmemesi, 4982 sayılı
Bilgi Edinme Kanuna Aykırılık”
suçlarını
işlediklerini
belirterek
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulundu.

Saygıdeğer Halkımız,
Bildiğiniz gibi kısa bir zaman
önce, PTT’deki 2 milyon dolarlık
altın vurgununu yargıya taşımış
ve
sorumlularının
bulunmasını
istemiştik. Ancak o suç duyurumuza
daha herhangi bir işlem yapılmadan,
PTT’deki yeni, başka bir vurgunu da
haber sitelerinden öğrendik.
PTT’deki yeni usulsüzlük ve
vurgun şudur:
PTT, AKP döneminde bir suç
işleme ve gizleme aracı olmuştur.
İşlenen yeni suç da, PTT’deki mali
tabloların “hata” adını verdikleri başka
vurgunlar olduğu gerçeğidir. Ancak bu
vurgunlar halk tarafından bilinmesin,
öğrenilmesin diye PTT yönetimi bu
mali tabloları halkla paylaşmamaktadır.
Bizlerin düşüncesine göre mali
tabloların paylaşılmamasının sebebi,
aynı geçmişte yaşanan 2 milyon
dolarlık altın vurgunu gibi birçok
başka vurgunun daha olmasıdır. İşte

Ama biz yurtseverlere, Gerçek
Devrimcilere,
Gerçek İnsanlara
uymuyor. Onların gözleri ışıltılı, ülkeyi
pazarlarken, ama bizler kan ağlıyoruz.
Onlar gülerek bütün değerleri satarken,
bizler sinirden titriyoruz. Onlar çok
rahat hukuku bitirirken bizler öfkeden

Saygıdeğer Halkımız,
“Din
Maskesi
Takınan”,
AKP’giller; kendilerini 2008’deki
kapatma
davasında
kurtarıveren
Anayasa
Mahkemesi
Eski
Başkanı Haşim Kılıç’ın dediği gibi
“Ahlâkı da Adaleti de bitirdiler.”
Toplumu tüm kurum ve insanlarıyla
birlikte çürüttüler. Ahlâkı da, hukuku
da, vicdanları da yıkıp geçtiler.
Hiçbir değer bırakmadıkları ve hiçbir
değerleri kalmadığı için pervasızlar.
Artık Yiv Sıyırmış durumdalar.
AKP’giller’in Hazine ve Maliye
Bakanı
Nureddin
Nebati’nin
Fransa’da Yabancı Parababalarına
söylediği
sözler;
AKP’giller’in
onay almış bir diploma yok, İlgilisine
teslim edilme yok, Kanuni temsilci
yok…
Halkın Kurtuluş Partisi olarak
Türkiye Noterler Birliğine, “Aslını
görmeden suretini onaylayan Noter
Kâtibine ceza vermeyen Notere basit
bir uyarı cezası vererek olayın üstünü
kapatamazsınız”, dedik. Usulsüzlük
ortaya çıktıktan sonra, “onaylanan
işlem geçersiz” ilanı yapmalıydınız,
dedik. YSK’ye yazı yazıp, “İşlem
yok hükmündedir, dolayısıyla Tayyip
Erdoğan’ın başvurusu geçersizdir”
demeliydiniz, dedik. Ve Hukuka,
Kanuna aykırı bu işlemin yaklaşan
Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde

tekrarlanmaması için gerekli önlemleri
alın, dedik.
Çünkü onayı istenen belge, evlenme
sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi
sözleşmesi, zilyetlik devri sözleşmesi,
şirket sözleşmesi, ölünceye kadar
bakma sözleşmesi, kira sözleşmesi
v.s. değildir. Noterlik Kanunu
Yönetmeliğinde sıralanan bu görevler
bir kişiyi, bir şirketi ya da bir
topluluğu ilgilendirmektedir. Ama
Cumhurbaşkanlığına aday olacak
birinin, üstelik yıllardır üzerinde
tartışması bitmemiş diplomasının
onayı bütün ülkeyi, 84 milyon insanı
ilgilendirmektedir. 84 milyonun zararı
söz konusudur. Dolayısıyla çok daha

Partimizden,
Türkiye Noterler Birliğine Başvuru:
Basit bir uyarı cezası ile
olmayan Diplomanın üzerini
kapatamazsınız!

umhurbaşkanlığına
aday
olacak birinin Yüksek Öğrenim
Diplomasının olması gerekmektedir.
Yani 4 yıllık bir fakülteden mezun
olması gerekmektedir. Bu Yüksek
Öğrenim Diplomasının da Noter
onaylı olması gerekmektedir. Noterin
onaylayabilmesi için de Diplomanın

Genel Müdürü Arda Ermut, 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, 2018’den bugüne

“Şecaat arz ederken Merdi Kıpti
sirkatin
söylermiş”
atasözünün
yaşam bulmasıdır. Ortaya konan da
tam olarak pazarlamacı mantığıdır.
Ve komisyoncu, %10’cu, vurguncu
AKP’giller’e çok uyar.

HKP’den:

C

lerini bir bütünlük içinde kavrama ve
yorumlamada ortak görüş sağlamak ve
uygulamada birlik kazandırmak, Türk
milli eğitim politikasını yorumlamada
bütünlük kazandırmak” iken artık bu
hedef yeni yönetmelikle ortadan kaldırılmış oldu. Bir sonraki yönetmeliğin
hedefini varın siz düşünün…
Halkın Kurutuluş Partisi, kız çocukların okullardan çekilip çocuk gelin
yapılmasına, okulların Peşaver medreselerine dönüştürülmesine, modern
çağın insanı yetiştirmek için atanması
gereken öğretmenlerin yerini mollara,
şeyhlere, şıhlara bırakmayı amaçlayan
bu ve benzeri her türlü laiklik karşıtı
faaliyetin önünde dimdik durmaktadır.
Tehlikeyi gördüğü yıllardan beri verdiği mücadelesini kararlılıkla sürdürecek
ve er Geç Modern Gericiliği de Ortaçağcı Gericiliği de ortadan kaldıracak.
Emin olun!
26.03.2022

hukuktan,
kanundan,
adaletten,
hakkaniyetten, ahlâktan, onurdan,
ulusal gururdan, milli menfaatlerden,
kurumlara saygıdan, yerli ekonominin
korunmasından ne anladıklarını çok iyi
ortaya koymakta.
Ey Halkımız, bakın ne diyor
AKP’giller’in
Bakanı
Yabancı
Parababalarına:
“Bir problem mi yaşadınız?
Rahat olun. En sevdiğim konu da
şu yatırımcılara zorluk çıkaran
mevzuat ya da bürokrasidir. Hep
beraber kavga edelim. Bürokrasiyi
alaşağı
ederiz.
Arkamızda
cumhurbaşkanımız
var,
rahat
olun. Mevzuatı da değiştiririz.
Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde
hızlı bir adım atıyoruz”.
Nasıl isyan etmez, göğsünde yürek
taşıyan bir insan buna?
Bu açıkça Yabancı Parababalarına
siz efendisiniz biz köleyiz, ayağınıza
taş değmesin, ayağınıza kim taş
değdirirse icabına bakarız, demek
değil midir?
İşte
“Onur
Yaşamdan
Değerlidir”, “Söz Konusu Vatansa
Gerisi Teferruattır” anlayışıyla
mücadele eden Halkın Kurtuluş
Partisi olarak bu onursuzluğa sessiz

Partimiz; Hukuku işportaya çıkartan
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
hakkında Suç Duyurusunda bulundu

çıkça yabancı Parababalarına;
gelin ülkeye, kanunları biz size
göre ayarlarız, mevzuat sizlere işlemez,
sizin isteklerinize, emirlerinize uygun
mevzuatı da değiştiririz, vatanseverlik
yapmaya, mili menfaatleri gözetmeye
kalkan bürokratları da alaşağı ederiz,
diyor…
Açmış işporta tezgâhını, gelin
efendim gelin, diyor. İşporta tezgâhında
ürünleri de açıkça sergiliyor. Satışa
çıkardıkları şey ise Vatan...
Bunlar
ülkeyi
pazarlamakla
mükellefler. İktidara taşıyanlara sözleri
var ülkeyi peşkeş çekeceklerine dair;
yaptıkları, efendilerine verdikleri
sözün gereğini yerine getirmek.
“Garantisi benim, benim de arkamda
olanı sizler çok iyi biliyorsunuz yaptığı
hizmetlerden. O yüzden gelin, bizim
mallar garantili”, diyor...
Yabancı
Parababalarına
söylenenlerin
tercümesi
budur.
Nebati’nin dile getirdikleri tam da

nesli karartmayı, vatanı yok etmeyi,
Laik, Demokratik, Bilimsel, Ortaçağın
Ümmetçisi değil Modern çağın Ulusçusu bir ülkeyi yok etmeyi planlıyorlar. Anadolu’da sıkışmış Faşist bir Din
Devleti kurmayı hedefliyorlar.
İşte bugünkü hukuk mücadelemiz
tüm bunları hedefleyen Milli Eğitim
Bakanlığı Hizmet İçi Yönetmeliğinde
yapılan değişiklikle ilgili.
11 Mart 2022’de yürürlüğe giren
yeni yönetmeliğin iptali için Danıştay’da dava açtık.
Ne değiştirdi bu yönetmelik?
Söyleyelim:
Artık öğretmenlere cemaatler hizmet içi eğitim verecek. Öğretmen eksiğinin olduğu durumlarda pedagojik formasyonu olmayanlar öğretmen olarak
atanacak ve hizmeti sırasında bu eğitimi cemaat, tarikat mensupları verecek.
Atanacak öğretmenin hedefi kanunlara,
anayasaya uygun olarak düzenlenmiş
yürürlükten kaldırılan eski yönetmelikte “Türk milli eğitiminin amaç ve ilke-

deliye dönüyoruz.
Dedik HKP olarak, bunların eninde
sonunda hesabını soracağız. Ama bu
suçu da hafızaya kaydetmek gerekir,
bu suçu da dosyalamak, kayıt altına
aldırmak gerekir. Tarihe not düşmek
gerekir.
İşte bu nedenledir ki Nureddin
Nebati hakkında suç duyurusunda
bulunduk.
Suç duyurusu sonrası Partimizin
MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın
yaptığı açıklama aşağıdadır:

HKP’den:

A

maddesinde açıkça; kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır, yazmasına rağmen çocuklarımızın Bursa’da
olduğu gibi bir müdür imzası ile yan
yana oturtulması yasaklanıyor.
Bunun bir adım ötesi, kızlarımızın
okula gidememesidir. Erkek çocuklarımızın cemaat, tarikat yurtlarına mecbur
bırakılmasıdır. Orada, bırakalım pedagojik formasyonu kendisi de zamanında badelenmiş, tacize, tecavüze, şiddete uğramış insan müsveddelerinden
aynı tavrı görmesine sebep olmaktadır.
Daha bugün izlemedik mi Süleymancıların yurdunda sözde öğretmenin ergenliğin başındaki çocuklarımıza
şiddetini. Tüm bunları artık yasal hale
getiriyorlar,
Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet
İçi Yönetmelikte yaptıkları; Anayasa,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Milli Eğitim Kanuna aykırı düzenlemelerle çocuklarımızı, gençlerimizi
Ortaçağcı zihniyete sahip sözde öğretmenlerle, eğitim müfredatlarıyla bir

aslını
görmesi
gerekmektedir.
Onaylanan diplomanın da ya ilgilisine
ya da ilgilinin kanuni mümessil veya
vekillerine yahut da mirasçılarına
verilmesi gerekmektedir. İşte bu
gerekenlerin tamamı Tayyip Erdoğan
için gereksiz olmuştur. Diploma yok,
Diploma olmayınca usulüne uygun

HKP Genel Merkezi

HKP Genel Merkezi
kalamazdık. Hazine ve Maliye Bakanı
hakkında, “Nüfuz Ticareti, Görevi
Kötüye Kullanma ile Türk Milletini,
Türkiye
Cumhuriyeti
Devletini,
Devletin Kurum Ve Organlarını
Aşağılama” suçlarını işlediği için
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunduk.

hassas, dikkatli olunması ve Noterlik

Değerli Halkımız,
AKP’giler’in suç dosyalarını bir bir
hazırlayıp hem mahkemelere veriyoruz
hem de dosyalıyoruz. Yarın devran
değişecek, işte o zaman emri yalnızca
yasalardan ve vicdanlarından alan,
hukukun evrensel ilkelerinden alan
Savcı ve Yargıçlardan oluşan Bağımsız
ve Tarafsız Mahkemeler ortaya
çıkacak… O zaman çıkarılacaklar
AKP’giller
tüm
avanesiyle
o
mahkemelerin karşısına…
Çaldıkları kamu malları, yaptıkları
kanunsuzluklar,
ihanetler,
vatan
satıcılıkları yanlarına kalmayacak.
Hak ettikleri cezalara çarptırılacaklar.
Asla
kaçışları,
kurtuluşları
olmayacak.
18 Mart 2022

HKP Genel Merkezi
Kanununda belirtilen denetim, disiplin
ile ilgili hükümlerinin acil olarak
hayata

geçirilmesi

gerekir.

Ama

Türkiye Noterler Birliği sadece ilgili
Notere uyarı cezası vererek olayı
kapatma yoluna gitmiştir.
Türkiye

Noterler

yaptığımız,

yasal

hatırlatan

başvurumuz

Birliğine

sorumluluklarını
sonrası

Partimizin Merkez Disiplin Kurulu
Başkanı Ayça Okur Yoldaş’ın yaptığı
açıklama aşağıdadır:

19
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Değerli Halkımız,
Bugün Türkiye Noterler Birliği
önündeyiz. Ve bugün Noterler
Birliği’ne bir dilekçe ile müracaat
ettik.
Müracaatımızın
konusu,
Noterler
Birliği’nin
Tayyip
Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili yarım
bıraktığı işlem.

Nedir bu işlem?
23 Mayıs 2019 tarihinde
Noterler
Birliği’ne
bir
vatandaşın
şikâyeti
üzerine; Tayyip Erdoğan’ın
diplomasının
aslı
görülmeden, fotokopi evrak
üzerinden “aslı gibidir”
sureti yapılması ve bu
suretle Cumhurbaşkanlığı
seçimlerine katılmış olması,
bu işlemi gerçekleştiren
İstanbul 15. Noterine de
verilen disiplin yaptırımına
ilişkin işlemdir.
Evet, Noterler Birliği
bu
işlemin
usulsüz
olduğuna dair bir yaptırım
gerçekleştirdi. Ancak bu işlemi yarım
bıraktı. Çünkü eğer bu işlem usulsüzse
yani diploma aslı görülmeden suret
üzerinden “aslı gibidir” yapılmışsa;
bu işlemin de iptali gerekir. Bu sahte
suretin Yüksek Seçim Kuruluna
verilerek Recep Tayyip Erdoğan’ın

Nakliyat-İş’ten:

Yemeksepeti Moto Kuryeler
kendilerine ‘Nankör’ Diyen Nevzat Aydın
hakkında Suç Duyurusunda bulundu!

Baştarafı sayfa 20’de
“Ekmeğim için çalışmam, bu ülkenin bir vatandaşı olarak anayasal
haklarımı kullanmak istemem ile sanki şahsıma bağ bağışlıyormuş gibi bir
üslupla kendini Türkiye Cumhuriyeti
devleti üzerinde görerek şahsımı tüm
kamuoyu gözü önünde nankör diyerek
aşağılaması ve bu ekonomik ortamda
ve hayat pahalılığında başkaca bu işi
yapacak olanlara karşı rekabeti kızıştırarak paket servislerde yetiştirme gayretim bir yana diğer motor kuryelere
hedef yaptırmak suretiyle açık ve yakın tehlike suçlarını işleyen bu kişiden
şikâyetçi ve davacıyım”

Yemeksepeti Ceo’sunu, işçileri işten
çıkartması konusunda yönlendirmek
istemiştir.
“Nevzat Aydın’ın işçi ve sendika
düşmanlığını biz zaten biliyoruz; işkolu değişikliği yaparak sendikamız

Cumhurbaşkanlığı
seçimlerine
katılması usule, esasa aykırı bir
işlemdir.
Türkiye Noterler Birliği ne
yapmalıdır, nasıl tamamlamalıdır?
Bu işlemin usule ve esasa
aykırı olduğunu tespit etmeli ve bu
işlem tüm Türkiye’yi, Vatanımızı
ilgilendirdiği için Yüksek Seçim
Kurulu bu işlemin sonucundan
haberdar edilmeli, 84 milyonun
uğradığı haksızlığın, zulmün hesabı
sorulmalıdır.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak
Masayı Devirecek Gerçek Konu,
Gerçek Muhalefet Konusu olan
“Diploma
Nerede?”
sorusunu
sorarak bu ısrarımıza devam
ediyoruz. Sonuç alacağımıza da
inanıyoruz.
04 Mart 2022

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
çirilmesi, sendikal faaliyetin güvence
altına alınması, esnaf kurye modelinin
kaldırılmasıdır’’ şeklinde konuşmasını
sürdürdü.
Küçükosmanoğlu konuşmasını bitirirken, sendikamızın Yemeksepeti
İşçileri haklarını alan kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğini ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları ve insanca
yaşayabilecek ücret alana kadar mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Yemeksepetini
Yemeksepeti Yapan
Binlerce Moto Kurye Ve
Banabi Depo Çalışanlarıdır
Suç duyurusuna ilişkin Nakliyat-İş
Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza
Küçükosmanoğlu, Çağlayan Adliyesi
önünde bir açıklama yaptı. Küçükosmanoğlu açıklamasında şu ifadelere
yer verdi:
“Yemeksepeti İşçilerinin mücadelesi sefalet ücretine karşı başlatılan
bir hak mücadelesidir. Bugün Yemeksepeti eski Ceo’su ve Yönetim Kurulu
Başkanı Nevzat Aydın hakkında suç
duyurusunda bulunmak için buradayız.
“Nevzat Aydın, sefalet ücretine
karşı mücadele eden işçileri “Nankörlükle” suçlamış ve şimdi görevde olan

üyesi 2000 işçinin sendika üyeliğinin
düşmesine sebep olmuştur.
“Bugün burada sembolik olarak
başlattığımız suç duyurusu diğer illerde devam edecektir. Türk Ceza Kanununun 117. ve 118. maddesine göre
Yemeksepeti İşçilerine yönelik bir taraftan hakaret bir taraftan da işten atma
tehditi vardır.”
Küçükosmanoğlu, ‘’Yemeksepeti İşçilerinin talepleri çok nettir. Yemeksepeti İşçileri 5500 TL net ücret,
işkolunun’’Taşımacılık’ işkoluna ge-

Nakliyat-İş’ten:

Pegasus’ta Sendikamız Üyeleri,
Direnenler Kazandı

Baştarafı sayfa 20’de
Avukat Ayhan Erkan, Nakliyat-İş
Sendikasına üye oldukları için işten
çıkartılan Pegasus İşçilerinin 15’inin
davasının bugün kazanımla sonuçlandığını ve işe iadelerine karar verildiğini söyledi. Sonuçlanan bu davalarda
Pegasus işvereninin, işçiler için 4 ay
boşta geçen süre, 4 ay iş başı yaptırmama ve 12 aylık sendikal tazminat
ödemeye mahkum edildiğini ifade etti.

Avukat Ayhan Erkan, bu davaların
kazanılmasında işçilerin ilk duruşmaya toplu olarak katılmalarının etkisinin büyük olduğunu belirtti. Nakliyat-İş Sendikasının İşçi Sınıfı adına
mücadele veren bir sendika olduğunu,
İşçilerin tek kuruşunu, tek bir hakkını
bile patronlarda bırakmama mücadelesi verdiğini ifade eden Avukat Ayhan
Erkan, bundan sonraki davalarda da
aynı sonuçları alacağımızı dile getirdi.
Avukat Ayhan Erkan, Pegasus’a

Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun konuşmasından sonra söz alan Yemeksepeti Direnişçileri
mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini, haklarını alana kadar devam edeceklerini bir kez daha dile getirdiler.
Açıklamadan sonra Yemeksepeti
İşçileri, hazırlamış oldukları dilekçeleri Cumhuriyet Başsavcılığına teslim
etti.23.02.2022

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi
Nakliyat-İş Sendikasının gireceğini
ve Pegasus çalışanlarının sendikalı,
Nakliyat-İş’li olacağını bir kez daha
vurgulayarak sözlerini bitirdi.
Sendikamız Avukatı Ayhan Erkan’ın açıklamasından sonra işten
çıkartılan Pegasus çalışanları adına
açıklama yapan Barış Turan, Temmuz
ayından bu yana mücadele ettiklerini,
eylemler yaptıklarını, broşür dağıttıklarını anayasal hakları olan sendikalı
olma haklarını kazanmak için mücadele ettiklerini söyledi.
Pegasus çalışanları tüm davalar
kazanılana kadar ve Pegasus sendikalı
olana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini bir kez daha belirterek
açıklamalarını sonlandırdı.
Pegasus’ta İşten Atılmalara Son!
Pegasus’tan Atılanlar İşe Geri
Alınsın!
Sendika Haktır Engellenemez!
Pegasus Sendikalı, Nakliyat-İş’li
Olacak!
01.04.2022

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!
Kadına İş Yaşamında ve
Toplumda Eşit Haklar Tanınsın!
Kadına Yönelik Şiddete Son!

Baştarafı sayfa 20’de
O günden beri birçok kurum, kuruluş
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kadın mücadelesinden, sınıfsal özünden uzak “Dünya Kadınlar
Günü” olarak kutlamaktadırlar.
Ancak 8 Mart, emekçi-işçi kadınların yaşamlarıyla bedelini ödedikleri
bir gündür. Bu nedenle 8 Mart’ın gerçek adı “Dünya Kadınlar Günü” değil
“Dünya Emekçi Kadınlar Günüdür.”
8 Mart, tarihi itibarı ile ezilen,
sömürülen, sömürüye, baskıya boyun
eğmeyen yiğit, onurlu, mücadeleci
emekçi kadınların günüdür.
Bugün, gasp edilmek istenen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, sigorta, emeklilik gibi haklara, kazanımlara
sahipsek bu kadın ve erkek birlikte
mücadele vermiş İşçi Sınıfı önderlerimiz sayesindedir. Ne yazık ki İşçi Sınıfımızın hakları gasp edilmeye devam
edilirken bir taraftan da kadınlarımız
her geçen gün biraz daha üretimden
uzaklaştırılarak ev kölesi haline dönüştürülmek isteniyor.

Kadınlar olarak işyerlerimizde cinsiyet ayrımcılığı yapılmasını istemiyoruz.
Erkeklerle birlikte yaptığımız aynı
işlerde eşit işe eşit ücret istiyoruz.
Güvencesiz, sigortasız çalışmak istemiyoruz.
Kadın cinayetleri, kadın katliamı
son bulsun istiyoruz.
2021 yılında 416 kadın eşi, sevgilisi ya da bir yakını tarafından öldürüldü. 2022 yılının ilk 2 ayında 68 kadın
öldürüldü.
Biz kadınlar son on yılda %1400
artan bu kadın katliamlarının durmasını ve katillere gerekli cezaların hiçbir
şekilde indirim uygulanmadan verilmesini istiyoruz.
Biz gözümüz gibi baktığımız, camınızdan çok sevdiğimiz çocuklarımızın cinsel istismara, cinsel saldırılara
uğramasını istemiyoruz. Bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını
istiyoruz.
Değerli Basın Emekçileri, Değerli Halkımız
Ülkemizde sefalet ücreti olan asgari ücret 4.253 TL, açlık sınırı 4.552
TL, yoksulluk sınırı ise 13.844 TL.
Bekâr bir işçinin yaşam maliyeti aylık
5.587,79 TL’dir. Biz emekçi kadınlar
asgari ücretin sefalet ücreti olmaktan
çıkartılmasını, insanca yaşayabileceğimiz bir ücret olmasını istiyoruz.
Kadınlarda işsizlik, erkeklere oranla daha fazla artıyor. Çalışma yaşamında gittikçe sayımız azalıyor. Kadınların üretime, iş yaşamına daha fazla
katılmasını istiyoruz.
Ev içi işler, çocuk ve yaşlı bakımından kadınların üzerinden alınmalı,
kreş ve yaşlı bakım evleri yaygınlaştırılmalı.
Uluslararası
Çalışma
Örgütü
İLO’nun 100 Sayılı Sözleşmesinde yer
alan “eşit değerde işe eşit ücret” uygulanmalı.
Başta sendikalara olmak üzere tüm
halk örgütlerinde kadın temsiliyetini
artıracak önlemler alınmalı.
İstanbul Sözleşmesi ve 624 Sayılı
Yasa uygulanmalı İLO’nun 190 Sayılı
Sözleşmesi imzalanmalı.
Ülkemizde her 10 kadından 1’i
okuryazar değil. Kadınların ve kız ço-

cuklarının eğitimden eşit bir şekilde
yararlanmasını istiyoruz.
OECD’ye göre Türkiye’de kadın-erkek ücretleri arasında %27,4
fark var. Yine ülkemizde aynı görevde
çalışan kadınlar erkeklerden 5’te 1 oranında daha az kazanıyor.
Ülkemizde 1,3 milyon civarında
kadın, çocuk bakımı nedeni ile iş gücüne katılmıyor. Her yıl yaklaşık 120
bin kadın, çocuk ya da yaşlı bakımı
nedeniyle işinden ayrılmak zorunda
kalıyor. Biz kadınlar iş yerlerimizde,
mahallemizde kreş istiyoruz.
Tarımın yükünü yine kadınlar çekiyor. Tarımda çalışan yaklaşık 2,4
milyon kadın aynı zamanda ev işlerini de yapıyor. Bu sektörde çalışanların %93,7’sinin sigortası yok, yüzde
79,2’sinin ise herhangi bir ücret almıyor. Yani ücretsiz aile işçisi. Biz kadınlar güvenceli ve sigortalı çalışmak
istiyoruz.
Ülkemizde sendikasızlaştırmanın
dayatıldığı şu dönemde Kadın İşçilerde sendikalaşma oranı %10 iken
erkeklerde %15,7’tür. Örgütlenmenin
önündeki bu engellerin kaldırılarak

herkesin özgür iradesi ile istediği sendikaya üye olarak, sendikalı ve toplu iş
sözleşmeli çalışmasını istiyoruz.
Biz kadınlar bu sistemde hem işçi
olduğumuz için hem de kadın olmamızdan kaynaklı çifte sömürüye maruz
kalıyoruz.
Sorunlarımızın çözülmesi, taleplerimizin gerçekleşmesi için kadın
erkek el ele vererek İşçi Sınıfının kurtuluşunu örgütlemeliyiz. İşçi Sınıfının
zincirlerini kırması, özgürleşmesi biz
kadınlarında kurtuluşu ve özgürleşmesi olacaktır. Kadınların kurtuluşu İşçi
Sınıfının kurtuluşundan, sömürünün
ve baskının olmadığı bir dünya yaratmaktan bağımsız değildir.
Bundan 164 yıl önce yaşamları
pahasına haklarını savunan, 8 Mart’ı
yaratan kadınlarımızın mücadelesine,
direnişlerine sahip çıkarak bizlerde
yukarıda saydığımız taleplerimizin ve

daha fazlasının gerçekleşmesi için örgütleneceğiz mücadele edeceğiz. Bizi
ikinci sınıf gibi gören, aşağılayan, dışlayan, çifte sömürüye uğratan, kadını
bir meta durumuna getiren bu kapitalist parababaları düzeninden hesap soracağız.
Şunu çok iyi biliyoruz ki tek başına kurtuluş yok. Ya hep beraber ya da
hiçbirimiz.
Haydi kadınlar ayağa kalkın. Geleceğimize, haklarımıza sahip çıkmak
için mücadeleye, örgütlenmeye.
Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü!
Yaşasın Nakliyat-İş!
08.03.2022

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Tayyip Diktatörlüğü Tarımı da bitirdi!
Hüseyin Ali

Nakliyat-İş’ten:

Yemeksepeti Moto Kuryeler
kendilerine ‘Nankör’ Diyen Nevzat Aydın
hakkında Suç Duyurusunda bulundu!

D

İSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde hakkını arayan
Yemeksepeti İşçileri kendilerine ‘Nan-

kör’ diyen Nevzat Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulundu.

Yemeksepeti’nin eski CEO’su ve
kurucu ortağı Nevzat Aydın, DİSK’e
bağlı Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde hakkını arayan Yemeksepeti
İşçilerine ‘nankör’ demesi tepki çekmişti. Aydın’ın açıklamasının ardından
Yemeksepeti moto kuryeler, Banabi
depo İşçileri Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde harekete geçti.

Ethem Sancak, Tayyip’e âşık olduğunu ilan eden iş adamı, bizim hep
söyleyegeldiğimiz bir gerçeği itiraf etti.
Açıktan AKP’yi Amerika iktidar etti,
dedi. “Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik”, dedi. Tayyip’in Büyük
Ortadoğu Projesi (BOP) Eşbaşkanı
olduğunu da vurgulayarak.
Peki neden iktidara getirdi AKP’yi

kerttiler.
Türkiye’nin üretim gücünün önemli
bir kesimini tarımsal üretim oluşturuyordu. Hep söylendiği gibi, Türkiye
tarımsal üretim bakımından kendi kendine yeten bir ülkeydi.
Zaten emperyalistler de önceleri
bize; “Siz sanayileşip ne yapacaksı-

Amerikan Emperyalizmi?
BOP’u hayata geçirmek, Türkiye’yi
zayıflatmak, bitirmek, köleleştirmek ve
bölmek için. Bunların hepsi bir bütünün
parçaları…
Emperyalizmin bu amacının gerçekleşmesinde en önemli unsur, ülkenin
üretim gücünün yok edilmesidir. Maddi
altyapı çökertilirse üstyapı kurumları,
eğitim, kültür, hukuk, sağlık, spor, çevre bilinci vb. daha kolay imha edilir.
Bunu yaptılar… Yirmi yılda, adım
adım, hem altyapıyı hem üstyapıyı çö-

nız, tarım ürünleriniz ve doğal kaynaklarınızı bize satın, size yeter”, diyorlardı.
İkinci Emperyalist Savaş sonrasında kapitalist üretim ilişkileri büyük emperyalist ülkelerin tarımsal üretiminde
de büyük artış sağladı. Emperyalistler
bu kez sanayi ürünlerinin yanı sıra ellerindeki aşırı tarım ürünlerini de geri
ülkelere kakalamaya başladılar. Ve bizlere; “şunu şu kadar ek, bunu ekme”,
diyerek kotalar koydular, komutlar verdiler.
18’de

Nevzat Aydın’a 4 Suçlama
Yönlendirildi
Yemeksepeti İşçileri, Nevzat Aydın
hakkında, “İş ve Çalışma Hürriyetini Tahdit”, “Tehdit”, “Hakaret” ve
“Halkı Kin ve Düşmanlığı Alenen
Tahrik” suçlarını işlediğini belirterek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulundu.
“Nevzat Aydın’dan Şikâyetçiyim”
Yemeksepeti İşçileri tarafından
Başsavcılığa verilen dilekçede özetle
19’da
şu ifadelere yer verildi:
Nakliyat-İş’ten:

S

Pegasus’ta Sendikamız Üyeleri,
Direnenler Kazandı

endikamız 2021 yılının ilk aylarından itibaren Pegasus Havayolla-

rı’nda sendikal örgütlenme çalışması

başlatmış ve önemli sayıda işçi sendikamıza üye olmuştur. Ancak Pegasus
işvereni örgütlenmeyi engellemek ve

Nakliyat-İş’ten:

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!
Kadına İş Yaşamında ve
Toplumda Eşit Haklar Tanınsın!
Kadına Yönelik Şiddete Son!

Zafer, Nakliyat-İş öncülüğünde
direnen işçilerin olacak!

işçileri sendikadan vazgeçirtmek için
farklı kıdem ve pozisyonlarda toplamı
şu ana kadar 106’yı bulan çalışanı işten
atmıştır. 80’i sendikamız üyesi olan çalışanlardan bazıları sağlık, bazıları performans düşüklüğü bazıları da hiçbir
gerekçe gösterilmeden işten atılmıştır.
İşten çıkartılan üyelerimiz adına
sendikamız tarafından “İşe İade ve
Sendikal Tazminat Davaları” açılmıştır. 01.04.2022 Cuma günü İstanbul
Anadolu Adliyesi 3. İş Mahkemesi’nde açılan davaların duruşmalarından
biri daha görüldü. Ve mahkeme ilk çıkarılan 15 işçinin sendikal nedenlerle
işten çıkartıldığına ve işe iade edilmelerine karar verdi.
Duruşmanın ardından Adliye önünde işten çıkartılan Pegasus çalışanları
ve sendikamız Avukatı Ayhan Erkan
19’da
bir açıklama yaptı.

HKP’den:

Faruk Sur ve Sıtkı Şaplak Yoldaşlar
ölümsüzdür!

8

Mart 1857 yılında New York’lu
dokuma işçisi 40.000 emekçi, eşit
işe eşit ücret, 8 saatlik iş günü, daha
iyi çalışma koşulları ve insanca yaşayabilecekleri ücret için greve gittiler.
Greve gidilen fabrikalardan birinde
işçileri fabrikaya kilitleyen patronlar
yangın çıkartarak grevi bitirmek istediler. Çıkan bu yangında 129 kadın işçi
yanarak can verdi. Bu yiğit dokuma işçisi kadınların anısına 8 Mart; Dünya
Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan
edilmiştir.
8 Mart 16 Aralık 1977 tarihinde
Birleşmiş Milletler kararıyla; ilan edilişinden 120 yıl sonra adından “emekçi” kelimesini çıkartılarak, “8 Mart
Dünya Kadınlar Günü” olarak ilan
19’da
edilmiştir.

2’de

HKP’den:

AB-D Emperyalizminin temsilcileri ve piyonları
ülkemiz topraklarını kirletmeye devam ediyor

HKP’den:

Limak’ın,
Akbelen Ormanları
içinde yer alan
zeytinlik alana
saldırısı üzerine
HKP İzmir İl Örgütü
olarak
İkizköy direnişçileri ile
dayanışmaya gittik

17’de

15’te

HKP’den:

AKP’nin acımasız,
insafsız zamlarını ve pahalılığı “kazık”la
protesto ettik…

17’de

