HKP’den:

Bursa Savcılarının; adli bir dolandırıcılık olayında gösterdikleri
duyarlılığı, 84 milyon insanımızı dolandıran
AKP’giller’e de göstereceklerini umarak
AKP’giller’in Reisi hakkında suç duyurusunda bulunduk

HKP’den:

Partimiz, günah çıkartan
Ahmet Davutoğlu’nun itiraflarını yargıya taşıdı

A

KP’giller
yolun
sonuna
yaklaştıkça; ihanet yollarında
beraber
yürüdükleri,
beraber
ıslandıkları, beraber ülkeyi felakete
götürdükleri, ama giriştikleri çıkar
kavgasında yol verilen yol arkadaşları
bir bir yapılan soygunları, vurgunları,
yağmayı, peşkeşleri ortaya döküyorlar.
Kriminal suç örgütü, cürüm iktidarı
AKP’giller’in ülkeyi yıkıma götüren,
2’de
Laik Cumhuriyet’i yıkan,

G

enel Başkan’ımız Nurullah Efe,
“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!” başlıklı yazısını şöyle
bitiriyordu:
2’de

HKP’den:

Al birini vur ötekine:
AKP’giller iğneden ipliğe,
İBB ulaşıma
fahiş zamlar yapıyor!
Çözüm:
Demokratik Halk İktidarı…
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2022 1 Mayıs’ında da
Taksim Vatanımızın onurunu,
namusunu Gerçek Devrimciler,
Halkın Kurtuluş Partililer Korudu

şçi Sınıfının Uluslararası
Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü olan 1 Mayıs; İşçi
Sınıfının politik iktidarı elinde
bulundurmadığı, burçlara Sosyalizmin yüce bayrağının henüz dikilmediği ülkelerde bir
bayram, bir karnaval değil; bir
kavga, bir mücadele, sınıflar savaşının en önemli muharebelerinden biridir.
İşte bu muharebelerde İşçi
Sınıfı, sınıf niteliğinden kaynaklanan gücünü, özgüvenini,
kararlılığını, bilincini dosta da
düşmana da gösterir. İşçi Sınıfına önderlik eden Gerçek Devrimciler ise bu muharebelerde
bir an olsun ikirciğe düşmez.
Hedef bellidir: Düşmanın en
zayıf olduğu, en çok korktuğu,
çekindiği noktaya en güçlü dar10’da
beyi indirmek…

Üç Fidan Yaşıyor,
HKP Savaşıyor!
Kurtuluş Partisi
Gençliği
Üç Fidan’ı
eylemlerle andı!

17’de

Tüm baskılara ve engelleme girişimlerine
rağmen Halkımızın HKP’li Dayısı,
Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut (Efe),
AKP’giller’i bir kez daha
kendi mahkemelerinde yargıladı!

enel
Başkan’ımız
Nurullah
Ankut (Efe)’ye açılan soruşturma
ve davaların ardı arkası gelmiyor.
Neredeyse söylediği her söze,
yazdığı her yazısına dava açılan
Genel Başkan’ımıza, Kurtuluş Yolu
Gazetesi’nin
160’ıncı
sayısında
yayımlanan “1500 yıllık İslam

Tarihinin Ümmete en fazla kötülük
edeni…” başlıklı yazısından dolayı
yeni bir dava daha açıldı. İstanbul
2’nci Asliye Ceza Mahkemesinde
bugün ilk duruşması görülen davada
Genel Başkan’ımız, çıkar amaçlı suç
örgütü AKP’giller’i bir kez daha kendi
mahkemelerinde yargıladı.

İ

Partimiz,
“Biz Amerikan’ın
desteğiyle
iktidara geldik” diyen
Ethem Sancak ve
BOP Eşbaşkanı
Tayyip Erdoğan
hakkında suç
duyurusunda bulundu

nsan Sefaleti Bin Kalıplı Perinçek’in
dergâhında yetişme, Kaçak ve Haram Saray’ın Şems Ethem’i Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
düzenlenen ‘Türkiye’nin güvenliği
ve NATO’ konferansında yaptığı
konuşmada; “Şecaat arz ederken Merdi Kıpti sirkatin söylermiş” misali itiraflarda bulunuyor.
2’de

3’te
3’te

4’te

Mustafa Şahbaz

Kaçak Saray’ın emriyle
verilen cezalarla
“Şanlı Gezi Direnişi”ni
mahkûm edemezsinizedemeyeceksiniz!

HKP’den:

HKP’den:

Çağdaş Zekâtçılar?

HKP’den:

18’de

HKP’den:

G

2’de

Türkiye’de iki 1 Mayıs:
1 Mayıs’ın da
Devrimcisi var, Sahtesi var!

5’te

M. Gürdal Çıngı

1 Mayıs’larda maçı idare
edenlere rağmen Taksim
kazanılacak!

7’de

Av. Tacettin Çolak

Başyazı

Gezi Düşmanı,
Ortaçağcı Faşist Din Devleti Diktatörü

Gezicilere ceza yağdırılmasına
şaşıranlar, asıl aynaya bakıp kendilerindeki dönüşüme şaşırmalıdırlar:
Biz böyle korkutulmuş, sindirilmiş,
zavallılaştırılmış insanlar haline nasıl
geldik, diye!..
Kaçak Saray’da mukim
Hafız, bugüne kadar neyi
yedirmedi ki
sizlere…
Diplomasızlığını (Resmi
Evrakta
Sahteciliğini,
Nitelikli
Dolandırıcılığını), 17-25 Aralık belgelerini (ki
bunların yüzde yüz gerçek olduğunu
eşekler bile bilir), 16 Nisan 2017’deki
Referandumda 2,5 milyon sahte oyu,

Et fiyatları ve Bahri Dağdaş
Uluslararası
Tarımsal Araştırma Enstitü
arazisinin ranta açılması

9’da

Ege’de 20 Ada’mızı ve iki Kayalığımızı Yunanistan’a peşkeş çekişini,
300 milyar dolar tutarındaki kamu
malını yalnızca kendisinin ve ailesinin zimmetine geçirişini (Abdüllatif
Şener’in tespitine göre)
ve Laik Cumhuriyet’i, tüm
kurumlarını
bir bir yıkarak
onu, bir enkaz
yığınına dönüştürmesini
ve onun yerine
merkezi Kaçak Saray olan
Ortaçağcı Faşist bir Din Devleti inşa
etmesini…
Bunların hepsini yedirdi işte Tayyip ve avanesi, bizim dışımızdaki hemen herkese.
8’de

Yazmayı öğretelim
çocuklarımıza
çünkü onlar yazacaklar
Türkiye Devrimi’nin tarihini!
14’te Prof. Dr. Özler Çakır

Ormanlarımız
neden Tüketiliyor?
Din Bezirgânlarının
Orman Talanı
Hüseyin Ali
20’de

2
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HKP’den:

Bursa Savcılarının; adli bir dolandırıcılık
olayında gösterdikleri duyarlılığı, 84 milyon
insanımızı dolandıran AKP’giller’e de
göstereceklerini umarak AKP’giller’in Reisi
hakkında suç duyurusunda bulunduk

Baştarafı sayfa 1’de

“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!..”
Halkçı Hukukçularımız başta
Ankara, İstanbul olmak üzere birçok
yerde yaptıkları suç duyurularından,
açtıkları davalardan bir sonuç
alamadılar yıllarca. Her biri somut bilgi
ve belgeye dayanan suç duyurularımıza
AKP’gillerin
Hukuk
Bürosuna
dönüşmüş yargı, “SoruşturmayaKovuşturmaya Yer Yok” kararlarını
verdi geçti. Genel Başkan’ımızın bu
önerisi doğrultusunda harekete geçen
Hukukçu Yoldaşlarımız dolandırıcılığa
karşı duyarlılığı basına yansıyan

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına
AKP’giller’in Reisinin Diplomasızlığı
konusunda suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu sonrası Partimizin
Genel Sekreter Yardımcısı Av.
Tacettin Çolak Yoldaş’ın yaptığı
açıklama aşağıdadır:
Saygıdeğer Halkımız;
Halkın Kurtuluş Partisi yıllardır,
Anayasanın
101’inci
maddesi
çerçevesinde
Cumhurbaşkanlığı
yeterliliğine sahip olmayan Tayyip
Erdoğan’ın
diplomasızlığının
peşindedir. Bununla ilgili Marmara
Üniversitesine, Eyüp Lisesine, Yüksek
Seçim Kuruluna, Milli Savunma
Bakanlığına, İstanbul Büyükşehir
Belediyesine de başvurular yapmıştır.

HKP’den:

Al birini vur ötekine: AKP’giller iğneden ipliğe,
İBB ulaşıma fahiş zamlar yapıyor!
Çözüm: Demokratik Halk İktidarı…

ABD-AB Emperyalistlerinin ülkemizdeki baş işbirlikçisi AKP iktidarının yarattığı zamlar cehennemi artık
yangına dönüşmüş durumdadır. Ülkemizde her geçen gün iğneden ipliğe
her şeye zam gelmektedir. Ancak bu
zamların yanında, emekçilerin, işçilerin ücretinde bir artış yaşanmamaktadır. Özetle zamlar deve, ücretler pire
kalmaktadır!
AKP iktidarının daha birkaç ay
önce asgari ücrette yaptığı komik artış
yapıldığı sırada dahi insanca yaşanabilecek ücretin çok altında idi. Geldiğimiz gün itibari ile ise markette, manavda, alışverişte fayda sağlayabilecek bir
değeri kalmamıştır. Çünkü Aralık ayından bugüne ülkemizde pahalılık katbekat artarak devam etmiştir. Halkımız
temel gıda ve temel insani ihtiyaçlarını
dahi alamaz, karşılayamaz haldedir.
Daha geçtiğimiz aylarda AKP’giller,
elektrikten doğalgaza, benzinden ulaşıma, köprü geçişlerinden emlak vergilerine, ehliyet harçlarına yani iğneden
ipliğe her şeye fahiş miktarda zamlar
yapmıştı. O zamların somut sonucunu
da kış aylarında evlere gelen doğalgaz
faturası ile yaşayıp görmüş olduk. Yine
artan ulaşım maliyetleri de özellikle
şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşları, öğrencileri de çok zor duruma
düşürdü. Bir önceki seneye göre şehirlerarası otobüs biletleri fiyatları iki katına hatta daha fazlasına çıktı.
İşte AKP’nin yarattığı bu zamlar

cehennemi düzeninde ayakta kalmaya,
kıt kanaat geçinmeye çalışan emekçi
halkımıza bir darbe de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir
içi ulaşıma yüzde kırk zam kararı aldı.
Bizler, Halkın Kurtuluş Partisi olarak
hangi sebeple olursa olsun, halkımızın
çektiği sıkıntıları, yoksulluğu arttıracak, halkımızı daha da zor duruma
sokacak bu zamların tamamına amasız

ve fakatsız karşıyız.
İBB, ulaşıma zam yapmak zorunda
olduğunu zam yapılmadan önce defalarca dile getirmiştir. Bilindiği gibi
İBB’nin 2022 yılı bütçesi, İmamoğlu’nun bizzat kendi açıklamasına göre
43.6 milyar TL’dir.
Böylesine devasa bir bütçeye sahip
olan İBB, zaten AKP’giller’in yarattığı pahalılık cehenneminde inim inim
inleyen halkımıza yüklenmek dışında
başka bir seçenek bulamamış mıdır?
Ya da böyle bir çabaya girişmiş midir?
Halkçı bir anlayışla yönetilen bir
belediyede koşullar ne kadar zor olur-

Bu başvurularımız “kişisel veri”
kapsamında değerlendirilip, kanunsuz
bir şekilde sonuçsuz bırakılmıştır.
Halkın Kurtuluş Partisi bu konuyla
ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına da
suç duyurusunda bulundu. Oralardan
da hiçbir soruşturma yapmadan
ve CMK’nin 160’ıncı maddesi
çerçevesinde
görevlerini
yerine
getirmeyen savcılar tarafından yine
sonuçsuz bırakıldı. Hatta bununla
ilgili Tayyip Erdoğan’ın en yakın
arkadaşlarından
Metin
Külünk,
“Peygamberlerin de mi diploması
vardı, diplomanın bir önemi yok devlet
yöneticisi olabilmek için” mealinden
açıklamalar bile yaptı. Buna rağmen
devlet kurumları, yargı mekanizması
görevlerini
yapmamakta
ısrar
etmektedir.
Geçtiğimiz günlerde Bursa’da
yine bir sahte diplomayla, konuşma
bozukluğu merkezi açan bir kişinin
33 vatandaşı dolandırdığı ortaya çıkıp
Bursa Cumhuriyet Savcılığının açmış
olduğu davada da 5’inci Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından anılan kişiye
her bir dolandırılan insan için 1 yıl 8 ay
hapis cezası verilmiştir. Toplamda 55
yıl hapis cezasına mahkûm olmuştur
bu sahte diplomalı dolandırıcı.
Biz de Halkın Kurtuluş Partisi olarak
buradan hareketle, madem Bursa’da
böylesine hassas, duyarlı, yasaları
uygulayan savcılar var; Anayasanın
10’uncu maddesindeki, kanun önünde
eşitlik ilkesi çerçevesinde bu ülkenin
Cumhurbaşkanlığı makamında oturan
Tayyip Erdoğan’ın diplomasızlığı
konusunda bir suç duyurusunda
bulunduk. Bununla ilgili objektif
araştırma yapmalarını bekliyoruz.
Ayrıca İstanbul 15’inci Noterliğinde
usulsüz bir şekilde onay işlemi
yapan, yaptıran kişiler hakkında da
bugün itibarıyla suç duyurusunu
yapmış bulunmaktayız. Bursa’daki
Cumhuriyet
Savcılarının
sahte
diploma olgusuna bu olayda da duyarlı
yaklaşmalarını ummak istiyoruz.”
15 Nisan 2022

HKP Genel Merkezi
sa olsun, belediye hizmetlerinin maliyetlerinin halkın sırtına yüklenmesi ilk
seçenek olamaz. Yapılan yüzde 40’lık
fahiş zam göstermektedir ki İBB, halkçı bir anlayışla yönetilmemektedir.
Bir avuç Parababası ve kapitalist
sömürücü her geçen gün halkın sırtından geçinip zenginleşirken, halkımız
açlığı, yoksulluğu ve bu durumu iyice
katmerleştiren zamları hak etmemektedir.
Unutulmamalıdır ki, ulaşım temel
bir insani haktır ve tartışmasız bir şekilde ücretsiz olmalıdır. Partimizin de
temel hedefi budur. O yüzden İBB’nin
hangi gerekçe ile olursa olsun yaptığı
bu zam kabul edilmemeli, haklı görülmemeli ancak tüm bu zamların temel
sebebi olan AKP iktidarının rolü arka
plana atılmamalıdır.
Çünkü AKP iktidarı, ABD Emperyalizmi tarafından iktidara getirildiği
günden bu yana halka ihanet etmekte,
halkın yararına tek bir iş yapmamaktadır. Özellikle son yıllarda da ülkemizi iyiden iyiye yoksulluk ve pahalılık
cehennemine çevirmiştir. Ve halkımız
her geçen gün artan düzeyde bu cehennemi yaşamaktadır.
Ancak bu gidişin elbet bir sonu olacak. Bu zamların, soygunların hesabı
Demokratik Halk İktidarında sorulacak. Açlığa, yoksulluğa, kan ve gözyaşına mahkûm edilen İşçi Sınıfımız ve
Emekçi Halkımız ABD-AB Emperyalistlerini ve işbirlikçilerini yenecek!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
8 Nisan 2022

Halkın Kurtuluş Partisi
İstanbul İl Örgütü

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

HKP’den:

Partimiz, günah çıkartan
Ahmet Davutoğlu’nun itiraflarını yargıya taşıdı

Baştarafı sayfa 1’de
Halk düşmanı, doğa düşmanı,
hayvan düşmanı politikalarına katkı
sunan; ama AKP’giller’de başlayan
çözülmeyi görünce konuşmaya başlayan
eski AKP’giller mensuplarının ifşaları,
gerizleri patlatıyor.
AKP’giller’e Bakanlık, Başbakanlık
yapmış Ahmet Davutoğlu da “ben
uyardım, ben haram lokma yemedim,
benim günahım yok” diyenlerin
kervanına son katılanlardan. Partimiz;
Davutoğlu’nun, aslında hiç kimsenin suç
duyurusuna gerek kalmadan Savcılıların
re’sen harekete geçip soruşturma
başlatmaları gereken itirafları üzerine
bir kez daha harekete geçerek suç
duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu sonrası Partimizin
MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın
yaptığı açıklama aşağıdadır:
Saygıdeğer Halkımız;
Bugün eski Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun
itiraflarını
yargıya
taşıdık.
Ne demişti AKP’giller’in Eski
Başbakanı?
“İtiraz
etmeseydim
benden
sonraki Başbakan gibi bakanlar
gibi milyarlarıma milyar katardım.
Çevrelerini zengin ettiler, Damadını
Bakan yaptı, akrabalarını zengin etti,
5 tane müteahhide Türkiye’yi peşkeş
çekti.”
Ahmet Davutoğlu sıradan biri
değildir. Yıllarca Devletin en üst düzey
makamlarında bulunmuş, Kriminal
bir suç örgütü, bir cürüm iktidarı
olan
AKP’giller
Hükümetlerinde
Başbakanlık, Bakanlık yapmış, en

kritik kararlarda imzası ve onayı olan
bir kişidir. Ülkenin ekonomik ve siyasi
durumunun gidişatını belirleyebilecek,
ülkenin emniyet, istihbarat ve ekonomik
kurumlarına talimat verebilecek düzeyde
görev icra etmiştir.
AKP’giller’in
yaptıkları
akıl
almaz
hırsızlıklara,
yolsuzluklara,
kanunsuzluklara karşı ilk günden
itibaren,
her
alanda
bıkmadan,
korkmadan, yılmadan mücadele veren
bir parti olarak Davutoğlu’nun bu
itirafları üzerine, Recep Tayyip Erdoğan,
Binali Yıldırım, Ahmet Davutoğlu, Berat
Albayrak ve o günden bugüne bakanlık
yapmış bütün bakanlar hakkında, İrtikâp,
Nüfuz Ticareti, Kamu Görevlisinin
Suçu Bildirmemesi ve Görevi Kötüye
Kullanma suçlarını işledikleri için suç
duyurusunda bulunduk.
AKP’giller’in Reisinin serveti bir
yüzüktü, şimdi kendi ailesini, avanesini,
yedi sülalesini milyarder yaptı. Tabiî
ki iç edilen Halkımızın parası, peşkeş
çekilen yılların birikimi.
Gün gelecek, devran dönecek;
yeniden hukuk, kanun, kanuna ve
vicdana göre hüküm kuran bağımsız ve
tarafsız mahkemeler egemen olacak. İşte
o zaman sorulacak bu zulümlerin hesabı.
Bu cürüm iktidarına karşı ilk günden
itibaren cepheden yiğitçe ve mertçe
mücadele eden tek Siyasi Parti HKP
olarak, o hesap gününün bir an önce
gelmesini sağlamak için mücadele
ediyoruz.
Bıkmadan, korkmadan, yılmadan da
mücadele etmeye devam edeceğiz.
17 Nisan 2022

HKP Genel Merkezi

HKP’den:

Partimiz, “Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara
geldik” diyen Ethem Sancak ve
BOP Eşbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında
suç duyurusunda bulundu

Baştarafı sayfa 1’de

Batmakta olan AKP’giller Gemisinin
AB-D Emperyalistleri tarafından nasıl
yüzdürüldüğünü ikrar ediyor.
“Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır.
Van minute olayında rest çektik.
Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için
en son içimize sızdırdıkları FETÖ,
15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik”
diyor vurguncu, soyguncu, insan sefaleti
Ethem Sancak.
İşte Halkçı Hukukçularımız; AB-D
Emperyalistlerinin BOP’unun Eşbaşkanı
AKP’giller’in Reisi Tayyip Erdoğan ve
Ona ilahi aşkını “Anam, babam, çocuklarım sana feda olsun Erdoğan” diyerek ilan eden Ethem Sancak hakkında,
“Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama
ve Suçu bildirmemek” suçlarını işlediklerini belirterek İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu sonrasında Partimiz
MYK Üyesi Av. Doğan Erkan Yoldaş’ın
yaptığı açıklama aşağıdadır:

BOP; Türkiye ve Ortadoğu’daki
diğer devletlerin, toplamda 22 ülkenin
egemenlik haklarına müdahale eden,
sınırlarını değiştirmeyi hedefleyen Emperyalist bir projedir. Dolayısıyla Türkiye’nin siyasi bağımsızlığına ve temel
ulusal yararlarına karşıdır. Bu anlamıyla,
BOP Eşbaşkanlığı, Anayasadaki temel
milli yararlar aleyhine faaliyet suçunu
oluşturur.
Biz Tayyip Erdoğan’ın bu projenin
eşbaşkanı olduğunu ikrar ettiği gün bu
suçu da itiraf etmiş olduğunu söylemiştik. Bu kez bu suçu Ethem Sancak, BOP
Eşbaşkanlığı karşılığında ABD bizi iktidara getirdi diyerek ikrar etmiş oldu.
Bu nedenlerle Ethem Sancak’ın bu ikrarları nedeniyle ifadeye çağrılması, bu itiraflarının savcılık tarafından soruşturulması, sonrasında da Tayyip Erdoğan hakkında TBMM’ye fezlekesinin yazılması
gerekmektedir. Bu nedenlerle Tayyip
Erdoğan da, suçu bugüne kadar gizleyen
Ethem Sancak da yargılanmalıdır.
ABD ise tüm baskı ve sömürü aygıtlarıyla birlikte, bu topraklardan kovulmalıdır.
Biz Gerçek Devrimciler, er geç bu
ikisini de sağlayacağız.
09.04.2022
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HKP’den:

Tüm baskılara ve engelleme girişimlerine rağmen
Halkımızın HKP’li Dayısı, Genel Başkan’ımız Nurullah
Ankut (Efe), AKP’giller’i bir kez daha
kendi mahkemelerinde yargıladı!

G

enel
Başkan’ımız
Nurullah
Ankut (Efe)’ye açılan soruşturma
ve davaların ardı arkası gelmiyor.
Neredeyse söylediği her söze,
yazdığı her yazısına dava açılan
Genel Başkan’ımıza, Kurtuluş Yolu
Gazetesi’nin
160’ıncı
sayısında
yayımlanan “1500 yıllık İslam
Tarihinin Ümmete en fazla kötülük
edeni…” başlıklı yazısından dolayı
yeni bir dava daha açıldı. İstanbul
2’nci Asliye Ceza Mahkemesinde
bugün ilk duruşması görülen davada
Genel Başkan’ımız, çıkar amaçlı suç
örgütü AKP’giller’i bir kez daha kendi
mahkemelerinde yargıladı.
Bugün
görülen
duruşmada
Mahkeme Hâkimi, izlemeye gelen
seyircileri duruşma salonuna almak
istemedi, avukatlarımızın müdahalesi
ile duruşma salonuna izleyiciler alındı.
Genel Başkan’ımız yine tarihi bir
savunmaya imza atarak AKP’giller’in
işlediği suçları somut kanıt ve
belgeleriyle bir bir ortaya koydu.
Genel Başkan’ımız, iki buçuk
saat süren AKP’giller yargılamasına
“Ortada Anayasanın aradığı koşullara
uygun bir Cumhurbaşkanı olmadığını
çünkü Tayyip Erdoğan’ın lise ve
üniversite diplomasının bulunmadığını
belirterek başladı.
Genel Başkan’ımız savunmasının
devamında AKP’giller’in tepeden
tırnağa suça batmış bir mücrimler
topluluğu
olduğunu
belirterek
“Asıl yargılanması gereken bu suç
örgütüdür”, dedi.
Genel
Başkan’ımız,
Tayyip
Erdoğan’ın gerçekten de davaya konu
olan yazının başlığında geçen “1500
yıllık İslam Tarihinin Ümmete en fazla
kötülük edeni” olduğunu kanıtlarıyla
ortaya koyarak bu gerçekliği AKP’nin
dört kurucusundan biri olan Abdüllatif
Şener’in dile getirdiğini ifade etti.
Tayyip Erdoğan’ın, ülkemizi en az
üç parçaya bölmeyi hedefleyen Büyük
Ortadoğu ve Genişletilmiş Afrika
Projesi’nin Eşbaşkanı olduğunu bizzat
kendisinin defalarca dile getirdiğini
belirten Genel Başkan’ımız, AB-D
Emperyalistlerinin 1990’ların başından
itibaren Ortadoğu’da yaklaşık on bir
milyon insanı katlettiğini, Tayyip
Erdoğan’ın da bu katliamlara ortak
olduğunu dile getirdi.
Genel Başkan’ımız aynı zamanda
Cemal Kaşıkçı Katliamına da değinerek
Tayyip Erdoğan’ın para uğruna
ülkemizin onurunu ayaklar altına
aldırdığını, Suudi Cellat Muhammed
Bin Salman önünde diz çöktüğünü
dile getirdi. İddianamede geçen

Dolmabahçe Sarayı’na kadar tünel
kazarak geldiler ve buradan Taksim’e
yürüdüler” sözlerini hatırlatan Genel
Başkan’ımız, artık Tayyip Erdoğan’ın
halüsinasyonlar görmeye başladığını
dile getirdi.
AKP’giller’in
işlediği
binbir
suçların sadece bir bölümüne değinen
Genel Başkan’ımız, 2 buçuk saat süren
AKP’giller yargılamasını “Halkız,
Haklıyız, Yeneceğiz”, diyerek bitirdi.
Bu sırada alkışlayan seyircilerden
rahatsız olan hâkim seyircileri dışarı
çıkardı. Duruşmaya polis ve beş
güvenlik görevlisinin gölgesinde
devam
etmek
isteyen
hâkime
karşı avukatlarımız tepki gösterdi
ve duruşmanın bu şekilde devam
edemeyeceğini söyleyerek Genel
Başkan’ımızla
birlikte
duruşma
salonunu terk ettiler.
Dışarıda
güvenlik
görevlileri
izlemeye
gelen
seyircilere
ve
yoldaşlarımıza müdahale etmeye,
ardından gözaltına almaya kalkışınca
adliyede gergin anlar yaşandı. Ancak
Genel Başkan’ımız ve Yoldaşlarımız
geri adım atmayarak Adliye önünde
basın açıklamasını gerçekleştirdiler.
Adliye önünde yapılan basın
açıklamasında Av. Tacettin Çolak ve
Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut
(Efe) şunları dile getirdi:

“Kaçak Saray” ifadesine de değinen
Genel Başkan’ımız; Sarayın kaçak
olduğunun mahkeme kararlarıyla da
sabit olduğunu kanıtlarıyla gösterdi.
Önemli bir gerçekliğin daha altını
çizen Genel Başkan’ımız, Tayyip
Erdoğan’ın artık gerçeklik algısını
bütünüyle yitirdiğini, bir gün dahi
kamu görevi yapmaması gerektiğini,
acilen psikiyatrik tedaviye alınması
gerektiğini ifade etti. “Dolmabahçe
Camii’nde gördüğünüz müptezeller,
Geziciler, bira kutularıyla beraber
loderlerle
bizim
bulunduğumuz

üzülerek söylüyoruz, icazet veriyor,
hatta yönetip yönlendiriyor.
Sayın
Genel
Başkan’ımızın
savunması bittiği halde, ondan
sonra, salondaki fiziki koşulların
uygunsuzluğu... Yani tamamen salon da
dosyalarla doldurulmuştur. Küçük bir
salon, ki böylesine tarihsel önemde bir
davanın geniş bir salonda yapılmasını,
özel bir günde yapılmasını Mahkeme
Yargıcından talep ettiğimiz halde
kabul etmemişti.
Buna
rağmen,
izleyicilerin
orada
oturmalarını
engelleyici

***
Av.Tacettin Çolak: Sevgi ve
Saygıdeğer Yoldaşlar, Değerli Basın
Emekçileri, Emniyet TV’nin de
Emektarları;
Bugün İstanbul 2’nci Asliye Ceza
Mahkemesinde Genel Başkan’ımız
Sayın Nurullah Ankut’un, Tayyip
Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla
ilgili bir duruşması vardı.
Bu
duruşmada
duruşmaların
aleniliğini ortadan kaldırıcı tavırlarla
karşılaştık. Parti Yöneticilerimizin,
Parti
Üyelerimizin
duruşmayı
izlemeleri başlangıçta engellenmek
istendi
ama
müdahalelerimiz
sonucunda Parti Yöneticilerimizin
dinlediği bir duruşma yapıldı.
Sayın Genel Başkanımız tarihsel,
sınıfsal, kültürel, dinsel, psikolojik,
sosyolojik her yönden yazmış olduğu,
“1500 yıllık İslam Tarihinin Ümmete
en fazla kötülük edeni” başlıklı
yazısının temellerini, gerekçelerini
ortaya koydu.
Ancak her nedense; Türkiye’de
bağımsız ve tarafsız yargı ortadan
kaldırıldığı için, mahkeme salonlarını
ve koridorları polisler artık denetim
altına almak istiyor. Yargıçlar da buna,

dosya yığınlarının içerisinde bir
duruşma yapıldı. Sonradan bizim
taraftarlarımızın,
yöneticilerimizin
dışarı çıkarılmasından sonra da
polisle duruşmaya devam etmek
istedi Mahkeme Yargıcı. İşte biz bunu
kabul edemeyiz. Biz Devlet Güvenlik
Mahkemelerinde de Sıkıyönetim
Mahkemelerinde de belinde copu,
silahı olan polislerin olduğu salonlarda
savunma yapmadık. Bugün de aynı
şekilde bu savunmayı yapmadık,
salonu terk ettik, değerli arkadaşlar.
Maalesef Türk Ceza Kanununun
299’uncu maddesi gündeme geldiğinde
mahkemeler, Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreterliğinden başlamak kaydıyla
Adalet Bakanlığının her düzeyde
organları tarafından baskı altına
alınmaktadırlar. Bu dosyada da daha
26 Nisan tarihinde Adalet Bakanının
yazısı var:
“Ne
oldu
Nurullah
Ankut
hakkındaki dava? Acele bilgi ver”,
diyor.
Mahkeme de ona iddianameyi
ve tensip tutanağını gönderiyor.
Öbür taraftan da Tayyip Erdoğan’ın
Avukatları
müdahale
dilekçesi
verip duruşmaya katılıyorlar. Yani
duruşmayı avukatları kanalıyla takip
eden bir kişi hakkındaki yürüyen
davadan dahi Adalet Bakanlığı bilgiler
sormaktadır.
Bunun anlamını çok iyi biliyoruz:
Mahkeme Hakimini baskı altına almak,
“ensendeyiz ha, beraat kararı verirsen
seni başka yerlere süreriz”, baskısından
başka birşey değildir. Sayın Genel
Başkan’ımız Anayasanın 39’uncu
maddesi ve Türk Ceza Kanununda
tanımlanan “isnadın ispatı” kuralları
çerçevesinde kendisine yöneltilen tüm
suç isnatlarını teker teker, 2 buçuk
saatlik bir yargılamada kanıtlamıştır.
Kimseye hakaret etmediğini de
söylemiştir. Şu anda Sayın Genel
Başkan’ımıza sözü devrediyorum.
***
Nurullah Ankut (Efe): Sevgi ve
Saygıdeğer arkadaşlarım;
Tayyip bize onlarca dava açtırdı,
kendisine hakaret ettiğimiz iddiasıyla.
Biz de her seferinde diyoruz ki; olmayan
birine hakaret ettiğimiz iddiasında
bulunuyorsunuz. Türkiye’de yasal,
meşru bir Cumhurbaşkanı yok. Çünkü
diploması yok... Cumhurbaşkanı adayı
olabilmesi için Yüksekokul bitirdiğini
belgeleyen bir diplomasının olması
gerekir. Biz 5 yıldır araştırıyoruz,
diploması yok.
O zaman olmayan birine hakaret
etmek de söz konusu olmaz. önce
diplomayı getirin biz tek kelime
savunma yapmadan, istediğiniz cezayı
verin deyip, şuradan çekip gideceğiz,
diyoruz. Onu da yapamıyorlar. Ve
diyoruz ki tiyatro oynuyorsunuz ya...
Burada tiyatrocu arkadaşlarımız
alınıyorlar,
tiyatro
oynanıyor
dediğimizden dolayı. “Tiyatro soylu
bir sanattır” diyorlar, “siyasete alet
etmeyin” diyorlar. Evet, her sanat
gibi tiyatro da soylu bir sanattır. Bu
yaşımıza geldik, artık eskisi gibi
roman, hikaye okuyamıyoruz. Ama
tiyatro ve şiirle çok daha yoğun bir
şekilde ilgileniyoruz. Çünkü en öz
anlatımıdır tiyatro ve şiir, edebiyatın.
Ama tiyatrocu arkadaşlar şunu
bilmiyor:
Gerçek tiyatro hayatta oynanıyor.
Herkes bir maske taşıyor hayatta.
Ünlü psikiyatrlar der ki; “İnsan
soğana benzer, gerçekte içinin ne
olduğunu hiçbir zaman, kabuk olarak
anlayamazsınız.” O bakımdan herkes
aşağı yukarı, olduğundan başka
oynuyor, görünmek istediği gibi
oynuyor. Maddi çıkarları, kariyer
beklentileri doğrultusunda bir insan
gibi görünmeye çabalıyor.

İşte tiyatro budur, arkadaşlar.
İşte soylu sanat olan tiyatro da
hayatın gerçeğini, insani durumları,
sahneye, sanat ortamına ne kadar
başarılı bir şekilde taşıyabilir, orada
yansıtabilirse o kadar başarılı olmuş
olur. Nitekim tiyatro denince ilk akla
gelen Shakespeare, insani durumları
böylesine derinden kavrıyor ve onları
oyunlarına yansıtıyor ki, o bakımdan
aradan 500 yıl geçmiş olmasına rağmen
insanlar onun oyunlarını sanki bugün
yaşanmış olaylara ilişkin oyunlarmış
gibi büyük bir heyecanla ve zevkle
izlemeye devam ediyor. Ve bin yıllar
boyu da izlemeye devam edecek.
Çünkü insan gerçeğine temelden
yaklaşıyor. Neyse...
Onlara bunu diyoruz:
Burada kendimiz olan sadece
biziz. Ama sizler, Kaçak Saray
tarafından sizlere verilen emri yerine
getiriyorsunuz. Ne şu anda giydiğiniz
cübbenin ne de 4 yıl okuduğunuz
okulun size yüklediği sorumluluğu
yerine getirebiliyorsunuz, diyoruz. Ve
acıyoruz sizlere, diyoruz.
Savcılara da aynı şeyi diyorum,
diyoruz.
Bize
dava
açmaya
mecbursun, yüzde bir olasılık bile
yok. Çünkü açmadığın anda hemen
ertesi gün Yüksekova’ya mı gidersin,
Çemişkezek’e mi gidersin, Keşan’a
mı gidersin, belli olmaz, diyoruz.
Bu en iyi olasılık, daha kötüleri de

Ahlâkı da bitirdiler, diyoruz. Bunların
tamamı akçeli suçlara batmıştır hem de
binlerce defa...
Ya 313 bin lira maaş alan bürokratı
var. İstanbul Belediyesinden 85 bin
dolar para çarpan Aile Ve Sosyal
Politakalar Bakanı var, Fatma Betül
Sayan. Onun tercümanı var, Tayyip’in,
Ravza Kavakçı Kan, yine İstanbul
Belediyesini dolandıran. Yani bütün
avanesi böyle, diyoruz. Bunlardan
suça batmamış olanını bulamazsınız,
diyoruz. Ve uzatmayalım Yoldaşlar,
onun binbir ihanetinden bazılarını ve
güncel olanlarını belgeleriyle ortaya
bir bir koyuyoruz, arkadaşlar.
Ve burada çok önemli birşey daha
gösterdik:
Tayyip artık gerçeklik algısını
da kaybetti, diyoruz. Bir gün dahi
kamu görevi yaptırılmaması gerekir,
acilen psikolojik, psikiyatrik tedaviye
alınması gerekir, dedik.
Niye?
Diyor ki, “Dolmabahçe Camii’nde
gördüğünüz müptezeller, Geziciler,
bira kutularıyla beraber loderlerle
bizim bulunduğumuz Dolmabahçe
Sarayı’na kadar tünel kazarak geldiler
ve buradan Taksim’e yürüdüler”.
Buna kim inanır, diyoruz. Hiçbiriniz
inanmazsınız herhalde. Ve Tayyip’in
Avukatı kızcağızı gösteriyoruz, bu
sevimli kızcağızımız da inanmaz,
diyoruz.

Ya Tayyip ve avanesini Çelik Bilezikle
tanıştıracağız ya da o Kaçak Saray’da oturduğu
sürece biz Silivri Zindanında yatacağız.
Hepsi hoş geldi, sefa geldi...
var. Başka bir sürü örgüt mensubu
olduğun iddiasıyla mesleğin de elinden
alınabilir, tutuklanabilirsin de, diyoruz.
Bu bakımdan, bugün mahkemede
de söyledik Savcıya ve Yargıca, bize
ceza vermeye mahkumsunuz, dedik.
Biz bunu biliyoruz ama savunmamıza,
konuşmamıza müdahale etmeyin
de en azından şu hakkımızı da biz
kullanalım, diyoruz arkadaşlar.
Ve her seferinde onun durup
dinlenmeden
işlediği
suçları,
aşırdığı kamu malı hırsızlıklarını,
yolsuzluklarını,
ihanetlerini
ve
ülkemizin onurunu ayaklar altına
düşürdüğünü, aldığını, hem de 5
paralık Suudi liderlerin önünde...
Arap
Âleminde,
lakabı
“Testereci”ye çıkmış Muhammed Bin
Salman önünde Tayyip’in iki büklüm
fotoğrafını gösteriyoruz.
Anlatınca, “Sonuç?”, diyor hakim...
İşte sonuç, diyoruz, fotoğrafa bak...
Biz psikoloji eğitimimizde, beden
dili okumayı da öğrendik. Tayyip’in
şu duruşuna bakın, şu mahcubiyetine
bakın, şu özür dileyişine bakın
duruşuyla. Ve şu zoraki, içtenliksiz
tebessümüne bakın ve Testereci’nin,
Cemal Kaşıkçı’nın celladının tepeden,
onu küçümseyerek “bak seni nasıl
ezdim, nasıl diz çöktürdüm sana”,
diyerek bakışına, gülüşüne bakın,
diyoruz.
Ve bir fotoğraf daha sunuyoruz. Bu
fotoğraf Tayyip tam da Kâbe’yi ziyaret
ederken Suudi medyasında yayınlandı.
Tayyip’in elinde dilenci para toplama
kutusuyla, başında fesiyle oturup bir
köşeye dilendiğini gösteren fotoğraf,
arkadaşlar. İşte sonuç bu, diyoruz.
Ve Tayyipgiller Adaleti de bitirdiler,

Bu neyi gösteriyor? Tüm gerçeklik
algısını kaybettiğini ve acilen
psikolojik olarak tedaviye alınması
gerektiğini gösterir, diyoruz. Yoksa
Türkiye’yi beladan belaya atar bu
adam, diyoruz. Hayatla bağı yok ya,
halüsinasyonlar görüyor...
Bunlara
varıncaya
kadar
Saygıdeğer Yoldaşlarım,
hepsini
bir bir anlattık, ortaya koyduk.
Dedik ki, Tayyip ve avanesi eninde
sonunda, vicahi ya da gıyabi buralara
gelecek. İşledikleri binbir suçun
hesabını bir bir ve bugünkü, şu anda
yürürlükte bulunan Türk Ceza Kanunu
hükümlerince verecekler.
Büyük olasılıkla bu savunmamızdan
da yeni bir suç duyurusu yapıp yeni
bir dava açacaklar. Burada kameraya
alan görevli memur yeğenlerimiz
de kayıtlarını Savcılara verecekler,
onlar da soruşturma açacaklar,
ama olsun... Orada da söyledik: Ya
Tayyip ve avanesini Çelik Bilezikle
tanıştıracağız ya da o Kaçak Saray’da
oturduğu sürece biz Silivri Zindanında
yatacağız.
Hepsi hoş geldi, sefa geldi...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz, dedik.
Noktayı koyduk...
Av. Tacettin Çolak: Sayın Genel
Başkan’ımıza
savunmalarından,
açıklamalarından,
kitaplarından,
yazılarından dolayı açılan davalarda
şu ana kadar verilen ceza miktarı
11 yıl, 5 ay, 21 gün. Aynen dediği
gibi, muhtemelen buradan da bir şey
çıkacak ama hoş geldi, sefa geldi.
Saygılar sunarız.
10 Mayıs 2022
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Mustafa Şahbaz

B

ildiğimiz gibi, şekilci İslamiyet
anlayışına göre İslam’ın beş şartı
vardır. Bunlardan biri de zekâttır. Ve
kısaca zekât, malının ya da varlığının
kırkta birini yoksullara verilmek üzere
bağışlamaktır. İslamiyet bu kurumuyla
fakirler lehine bir iyileşme yaratmak
istemiştir. Bir bakıma Ortaçağ’a özgü
bir sosyal devlet uygulaması getirmiştir. Fakat oran kırkta bir olunca, ne o
gün ne de bugün gerçek eşitlik yolunda
ufak bir adım bile olamamıştır zekât.
Yüzyıllardır Müslümanlar üzerine farz
olan bu kurum, İslam ülkelerinde ezilen, sömürülen kitleler için hiçbir rahatlama yaratamamıştır.
İşin ayrıntısına girmeden, sadakanın ya da aynı anlama gelmek üzere zekâtın kimlere verileceğine dair
Kur’an’ın belirlediği sekiz ayrı kesim
şunlardan oluşur:
“1- “Fukara”: Malsız ve kazançsızlar;
“2- “Mesâkînler”: Malı ve kazancı yetmeyenler;
“3- “Âmiller”: Sadakayı toplayanlar [görevliler];
“4- “Müellefetül Kulûb”: “Gönülleri Alınacaklar”: yani Müslümanlığa para ile satın alınan kimseler;
“5- “Rikab”: Esirlikten kurtulmak
için para biriktirmiş olup da fidyesi
yetmeyenler;
“6- “Garimîn”: Borçlular;
“7- “Fisebilullah”: Savaş malzemesine ve İlp (Gazi)lere;
“8- “İbn-üs Sebil”: Malından
uzak, yolda kalmış misafir.” (Kur’an-ı
Kerim Tevbe Suresi 60’ıncı Ayet, Aktaran Hikmet Kıvılcımlı, Osmanlı Tarihinin Maddesi, Üçüncü Cilt, s. 106.)
Daha bu kesimler sayılırken bile
toplumsal evrimle karşılaşıyoruz:
5’inci maddede sayılan; “Esirlikten
kurtulmak için para biriktirmiş olup da
fidyesi yetmeyenler”, olarak belirtilen
toplumsal kesim (köleler), tarihsel olarak ortadan kalkmıştır. “Müslümanlığa
para ile satın alınan kimseler” de aynı
kategoridedir.
Demek ki neymiş?
Toplum, zaman içinde evrimleşir,
değişir, ileriye doğru gidermiş. Yerli-yabancı evrim karşıtlarının, kan teri
dökerek ispatlamaya çalıştıkları; “evrim diye bir şey yoktur” tezi boş bir
çabadan ibaretmiş.
Geçelim…
Zekât ya da sadaka verilebilmesi
için toplum katmanlarından, sınıflarından bir kısmının yoksul olması,
muhtaç durumda bulunması gerekir.
Doğaldır ki herkesin eşit olduğu bir
toplumda zekât ya da sadaka verilecek
kimse bulunamaz. Tabiî zekât vermesi
gereken zengin bir sınıf da bulunamaz.
Bu yüzden böyle bir şey, İlkel Sosyalist yani Medeniyet öncesi Sınıfsız
Toplumda hiç olmamıştır. Çağdaş Bilimsel Sosyalist bir toplumda ise zaten
böyle bir şey mümkün değildir.
Demek ki, zekât vermenin farz
olabilmesi için toplumun birbirine zıt
sınıflara, tabakalara bölünmüş olması gerekir. Yani zekât verecek kişinin
varlığı, zekât alacak kişinin varlığıyla
mümkündür.
Pekiyi zekât alacak insan bölüklerini yukarıda gördük; zekât verecek,
daha doğrusu vermesi gereken kişiler
kimlerdir?
“Müslüman, akıl sağlığı yerinde,
ergenlik çağına ermek ve hür olmak,
hükmen artırıcı yani kazanç sağlayıcı nitelikte nisap miktarı mala sahip
olmak.” (TRT Haber, 16 Mayıs 2019.)
Kaynağın ilginçliği dikkatinizi
çekmiştir. TRT Haber kanalı, internet
sayfasından böyle dini konuları okurlarına iletmeyi görev edinmiş.
İyi de adının açılımı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olan ve o kuruluşun “Haber” kanalı niteliğini taşıyan
resmi bir yayın kurumunun görevi midir bu?
E, Devr-i Tayyip’te yaşıyoruz.
Artık her kurumun birinci görevi dini

Çağdaş Zekâtçılar?
siyasete alet etmektir. Her konuya besmeleyle başlar gibi, önce dini bir girizgâh yapmak gerekir. Zaten Besmele
de; “Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın
adıyla başlarım” demez mi? E. Öyleyse?..

Devr-i Tayyipgiller’de
bilimin hal-i pürmelali
Ne demişti bunların piri Hoca Necmettin Erbakan nam din tüccarı vakti
zamanında?
“Herkes önce İmam Hatipte okumalı, sonra ne olacaksa onu okumalı.”
Yani önce din, sonra din ne kadar
izin verirse o kadar bilim demek istiyordu hazret. Tayyipgiller’in topunun
da tutumu aynen budur. Hatta bunu da
aşan nice “bilim insanları” vardır bu
“dava”larında.
Ne demişti adının önünde Prof. yazan zatı muhterem?
“Daha çok ‘okumamış-cahil’?
kesimin ferasetine güveniyorum bu
ülkede! Yani ülkeyi ayakta tutanlar ilkokul dahi okumamışlardır!”
(Prof. Dr. Bülent Arı, Aktaran Prof Dr.
Ahmet Maranki, https://www.yeniakit.
com.tr/yazarlar/prof-dr-ahmet-maranki/cahil-halkin-ferasetine-guveniyorum-33515.html.)

Demek ki, din bezirgânlarımızın gönüllerince at koşturabilmeleri,
emekçi halkın yarattığı değerleri gönüllerince sömürebilmeleri için halk
“cahil” kalmalıymış. Cahil kalmalı
ki, bu din bezirgânları onları kolayca
Allah’la kandırabilsin. Ağızlarından
çıkan her sözde bir keramet var bellesin. Yaptıkları ekonomik, siyasal ve
toplumsal zulmü Allah’tan geldi diye
sineye çekebilsin, katlanabilsin.
Gördükleri rüya, amaçladıkları
dünya budur.
Dahasını da bir diğer prof, yukarıdaki aktarmayı yapan Prof. Dr. Ahmet
Maranki dile getiriyor:
“Sekülerist-Allahsız-kitapsız bugünkü kanıta dayalı bilim dışında
hiçbir gerçeği kabullenmeyen bu
bilimi Allah’ın bilim sıfatına dönmeye ve yetkilileri de bu haksızlık
karşısında susmamaya vazifelerini
yapmaya ve gafillerden olmamaya
davet ediyorum!?!” (Prof. Dr. Ahmet
Maranki, agy.)
Buyrun bu da Prof(!..) Al birini vur
ötekine…
Prof. unvanı, profesör kelimesinin kısaltılmışıdır. Profesör unvanının
karşılığı ise şudur: “Yükseköğretim
kuruluşlarında en üst aşamada olan
öğretim üyesi” (TDK).
Unvanlarında bir de “Dr.” İbaresi
var. “Dr.” ya da açık yazılımıyla “Doktor”” kelimesinin yaygın ve en bilinen
anlamı, “Tıp Doktoru-Hekim”dir.
Bu zatı muhteremlerin adındaki
“Dr.” Unvanın anlamı ise TDK’nin tanımıyla:
“Bir fakülteyi veya bir yüksekokulu bitirdikten sonra belli bir bilim
dalında en yükseköğrenim basamağına vardığını, geçirdiği özel sınavla
ve başarılı bir eserle gösterenlere verilen akademik unvan”dır. Bu tanımlama, “Dr.” Unvanını, “Prof” unvanından bile önemli kılıyor.
Doktor kelimesinin kökeni ise Latincedir ve Latincede; “öğretmen,

hoca”, demektir. Tıp doktorundaki
doktor unvanı da “halka sağlığı öğreten kişi” anlamındadır.
Biz yine unvanların akademik anlamda hangi göreve karşılık geldiklerine dönersek: Böylesine kallavi unvanları taşıyan bu kişilerin görevi, Türkiye
insanlarına ve onların da üniversiteye
kadar gelmiş, üst düzey eğitim alması
gereken kesimine yani gençliğe, genç
kuşaklara “öğretmen, hoca” olarak öğretmektir.
Neyi?
E, adı üniversite olan öğretim kurumlarında olduklarına göre “Bilim”
öğretecekler.
Bilimden ne anlıyor herifçioğlu?
Dinci-Allahlı-kitaplı dünkü (Ortaçağ’daki diye anlayın) ve hiçbir kanıta
dayanmayan bütün gerçek dışı hurafeleri kabullenmeyi anlıyor… Adamın bilimden anladığı bu!.. Yani böyle davranılırsa gerçek bilim yapılmış olur, diyor.
Bununla yetinse iyi, bir de bu Ortaçağcı anlayışını; “Allah’ın bilim sıfatı”
olarak kabul etmemizi öneriyor. Ve bu
anlayışa dönmeye davet ediyor insanları. İslam’ın parlak döneminin, gerçek
bilim peşinde koşan çağının çok daha
gerisine düşüyor.
“Bırakın bu kanıta, ispata dayalı bilimi, bizim üfürüklerimizi Allah’ın kelamı, onun “bilim sıfatı” olarak kabul

edin”, diyor. “Ortaçağ Engizisyonunda mutlu mesut yaşayın”, diyor. Daha
doğrusu; “siz bu lokmaları yutarsanız,
bizler sizi gayet kolay yönetiriz ve
mutlu mesut yaşarız sizin sırtınızdan”,
demek istiyor…
Adam bu kadarıyla yetinse ya…
Bir de yetkilileri (Tayyipgiller’i) göreve davet ediyor:
“Ve yetkilileri de bu haksızlık karşısında susmamaya vazifelerini yapmaya ve gafillerden olmamaya davet
ediyorum!?!”, diyor.
Yani adam diyor ki, ey yetkililer
ne duruyorsunuz bir an önce vazifenizi yapın, kurun Engisizyon Mahkemelerini. Derhal defterini dürün bu
“Sekülerist-Allahsız-kitapsız bugünkü
kanıta dayalı bilim” savunucularını.
Kurun darağaçlarını, atın odun ateşlerine, soyun derilerini diri diri Hallac-ı
Mansur’a Ortaçağ’daki öncüllerimizin
yaptığı gibi. Bunu yapın ki; “gafillerden olma”yasınız.
Hikmet Kıvılcımlı boşuna haykırmıyor yıllar öncesinden; “Ey bilim,
senin adına ne cinayetler işleniyor...”, diye.

Zekât vermek isteyen
Hıristiyanlar
Biz dönelim zekât meselesine:
Binbir fıkıh açıklamasını bir kenara koyup kestirmeden gidersek,
Kur’an’ın (nass olarak) Müslümanlara
farz kıldığı vergidir zekât. Yine ayrıntıları bir kenara koyarsak bunun oranı
da kırkta bir yani yüzde iki buçuktur.
Günümüzde en zorunlu ihtiyaç
maddelerinden bile yüzde 18 KDV
alındığını düşündüğümüzde, bu yüzde
iki buçuğun pek düşük bir oran olduğu görülür. Fakat Hz. Muhammed’in
ölümünden hemen sonra, Birinci Halife Ebu Bekir zamanında bile Tefeci-Bezirgânlar bu kadarcık bir vergiyi,
Kur’an emri olmasına rağmen, ödemek istememişlerdir. İsyanlar başlat-

mışlardır. Ancak askeri güçle bastırılabilmiştir bu isyanlar. Ebu Bekir’in
bu savaşlarına da “Ridde Savaşları”
denilmiştir. “Ridde” kelimesinin anlamı “İslam’dan çıkmak”tır. Yani Tefeci-Bezirgânlar önderliğindeki birçok
kabile sırf zekât vermemek için İslam’ı
reddetmişler, İslam’dan çıkmak istemişlerdir. Ancak askeri güçle bastırılarak hizaya getirilmişlerdir. Ebu Bekir
ki, Hz. Muhammed’den hemen sonra
Halife olmuş ve ancak iki yıl Halifelik yapabilmiştir. İslamiyet henüz bu
kadar yeniyken bile Tefeci-Bezirgânlar kazançlarının yüzde iki buçuğunu
zekât olarak vermeye kıyışamamışlar;
isyanlar çıkarmışlardır.
Zekât konusu ve zekâtın oranın
yüzde iki buçuk olması, gazetelerde
yayımlanan bir haber nedeniyle takıldı
aklımıza. 19 Ocak 2022 tarihli Sözcü
Gazetesinin haberi şuydu:
“Zenginlerden dünya hükümetlerine: Bizi vergilendirin
“100’den fazla milyoner ve milyarder bugün yaptığı açıklamada
dünyanın dört bir yanındaki hükümetlere pandemi müdahalesi için
ödeme yapmaya yardımcı olmak ve
zengin ile fakir arasındaki uçurumu
azaltmak için “bizi şimdi vergilendirin” çağrısı yaptı.
“Disney şirketinin varisi Abigail
Disney’in de aralarında bulunduğu 102 milyoner ve milyarderden
oluşan grup, mevcut vergi sisteminin kendi lehlerine düzenlendiğini
ve çalışanlar için vergilendirmeyi
daha adil hale getirmek gerektiğini
belirtti. İmzacı zenginler, vergi kanunlarındaki yeniden düzenlemenin
siyasete olan güveni yeniden tesis
edebileceğini ifade etti.
‘MEVCUT SİSTEM ADİL DEĞİL’
“Bugün yayınlanan açık mektupta ‘Milyonerler olarak mevcut vergi
sisteminin adil olmadığını biliyoruz’
ifadeleri kullanıldı. Mektupta, aşırı eşitsizliğin azaltılması ve sağlık
hizmetleri gibi kamu hizmetlerinin
sürdürülebilir hâle gelebilmesi için
en zenginlere kalıcı servet vergileri
getirilmesi çağrısında bulundu.
“Kendilerini ‘vatansever milyonerler’ olarak adlandıran imzacılar,
Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda bir araya gelen liderlere seslenerek ‘Ülkeler zenginlerin payına düşeni ödemesini talep etmeli. Bizden vergi alın, bizi şimdi vergilendirin’ dedi.
“VERGİ ÖNERİLERİ
“Grup, serveti 5 milyon dolardan
fazla olanlardan alınacak yıllık servet vergisi ile 2,52 trilyon dolardan
fazla para toplanabileceğini söyledi.
Önerilen servet vergisi oranları ise 5
milyon dolardan fazla serveti olanlar için yüzde 2, 50 milyon dolardan
fazla serveti olanlar için yüzde 3 ve 1
milyar dolardan fazla serveti olanlar
için yüzde 5 şeklinde oldu
“Eşitsizlikle Mücadele İttifakı,
Politika Araştırmaları Enstitüsü,
Oxfam ve Vatansever Milyonerler
adlı kampanya gruplarının yaptığı
bir analize göre, Birleşik Krallık’ın
en zengin 119 bin kişisinin bu oranlarda vergilendirilmesi, yılda tahmini 43,7 milyar sterlinlik bir ek gelir
anlamına geliyor.” (https://www.
sozcu.com.tr/2022/ekonomi/zenginlerden-dunya-hukumetlerine-bizi-vergilendirin-6897613/)
Bu 102 kişiden oluşan milyoner
ve milyarderler, kapitalist-emperyalist
düzenin kendisine bir itirazda bulunmuyorlar. Yalnızca; “Milyonerler olarak mevcut vergi sisteminin adil olmadığını biliyoruz”, diyorlar. Demek istiyorlar ki, İngiltere gibi kapitalizmce
gelişmiş, kapitalist sistemin kurallara
uygun işlediği bir ülkede bile “vergi
sistemi adil” değil. Yani biz Parababalarından az, emekçi kesimlerden çok
vergi alınıyor. Bunu artık bu pandemi
döneminde vicdanımız kaldırmıyor.
Bizden servet vergisi alın.
Aslında cümlelerini tam insana
yaraşır bir biçimde kurabilseler (ki bu
mümkün değildir) demek istiyorlar ki;
“Bu emperyalist sistem insancıl bir

sistem değil. ‘Fakirlerle zenginler arasında uçurum’lar yaratıyor. Bu düzen
ortadan kaldırılmalı; insanlar arasında
hiçbir ayırımın olmadığı Sosyalist bir
düzen kurulmalıdır.”
Tabiî ki, onlardan bu kadar vicdan,
özveri beklemek ölü gözünden yaş
ummak olur. Nitekim bu ihtişamlı hayatlarından ne kadar fedakârlık edebileceklerini şöyle belirliyorlar:
1. Grup: 5 milyon dolardan fazla
serveti olanlar için yüzde 2,
2. Grup: 50 milyon dolardan fazla
serveti olanlar için yüzde 3 ve
3. Grup: 1 milyar dolardan fazla
serveti olanlar için yüzde 5.
Belirledikleri gruplara göre en alt
sınırdan bir hesaplama yaparsak;
1. Grup 100 bin dolar ödeyecek;
kendisine 4 milyon 900 bin dolar kalacak,
2. Grup: 1 milyon 500 bin dolar
verecek, kasasında 48 milyon 500 bin
dolar kalacak,
3. Grup: 50 milyon dolarını feda
edecek, bankada 950 milyon doları
yatmaya devam edecek.
Milyonerler ve milyarderler, bunun
pandeminin açtığı yaralara merhem
olacağını zannediyorlar. Ya da kendi
hükümetlerine, pandeminin getirdiği
yoksullaşma yüzünden isyanlara gelmiş halkın gözüne, Parababalarını da
şirin gösterecek, böyle bir kül serpmeyi öneriyorlar.
Yani emperyalistler cephesinde
yeni bir şey yok…

Türkiye’ye gelince
Beşli Çete daha doğrusu Tayyipgiller Vurgun Cephesi, talanlarını katmerlendirerek sürdürüyorlar. Halkımız
pandemi şartlarında işsiz-aşsız-ekmeksiz kalmışken onların dolar garantili
köprü geçiş, hastanede yatış ödemeleri
tıkır tıkır yerine getiriliyor. Hatta köprüden geçmeme, hastaneye gitmeme,
hatta randevu alamama ücretleri de
tıkır tıkır ödeniyor. Hem de sadece dolara endeksli değil, aynı zamanda ABD
enflasyonuna da endeksli ödeniyor bu
paralar. Bu da yetmiyor, bir de bu şirketlere vergi afları getiriyor. Hem de
128 kere… Selin Sayek Böke’nin tv
ekranlarından dile getirdiği sayıdır bu.
Bir de Parababalarının asıl Kabesi
olan bankalarda durum nedir?
“Bankaların net kârında büyük
artış
“BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün ilk çeyrekteki net
kârı geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 286 artışla 63.25 milyar TL’ye
ulaştı. Aynı dönemde yerli özel bankaların net kârı ise yüzde 335 arttı.”
(Sözcü Gazetesi, 29 Nisan 2022 tarihli
internet sitesi.)
Bankalar nereden kâr eder?
Mudiden (halktan) ya da devletten,
Merkez Bankasından düşük faizle aldığı parayı, yine halka yüksek faizle
kredi vererek. Özellikle de kredi kartlarından alınan faizler en büyük gelir
kaynaklarıdır. Yani bankaların sözü
edilen kârları, masum gelirler değildir.
Halkın cebinden, çocukların boğazından, anaların hıçkırığından, borçlarını
ödeyemediği için intihar etmiş babaların canından kazanılmış, kana-cana
bulanmış paralardır.
Can dayanır mı böylesi soyguna?..
Evet dayanıyor.
Nasıl ve niçin dayandığının cevabı
yukarıdadır.

Örgütsüz Halk
Köle Halktır
Bir diğer cevap, halkımızın Örgütsüz oluşudur.
Göstermelik dörtlü, altılı masalar
ne öneriyor Halka?
“Aman kimse yerinden kımıldamasın, sandığı beklesin. Eylem yaparsak
ya da ey kitleler siz eylem yaparsanız
bu provokasyon olur. İktidarın ekmeğine yağ sürmek olur”, hımbıllığıyla,
bu katlanmayı adeta halka kurtuluş
olarak sunuyor. Yani birazcık örgütlenme becerisi göstermiş, bu partilere
bağlanmış kitleler de bu hımbıllar yüzünden pasifize ediliyor.
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Bir başka cephede ihanet daha da
zirveye tırmanıyor:
Türk-İş, Hak-İş sarı sendikaları, işçileri Tuzla’da Erdoğan’ın iftar sofrasında hazır ediyorlar. Takvime dikkat:
1 Mayıs 2022…
Ve hazret hiç utanmadan işçilere
şöyle hitap edebiliyor:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı
kesimler şükretmeyi unuttu
“Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik,
karamsarlık hali aldı başını gidiyor.
Hâlbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz. Bunu en iyi siz işçi kardeşlerimiz bilir.”
“Alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Bu kayıpları telafi edeceğiz. Çocuklarımıza bırakacağımız
en büyük miras büyük ve güçlü Türkiye’dir.”
“(…)
“Türkiye ekonomisi son dönemde ciddi sınamalardan geçiyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bunun da
hamdolsun üstesinden geldik.”
“Bu süreçte bir yandan istihdam
alanlarını genişlettik bir yandan ücretleri artırdık.”
“Herkesin insanca yaşayabilmesini sağlayacak adımlar attık. Asgari
ücrette yüzde 50 üzerinde artış yaptık. Gelir ve damga vergilerini kaldırdık.” (https://bit.ly/3M1uY6I)

M. Gürdal Çıngı

B

iri; Onlarca yıldan bu yana Şehit
kanlarıyla suladığımız İstanbul
Taksim Alanı’ndaki kutlamaya odaklanmış, onu hedefleyen Devrimci 1
Mayıs,
Diğeri de; Devlet icazetli, sarı sendikacıların güdümündeki bilumum
Sahte Solcuların ve Amerikancı Kürt
Hareketinin kutladığı Maltepe Dolgu
Alanı’ndaki Gerici 1 Mayıs.
Biri; HKP’nin yıllardır ısrarla,
kararlılıkla, yiğitçe, militanca sürdürdüğü, Taksim Vatanı için verdiği Devrimci 1 Mayıs mücadelesi,
Diğeri; DİSK-KESK-TMMOBTTB’nin düzenlediği ve Amerikancısından, Sevrci Soytarı Sahte Soluna
kadar hepsinin (HDP’sinden TKP’sine, TİP’ine, EMEP’inden Partizan’ına, TÖP’ünden SYKP’sine, Halkevlerinden SODAP’ına kadar) katıldığı
Gerici 1 Mayıs.
Bir yanda, polisin her türlü baskısına, gözaltısına rağmen Taksim Alanı’nı, 1 Mayıs’ın meşru alan olarak
gören ve mücadele eden HKP’liler,
Diğer tarafta açlığın, yoksulluğun,
işsizliğin, pahalılığın, soygun ve zulmün hüküm sürdüğü ülkemizde bir
piknik yapar gibi kutlanan 1 Mayıs…
2022 1 Mayıs’ı, bu gerçeği bir kez
daha ortaya çıkardı…
Onlar bu yıl, göstermelik de olsa, 1
Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için başvuru dahi yapmadılar.
Bir hırsızın, hırsızlık yaptığı yerden sessizce kaçması gibi, Taksim Vatanı’ndan, kaçtılar. Konu bile etmediler Taksim’i. “Alan Fetişizmine gerek
yok” bile demediler. Böyle bir tartışma
açmadılar, girmediler.
Aksine, çarşaf çarşaf, sayfa sayfa,
o sosyal medya mecrasından bu sosyal
medya mecrasına Maltepe güzellemesi yaptılar. “1 Mayıs’ta bizimle yürü,
Maltepe’ye gel”, dediler.
Yaptıkları onca ajitasyona, propagandaya, örgütlenmeye rağmen 4 büyük İşçi-Kamu Çalışanı Konfederasyonunun, Mimar Mühendis ve Tabip
Odalarının ve yukarıda bir kısmının
adlarını saydığımız bilumum sahte
solcuların toplayabildiği sayı sadece
20 bin oldu.
Taksim Vatanı mücadelesini, savaşını verenlerin sayısı da 100’e yaklaştı.
Gözaltına alınanların sayısı 200’e

İnsanın aklına ister istemez
MFÖ’nün şarkısı geliyor:
“Sen neymişsin be abi!”
“Asgari ücrete yüzde 50 üzerinde artış yaptık”, diyor. İyi de bu artış,
2021 yılındaki kayıpları bile karşılayamazken, 2022’nin Nisan ayında bizzat
TÜİK, enflasyonu yüzde 69,97 olarak
açıklıyor. Daha güvenilir olan, bağımsız ekonomistlerin kurduğu Enflasyon
Araştırma Grubu (ENAG) ise bu
oranı yüzde 156,86 olarak açıkladı.
Bütün üfürüklerinin, hayat pahalılığını tâ iliğinde kemiğinde hisseden
kitleler nezdinde bir kıymetiharbiyesinin olmadığını biliyor, Tayyip. O
yüzden hemen o ezeli ve ebedi silaha
sarılıyor: Hemen dini argümanlarla insanlarımızı uyutmaya davranıyor.
Neymiş?
“Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik,
karamsarlık hali aldı başını gidiyor.
Halbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz.”
Pekiyi biz şükredelim de siz ne yapıyorsunuz?
Habire kamu malı aşırıyorsunuz.
Servetinize servet katıyorsunuz. Tek
başına senin servetinin 300 milyar dolar olduğunu, bir zamanlar en yakınında olan, AKP Programını kaleme alan,
Abdüllatif Şener söylüyor.
Bir de diyor ki Tayyip; “Bunu en

iyi siz işçi kardeşlerimiz bilir.”
Evet, yokluğu yoksulluğu en iyi
İşçi Sınıfımız, üretken emekçi halkımız bilir. Şükretmeyi de tüm köylerimizi, kasabalarımızı, şehirlerimizin
yoksul kesimlerini örümcek ağı gibi
sarmış tarikatlar, şeyhler, mollalar, halkımızın beynine dur durak bilmeksizin
boca etmektedir.
Hafız, şükretmekten söz eder de
hınk deyicisi durur mu?
Bu açıklamanın hemen ardından
Diyanet bir hutbe kaleme alıverdi.
Dedi ki:
“Eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim, nankörlük
ederseniz hiç şüphesiz azabım pek
şiddetlidir! diye bildirmişti.” ayet-i
kerimesini çokça tefekkür edelim.
Bize yakışanın şükür olduğunu ve
şükrün nimetleri artırdığını unutmayalım. Nankörlükten, şükürsüzlükten ve kanaatsizlikten Allah’a
sığınalım.” (https://bit.ly/3kSKOEI)
Demek ki biz müminlere, öyle yakınmak, hükümeti eleştirmek, ücret
artışları için maazallah mücadeleye girişmek yakışmaz. Oturup tevekkül etmelisiniz. Siz şükrederseniz Allah size
çok daha fazlasını verecektir.
İyi hoş da bunlar çarşıda pazarda
geçer akçeler değil… Bunlarla kilosu 50 liraya çıkmış biber alınamıyor.
Kimse şükür ettin diye sana Tayyipgil-

Türkiye’de iki 1 Mayıs:
1 Mayıs’ın da Devrimcisi var, Sahtesi var!
yakındı. Ancak bu 200’ün de büyük bir
kısmı, ana kitlesiyle Maltepe’de olan,
oraya gidenlerin, kitlelerinin Taksim’de 1 Mayıs kutlama isteklerini,
heyecanlarını, özlemlerini sömürmek
için 1-2 kişiyle yaptıkları korsan eylemlerde gözaltına alınanlardı.
Sadece ve tek başına (haklarını yemeyelim, bir de Umut-Sen’ciler) Halkın Kurtuluş Partisi ve onun ideolojik
ve politik önderliğindeki Nakliyat-İş
Sendikası 1 Mayıs’ta Taksim Mücadelesini başından sonuna kadar kararlılıkla savundular:
Bugünkü şartlarda sadece İstanbul’da ve sadece Taksim’de 1 Mayıs
kutlanmalıdır, şiarıyla, anlayışıyla mü-

Maltepe dolgu alanındaki 20 bin kişiden kat kat büyüktür. Çünkü Lenin
Usta’nın da söylediği gibi: bazen 1 büyüktür 100’den.
Parababaları düzenine karşı yürütülen siyasi mücadele alanında, politik
savaş içinde öyle anlar vardır ki, niceliğin hiçbir önemi olmaz. Sadece nitelik önemli olur.
İşte bu 1 Mayıs da, 2022 1 Mayıs’ı
da bunun somut bir örneği olmuştur.
Burjuva medyasında, uluslararası
medyada, Maltepe’de kutlanan 1 Mayıs’lar kısaca geçiştirilirken, diğer şehirlerdeki kutlamalardan söz bile edilmezken, Taksim için mücadele eden
Gerçek Devrimcilerin verdiği mücade-

Taksim Mücadelesi veren Halkın Kurtuluş Partililer

Maltepe Dolgu Çukurundan bir kare...

cadele ettiler geçtiğimiz yıllarda ettikleri gibi…
Taksim için mücadeleden asla
vazgeçmeyen, kararlılıkla, militanca,
yiğitçe mücadele eden, 29 kişisiyle
gözaltına alınan HKP’nin mücadelesi,

le yer almıştır.
Çünkü gerçeklik budur!
Halkın Kurtuluş Partisi’nin tek başına verdiği mücadele, sadece 1 Mayıs’larda mı ortaya çıkmaktadır?
Hayır, değil. Hayatın her alanında

ler’in enflasyonla ateş pahası ettiği domatesi, patlıcanı, peyniri, eti, yumurtayı ucuza vermiyor. Bırakalım ucuza vermeyi turpun büyüğü heybede:
Üretici enflasyonu, TÜİK’e göre bile,
yıllık bazda yüzde 121,82. Üreticinin
maliyeti bu kadar yükselmişken yaz
aylarında ucuzluk beklemek hayaldir.
Yani üfürük, Tayyip’ten de gelse, Diyanet’ten de gelse hayat pahalılığına
derman olmuyor, karın doyurmuyor.
Bakın bu şükürcü anlayış tâ nerelerden geliyor:
“Şakīk-ı Belhî, rivayete göre hac
sırasında karşılaştığı İbrâhim b. Edhem’e geçimini nasıl temin ettiğini
sormuş, İbrâhim b. Edhem eline bir
şey geçerse şükrettiğini, geçmezse
sabrettiğini söyleyince, ‘Belh köpeklerinin de yaptığı budur’ demiş, bunun üzerine aynı soruyu İbrâhim b.
Edhem kendisine sorunca, ‘Bulduğumuzda dağıtırız, bulamadığımızda şükrederiz’ karşılığını vermiştir.”
(https://islamansiklopedisi.org.tr/sakik-i-belhi)
Bulduğunda dağıtma, bir erdem
haydi. Onu anladık. Ama bulamadığında çalışıp çabalamak, mücadele etmek
yerine şükretmek, İslam toplumlarını
batıran dünya görüşüdür. Ve bu Ortaçağ zihniyeti, Tayyipgiller ve onun
himayesindeki tarikatlar tarafından dur
durak bilmeksizin halkımızın beynine

yükleniyor. Bu ve buna benzer nice
menkıbelerle desteklenen bu dini sosa
bulanmış uyutucu lokmalar, halkımıza yutturuluyor hiç ara vermeksizin.
İnsanlarımız bunları dinleye dinleye
giderek gerçeklikten kopuyor; din bezirgânlarının istediği insanlara dönüşüyor. Aklını kullanmak yerine onu mürşidine teslim eden, kendi beynini kullanmaya ihtiyaç duymayan robotlara
dönüşüyorlar. Hikmet Kıvılcımlı’nın
söylemiyle kafadan gayrimüsellah
(kafadan silahsız) hale geliyorlar. Siyaseten de Tayyipgiller’in oy depolarına dönüşüyorlar.
Ama Tayyipgiller’in inandırıcılıkları ve halkı kandırma olanakları giderek dibe vuruyor. Hâlâ anketlerde birinci parti görünmeleri, yukardan beri
anlattığımız ve tabiî anlatmaya yer ve
zaman bulamadığımız daha nice yöntemler ve söylemlerle yaptıkları din
istismarcılığıyla mümkün oluyor.
Ama Musa Eroğlu’nun çok dokunaklı olarak dile getirdiği türküdeki
gibi; “Yolun sonu görünüyor.”
Çünkü insan düşünen hayvandır.
Sürgit hayvan yerine konulamaz. Devrimci Ozan Âşık İhsani’nin deyişiyle
artık; “Bıçak kemikte!”
İşçi Sınıfımızdaki kaynaşma, kendiliğinden gelme direnişler, sendikalaşma, hak arama girişimleri, yol gösterici Deniz Fenerleridir.q

böyle olmaktadır:
Bir yanda HKP, diğer yanda Amerikancı Kürt Hareketi ve Sevrci Soytarı
Sahte Sollar konumlanmaktadır.
İnsan Hakları Mücadelesinde bu
böyle olmuştur. İHD içinde, İnsan
Haklarına yaklaşım konusunda 2 farklı
anlayış ortaya çıkmıştır.
Bir yanda “Herkese İnsan Hakkı”
diyenler,
Diğer yanda “İnsan Hakları Mücadelesi Sınıfsaldır” diyen Kurtuluş
Partililer.
Bir yanda, Birinci Kuvayimilliye
Savaşı’mıza karşı çıkanlar, Mustafa
Kemal ve silah arkadaşlarını küçümseyen, yok sayanlar,
Diğer yanda Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’na sahip çıkan ve onun önderlerinin mirasını savunan HKP’liler.
Bir yanda Ulusal Kurtuluş Savaşı’mıza kararlılıkla sahip çıkan Sovyetler Birliği’ni ve Lenin’i eleştirenler,
Diğer yanda Sovyetler Birliği’nin
ve Önderi Lenin’in karşılıksız yardımlarını kararlılıkla sahiplenen Kurtuluş
Partililer.
Bir yanda Laikliği önemsiz bulan,
burjuva bir anlayış olarak gören Sevrci Soytarı Sahte Solcular, Amerikancı
Kürt Hareketi,
Diğer yanda Laikliği kararlılıkla
sahiplenen Kurtuluş Partililer.
Bir yanda “Ergenekon, Balyoz” vb.
CIA operasyonlarını, Kontrgerilla’yla
hesaplaşma olarak görüp, “sonuna kadar gidilsin” diyen yine bilumum yukarıda saydıklarımız
Diğer yanda; “tüm bunlar CIA
Operasyonlarıdır. Türk Ordusu’nu,
site bekçisi konumuna düşürüp, Batılı
Emperyalistlerin taşeronu olarak kullanmak isteyenlerdir”, diyen Kurtuluş
Partililer.
Bir yanda, Şanlı Gezi İsyanımızı
arkadan hançerleyen; “Gezi’de darbeyi
gördük. AKP istifa sloganı atılıyordu.
Biz buna karşıydık, o yüzden aramıza
mesafe koyduk”, diyen Selahattin Demirtaş ve onu yönlendiren Amerikancı
Kürt Hareketi ve yandaşları,
Diğer yanda, Şanlı Gezi İsyanı’mıza sonuna kadar kararlılıkla, militanca
sahip çıkan Kurtuluş Partililer.
Bir yanda, 2010 Anayasa Referandumunda “Yetmez Ama Evet” diyenler,
Diğer yanda “Hayır” diyen Kurtuluş Partililer.
Bir yanda, 2016 yılında “İstanbul’da
gerçekleşen NATO Parlamenter Asamblesi 62’nci Genel Kurulu’nda, Alt Komite Başkan Yardımcılığına seçilen HDP
Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir”ler;

geçtiğimiz ay, Adana’da İncirlik Üssü
önünde göstermelik, “NATO’ya Hayır”
eylemi yaptı yine HDP’sinden TKP’sine, TÖP’üne bilumum Sahte Solcular,
Diğer yanda kararlılıkla, ısrarla
“NATO’ya Hayır!” diyen, temsilcileri ülkemize geldiğinde “Katil NATO
Ülkemizden Defol” diyerek eylemler
yapan Kurtuluş Partililer.
Bir yanda, ABD’den Suriye’de rol
isteyen HDP’liler, PKK’liler ve çaycıları Sevrci Sahte Solcular; Suriye’de
ABD’nin “temiz çocukları”, “kara
gücü”, “sahadaki ortağı” PKK-PYD’liler ve onlarla birlikte davranan Sahte
Solcular; Suriye petrolünü, tahılını
ABD’yle birlikte çalan PKK-PYDDSG’liler,
Diğer yanda kardeş Suriye Halkını
ve lideri Beşşar Esad’ı Antiemperyalist
mücadelesinde savunan Kurtuluş Partililer…
Daha fazla uzatmayalım. Gerekmez. Gerçekler gün gibi ortadadır.
Bugün Türkiye Devrimci mücadelesinde HKP bir yandadır, “devrimci”,
“solcu”, “Marksist-Leninist” geçinen
Sevrci Sahte Solcular bir yandadır.
Bütün bunlar tesadüf müdür? Ya da
bizim abartımız mıdır?
Hayır! Zaten böyledir. Bermutat
ikisinin ortası yoktur. Ya Marksist-Leninistsinizdir, devrimden yanasınızdır,
Gerçek Devrimcisinizdir, ya da karşıdevrimcilerle şöyle ya da böyle işbirliği yapan, en azından onlara karşı
gerçek bir mücadeleye girmeyen Sahte
Devrimcisinizdir…
Eğer Marksist-Leninist Teoriyi ve
Pratiği ülkenizin sınıf ilişki ve çelişkilerine, ekonomisine, politikasına,
dinine, kültürüne; doğru, gerçekçi, objektif bir biçimde uygulayamazsanız,
onu doğru kavrayıp ülkenizin somut
şartlarının somut tahlilinden yola çıkmazsanız, çıkamazsanız, böyle savrulursunuz. Devrimcilik yaptığınızı
sanırsınız. Ve size inananları da yanlış
bir hatta sürüklersiniz. En son bu yılki
1 Mayıs’ta olduğu gibi…
Güneş balçıkla sıvanamaz.
Türkiye Devrimi’nin yolu, onlarca
yıl süren kan kusturucu araştırmalar
sonucunda oluşturulmuştur.
Dolayısıyla Türkiye’de gerçek
devrimci mücadele, Hikmet Kıvılcımlı
Usta’nın Teorik-Pratik yol göstericiliğinde ve onun çizdiği hatta HKP’liler
tarafından verilmektedir ve Türkiye
Devrimi, Kurtuluş Partililer’in öncülüğünde gerçekleştirilecektir.
Yoktur bundan başka yol!q
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lkemizde Obezite artıyor
Nedeni; AKP’giller iktidarı
ve yerli-yabancı Parababalarıdır.
Obezite nedir?
“Genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna
göre vücut ağırlığının arzu edilen
düzeyin üstüne çıkmasıdır.” (https://
hsgm.saglik.gov.tr/tr/obezite/obezite-nedir.)
Yaygın kanının, bilinenin aksine,
esas olarak çok yemek yemekten kaynaklanmaz obezite.
Ya neden kaynaklanır?
Sağlıksız beslenmekten.
Sağlıksız beslenme nedir?
İnsanların; vücudun ihtiyacı olan
besinleri yeterli ve dengeli olarak almaması/alamamasıdır.
O neden kaynaklanır?
Yeterli ve dengeli besinlere erişememesinden…
Son yıllarda yapılan araştırmalara
göre, ülkemizde obezite çok ciddi bir
sorun haline geldi. Öyle ki, 4 Mayıs tarihli habere göre; obezite sıralamasında Avrupa’da 1’inci, Dünyada 4’üncü
sıradayız.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisinin Raporuna göre:
“TÜRKİYE’DE YETİŞKİNLERİN YÜZDE 66,8’İ FAZLA KİLOLU
“Rapora göre, obez veya fazla
kilolu olan yetişkin sayısı göz önüne alındığında ilk sırada Türkiye
bulunuyor. Rapordaki verilere göre
Türkiye’de yetişkin nüfusun yüzde 66,8’i fazla kilolu, obez olarak
nitelendirilenlerin oranı ise yüzde
32,1.” (https://www.cumhuriyet.com.
tr/yasam/dso-acikladi-obezite-avrupada-salgina-donustu-ilk-sirada-turkiye-var-1932499)
Yine 8 Mart tarihli habere göre;
“TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Önlemleri Komisyonu
tarafından hazırlanan rapora göre,
2021’de kadınlarda obezite görülme oranı yüzde 40, erkeklerde ise
yüzde 25 sınırına dayandı. Nüfusun
yüzde 34’ünün aşırı kilolu yani obezite sınırında olduğunun belirtildiği
raporda, obezite oranının doğudan
batıya gittikçe arttığı saptandı. Türkiye bu oranlarla Avrupa’da 1’inci,
dünyada 4’üncü sırada yer alıyor.”
(https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/turkiye-obezitede-dunyada-kacinci-sirada.)
Peki halkımız niye obezleşiyor?
Bunun nedeni nedir?
Yerli-yabancı Parababalarının acımasız, zalim vurgun ve talanları ve
buna izin veren ve bizzat kendisi de bir
vurgun ve talan iktidarı olan AKP’den
kaynaklanıyor.
Halkımız artan hayat pahalılığı
karşısında ne protein açısından ne
yeşil sebze açısından ne meyve açısından ne de diğer besinler açısından
yeterli ölçülerde besin alamıyor. Aksine karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme yapmak zorunda kalıyor. Ekmek,
makarna, patates yiyor çoğunlukla.
Gençlerimiz de, Amerikan kültürünün
bir ürünü ve sonucu olan fastfood gıdalara yöneliyor. Böylece de her yaş
grubundan insanlarımız obeziteye yakalanıyor.
***
“Türkiye obezleşiyor, yurttaşlar
ucuz ve sağlıksız gıdaya yöneliyor
Uzmanlar, Türkiye’deki ekonomik
koşulların ve yaşam pahalılığının obeziteyi artıracağına dikkat çekiyor.
05 Mayıs 2022
Türkiye obezleşiyor, yurttaşlar
ucuz ve sağlıksız gıdaya yöneliyor
Türkiye, Avrupa verilerine göre
obezitede yüzde 32.10 oranıyla birinci
sırada bulunuyor. Sağlık Bakanlığı’nın
2019 yılında yaptığı Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması’nın sonuçlarına

Yerli yabancı Parababaları ve AKP’giller’in
Halkımızı düşürdüğü durumlar…
göre Türkiye’de erkekler arasında obezite oranı yüzde 23.8. Bu oran kadınlarda ise yüzde 33.1’e kadar çıkıyor.
Türkiye Obezite Derneği Başkanı
Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumruk,
satın alma gücünün düşük olmasının
kişileri şeker ve yağ açısından zengin
besinlere yönelttiğini söyledi. Yumruk,
“Düşük sosyo-ekonomik düzeydeki
insanların yaşadığı ortamlarda sağlıklı
gıdalara erişimde de zorluklar bulunuyor. Hayat şartları doğrultusunda egzersiz için ayrılan zaman az, bunun da
obezite üzerinde etkileri oluyor” dedi.
YETERSİZ VE DENGESİZ

Nisan tarihli habere göre:
“Bankacılık sektörünün ilk çeyrekte net kârı yüzde 286 arttı
“(…)
“BDDK tarafından, Mart 2022
dönemine ilişkin “Türk Bankacılık
Sektörünün Konsolide Olmayan Ana
Göstergeleri” raporu yayımlandı.
Bankacılık sektörünün ilk çeyrekte net kârı geçen yıl aynı döneme
göre yüzde 286 artışla 63,25 milyar
lira oldu.” (https://bit.ly/3ynkZ7S)
Diğer sektörleri saymaya gerek
yok. Bu aşağı yukarı her sektörde böyle çünkü…

Tüketici Hakları Derneği (THD)
Başkanı Turhan Çakar da araştırma
sonuçlarına göre Türkiye’de 25.5 milyondan fazla kişinin açlık sınırının
altında yaşadığına vurgu yaptı. Çakar,
“Pandemi döneminde geçim zordu,
şimdi daha zor. İnsanlar sebze meyve
yiyemiyorlar. Eskiden kiloyla alınırdı,
şimdilerde tane ile satın alındığını görüyoruz. Et yiyemeyen milyonlar var,
yeterli ve dengeli beslenemiyorlar. Doyurucu olduğu için ekmek tüketimi arttı, bu da obeziteyi arttırır. Cumhuriyet
tarihinin en ağır açlık ve yoksulluğu
yaşanıyor. Türkiye’de tüketiciler aç ve
yoksul durumda” ifadelerini kullandı.
Beslenme ve Metabolizma uzmanı
Prof. Dr. Osman Erk ise Türkiye’de
günlük kalorilerin yüzde ellisinden
daha fazlası ekmek ve tahıllardan elde
edildiğine dikkat çekti. Erk, “Obezite
kalp, kanser, şeker, nörolojik hastalıklar hatta karaciğer akciğer hastalıkları
da dahil olmak üzere bütün hastalıkların kaynağı. O yüzden obeziteye sorun
bulduğumuz zaman birçok hastalığa
da çözüm bulmuş olacağız” diye konuştu.” (https://www.cumhuriyet.com.
tr/ekonomi/turkiye-obezlesiyor-yurttaslar-ucuz-ve-sagliksiz-gidaya-yoneliyor)
***
AKP iktidarının Et ve Süt Kurumu
Genel Müdürü Osman Uzun; yaptıkları yüzde 48 oranındaki zammın gerekçesi olarak aynen şöyle söylemişti
hatırlayacaksınız:
“Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık.”
Yani insanlar et ve et ürünleri alamasın/yiyemesin, diyor zalim…
Et ve süt ürünleri böyle de sebze ve
meyveler ucuz mu?
Ne gezer. Kış aylarında kış sebze
ve meyvelerini bile alamadık. Bir poşet ürüne daha bu sabah 100 TL verdik.
Aldığımız 2,5 kilo patates, 1 kilo soğan, 2 kilo domates, 1 kilo salatalıktı.
Varın gerisini siz düşünün…
Asgari Ücret 4 bin 250 TL. En küçük, en kötü ev bile 2.500-3.000 TL.
Sadece doğalgaz, elektrik, su, iletişim
paraları 1000 TL’den aşağı düşmüyor.
Ya beslenmeye ayrılacak para nerede?
Ya eğitime harcanacak para?
Ya sağlığa?
Ya giysiye?
Kültürü, gezmeyi, eğlenmeyi zaten
saymayalım…
Ya Parababaları? Onların durumu
ne?
Ne siz sorun, ne biz söyleyelim…
Onlar halkımızın çektiği bütün yokluklara, yoksulluklara karşın bir elleri
yağda bir elleri balda yaşıyorlar. Kârlarına kâr katmaya devam ediyorlar. 29

Ya AKP’giller? Onlar nasıl yaşıyor?
Onlar vurgun üstüne vurgun vurmaya, komisyon üstüne komisyon almaya devam ediyorlar Reislerinden
başlayarak.
Tayyip, dünyanın en zengin lideri.
Tayyip’in has adamı, Başbakan eskisi
Binali Yıldırım hakeza. Onun da milyarlarca doları var.
Ya diğer Tayyipgiller?.. Diğer çete
elemanları? Onların hangi birini sayalım? 5’li Çete’yi mi? 3-5-10 hatta 1520 maaş alan bürokratlarını mı? Hangi
birini sayalım…
Bunlarda insaf, vicdan, adalet, insanlık aramayacaksınız. Onların gözünü ancak toprak doyurur. Toprak ıslah
eder onları ancak…

ginleşen geçtiğimiz yıl servetine 121
milyar dolar ekleyen Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk oldu.” ()
Halihazırda ABD; Para-Casus-Ordu gücüyle dünyanın en güçlü ülkesi.
Ancak obezite orada çok daha fazla,
çok daha yaygın.
Çünkü orada da sömürü ve vurgun
çok fazla ve insanlar özellikle yeşil
sebzelere erişmekte çok büyük güçlük yaşıyorlar. Orta sınıf denilen kamu
çalışanları ya da ortalama gelire sahip
beyaz Amerikalılar bile bu sorundan
muzdarip. Bu kesimin ve Afroamerikalıların, Latinoların ve tümüyle göçmenlerin büyük çoğunluğu ise zaten
bunlara genellikle erişemiyor. Ne yeterli protein alabiliyor, ne de yeşil sebze…
Ya aşevlerindeki yağlı besinlerden
yiyor ya da fastfood ürünlerden.
O fastfood ürünler ki, hem sağlık
açısından çok tehlikeli ve zararlı olan
trans yağlar içeriyor hem de içinde bulunan kimyasallar nedeniyle daha da
çok yeme arzusu oluşturarak obeziteye
neden oluyor.
Çünkü eşitsizlik çok fazla. Zengini
çok zengin, fakiri çok fakir. Dünyanın
en çok evsizinin bulunduğu ülke ABD.
Sağlık siteminin en kötü olduğu ülke
ABD.
“ABD’de 15 yaş yaş üstü nüfusun yüzde 67’si fazla kilolu veya
obez durumda. Ekonomik İşbirliği
ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi
ülkelerin büyük kısmında halkın yarıdan fazlası fazla kilolu veya obez.
“(…)
“OECD’nin 2020 yılı verilerine
göre 15 yaş üstü dikkate alındığında
fazla kilo veya obez nüfus oranı en
yüksek ABD’de. Bu ülkede halkın
yüzde 67’si fazla kilolu veya obez.”
(https://tr.euronews.com/2022/01/24/
turkiye-nin-yuzde-56-s-fazla-kilolu-veya-obez-oecd-ulkelerinde-durum-ne)

Mayıs tarihli haber şöyle:
“Türkiye İstatistik Kurumu’na
(TÜİK) göre enflasyon nisan ayında
yüzde 8,68 artarken, 12 aylık artış
ise yüzde 69,97 gerçekleşti.
“Enflasyon Araştırma Grubu’na
(ENAG) göre ise Tüketici Fiyat Endeksi nisanda yüzde 8,68 artış olurken, yıllık bazda da yüzde 156,86’yı
buldu.
“TÜİK oranları bile baz alındığında Türkiye, enflasyon oranlarının en yüksek olduğu dünya ülkeleri
sıralamasında ilk 6’ya girdi.
“Yani enflasyon oranı Türkiye’den daha yüksek olan sadece Venezuela, Sudan, Lübnan, Suriye ve
Zimbabve var.
“Türkiye yüksek enflasyonda Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve G20
kategorisindeki devletler arasında
birinci sırada yer alıyor
“Avrupa ülkeleri sıralamasında
ise Türkiye birinciliği kimseye kaptırmadı.” ((https://bit.ly/386phG5)
Bu haber de Dolar karşısında Türk
Lirasının düştüğü-Ekonomist(!) Tayyip tarafından düşürüldüğü durumu
gösteriyor:
“Türk Lirası değer kaybında
dünya birincisi
“Türk lirası, 2021 yılında dolar
karşısında en fazla değer kaybeden
gelişen ülke para birimi oldu.
“Dolar karşısında TL’nin yüzde
44.35’lik kayıpla ilk sırada olduğu listede, Arjantin pesosu yüzde
18.10’luk kayıpla ikinci oldu. Şili
pesosu, yüzde 16.50’lik kayıpla yılı
üçüncü sırada tamamladı.” (https://
www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/
turk-lirasi-deger-kaybinda-dunya-birincisi-1896940)
Evet Bay Binali!
“Türkiye’yi kalkındırmak, dünyanın
parmakla gösterilen ülkeleri arasına sokmak için var gücümüzle gayret ediyoruz.

Obezite,
tüm Kapitalist-Emperyalist
ve bağımlı ülkelerin
sorunudur
Peki obezite sadece bizim sorunumuz mu?
Hayır değil tabiî ki.
Kapitalist-Emperyalist Kamp’ın ve
bağımlı ülkelerin tümünün sorunu.
Çünkü insanın insanı ezdiği, soyduğu, sömürdüğü bir düzen bu. Artıdeğer sömürüsüne dayanan ve neredeyse insanların sadece soylarını
sürdürmelerine yarayan ücretlerin verildiği bir düzen. Daha geri ülkelerde
ise, milyonlarca insan günlük 1 dolarla
geçinmek zorunda kalıyor, bırakalım
yeterli ve dengeli beslenmeyi. Özellikle Afrika’da sağlıklı içme suyu bile
diyemeyeceğimiz suya hasret insanlar,
erişemiyorlar içme suyuna…
Böylesine zalim, böylesine acımasız, insafsız, vicdansız bu bir avuç Finans-Kapitalist.
Bildiğimiz gibi, bu bir avuç, ama
gerçekten bir avuç zengin günde milyarlarca dolar kazanıyorlar:
“Saniyede 15 bin dolar kazanıyorlar: Dünyanın en zengin 10 insanı parasını ikiye katladı
“Dünyanın en zengin insanları
pandemide servetlerine servet kattı. Dünyanın en zengin 10 insanının
servetleri pandeminin 2 yıllık döneminde (Mart 2020-Kasım 2021)
servetlerini saniyede 15 bin dolar,
günde 1,3 milyar dolar artırarak 700
milyar dolardan 1,5 trilyon dolara
çıkardılar.” (https://bit.ly/3Pa2LMT)
“Dünyanın en zengin 10 insanı
2021’de servetlerine 402 milyar dolar
ekledi: İşte serveti en çok artanlar
Dünyanın en zengin insanları
2021’de servetlerine servet kattı. En
zengin 10 milyarder servetlerine 402
milyar dolar eklerken, en çok zen-

Obezitenin sonuçları
Obezite, hastalık, hem de çok ciddi
bir hastalık. Çünkü kanserden, kalbe,
akciğerlere, şekere, tansiyona vb. vb.
kadar birçok hastalığın nedeni obeziteye dayanıyor. Dolayısıyla da insanlar, çocukluktan başlayarak ölüme
kadar birçok önemli sağlık sorunuyla
yaşıyorlar. Aslında obezite çok büyük
sağlık giderleri demek. Ancak, sosyal
devlet olgusu ortadan kalktığı, parası
olanın sağlığa eriştiği emperyalist ve
bağımlı ülkelerde insanlar acılar içinde
kıvranarak ölüyorlar. Devlet, kendisinin neden olduğu bu sağlık sorunlarını
tabiî ki çözmüyor…
Konumuza dönersek.

Allah için doğru!
Başbakan eskisi, Tayyip’in has
adamı Binali Yıldırım şöyle diyor 5
Mayıs’ta:
“Türkiye’yi parmakla gösterilen
ülkeleri arasına sokmak için var gücümüzle gayret ediyoruz
“Türkiye’yi kalkındırmak, dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri
arasına sokmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Gayret bizden
tevfik Cenabıhakk’tan.” (https://bit.
ly/3smcUfF)
Böyle söylemiş Binali! Allah için
de doğruyu söylemiş.
Gelin bunu görelim hep birlikte. 5

Gayret bizden tevfik Cenabıhakk’tan.”,
diyorsunuz.
Gördüğümüz gibi, elbirliğiyle (Reisinizle, sizlerle, bürokratlarınızla, Parababalarınızla, takım taklavatınızla)
başarmışsınız bunu. Hem de ne başarı?
Birincilikleri kimseye kaptırmıyorsunuz maşallah!
Bak, Obezitede Avrupa’da 1’inci,
Dünyada 4’üncü yapmışsınız ülkemizi.
Haa, obezite konusunda eksikleriniz var ama bak Allah için(!) Biraz
daha var gücünüzle gayret etmeniz gerekiyor(!) Dünyada da 1’inci yapmalısınız en kısa sürede(!)
Dünyanın hiçbir ülkesinde 10-1520 maaş alan bürokrat yoktur. Bunu da
başardınız maşallah(!)
5’li Çete’nizi dünyada kamudan-devletten en çok ihale alan şirketler arasında birinci sıraya yükseltme
gayretiniz de başarıya ulaşmış maşallah(!)
“2020’de Dünya Bankası’nın
açıkladığı listeye göre; Limak, Cengiz, Kolin, Kalyon ve MNG, dünyada kamudan en çok ihale alan ilk
10 şirket arasında...” (https://www.
cumhuriyet.com.tr/galeri/5-muteahhide-5-yilda-161-milyar-liralik-ihale-1842809/4)
Gördüğümüz gibi, bu güzelim Cennet ülkemizi “Dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına sok”tunuz(!)
Sokmaz olaydınız!q

7

Yıl: 17 / Sayı: 171/ 10 Mayıs 2021

Av. Tacettin Çolak

B

ilinmektedir, HKP her yıl 1 Mayıs’ta Taksim mücadelesi yürütmektedir.
Çünkü ülkemizde Taksim, 1 Mayıs’ın Vatanıdır.
Taksim; 1 Mayıs 1977 Kanlı Katliamı’nda ve 90’lı yıllarda Taksim’in
kazanılması mücadelelerinde şehit düşen ve yaralanan devrimcilerin anısının yaşatılması gereken bir yerdir.
Dolayısıyla Taksim, aynı zamanda
İşçi Sınıfının da Vatanıdır.
Bu durum Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM) kararlarına bile
geçmiştir.
Mahkeme, Taksim’in sembolik
öneminden dolayı Devletin, Taksim’de 1 Mayıs’ı engellemesini hak
ihlali saymıştır.
Bundan
başka
Anayasa’nın
34’üncü ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11’inci maddeleri uyarınca
da; “herkesin önceden izin almaksızın barışçıl gösteri yürüyüşü ve toplantı yapma”, hakkı bulunmaktadır.
Bu hak, temel insan haklarından
olup, üstün haklar kategorisine girmektedir.
Başka bir ifadeyle; devletin 1 Mayıslarda Taksim yasağı getirmesinin
hiçbir yasal dayanağı yoktur.
1 Mayıs için başka alanda izin
verildi diyerek Taksim’i yasaklamak da keyfidir, kanunsuzdur.
Dahası her 1 Mayıs’ta Taksim ve
çevresinin demir bariyerlerle çevrilmesi, yolların, metro istasyonlarının
kapatılarak günlük yaşamın çekilmez
hale getirilmesi, Taksim’e çıkmak isteyenlerin anında gözaltına alınması, toplumu terörize etmenin yanında
Devletin barışçıl gösterilere karşı po-

Elimden gelse, bütün dünya okullarının programlarına ‘insanın
insanı sömürmemesi’ adlı bir ders
koyardım”
İsmail Hakkı Tonguç’un bu sözleri Köy Enstitüleri’nin kuruluş amaçlarını ne kadar da güzel özetlemektedir
aslında.
Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız
dışarıda Batılı Emperyalist sömürgeci
güçlere karşı, içeride de Hilafet ve Saltanat’a karşı zafer kazandı. Bu zaferin
sonucu kurulan Cumhuriyet’imizin
yüz akı ve en önemli, en özgün eğitim
ve öğretmen yetiştirme deneyimidir
Köy Enstitüleri.
Cumhuriyet kurulunca toplumun
da kalkınması ve bir an önce modernleşmesi gerekiyordu. Hatta Cumhuriyetin tüm değerlerinin ülkenin
en uzak köylerine kadar ulaştırılması
elzemdi. Toplumun kalkınmasının ve
modernleşmesinin en önemli basamağı
okur-yazar oranının arttırılması olarak
görülse de bu tabiî ki tek başına yeterli değildi. Nüfusun % 80’den fazlası
köylerde yaşamaktaydı. Köy Enstitüleri sayesinde okur- yazar oranı arttırıldığı gibi modern üretim teknikleri
de tarıma girecek, köylü geleneksel
yöntemleri bırakacak ve yeni bilgi ve
becerilerle donatılacaktı. Böylelikle
köylü kul olmaktan ve sömürülmekten
kurtulacaktı. Köy Enstitülerinin temel
felsefesi buydu. Yine İsmail Hakkı
Tonguç bir başka sözüyle Köy Enstitülerinin temel felsefesine şöyle değinir:
“Köylü insanı öylesine canlandırılmalı ve bilinçlendirilmeli ki, onu
hiçbir güç kendi hesabına ve insafsızca
sömüremesin. Ona köle ve uşak muamelesi yapmasın. Köylüler bilinçsizce
ve bedava çalışan birer iş hayvanı haline gelmesinler”
Cumhuriyet kurulduktan sonra, Tefeci-Bezirgân sermayenin tetikçileri tarafından gerçekleştirilen Şeyh Sait İsyanı ve Menemen isyanı gibi saldırılar
bertaraf edildi. Ama emperyalistlerle
her zaman işbirliği yapan Tefeci-Bezir-

cünü ve mücadele azmini dosta da,
düşmana da göstermek için merkezi
ve tek bir 1 Mayıs olmalıdır.
O 1 Mayıs’ın yeri de İstanbul
Taksim’dir.
Bunun dışındaki bütün sloganlar,
yönlendirmeler 1 Mayıs’ın özüne zarar
verir. Hele hele “1 Mayıs’ta alanlara
ya da her yer 1 Mayıs” gibi ilk bakışta kulağa hoş gelen sloganlar, güçleri
bölen ve Parababalarının çıkarlarına
hizmet eden gerici çağrılardır.
Bu yıl; HKP ve Nakliyat-İş’in Taksim mücadelesine çamur atmaya çalışan, küçümseyen kendini bilmezler
bile çıktı.
Neymiş, HKP’liler 29 kişiymiş!
Nakliyat-İş “polis eskortuyla Taksim’e girmiş”miş!
(Sanki diğerleri barikatları yara
yara girmiş gibi…)
Oysa Nakliyat-İş Başkanı’na polisin günlerce süren ve hatta 1 Mayıs
günü sabahtan itibaren dozu artan “yürütmeyeceğiz” baskısını bilen biliyor.
İnsanın yüreksizi, karşısındakini de
öyle görürmüş.
HKP’lilere “29 kişilerdi” diyen
çapsızlara gerekli yanıtı eylem anındaki videolarımız veriyor. Cesaret, kararlılık, direngenlik nedir bilmeyenlerin;
polisin ve TOMA’nın üstüne üstüne gidip kahramanca direnen yoldaşlarımıza iftira atması olsa olsa bilinçaltında
yaşadıkları vicdan azabının saldırganlığa dönüşmesidir.
Böyleleriyle uğraşamayız.
Ancak bu 1 Mayıs’ta da Taksim
Mücadelesi yürütenlerin sayısı artmıştır.
İki yüze yakın gözaltına, ters kelepçelemelere ve 17 saatlik gözaltı
işkencesine rağmen, bu 1 Mayıs’ı da
Taksim diyenler kazanmıştır.
İcazetli 1 Mayıslarda maçı idare
edenlere inat, gelecek 1 Mayıslarda
Taksim mutlaka kazanılacaktır. q

olan ve yarım kalan demokratik devrim nedeniyle sınıf olarak varlığını
sürdüren Tefeci-Bezirgân sermaye ve
onunla iktidara geldikleri günden beri
canciğer kuzu sarması olan Finans-Kapital temsilcileri hemen saldırıya geçti.
Çünkü, uyanan, kulluktan çıkan köylü
bu iki gerici egemen sınıfın tüm planlarını bozuyordu. Hemen “din elden
gidiyor” ve Köy Enstitüleri “komünist
yuvasıdır” yalanıyla saldırmaya başladılar. Hatta Hasanoğlan Yüksek Köy
Enstitüsü’nün müzik binasının çatısı
orak – çekice benzetildi ve pek çok öğretmeni komünistlik suçlaması ile tu-

arkadaşım gibi bende okuyamaz, öğretmen olamazdım. Bunun yerine çok
adanmış bir tarikatçı olurdum. Enstitüler, ağır karalama kampanyalarının
altında ezildiği halde, oralardan yetişip
fire olan köy çocuğu sayısı azdır. Sert
yerlerin önünde bükülmeden görev
başında kalmayı Türkiye’nin esenliği
için çalışmayı sürdüren bu insanların
değerini, yerli yabancı pek çok kimse
kavramıştır. Bunu bizim yöneticilere
kavratmak hala zordur nedense”
Köy Enstitülerinde eğitim veren
Sabahattin Eyuboğlu’nun Enstitülerin
kapatılması ile ilgili tespitleri de can

tuklandı .Kız öğrencilere en utanmazca iftiralar atıldı.. Köy Enstitüleri “fuhuş yuvaları” olmakla dahi suçlandı.
Bu saldırılar karşısında 1946 yılında İlköğretim Genel Müdürü Tonguç
ve Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel görevden alındılar. Köy Enstitüleri’nin
eğitim programlarında ve yapılanmasında kuruluş amaçlarından uzaklaşan değişiklikler yapıldı. Uygulamalı
eğitim, yani “İş için, iş içinde, işle
eğitim” ilkesinden uzaklaşıldı. Teorik
eğitim sistemine geçildi. Kız ve erkek öğrenciler ayrı okullarda eğitim
görmeye başladı. Demokrat Parti, 27
Ocak 1954 tarihinde 6234 sayılı yasa
ile Köy Enstitülerini tümüyle kapattı.
Köy Enstitüleri’nin Laik ve Bilimsel eğitim kurumları olmasının önemini Fakir Baykurt’un şu sözlerinde görmek mümkündür:
“Köy Enstitüleri olmasa, birçok

alıcıdır:
“Köy Enstitülerini halk adına aydınlar kurdu, halk adına yine aydınlar
yıktı. Halk Köy Enstitülerini istiyordu
da aydınlar onun için kurdu demek,
gerçeğe ne kadar aykırıysa, halk istemiyordu da aydınlar onun için yıktı
demek de o kadar aykırıdır. Ama kuranlar mı gerçekten halktan yanaydılar
yıkanlar mı? Bu sorunun karşılığını
vermek biz enstitülere düşmez, ama
merak edenlere şöyle bir yol gösterebiliriz: Baksınlar, kuranlar mı yıkanlar
mı daha çok çıkar peşindeydiler, kuranların kişisel kazancı ne oldu, yıkanların ne? Her devrimci kurum gibi Köy
Enstitülerini de dışarıdan ve içeriden
yıkanlar oldu. Dışarıdan yıkanlar, bilerek bilmeyerek, paranın uşaklarıydı,
içerinden yıkanlar, bilerek bilmeyerek,
paranın uşaklarının uşakları oldu”
O dönemlerde başlatılan Marshall

yardımları, Truman Doktrini ve Barış
Gönüllüleri projeleriyle emperyalistler
ekonomimizi ve eğitim sistemimizi ele
geçirdiler. Laik-Bilimsel eğitim adına
ne varsa yerle yeksan edildi, İmam Hatip Okullarının sayıları hızla arttırıldı.
Günümüzde Tefeci-Bezirgân sermayenin temsilcisi AKP’giller tarafından kırıntıları kalmış olan laik eğitim
sistemimize son darbeler vurulmaktadır. İktidara geldikleri günden beri
Laik, Bilimsel eğitim adına ne varsa çökertilmiştir. Bunun ilk adımları
2005 yılında müfredat değişikliği ile
yapılırken, 2013 yılında uygulanan
4+4+4 kesintili eğitim ile tüm eğitim
kurumlarımız imam hatip okullarına
dönüştürüldü; kindar ve dindar insan
yetiştirmede hız kesmeden yol aldılar.
Çocuklarımız ve gençlerimiz tarikatlara teslim edilmiş durumdadır. Ortaçağcı cemaat-tarikat örgütlenmeleri
okullarımızda cirit atmaktadırlar. Milli
Eğitim Bakanlığı daha geçen günlerde
öğretmenlerin hizmetiçi eğitim yönetmeliğini değiştirerek Ortaçağcı-gerici
vakıf, dernek ve tarikatların öğretmenlere eğitim vermelerinin yolunu da
açmıştır. Böylelikle her kademedeki
eğitim kurumlarımızın öğretmen ve
öğrencileri Ortaçağcı gericiliğe teslim
edilmiştir.
Ülkemiz CIA-Pentagon, Muaviye-Yezid İslamı’nın pençesine düşürülmüş durumdadır. Tayyip’giller
Faşist Din Devletine doğru hızla yol
almaktalar.
Bu durum böyle devam edip gidecek mi?
Tabiî ki hayır!
Köy Enstitülerinin kuruluşunun 82.
yılını kutladığımız bu günde sözümüzdür:
Yılmadan, usanmadan Laik Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkacağız!
Cesaret vatanımıza sahip çıkarak
İkinci Kurtuluş Savaşımızı da zaferle
taçlandıracağız!

zitif ve negatif yükümlülüklerinin ihlali anlamına gelmektedir.
Zira Uluslararası Hukuka göre
Devletin; barışçıl toplantı ve gösteri
yürüyüşlerine müdahale etmeme (negatif) yükümlülüğünün yanı sıra, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin
yapılabilmesi için gerekli tedbirleri
alma (pozitif) yükümlülüğü vardır.
Türkiye Devleti bu yükümlülüklerine uymakta mıdır?
Tabiî ki hayır!
Her 1 Mayıs’ta Devlet, bırakın barışçıl yürüyüşlerin yapılabilmesi için
gerekli tedbirleri almayı, anında bu
gösterilere saldırarak “asayiş”(!) sağlamaktadır.

tidir.
Geçtiğimiz yıllarda tamamen vicdan rahatlatmak için ilkin Taksim
başvurusu yapıp izin verilmeyince de
Bakırköy’deki Pazar Çukuru’na ya da
Maltepe’deki Dolgu Alanı’na razı oluyorlardı.
Bu yıl artık bundan da vazgeçtiler
ve Taksim başvurusu yapmadan Maltepe’ye razı oldular.
Öyle olunca da devletin tavrı; “1
Mayıs’ı mı kutlayacaksınız, gidin
Maltepe’ye”, şeklinde oluyor. Taksim’e keyfi yasaklama getirerek Taksim mücadelesi yürütenleri kriminalize etmeye çalışıyor.
Bu arada DİSK’in geçmiş yönetici-

Onlarca, yüzlerce insan keyfi olarak gözaltına alınmakta, haklarında davalar açılmakta ve hatta bu davaların
bazılarında cezalandırmalara gidilebilmektedir.
Bize göre devletin bu pervasızlığı
ve kanunsuzluğunun önünü açan en
önemli etkenlerden birisi de ülkemizde
Taksim Mücadelesi vermesi gereken
başta DİSK ile diğer meslek örgütlerinin ve siyasi oluşumların teslimiye-

leriyle bugünkü yöneticileri arasındaki
davranış farklılıklarına da değinmeliyiz.
Bildiğimiz gibi, 2010, 2011 ve
2012 yıllarında, DİSK’in öncülüğünde
Taksim’de kitlesel 1 Mayıs kutlamaları
yapıldı. Ama bu kazanımlardan önce,
özellikle 2008 ve 2009’da başta Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali
Rıza Küçükosmanoğlu olmak üzere
dönemin DİSK yönetimi, Polis terörü

Köy Enstitüleri’nin 82’nci
Kuruluş Yıldönümü kutlu olsun…

“

karşısında pes etmeyen militan bir mücadele yürüttü. Polis; 2008’de DİSK’in
Genel Merkezine gaz bombaları attı,
TOMA’lardan ilaçlı sular sıktı, plastik
mermilerle insanları yaraladı Taksim’e
çıkışı engelledi.
Bir sonraki yıl da benzer saldırılarla
karşılaşıldı yine pes edilmedi. 2009’da
sınırlı sayıda da olsa Taksim’e çıkıldı
ve yasak çemberi parçalandı. 2010’da
ise AKP’giller Taksim’e izin vermek
zorunda kaldı. Tam üç yıl Taksim’de
yapılan kitlesel mitinglerde hiçbir sorun yaşanmamışken, AKP’giller’in
sonradan uyguladığı keyfi yasaklara
teslim oldu DİSK yöneticileri.
Taksim dışında 1 Mayıs başvuruları yapmaya başladılar.
Bu yıl ise Anıta çelenk bırakmayı
bile sadece yöneticilerle sınırlayarak,
Taksim’den vazgeçtiklerini iyice göstermiş oldular.
Esasen, biz ısrarla ve inatla Taksim
mücadelesi yürütmesek hepten vazgeçecekler Taksim’den.
Şimdilik maçı idare ediyorlar, anlayacağınız.
Yanlarına Sevr’ci Sahte Sol’u da
alarak 1 Mayıs’ı karnaval havasında
kutlamaya evrildiler hep birlikte. Biz
ise ne devletin yasaklarını ne polisin
saldırısını dinlemeden, gözaltılara ve
yargılanmalara rağmen şehitlerimize
olan saygımız gereği Taksim mücadelesinden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.
Zira biliyoruz ki; Uluslararası İşçi
Sınıfının Birlik, Mücadele, Dayanışma
Günü ve Bayramı olan 1 Mayıs; ancak
İşçi Sınıfının görevini başarıp iktidara
geldiği ülkelerde bayram olarak kutlanabilir. Bizim gibi Yerli-Yabancı
Parababalarının ve Ortaçağcı gericiliğin azgın sömürü-soygun tahakkümünün hüküm sürdüğü ülkelerde
1 Mayıslar; bayram değil mücadele
günü olarak kutlanır/kutlanmalıdır.
O nedenle de İşçi Sınıfının gü-

1 Mayıs’larda maçı idare edenlere rağmen
Taksim kazanılacak!

gân sermaye boş durmayacaktı. Bu nedenle Cumhuriyetin devrimlerini geniş
halk kitleleriyle buluşturmak, köylüye
ulaşmak gerekiyordu. İşte Köy Enstitüleri bu amaçlarla kuruldular.
Köy Enstitülerinin ilkesi “İş için,
iş içinde, işle eğitim”dir. O yıllarda,
köylerinden doğru daha önce hiç görmedikleri şehirlere, ilçelere gelen köy
çocukları okul binalarını, yemekhanelerini, yatakhanelerini kendileri yaptılar. Bu yapıları yaparken derslerde
öğrendikleri teoriyi gerçek yaşamda
uygulama, üretime dönüştürme fırsatı
buldular.
Köy enstitülerinde derslerin yüzde
50’sini kültür dersleri (Türkçe, matematik, fizik, kimya), yüzde 25’ini uygulamalı tarım dersleri, yüzde 25’ini
zanaat dersleri (demircilik, yapıcılık,
marangozluk) oluşturuyordu. Köy çocukları, Köy Enstitüleri’nin kurucularından biri ve dönemin Milli Eğitim
Bakanı olan Hasan Ali Yücel tarafından açılan tercüme bürolarınca çevrilen dünya klasikleri ile burada tanışıyorlardı. Ayrıca her biri bir müzik aleti
çalabilecek şekilde eğitim alıyorlardı.
Bu özelliklerinin yanında Köy
Enstitülerinin en önemli özelliği, genç
Cumhuriyetin en çok gereksinim duyduğu laik ve bilimsel eğitim modeli
olmalarıydı. Kız ve erkek öğrenciler
beraber eğitim gördüler. Kız–erkek ayrımı yapılmadı. Enstitülerde öğrencilerin tüm süreçlere en geniş demokratik
uygulamalarla katılımları sağlandı.
Buradan mezun olan öğretmenler
köylere, her alanda bilgi sahibi, köylüye yardımcı olan ve yol gösteren birer
halk önderi olarak gidiyorlardı. İsmail
Hakkı Tonguç’un deyimi ile Köylünün
her işi ile ilgilenen, akıl hocalığı eden
imamların yerini köy öğretmenleri alıyordu. Böylece köylüler kul olmaktan,
sömürülmekten kurtuluyordu.
Bu durumdan rahatsız olanlar da
vardı. Yüzyıllardır topraklarımızda
kök salmış olan ve toplumu ayrık otu
gibi sarmalamış, asalak ve sömürgen
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Başyazı
Nurullah Ankut
Baştarafı sayfa 1’de
Keskin muhalifi oynayan Meclisteki Amerikancı siyasilerle, yine aynı
roldeki medya akıldaneleri, hâlâ “Sayın Erdoğan”, “Sayın Cumhurbaşkanı”, “Sayın Bakan” diyorlar da başka
bir şey diyemiyorlar… Yüreksizliklerinden, korkaklıklarından ve “başımıza iş açmayalım, şöyle maçı idare edip
gidiyoruz işte” şeklindeki onursuz anlayışlarından dolayı…
Velhasıl bir biziz, yürek yakıcı
gerçekleri olanca çıplaklığıyla gören
ve bedeli ne olursa olsun, diyerek her
yerde duraksamadan haykırırcasına
söyleyen…
Muhalif Kardeşler; Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın Zaferi üzerine inşa edilmiş,
Mustafa Kemal’lerin, İnönü’lerin Laik
Türkiye Cumhuriyeti yok artık. Onun
enkazı var sadece… Adamlar TC simgelerini boşuna sökmüyorlar resmi kurumların üzerinden. Mustafa Kemal ve
İnönü adlarını boşuna silip süpürmeye
çalışmıyorlar stadyumlardan, havaalanlarından vb…
Boşuna saldırmıyorlar Mustafa
Kemal, İnönü ve Laik Cumhuriyet’e.

Nurullah Ankut

S

onunda bunu da yapabildin be
Hafız!
Kurbanı, celladına teslim ettin.
Cellat kendini yargılayıp şahsına
ceza verecek, öyle mi?
Dostum dediğin Cemal Kaşıkçı’yı da satıp geçtin Suudi Canisine
birkaç dolar için!..
Biz, çok haklı olarak; “Bunların
gerçekte tapındıkları bir tek Tanrıları vardır, o da Para Tanrısıdır”, diyoruz da, bize davalar açtırıyorsun,
hem de onlarca...
“Para Tanrısı, yanında başka
hiçbir Tanrı’nın bulunmasına izin
vermez”, der adı görklü Marks. Bu
tespit yüzde yüzlük bir gerçeği ifade
eder, ortaya koyar...
İşte bu sepepten de siz, Allah
Korkusu taşımazsınız, Hesap Günü’ne inanmazsınız... Ve yine bu
sepepten, rahmetli saygıdeğer İlahiyatçımız Yaşar Nuri Öztürk, sizin
kodaman kadronuzun tamamı için;
“Bunlar on küsur senedir sayısız
‘Gulûl’-kamu malı hırsızlığı suçları
işlemişlerdir. Bunların Müslüman
sıfatıyla cenaze namazları kılınamaz”, demiştir...
Eveet, Tayyip...
Oysa ne demiştin?
Şunu:
***
Videonun Tapesi:

Cemal Kaşıkçı, Başkonsoloslukta ne yazık ki alçakça bir operasyonla, evet, şehit edildi.
Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi.
Ha, kusura bakmayın, dedik, o kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama
vermeyiz.
Ha verelim de ondan sonra bir
de bunları yok mu edeceksiniz?
Kendi istihbarat şefi bile, “Bu
bir felaket, bu adam uyuşturulmuş”, diyor. “Ya böyle bir şey yapılamaz”, diyor.
Niye?
Adam açık açık diyor ki, “Ben
kesmesini iyi bilirim”, diyor.
Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor. Bu
millet enayi değil...
***
Ne oldu şimdi Tayyip?
Bütün bu söylediklerini yalayıp
yuttun.

Gezi Düşmanı,
Ortaçağcı Faşist Din Devleti Diktatörü
Her ağızlarını açışta yalan, iftira, hakaretlerle boşuna saldırmıyorlar “Cehape
Zihniyeti” mugalatalarıyla TC’ye ve
onun kurucularına…
Şu anda devlet güç ve yetkisini
elinde bulunduran, Kaçak Saray Ortaçağcı Faşist Din Devleti’dir. O devletle
etle tırnak gibi kaynaşık olan AKP’dir,
Tayyipgiller’dir. Onun en tepesinde de
Tayyip nam Hafız vardır. Tüm devlet
yetkisi de onun elindedir. Her şey onun
iki dudağı arasından çıkan lakırdıya
bağlıdır, ona göre yapılır. Anayasa,
kanun manun, hak hukuk, adalet madalet; hepsi hikâyedir. Göstermecedir,
kandırmacadır…
Biz bir yıldan beri yazıp söylüyoruz. Hatta Tayyipgiller’in savcıları,
yargıçları karşısında da (yani onların
mahkemelerinde de) diyoruz ki şu
anda Türkiye’de, tıpkı bir zamanlar
(1930’lu-40’lı yıllarda) Nazi Almanya’sında olduğu gibi İkili Devlet vardır:
Birincisi, enkaz halindeki TC Devleti,
İkincisi, Tayyipgiller Kaçak Saray
Ortaçağcı Faşist Din Devleti…
Devlet gücünü tabiî ki bu ikincisi
kullanmaktadır…
Birincisi can çekişir durumdadır,

hemen hiçbir şeye gücü yetmemektedir…

Gezici arkadaşlarımıza bu cezaları
yağdıranlar da TC Mahkemeleri değildir. Kaçak Saray Devleti’nin mahkemeleridir. Orada da son sözü ya Tayyip
söyler ya da onun tayin ettiği yardımcıları yani Saray Memurları…
Eğer durum böyle olmasaydı, bu
akıl, mantık, hukuk, kanun ve vicdan
dışı kararlar, hükümler nasıl verilebilirdi, kurulabilirdi?..
Kanunlar çerçevesinde seçilebilmiş
son Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bütün dürüstlüğüne ve içtenliğine
rağmen yaşananların korkunç boyutunu göremiyor. Diyor ki; “Gözyaşlarım
hukuk için.”
Aslında ne demesi gerekirdi, gerçe-

İçeride her gün herkese küfürlerle saldırır,
dışarıdaysa BAE’den Suudi’ye kadar
herkesin önünde diz çöker…
Gerçi sen bunu önce de yaptın. Defalarca... Bu tür dönüşler karakteristiğin oldu senin.
Alman ajanı Deniz Yücel’i Merkel’in bastırmasıyla salıverdin. Hem
de salmadan bir gün önce Alman Dışişleri Bakanı, Almanya’da tatilde
olan ülkesinin İstanbul Konsolosuna
buyruk veriyor: “Yarın Deniz Yücel’i
salacaklar. Özel uçakla gidip onu alıp
geleceksin”, diye. Ve dediği oluyor...
Ne demiştin D. Yücel için?
“Ben bu makamda olduğum sürece asla iade edilmeyecek.”
Yine Papaz Brunson’u Trump’ın
“Aptal olma”, “Pastör Brunson’ı bırak” buyruğundan sonra, “Emrin olur
Sahip”, deyip hemen bıraktın. Ve Papaz uçtu...
Ne demiştin öncesinde?
“Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın.”
36 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu Papaz... Adamın papazlığı da
numaradan. ABD eski deniz piyadesi
adam. Papazlık onun kamuflajı... Tüm
mesaisini Güneydoğu’da yapıyor. CIA
adına Amerikancı Kürt Hareketi’ni yönetiyor...
Sonra, yakın zamanda İsrail Devlet
Başkanı Herzog geldi ülkemize, tabiî
senin davetin üzerine. O da Siyonist
İsrail’in ajanlığını yapan sapık hainler örgütü Adnan Hocacıları kurtardı.
Örgütün 68 kişisini tahliye ettirdi ilk
elden. Gerisi gelecek duruşmalarda salınacak. Ve ortada bir örgüt yoktur, kararı aldırdı mahkemeye. Oysa yüzlerce
yıllık cezalara çarptırılmışlardı bu cinsel sapıklar örgütünün mensupları. 78
de silah bulunmuştu bunlarda.
İsrail’in Mossad’a yakın duran gazetesi Haaretz bile “İslami Seks Tarikatı” diye nitelemişti bu Adnan Hocacılar Silahlı Terör Örgütü’nü...
Şimdi de sıra azılı Türkiye düşmanı, İngiliz ve Amerikan uşaklığını bir
numaralı siyasi düstur edinmiş Suudi
Krallığı önünde diz çökmeye geldi,
öyle mi?
Öyle öyle...
Donald Trump’ın; “Biz olmasak
bir hafta bile iktidarlarını ayakta
tutamazlar. Bunun bedelini ödemeleri gerekir”, diyerek bir seferde 110
milyar dolarlık silah satış anlaşması
yaptığı Suudi Arabistan Krallığı sana
diz çöktürdü, Hafız... Var, düştüğün
durumu sen düşün artık... Ne kıratta

bir adam olduğunu sen düşün gayrı...
Cemal Kaşıkçı Suudi vatandaşı,
ABD’de yaşıyor; Washington Post’ta
yazıyor. Ülkesinin yöneticilerini eleştirdiği için Krallık tarafından idam
hükmü veriliyor ve uygun yer ve zaman kollanmaya başlanıyor. Kaşıkçı,
evlenmek için gerekli olan belgeyi
almak üzere ABD’deki Suudi temsilciliklerine başvuruyor. Suudiler, tamam,
diyorlar, av tuzağa düşecek. Fakat bu
cinayeti ABD’de işlersek başımız çok
ağrır. Avı Türkiye’ye yönlendirelim.
Orada bu işi temizce hallederiz. Türkiye’nin başındaki zaten bizim mamaladığımız Hafız. Üstelik de çok önceden
belirlediğimiz gibi “Kuru Gürültü”...
Bir Suudi gazetesi böyle yaftalamıştı
Tayyip nam Hafız’ı hatırlarsanız.

Adamlar yanılmamışlar. İşte sonunda teslim aldılar Tayyip’i...
Bu insanlık dışı katliamın detaylarını biraz daha hatırlayalım. Suudi
Arabistan İstanbul Konsolosluğu; “Şu
gün şu saatte gel, işlemini yaptır, belgeni al”, diye randevu veriyor Cemal
Kaşıkçı’ya. O andan itibaren de Suudi Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy şefliğinde
katliam ekibi oluşturulup hazırlıklara
başlanıyor. İnsan boğmak, parçalara
ayırmak için gerekli alet edevat tedariklenip paketleniyor. 15 kişilik cellatlar ekibi özel uçakla İstanbul’a gelip
Konsoloslukta kapanını kuruyor. Cemal Kaşıkçı içeri girer girmez işlerine
başlıyorlar. Adamı boğup parçalara
ayırıyorlar, torbalara dolduruyorlar,
sonra da özel uçaklarına dönüyorlar,
parçalanmış cesetle birlikte. İnsanlık
dışı işlem üç saatte tamamlanıyor. Cellatlar ülkelerine geri dönüyorlar.
Cellâtlar ekibinin en tepesindeki
ismin Veliaht Prens Muhammed bin
Salman olduğunu yazdı basın. Kuş-

ği tam olarak görebilseydi?
Şunu:
“Gözyaşlarım, yıkılan Laik Cumhuriyet için.”
Bu Cumhuriyet yıkılınca, tabiî ki
onun tüm kurumlarıyla beraber hukuku da, yargısı da yıkılacak…
Tayyipgiller’in Gezi öfkesi bitmez.
Çünkü Gezi İsyanı’mız, zulüm iktidarına karşı, Ortaçağ karanlıklarına karşı Halkımızın en kitlesel ve meşru bir
başkaldırısıydı.
Kır çiçekleri kadar saf, temiz, masum ve meşru bir başkaldırıydı… Halkımızın çıplak elle, bedenini siper ederek, canını ortaya koyarak yaptığı bir
başkaldırıydı.
Ve Cumhuriyet Tarihinin en kitlesel
eylemiydi. Hatırlanacağı gibi Tayyip
korkup Kuzey Afrika’ya, Fas’a kaçtı…
Fakat bu eylemimizi, Amerikancı
Burjuva Kürt Hareketi sırtından bıçakladı. Gezi hainleridir onlar.
Abdullah Öcalan bu hainliklerini,
Tayyipgiller’e şirinlik yapmak için
“İmralı Görüşmeleri”nde övünerek
anlatır utanmadan; “Erdoğan Gezi’de
devriliyordu, biz kurtardık”, der…
Bağlamacı Selo yine aynı utanmazlıkla televizyonlarda anlatır bu namussuzca ihanetlerini: “Hükümeti devirecek, darbeye doğru götürecek bir halk
hareketini çıkarabilir miyiz anlayışı
vardı. Bu kısmına şiddetle karşı çıktık.
Gezi’ye mesafe koyduk”, diyerek.
Yine hatırlanacağı gibi, Tayyip’in
Türkiye’yi terk ederken yerine vekil
bıraktığı Bülent Arınç, başta Ahmet
Türk gelmek üzere teşekkür etmiştir

PKK, HDP ve Kandil tayfasına, Gezi’de kendilerinden yana tutum aldılar
diye…
Eğer bu ihanet olmasaydı, isyan
Kürt illerinde de aynı kapsamda uygulansaydı, zafere ulaşırdı.
Bugün, Tayyipgiller’in soygun ve
vurgun düzeninin kuru ekmeğe, kuru
soğana, patatese muhtaç ettiği, işsizlik ve pahalılık cehenneminde acılar
içinde kıvranan Halkımız doğru ve
güvenilir bir önderlik görse, yine aynı
eylemi ortaya koyar. İşte Kaçak Saray Efradının korkusu bundandır. Bu
korkudur onları Gezici arkadaşlarımız
üzerine gözü dönmüşçe saldırtan…
Fakat korkunun ecele faydası yoktur… AKP’giller yolun sonuna geldiler
gayrı…
Vatanımızı çöle çevirdiler, Halkımıza hayatı cehennem ettiler, etmedik
zulüm, kanunsuzluk, ahlâksızlık ve
ihanet bırakmadılar ama yıkılmanın
arifesindedirler artık… Tarihteki bütün
benzerleri gibi çökecekler ve kanunlar
önünde hesap verecekler. Bugünkü
TCK önünde, onun hükümlerince cezalandırılacaklar. Onların hukuksuz,
kanunsuz, adaletsiz, vicdansız ve ahlâksız saltanatları da, Ortaçağcı Faşist
Din Devletleri de ufkumuzdan çekilmiş olacak böylece. Halkımız bir nefes
alıp yaralarını sarmaya, hayatı insanca
yaşamanın yollarını aramaya başlayacak. Yani Kurtuluşun yollarını aramaya ve bulmayacak.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
29 Nisan 2022

kusuz böyledir. Çünkü Suudi Devleti
Yürütme Gücünün başındaki kişinin o
olduğu yazılıyor, söyleniyor hep.
MİT, katliamı baştan sona kayda
alıyor. Tayyip’in o günlerde; “dinletiriz ama vermeyiz”, dediği kayıtlar onlardır. Şimdi ise hepsini birkaç dolara
sattı geçti Tayyip... Bu gibi döneklikler
Tayyipgiller’in cibilliyeti iktizasıdır.
Doğası gereğidir...
Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz bir milyon defa daha mert çıktı
Tayyipgiller’den. 11’inci Ağır Ceza’nın verdiği sözde karara itiraz etti.
“Hükümet döndü ama ben dönmem.
Nişanlımın hukukunu aramak için
sonuna kadar mücadele edeceğim.
Mahkeme kuzuyu kurda teslim etmiştir”, dedi.
Hatice Cengiz’in ifadesiyle kuzuyu
kurda nasıl teslim ediyor Tayyipgiller?
Birdenbire İstanbul 11’inci Ağır
Ceza Mahkemesi Savcısı, Kaşıkçı Cinayeti Davasının Suudi Arabistan’da
görülmesi talebinde bulunuyor. Tayyipgiller’in Adalet Bakanlığı, Savcının talebini yerinde görüyor ve olur
veriyor. Mahkeme de bunun üzerine
bu yönde bir karar alıyor. İnsanlık dışı
cinayette rol alan 15’i cellatlar ekibinden, 11’i de İstanbul Konsolosluk görevlisi olmak üzere 26 sanığın dosyası
da kapatılmış oluyor böylelikle... Yani
Suudi Krallığı’nın isteğine bütünüyle
uyulmuş olunuyor. Cinayetin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Suudilerden
cinayet hakkında hüküm vermeleri
bekleniyor. Yani kurban bir kez daha
celladına teslim edilmiş oluyor.
İşte Tayyipgiller’in vicdanı, insanlığı, ahlâki seviyesi budur. Halkımız
böyle durumlarda; “Kuldan utanmıyorsunuz da Allah’tan da mı korkmuyorsunuz?”, der. Evet, korkmuyorlar.
Çünkü onların tapındığı biricik Tanrı,
Para Tanrısı’dır. Başka bir Tanrıları
yoktur onların.
Bunlarda ahlâki, vicdani, insani ve
ulusal hiçbir değer teşekkül etmemiştir... Onlar böyle işleri hiç rahatsızlık
duymadan ve yüzleri hiç kızarmadan
yaparlar. Yani bunlara çok uyar böyle
ahlâk, vicdan ve hukuk dışı, kanun dışı
işler...
Onların iktidarı bir aldatma üzerine
kuruludur zaten: “İnsanları Allah’la aldatma” üzerine...
Bu nedenle onları yiyip içtiği yalandır, düzendir, hiledir, kandırmacadır...
Bu iğrenç olduğu kadar ahlâk-hukuk dışı olay, daha doğrusu teslimiyet-diz çöküş, Tayyipgiller’e çok uyar.
Fakat bizi asıl kahreden, bu güruhun
Türkiye’yi temsil ediyor görünmesidir.

Hayır, bunlar Türkiye’yi temsil
edemezler. Bunları biz getirmedik ülkemizin başına; ABD Emperyalistleri
getirdi. Bunlar da ABD adına, tıpkı
bir Sömürge Valisi gibi yönetiyorlar
Türkiye’yi. Tabiî sadece Amerika’nın
emperyalist çıkarlarını koruyup kolluyorlar. Bu ihanetlerinin karşılığında da
hem saraylarda devran sürüyorlar hem
de trilyonlarca dolarlık Kamu Malı aşırarak küplerini dolduruyorlar.
Saygıdeğer Arkadaşlar;
Bu insanı kahreden, ülkemizin
Ulusal Onurunu ayaklar altına alan,
hukuktan, kanundan zerre miktarda
da olsa eser taşımayan olay; Tayyipgiller’in Yargıyı nasıl çökerttiğinin de
bir göstergesi oldu. Fakat şunu hemen
belirtelim ki böyle kararlar veren Mahkemeler, Bakanlıklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumları değildir.
Merkez üssü Kaçak Saray olan
Tayyipgiller Faşist Din Devleti’nin kurumlarıdır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi bugün Türkiye’de İkili Devlet vardır...
Bu mahkemeler, işte bu İkinci Devletin, Tayyipgiller’in Ortaçağcı Din
Devletinin bir operasyon silahından
başka hiçbir şey olmayan kurumlarıdır. Bu kurumların adaletle, hukukla,
kanunla en ufak bir ilgileri yoktur. Ve
bunların hepsi aynı toptan kesmedir...
Cemal Kaşıkçı’nın güvenilir dost
bildiği, kendisi İstanbul’daki Suudi
Başkonsolosluğuna girmeden önce, nişanlısına; “Çıkmam gecikirse onu ara”,
dediği Tayyipgiller’den Yasin Aktay
ne diyor bu yargı rezaleti karşısında?
“Benim bilmediğim bir şeyler
vardır belki.”
Var Hafız, var...
“Bir şeyler var” da bunlar senin de
çok iyi bildiğin şeyler... Satarsınız siz,
her şeyinizi satarsınız... Sizin için satılmayacak bir kutsal yoktur.
Kimileri ar dünyasında yaşar bizim
gibi...
Kimileri de kâr dünyasında yaşar
sizin gibi...
Nihayetinde bir seçimdir hepsi de.
Ve bizler, “Onur yaşamdan önemlidir” sözünü Yaşam İlkesi edinenler,
acıyoruz sizlere... “Kefenin cebi yok.”
Bunu bir türlü anlayamadınız. Ve bu
rezil düzendir, bu sömürü ve soygun,
yağma düzenidir, sizi çamurlara bulayan... Bu düzen sürdükçe sizin gibi insanlar da hep olacaktır ne yazık ki. İşte
bu sebepten, biz bu aşağılık soygun ve
kötülükler düzenini ortadan kaldırmak
istiyoruz.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
11 Nisan 2022
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ayyipgiller’in
Türkiye
Cumhuriyeti düşmanı oluşları,
yüzde yüzlük doğruluk değeri
taşıyan bir gerçektir.
İşte buna bir kanıt daha. Hem
de balkabağı gibi en kör gözlere bile
batacak denli oportada duruyor.
Eski AKP Milletvekili Prof. Dr.
Pelin Gündeş açıklıyor:
“Eski AKP’li vekil Pelin Gündeş:
Çavuşoğlu yolumu kesip hakaret etti
“Eski AKP Kayseri milletvekili
Pelin Gündeş, Avrupa Konseyi
Parlamenterler
Meclisi
üyesi
olduğu dönemde Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun mobbingine
maruz kaldığını iddia etti. Gündeş,
‘Mevlüt Çavuşoğlu artık Avrupa
Konseyinde ben önergeleri Table
Office’e götürürken yolumu kesiyor,
“kapasitesiz, saygısız, şerefsizlik
vb” gibi ağır ifadeleri şahsıma
kullanıyordu’ ifadelerine yer verdi.
“AKP Kayseri eski milletvekili
Pelin Gündeş, sosyal medya
hesabından
Avrupa
Konseyi
Parlamenterler Meclisi üyesi olduğu
dönemde Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun yolunu keserek,
“Kapasitesiz, saygısız, şerefsizlik”
gibi ifadeleri kullandığını yazdı.
“Pelin
Gündeş,
yaptığı
paylaşımlarda AKP’den milletvekili
olduğu dönemde başından geçenleri
anlattı.
“2021 yılında Avrupa Konseyi
Parlamenterler
Meclisi
üyesi
olduğu sırada Türkiye’nin lehine
olan önergeleri genel kurulda
oylamaya
sunma
çabalarının
Mevlüt Çavuşoğlu tarafından sürekli
engellenmeye çalışıldığını söyleyen
Gündeş’in paylaşımında şu ifadeler
yer aldı:
“Avrupa Konseyi Parlamenterler

E

Damat Ferit’in, Dürrizade’nin,
Mustafa Sabri’nin, Sait Molla’nın,
Nemrut Mustafa’nın torunlarıdır bunlar…
Meclisi üyesiydim. Dört ayda bir
Strazburg’da genel kurul olurdu.
Genel Kurullara girmeden önce tüm
raporları okurdum. Türkiye’nin
aleyhine maddeleri tespit ederdim.
Bunların
çıkarılması,
yerine
lehimize madde koyulması için
önergeler hazırlardım. Türkiye’nin
lehine olan bu önergeleri genel
kurulda oylamaya sunmam Mevlüt
Çavuşoğlu
tarafından
sürekli
engellenmeye çalışılıyordu. Nursuna
Memecan (dönemin AKP Sivas
milletvekili) ve Mevlüt Çavuşoğlu
beni hep bir köşeye çekip ‘Türkiye’yi
savunan önerge vermeyeceksin’
şeklinde ifadelerde bulundular.
“KAPASİTESİZ,
SAYGISIZ,
ŞEREFSİZLİK”

“Ağır mobbing yapıldı dört yıl
boyunca. Daha sonraki yıllarda
bu ağır psikolojik şiddet nedeniyle
bazı sağlık sorunları da yaşadım
ama iyileştim çok şükür Allah’ın
yardımıyla. Ancak Avrupa Konseyi
genel kurullarda Mevlüt Çavuşoğlu
şahsıma uygulanan mobbingin
dozunu kaçırdı.
“Mevlüt Çavuşoğlu artık Avrupa
Konseyinde ben önergeleri Table
Office’e götürürken yolumu kesiyor,
‘Kapasitesiz, saygısız, şerefsizlik’
gibi
ağır
ifadeleri
şahsıma

Et fiyatları ve Bahri Dağdaş Uluslararası
Tarımsal Araştırma Enstitü
arazisinin ranta açılması

t fiyatları düşmüyor, artmaya devam ediyor. Et ve Süt Kurumu satış mağazalarında yağlı kıymanın kg
fiyatı 110 TL. Kuzu pirzola 180 TL.
Halkımız bir nebze daha ucuz olduğu için Et ve Süt Kurumu önlerinde kuyruklar oluşturmuştu da; AKP’giller’in Et
ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman
Uzun; çok uzun kuyruklar oluşuyordu, bu yüzden zam yaptık, diyerek
halk düşmanı yüzünü gösterivermişti.
İşte şimdi oralarda bile en ucuz
kıymanın kilosu 110 TL. Halkımız et
yiyemiyor, çocuklarına et yediremiyor.
Evine et girmiyor.
Namuslu Bilim İnsanı Osman
Nuri Koçtürk, 1969 yılında kaleme
aldığı “Açlık Korkusu” adlı kitabında, et tüketiminin önemi hakkında şöyle der:
“(…) Örneğin Birleşik Amerika’da bir insan ortalama olarak
yılda 67 kilo tahıl ve 90 kiloyu aşkın
miktarda et tüketerek karın doyurur. Buna karşılık bizler Türkiye’de
yılda 268 kilo tahıl ve 12-13 kilo et
tüketerek besleniriz. Bu miktar eti
bulamayan ve ayda bir defa bile et
yiyemeyen köylü ve işçi vatandaşlar
çoğunluktadır. Durum böyle olunca
her iki toplumun da beslenme koşulları bakımından aynı durumda
olduklarını iddia edemeyiz. Kısaca
söylemek gerekirse Amerikan vatandaşları çok miktarda et, süt, yumurta ve balık ile az miktarda ekmek
yiyerek beslenmekte, Türkiye’de ise
bunun tam tersi bir tutum uygulanmaktadır.
“Türkler, Amerikalılara nazaran
dört kat fazla tahıl yemekte, buna
karşılık tükettikleri et miktarı, Amerikalının tükettiğinin sekizde biri
kadar olmaktadır. Bundan dolayı
Türk halkı açtır.
“(…) Türk halkını doyurmak ve
Türkiye’de açlıkla mücadele etmek
gerekiyorsa, yapılacak iş bellidir.
Hayvansal yiyeceklerle, bitkisel yiye-

cekler arasında insanın fizyolojik ihtiyaçlarının gerektirdiği bir denge kurmak, tahıl tüketimini kısıtlayarak, et,
süt, yumurta ve balık gibi hayvansal
yiyeceklerin üretimini artırmak, fiyatlarını ucuzlatmak lazımdır.”
Bu kitabın yazılışından yaklaşık 40
yıl sonra dahi bir arpa boyu yol alamadığımız gibi, AKP’giller İktidarının
yarattığı fahiş hayat pahalığı yüzünden
durum daha da vahimleşti. İşçilerimiz
ve yoksul emekçi halkımız bırakalım
ayda bir evine et girmesini, etin tadını
dahi unutur hale getirildiler.
Osman Nuri Hoca, bizim gibi,
çok tahıl az et ile beslenen ülkelerde,
hastalıkların yaygın, çocuk ölümlerinin yüksek, çalışma gücünün düşük,
eğitimin yetersiz yani eğitimde alınan
verimin düşük olduğunu, çocuklarımızın okuduğunu anlamada, derslerde
anlatılanları idrak etmekte zorlandığını
belirtiyor.
Osman Nuri Hoca, ABD Emperyalistlerinin, Türkiye üzerindeki emperyalist çıkarları için tarım ve hayvancılığımızı bitirme projelerini daha o
yıllarda hayata geçirmeye başladığını
anlatıyor:
“(…) Türk toplumuna “Hayvancılığı Geliştirme Projesi” adı altında
yutturulmaya çalışılan ve aslında
ABD’nin Türkiye’deki çıkarlarını
geliştirme amacı güden yıkıcı proje
hakkında Veteriner Fakültesi Profesörler Kurulu’nun neler düşündüğünü, bu fakülte tarafından basına
açıklanan bildiriyi buraya aynen aktararak öğrenmeye çalışalım:
(**) Hazırlanan rapora göre, on
yıl içinde 200.000 baş saf kan inek
mevcudunu gerçekleştirmek için,
damızlık ithali öngörülmektedir. Bu
hedefin gerçekleştirilmesi için, on yıl
içinde en az 100.000 ineğin ithal edilmesi lazımdır. Bu ithalat için lüzumlu döviz kaybı bir yana getirilecek
ineklerin yetersiz beslenme şartlarında verimli bir fayda sağlamayacağı bugüne kadarki tecrübelerle bi-

kullanıyordu. Hiç aldırış etmeden
Türkiye’yi savunan önergeleri yine
de oylamaya koydurttum.” (https://
www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/eskiakpli-vekil-pelin-gundes-cavusogluyolumu-kesip-hakaret-etti-1928035)
Türkiye’yi savunma, diyor,
hainler, satılmışlar...
Peki, kimi savunacaklar?
BOP’u...
Ve BOP’un başpatronu, yaratıcısı
ABD Emperyalist Haydudunu ve
onun AB’li müttefiklerini, Siyonist
İsrail’i...
Çünkü bu hainlerin Kaçak ve
Haram Saray’da mukim Reis’leri;
“Ben BOP’un Eşbaşkanlarından
bir tanesiyim. Bu görevi yapıyoruz”,
diye
meydanlarda,
kürsülerde,
ekranlarda övünüyordu.
Yani düpedüz ihanetiyle
övünüyordu... E, durum
bu olunca, Tayyipgiller
Milletvekili Memecan
da Çavuşunoğlu da
böyle olacaklar, böyle
diyecekler. Çünkü hepsi
aynı toptan kesmedir...
Biz bu kahredici
gerçeği onlarca defa
dile getirdik yıllar yılı.
Bu AKP kanunlarla
çalışan bir sermaye partisi değildir.
Bu, kriminal bir örgüttür. Çıkar amaçlı
mafyatik bir örgüttür, diye...
Bu ülkeyi yıkıp harap eden gerçeği,
Tayyipgiller’e çok yakın biri de yıllar
önce Levent Gültekin’e söylemişti ya:
“Tayyip Erdoğan ve avanesi
hata yapmıyor, bunlar başkalarına
çalışıyor...”
İşte bir kanıtı daha… Tabiî
görmek isteyenlere, zihin hasarına
uğratılmamış insanlar içindir bu
kanıtlar. Onlar anlar ancak bunu...
Hz. Muhammed’in deyişiyle “Akıl
linmektedir. Bu sebepten inek ithali
sınırlı bir seviyede tutulmalıdır.
(**) Buna karşılık, yerli ineklerimizin halen Türkiye’de mevcut
saf kan kültür ırkı boğalarla suni
tohumlama metodu ile melezlenmesi
sonunda elde edilen ileri kuşak melez inekler, hem arzu edilen yüksek
verimi sağlayacaklar ve hem de yurt
şartlarında yaşama güçlerini muhafaza edeceklerdir. Bu husus fakültemizce sahada yürütülen araştırmalarla belirlenmiş bulunmaktadır.”
Gördüğümüz gibi dönemin namuslu bilim insanları da yurt dışından
hayvan ithalinin hiçbir fayda getirmeyeceğini, yerli ırk ineklerimizin geliştirilmesi gerektiğini savunuyor.
Bugün artık köylerimizde yerli ırk
inek görmek mümkün olmuyor.
Bırakalım yerli ırklarımızın geliştirilmesini AKP İktidarı tarım ve
hayvancılıkta bilimsel çalışmalar yapan kurumları bir bir kapatıyor. Tarım
yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın verdiği
bilgiye göre, Konya’da 1914 yılından bu yana faaliyet gösteren Bahri
Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait araziler “kamu
yararı” denilerek konut yapımı için
yani tarımsal araştırmaların yapıldığı
araziler betonlaştırılmak üzere TOKİ’ye devredilmek isteniyor.
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal
Araştırma Enstitüsü, bitkisel üretimde
ve hayvancılıkta ıslah çalışmaları yapıyordu. 40’a yakın farklı bitki çeşidinin ıslahını gerçekleştiren Enstitü,
hayvancılık alanında yapılan hayvan
ıslahı çalışmaları neticesinde Hasmer
ve Hasak koyun ırklarını geliştirmiştir. Bu yeni koyun ırkları normaline
göre 10 kiloya varan canlı ağırlık farkı
oluşturmaktadır. Bunun yanında 2005
yılından itibaren ‘Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projeleri’ çerçevesinde Merinos, Akkaraman, Pırlak ve
Dağlıç koyun ırkları yanında kıl keçisi, Honamlı keçisi gibi ırkların yer aldığı 18 ayrı çalışma yürütmektedir.
Enstitü arazisi, 5403 sayılı Toprak
Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 3’ncü maddesi J bendinde belirtildiği gibi, birinci sınıf sulu mutlak
tarım arazisidir.

sahipleri” için anlamlıdır, onlar için
değer taşır bu kanıtlar...
Saşıp yanılıp bu ihanet ve hırsızlık
örgütünden milletvekili olan Prof.
Dr. Pelin Gündeş aynı açıklamasında
başka kahredici gerçekler de dile
getiriyor. İşte onlardan ikisi:
“AKP’nin Suriyelilerle ilgili
politikasına karşı çıktığını, 2015’te
AB ile sığınmacı mutabakatına
sert muhalefet ettiğini kaydeden
Gündeş, ‘Geri Kabul Anlaşması’nın
engellenmesi için genel kurulda
Dışişleri Komisyon Başkanı Volkan
Bozkır’a gittim. Bir hanıma
söylenmeyecek
sözler
şahsıma
sarf edildi’ dedi. Gündeş, ‘Bayan
Davutoğlu’na gelince... Bir tek davete
katıldığımı hatırlıyorum. Orada
Bayan Davutoğlu değil de bazı kadın
milletvekillerinin ‘İnşallah bizim
çocuklarımız bu sığınmacılarla
evlenecek!’ dediklerini hatırlıyorum.
Bu çok ağırıma gitti.” (agy)
“Geri Kabul Anlaşması” nedir?
Şu:
Eğer
hasbelkader
AKP’nin
efendileri olan Avrupa ülkelerine
giden Suriyeliler varsa-olursa, onları
yakalayıp Türkiye’ye teslim edecek
Avrupalılar. Tayyipgiller de hemen
alacaklar o Suriyelileri ve onlara;
“Neden AB’li efendilerimizin ülkesine
gidip onları rahatsız ediyorsunuz? Bak,
Türkiye’nin her yeri sizin. Her türlü
imkanlar, ayrıcalıklar da sağladık size,
burada kalın... Bizim çocuklarımızla
da evlenin, bizden olun. Biz Ensar’ız.
Hep beraber burada ümmet birliği
oluşturalım. Hilafet, Saltanat kuralım”,
diyecekler. Nitekim demişlerdir de. Ve
sadece demekle kalmamış, bu aşağılık
anlayışlarını on yıldır uygulamaya da
koymuşlardır...
Yani
ABD-AB
Emperyalist
Çakallarının göçmen politikalarıyla,
Tayyip’in BOP Eşbaşkanlığı ihanet
politikasıyla,
Türkiye’de
Türk’ü
azınlığa düşürüp Hilafet ve Saltanat
kurma politikası tam bir uyum
içindedir...

Tayyip nam Hafız’ın kullanmayı
çok sevdiği bir formülasyonla, her
iki taraf için de “Kazan Kazan”
politikasıdır bu ihanet anlaşması.
ABD ve AB için BOP yani Yeni Sevr
hayata geçmiş olacak, Tayyipgiller için
de onca özlemini duydukları Hilafet ve
Saltanat kurulmuş olacak...
Türkiye bu arada üç parçaya
bölünecekmiş; bölünürse bölünsün...
Her ikisi de sevinir buna...
Sonra her ikisi de Birinci
Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş
Savaşı’mızın Zaferinin öcünü almış
olacak böylelikle... Tabiî o savaşımıza
kumanda eden Komutanlarımızdan,
Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve
Silah Arkadaşlarından da intikam
almış olacaklar böylelikle... Demek
ki bunların Kuvayimilliye, Mustafa
Kemal ve İnönü düşmanlıklarının
sebebi, tarihsel kökeni buymuş...
Bu Tayyipgiller, Vahdettin’lerin,
Damat Ferit’lerin, Dürrüzade, Mustafa
Sabri, Sait Molla, Nemrut Mustafa
ve Filozof Rıza’ların torunlarıdır.
Bunların alayını, Sevgili, Saygıdeğer
Kuvayimilliye Kahramanımız Sütçü
İmam çok özlü olarak tanımlamıştır:
“Her kim ki Mustafa Kemal
Paşa ve Kuvayimilliye aleyhine
fetva verip düşmanlık yapar, bilin
ki onların damarlarında kafir kanı
akar!”
Bu devran böyle gitmeyecek,
bunlar da geçmişteki kart babaları gibi
yenilecekler. Efendileri olan ABD ve
AB Emperyalist Haydut Devletleri
de yenilecek. Alayı, “Geldikleri gibi
gidecekler!”
Yerli
hainlerse
ihanetlerinin
hesabını şu anki TCK hükümlerince
verecek.
Kanunlarla
çalışan,
bağımsız ve tarafsız yargı yeniden
oluşturulacak ve bu hainleri yüzlerce
kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezalarına çarptırarak hak ettikleriyle
karşılaştırmış, buluşturmuş olacak...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

Gördüğümüz gibi, ABD-AB Emperyalistleri ve onların yerli işbirlikçisi AKP’giller tarafından tarım
ve hayvancılıkta yüzde 90’lara varan
oranda dışa bağımlı hale getirildiğimiz
yetmiyormuş gibi, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki tarımsal araştırma enstitüleri de bir bir kapatılıyor.
Arazileri yapılaşmaya, ranta açılıyor.
Tarım ve hayvancılık alanında yapılan
az sayıdaki bilimsel çalışmaya da ket
vuruluyor, yine aynı güruh tarafından.
Halkın Kurtuluş Partisi Programı’nda, “Üçüncü Sonuç Köylü Meselesi” bölümünde, “Ekinciliğe Teknik”
başlığı altında, Demokratik Halk İktidarında tarım ve hayvancılığımızın geliştirilmesi için tekniğe ne kadar önem
verildiği görülecektir. Bilim ve Tekniğin tarımsal üretimin hizmetine nasıl
sunulacağı aşağıda alıntıladığımız bölümlerde anlatılmaktadır:
“EKİNCİLİĞE TEKNİK
“23- GEREKÇE: Büyük çiftliklere nazaran her ayrı küçük ekinci
için modern tarım tekniğini ve malzemesini elde etmek ve benimsemek
çok pahalı olacağından, şimdiye
kadar yurdumuzda denenmiş zirai
donatım yöntemlerimizin olumlu ve
yetkinleştirilmiş uygulanışı bütün
yurda yaygınlaştırılacak.
“24- DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ: İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı kıtlığımıza çare olan ve
kısa zamanda mevcut orta ve büyük
arazi sahiplerimizin toplamı kadar
ürün yetiştirerek, savaş sonu yurdumuzu buğday ihracatçısı yapan
DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ, özel bir kanunla özerk Kamu
İktisadi Teşekkülleri halinde geliştirilecekler. Bu örgütlerin geliştirilmesi sayesinde, önemli bir bölümü
boş duran, işlenebilir topraklarımızın bütünü kullanılır hale gelecektir.
İdealist bilim adamları ile, tarım işçi
sendikaları yönetiminde ve devletin
yalnız yasal kontrolü altında, tarımsal kalkınmamızın modern kaleleri
ve örnek çiftlikleri haline getirilecekler.
“25- DEVLET TEKNİĞİNDEN
FAYDALANMA: Zirai Donatım
Kurumlarıyla Devlet Üretme Çiftlik-

leri, komşu köylerin en fakir ekincilerinden başlayarak, orta köylüsüne
kadarki aile topraklarına sürme,
ekme, gübreleme, tohum ıslâhı (iyileştirmesi) ve bilimsel yöntem yardımlarında bulunacaklar. 1941 yılı
1060 traktörle yalnız Ziraat Kombinaları (Devlet Üretme Çiftlikleri):
tüm Büyük ve Orta arazi sahipleri
kadar buğday üretti ve Tarım alanının onda birine yardım etti. Bugün memlekette traktör sayısı 1 milyona ulaştıktan sonra makineler yarı
boş duracaklarına, köy üretimimizin
tamamen yeni araçlarla verimlendirilmesi için örgütlendirilecek.
“26- ZİRAİ DONATIM KURUMU: Modern tarım tekniğinin
kolayca ve ucuzca küçük ekincilerimize kadar ulaşabilmesi için, Zirai
Donatım Kurumları yeniden örgütlenecek. Bilfiil üretmen ekincilerle
topraksız köylü örgütlerinin emrine
verilecek. Önce nüfusları 500’den
yukarı olan köyler arasından en
uygunları etrafında yüzer traktörlü
modern teknik istasyonları ile işe
başlanacak. Orada kazanılan güçle,
ikinci ve üçüncü aşamalara geçilecek. İstasyonlara yakın daha küçük
köyler, dilerlerse, Kurum ağları içine katılacaklar.
“27- TEKNİK ve BİLİM ÖRGÜTÜ: Tarım Bakanlığı, tarım işletmelerinde faal tarım uzmanlarının
geniş ağı haline sokulacak. Hayvan,
sebze, orman, endüstriyel tarım,
meyveli bitkiler ve süs bitkileri ve
her çeşit tahıl için ayrı ayrı Teknik
ve Bilim İSTASYON’ları gerek devletçe, gerek diğer örgütlerce kurulacak. ÜNİVERSİTE ve ENSTİTÜ’ler
özellikle bitki ve hayvan ve toprak
ıslâhları için araştırmalar, uygulamalı bilimsel çalışmalar yapacaklar.
Ulusal gelirimizde her yıl ortalama 5
milyar TL’lik kayba yol açan tarım
zararlılarına, tarım hastalıklarına
karşı ziraatçı ve veteriner müfettişler, BİNDİRİLMİŞ TARIM EKİPLERİ halinde çalıştırılacak.”
İşte Halkın Kurtuluş Partisi, iktidara geldiği günden itibaren tarımsal
üretimde bilim ve tekniğin en azami
şekilde kullanımını sağlayacaktır.q

25 Nisan 2022
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2022 1 Mayıs’ında da Taksim Vatanımızın onurunu, namusunu
Gerçek Devrimciler, Halkın Kurtuluş Partililer Korudu

Baştarafı sayfa 1’de
İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik,
Dayanışma ve Mücadele Günü olan
1 Mayıs; İşçi Sınıfının politik iktidarı
elinde bulundurmadığı, burçlara Sosyalizmin yüce bayrağının henüz dikilmediği ülkelerde bir bayram, bir karnaval değil; bir kavga, bir mücadele,
sınıflar savaşının en önemli muharebelerinden biridir.
İşte bu muharebelerde İşçi Sınıfı,
sınıf niteliğinden kaynaklanan gücünü,
özgüvenini, kararlılığını, bilincini dosta da düşmana da gösterir. İşçi Sınıfına
önderlik eden Gerçek Devrimciler ise
bu muharebelerde bir an olsun ikirciğe
düşmez. Hedef bellidir: Düşmanın en
zayıf olduğu, en çok korktuğu, çekindiği noktaya en güçlü darbeyi indirmek…

yüzbinlerle yapılacak bir 1 Mayıs kutlamasından ölümlerini görmüşçesine
korkmakta, bunu engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar.
İşte biz Gerçek Devrimciler bu
nedenle “Taksim, Türkiye’de 1 Mayıs’ın Anavatanıdır”, diyoruz.
İşte bu nedenle Taksim Vatanımız
özgürleştirilmediği sürece 1 Mayıs’ı
Taksim dışında başka yerlerde kutlamayı akıldan bile geçirmek, Türkiye
İşçi Sınıfına yapılmış bir ihanet, utanç
verici bir alçalma ve diz çöküştür, diyoruz.
Burada bir parantez açalım:
Taksim mücadelesi bizim için sadece AKP’giller döneminde verilen
bir mücadele değildir. 12 Eylül Faşizminin işgal ettiği 1 Mayıs Alanı’mızı
özgürleştirmek için 40 yıldan fazla bir
süredir kararlılıkla mücadele edenler

Taksim Vatanımız özgürleştirilmediği sürece
1 Mayıs’ı Taksim dışında başka yerlerde
kutlamayı akıldan bile geçirmek,
Türkiye İşçi Sınıfına yapılmış bir ihanet,
utanç verici bir alçalma ve diz çöküştür!
AKP’giller’in 20 yıllık diktatörlüğü altında halkımızın inim inim inlediği; işsizlik, pahalılık, zam, zulüm
cehenneminde yanıp kavrulduğu, açlığın, yoksulluğun bir kadermiş gibi
dayatıldığı 2022 yılının 1 Mayıs’ı,
Türkiye İşçi Sınıfı ve tüm Emekçi Halkımız için çok daha önemli ve anlamlı
bir muharebe olmuştur.
1 Mayıs söz konusu olduğunda
Türkiye’de bugünkü koşullar altında düşmanın yani AKP’giller’in en
zayıf noktası, 1977 yılında Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan Taksim
Meydanı’dır. Bu gerçekliği geçmişte
Taksim’de gerçekleştirilen kitlesel eylemlerden, Şanlı Gezi Direnişi’mizden
dolayı çok iyi bilmektedirler. AKP’giller, aynı zamanda Türkiye İşçi Sınıfının potansiyel gücünü de çok iyi bilmektedirler. Bu nedenle Taksim’de

biz Gerçek Devrimciler olmuştur. Siyasi cepheden yürüttüğümüz Taksim
mücadelesinin bayraktarlığını bugünkü önder kadrolarımız, sendikal cepheden yürüttüğümüz kavganın öncülüğünü ise Ali Rıza Küçükosmanoğlu
önderliğindeki DİSK/Nakliyat-İş Sendikası üstlenmiştir. Ve bizim öncülüğümüzdeki bu mücadele sonucunda Taksim bir dönem İşçi Sınıfına yeniden
açılmış, ancak AB-D Emperyalizminin
bir projesi olan AKP’giller tarafından
bir kez daha kanunsuz bir şekilde yasaklanmıştır. AKP’giller bu kanunsuzluklarını bugün de sürdürmektedirler.
İşte bu kanunsuzluğa karşı 2022 yılında da ABD-AB uşağı, çıkar amaçlı
organize bir suç örgütü olan AKP’giller’in tüm terörize etme girişimlerine,
tüm provokasyonlarına inat, AKP’giller’in Şefinin “marş marş” diyerek

parmağıyla işaret ettiği Maltepe Dolgu
Çukuruna giden sarı sendikalara ve Sefalet Solu’na inat; 1 Mayıs’tan haftalar önce her yıl olduğu gibi bu yıl da 1
Mayıs’ta Taksim’de olacağımızı dosta
da düşmana da ilan ettik.
İşçi Sınıfımızla, Emekçi Halkımızla hiçbir bağı kalmamış, ABD’nin Sol
Tabelalı Şark Ekspresinin yolcuları
konumuna düşmüş Sefalet Solu ise,
AKP’nin bir doğa katliamıyla yarattığı Maltepe Dolgu Çukuruna gitmiştir, bilindiği gibi. Bu teslimiyete imza
atan kimi gruplar, örgüt olarak Maltepe Dolgu Çukurunda olmalarına rağmen sırf “vicdan rahatlatmak” için üç
beş genci de Taksim’e yollamışlardır,
utanmadan. Böylece de korkaklıklarını, diz çöküşlerini perdeleyebileceklerini düşünmüşlerdir. Ancak Türkiye
Halkı bilmektedir ki Taksim Mücadelesi artık Halkın Kurtuluş Partisi’yle
özdeşleşmiştir. Örgüt olarak, bayrak ve
flamalarıyla tüm cesaretini kuşanarak
AKP’giller’in karşısına dikilme iradesini bu yıl da yalnızca Partimiz göstermiştir. Bu, bizim için bir onurdur.
HKP olarak 2022 1 Mayıs’ı öncesi
yaptığımız bildiri, afiş, sosyal medya
çalışmalarıyla ABD-AB Emperyalistlerinin, onların emir eri konumundaki
AKP’giller’in içyüzlerini teşhir ettik,
halkımızı 1 Mayıs’ta Taksim Vatanımıza sahip çıkmaya davet ettik.
1 Mayıs günü Beşiktaş’tan Taksim Vatanımıza doğru hareket eden
yöneticilerimiz ve üyelerimiz bu yıl
da AKP’giller’in kolluk kuvvetleriyle karşılaştı. Gerçek Devrimcilerin
önderliğindeki İşçi Sınıfımızın Taksim’de 1 Mayıs kutlamasının ne demek
olduğunu Maltepe Dolgu Çukurundaki
Sefalet Solu’ndan çok daha iyi bilen
AKP’giller, bu yıl da Taksim’e çıkan
bütün noktaları tutmak için binlerce
polis görevlendirmişti. Kızıl bayraklarımızla, pankartlarımızla; “Taksim’de
1 Mayıs engellenemez”, “Taksim kızıldır, kızıl kalacak”, sloganları eşliğinde harekete geçen Yoldaşlarımızın
önü Barbaros Bulvarı’nda yüzlerce
çevik kuvvet polisi tarafından kesildi.
Kararlılıklarında en ufak bir esneme

göstermeyen Yoldaşlarımız, Taksim’e
ulaşabilmek için kollukla göğüs göğse
geldi. Burada da bir kez daha Taksim
yasağının kanunsuz ve keyfi olduğunu,
Taksim’in hiçbir güç tarafından İşçi
Sınıfına ve devrimcilere yasaklanamayacağını dile getirdik.
AKP’giller’in yüzlerce resmi-sivil
polisten oluşan kolluk güçleri Taksim’e
ulaşmaya çalışan Yoldaşlarımızı bir çember içine aldı. Bu yıl kanunsuzluklarına
bir kanunsuzluk daha ekleyerek basın
mensuplarının görüntü almasını engellemek için basın emekçilerini de kalkanlarla ittirerek hatta bazılarını darp ederek
alandan uzaklaştırdı. Bir polis ordusu
tarafından çembere alınan Yoldaşlarımızdan 29’u uzunca bir süre direndikten sonra AKP’giller’in kolluk güçleri tarafından kanunsuz bir şekilde gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Yoldaşlarımız Vatan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Emniyetteki ifadelerin alınması, daha
doğrusu AKP’giller’in kanunsuzluklarının dile getirilmesi, kısa sürede tamamlanmasına rağmen Yoldaşlarımız
yaklaşık 10 saat boyunca ekip otosu
içinde yine keyfi ve kanunsuz bir şekilde bekletildi. Geçtiğimiz yıllarda gözaltı sürelerini hukuksuz şekilde bir haftaya kadar çıkaran AKP’giller, bu yıl da
böyle bir yönteme başvurdu. Gözaltına
alınan 29 Yoldaşımız, gözaltına alınma
anından yaklaşık 15 saat sonra, gece yarısı saat 01.00 civarında, yaklaşık 40 km

uzaktaki hastanelerden serbest bırakıldı.
Haklı mücadelelerini alınlarının
akıyla tamamlamanın coşkusu içinde
Aksaray’daki İl Örgütümüze gelen
Yoldaşlarımız, parti binamızda bekleyen diğer Yoldaşlarımız tarafından
alkışlarla karşılandı. Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe ve Başkanlık Kurulumuzun da hazır bulunduğu Parti binamızda kısa bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantının
açılışını yapan HKP Genel Sekreter
Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, kısa
bir konuşmanın ardından sözü Genel
Başkan’ımıza bıraktı. Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe, Türkiye’de
1 Mayıs’ın özünü, ruhunu bir kez daha
en kör gözlere batırırcasına vurguladı.
AKP’giller’in ve Meclisteki Ameri-

kancı Muhalefetin halkımıza ihanet
içinde olduğunu belirten Genel Başkan’ımız, bu rezil çemberi eninde sonunda kıracağımızı belirtti.
Taksim Mücadelesinin onurlu bayrağını İşçi Sınıfı Cephesinden de Ali
Rıza Küçükosmanoğlu önderliğindeki
DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’nın dalgalandırdığını dile getiren Genel Başkan’ımız, 1 Mayıs’ın aynı zamanda
Sarı Sendikacılığa karşı da bir mücadele olduğunun altını çizdi. Genel Başkan’ımız sözlerini her zaman olduğu
gibi “Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!”,
diyerek tamamladı (Genel Başkan’ımızın yaptığı konuşmanın tam metni
önümüzdeki günlerde yayımlanacaktır). Genel Başkan’ımızın ardından söz
alan Yoldaşlarımız kısaca duygu ve düşüncelerini paylaştılar.
Sonuç olarak Halkın Kurtuluş Partisi bu yıl da Şehitlerimizin kanlarıyla
sulanan Taksim Meydanı’nın, Gerçek
1 Mayıs Alanı’nın onurunu, korumuştur. Her zaman ifade ettiğimiz gibi
Taksim bizim için namustur. Taksim
Meydanı bizler için, Devrimci Şairimiz Ahmed Arif’in dizelerinde söylediği gibi “namustur, künyemize kazınmış…” Gerçek Devrimciler, hiçbir
koşulda namus belledikleri değerlere
halel gelmesine izin vermezler!
Ve sözümüzdür:
Yine geleceğiz!

Taksim’i AKP’giller diktatörlüğünden kurtarana kadar hep geleceğiz.
Ve eninde sonunda 1 Mayıs Vatanımızı tekrar fethedeceğiz, özgürleştireceğiz!
İşçi Sınıfımıza ve devrimcilere hukuksuz ve keyfi bir şekilde Taksim’i
yasaklayan AKP’giller’se, Genel Başkan’ımızın ifadeleriyle; “Nereye giderlerse gitsinler, nereye çıkarlarsa
çıksınlar sonunda mutlaka Çelik Bilezikle tanışacaklar.”
Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın Taksim Mücadelemiz!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
2 Mayıs 2022

HKP Genel Merkezi
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HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un 2022 1 Mayıs Değerlendirmesi

“Bu kavgaya girdin mi, ölüp ölesiye dövüşeceksin!”
2022 1 Mayısı’nda da Taksim Vatanımızın onurunu koruyan
Partimizin 29 üye ve yöneticisi gözaltına alındı.
Yoldaşlarımız serbest bırakıldıktan sonra
Parti binamızda gerçekleştirdiğimiz toplantıda
Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut bir değerlendirme yaptı.
Genel Başkan’ımızın değerlendirmesini aynen yayımlıyoruz.
Av. Tacettin Çolak: Değerli Arkadaşlar, vakit epey geçti. Çoğumuz
yorgunuz. Ben çok kısa bir açıklama
yapacağım. Daha sonra Genel Başkan’ımıza sözü devredeceğim.
Bugün bir daha kanıtladık: Biz
Taksim mücadelesinde vicdan rahatlatan bir hareket değiliz. Biz her eylemimizde, her düşüncemizde olduğu gibi
Taksim mücadelemizde de ölümüne
kararlı, samimi, inançlı davranışlar ortaya koyan bir hareketiz. Dolayısıyla
artık bizim “Sevrci Sahte Sol” dediğimiz birileri gibi ve Sarı Sendikacılaşmış olanların vicdan rahatlattıkları gibi
Taksim savunusu yapmıyoruz biz.
İş söze gelince; “Her Yer Taksim!
Her Yer Direniş!”, diyenler bugün yine
Maltepe Dolgusuna gittiler ve İşçi Sınıfına, Devrimci Harekete ihanet ettiler. İşte biz bunu bugün bir kez daha
kanıtladık. Bu mücadeleye baştan beri
önderlik eden Parti Önderliğimize çok
teşekkür ediyorum. Mücadeleyi omuzlayan, kararlı bir şekilde alanda dosta
da, düşmana da Halkın Kurtuluş Partililerin inancını, yüreğini ve kararlılığını gösteren tüm yoldaşlarımın da
gözlerinden öpüyorum. Herkesi ayrı
ayrı kutluyorum.
Esasında polis, ifadeden sonra 10
saat araç içerisinde bekletmekle bize
bugünün cezasını kesmiş, bu cezayı
çektirmiş oldu. Burada da kanunsuzluklar var, onunla ilgili gerekli notlarımızı
aldık. Yargı aşamasında onlarla uğraşacağız. Ve tekrardan hepinize saygılar
sunuyorum. Gazamız tekrardan kutlu
olsun.

iktidarına katlanmaktadır ve halkın yarıya yakını hâlâ onların peşinden gitmektedir. Ve onların AKP’giller’i hâlâ
birinci parti durumundadır.
Bu neden kaynaklanıyor?
Halkımız bir anlamda narkozlanmış gibidir. Tayyipgiller kesimini, Muaviye-Yezid Dini’nin narkozuyla uyutuyorlar, arkadaşlar.

Meclisteki
Amerikancı Muhalefet,
yılan yuvası cemaat ve
tarikatların çatı örgütü olan
AKP’giller kadar
tehlikelidir
Tayyipgiller
biliyorsunuz,
Türkiye’de 30 küsur tarikatın ve onlara
bağlı 100 küsur cemaatin çatı örgütü
durumundadır. Ve Tayyipgiller’in kendisi de bir tarikattır şu anda. Ve Türkiye’yi adım adım Ortaçağ’a sürükleyerek iktidarını korumak ve var olmak
mücadelesi veriyor onlar.
Ama diğer yarısı ne durumda?
İşte onlar da Tayyipgiller kadar
tehlikelidir. Muhalefet rolünü oynayan
meclisteki Amerikancı 4’lü çetedir bunun sorumluları da. CIA ajanı çok açık
söylüyor, Nelson Ledsky ne diyor?
“Biz meclisin her yerindeyiz”, diyor.
Sadece meclisin her yerinde değil, sol
kesimin de her yerinde, sendikaların da
her yerinde…
Böylece toplumun tümünü Amerika, onun casus örgütleri, kuşatmış durumda. İşte o yüzden halkımız bunca
acıya katlanıyor. Kuru soğana, kuru
patatese, kuru ekmeğe muhtaç olması-

tim, sıfır araba almıştım. Havaalanına onunla gittim. Üç gün sonra
döndüm, havaalanında, Ankara’da
şehre dönerken, arabamın direksiyonu bir anda boşa çıktı. 9 takla attım, belim kırıldı. Mesajı anladım ve
çekildim.”
Bunu Haluk Koç söylüyor. Şu
anda da milletvekili değil mi CHP’nin.
Ve bunu yine CHP’nin üyelerinden
Mustafa Kemal Tığcıoğlu söylüyor,
aktarıyor aynen.
Yani demek istediğimiz arkadaşlar,
Ana Muhalefetin durumu bu. Amerikancı Burjuva Kürt Hareketinin başındakilerin durumu zaten apaçık meydanda. Onlar NATO’culuklarıyla övünüyorlar biliyorsunuz. “Amerika’dan
rol istedik”, diye açık açık söylüyorlar.
Demirtaş’tan Gülten Kışanak’a kadar
açıkça; “Amerika’dan rol istedik, bize
Suriye’de rol ver dedik”, diye açıklamalar yaptılar, Amerika ziyaretleri sonucunda.
Öbürleri zaten Tayyipgiller’den
farklı değil ki; Saadet’i, Tayyipgiller’den dökülen, Tayyip’in kapıya
koyduğu Davidson’un partisi, Babacan’ın partisi…
Yani demek istediğimiz, muhale-

Nurullah Ankut: Sevgi ve Saygıdeğer Yoldaşlarım;
Hepinizi kutlarım, devrimci yüreğimin en sıcak duygularıyla alınlarınızdan öper kucaklarım.
Biz önderlerimizden öyle öğrendik
ki, bu kavgaya girdin mi ölüp ölesiye dövüşeceksin. Sonunu düşünerek,
maçı idare edelim anlayışıyla bir kavga, devrimci bir kavga olamaz. Çok
kez söyleyegeldiğim gibi, aslında Türkiye’de Devrim yapmak da kolaydır.
Mevcut mafyatik, Ortaçağcı iktidarı
devirmek de kolaydır. Fakat bizi mahveden düşmanlar, bizden görünüyorlar,
bizden görünenlerdir. İşte en tehlikeli
düşman budur. Halkımız 20 yıldan bu
yana mafyatik bir çıkar örgütünden
başka bir şey olmayan Tayyipgiller

na rağmen herhangi bir davranışa geçip isyan tepkisi ortaya koyamıyor.
Niye?
Çünkü Ana Muhalefet denen
Partinin başındaki TESEVci, Soroscu
ve Amerika’nın oraya getirdiği
ajan, halkımıza sokağı fobi olarak
gösteriyor.
Onur Öymen var biliyorsunuz.
Daha önceki CHP’nin ileri gelen milletvekillerinden. Diyor ki; “2008’den
itibaren Kılıçdaroğlu’nu Amerikalılar CHP’nin başına geçirmek için
çalışma başlattılar.” 2010’da geçirildi biliyorsunuz. 2 sene önceden aktif
çalışma başlatıyorlar. Ve CHP’nin bir
dönem sözcülüğünü yapan Samsun
Milletvekili Dr. Haluk Koç diyor ki;
“Amerikalılar beni öldüreceklerdi.
Çünkü ben onların çıkardığı adayın
karşısında kendimi aday olarak ortaya koydum. Onlar buna izin vermediler. ‘Bizim çıkardığımız adayın
karşısına çıkmayacaksın’, dediler.
Avrupa’ya bir toplantıya gidecek-

yapabilirler.
İstedikleri
yerde
yapabilirler, yasalara göre. Adam
kanunsuz, keyfi yasak koyuyor bize ve
buna insanlar uyuyor.
E şimdi, 1 Mayıs’ın adı ne?
İşçi Sınıfının Mücadelesinin uluslararası bir mücadele olduğunu ortaya

rimci teorinin ve o teoriyle silahlanmış
bir partinin olması gerekir. Bunlar, teoriden yoksun oldukları için, hepsi birer
suretten, görüntüden ibarettirler. İçleri
koftur, boştur. İşte ortalığı böylesine
birer molozdan, hurdadan oluşmuş bu
kalp-sarı örgütlerin kaplamış olması,

koyan bir ad. Uluslararası Birlik, Dayanışma Ve Mücadele Günü.
Birlik, Dayanışma ne için?
Mücadele için.
Kime karşı?
Yerli-yabancı parababalarına karşı.
Uluslararası Emperyalizme ve onların
yerli işbirlikçilerine karşı. Yani bugün
o gündür.
Sen kanunsuz bir şekilde bizi aşağılamak için, Tayyip’in marş marş
çekerek gönderdiği yerde 1 Mayıs
kutlayamazsın. Bu alçaklıktır, namussuzluktur, dönekliktir bu. Yüreğin yetmiyorsa yapma. “Bende o cesaret yok,
yapamıyorum”, de.
Ama hain oldukları için oraya
gidiyorlar, insanlarımızı oraya çağırıyorlar. Yoksa 1 Mayıs’ı çok daha
kalabalık kutlardık. Yani demek istediğimiz, 1 Mayıs’ı sadece Taksim için
mücadele edenler kutladı, arkadaşlar.
Öbürlerininki kutlama değil. Teslimiyet, diz çökme. Sen mücadeleden vazgeçiyorsun ya!.. Nasıl 1 Mayıs’tan söz
etme hakkını görüyorsun kendinde? 1
Mayıs piknik yeri değil, şölen değil,
eğlence değil, festival değil. Mücadele
günü 1 Mayıs.
Sen mücadeleden kaçıyorsun, teslim
oluyorsun ondan sonra 1 Mayıs’ı ağzına
alıyorsun. Hangi yürekle alıyorsun?

Taksim’e sahip çıkmak demek,
ille de Taksim Meydanı’na çıkıp orada
serbestçe, özgürce 1 Mayıs’ın anlamını
konuşmak demek değildir.
1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak demek,
bize konan despotça, zalimce, kanunsuzca
yasakları yırtmak, çöpe atmak için
yiğitçe mücadeleye girmek demektir.
feti de bunlar bloke ediyor. İşçi Sınıfını Sarı Sendikalar yok ediyor. Nakliyat-İş’in dışında gerçek anlamda sınıf
sendikası yok. Hepsini sermaye, yani
Amerika yönlendiriyor. Böyle olunca
halkımız örgütsüz ne yapsın? Çaresiz
katlanıyor acılara.

Türkiye’deki
Amerikancı Sefalet Solu
insanlarımızın inancını,
güvenini, örgütlülüğünü
yok etti

HKP Genel Başkanı
Nurullah Ankut Yoldaş’ın
konuşması

savrulup Amerika’nın yörüngesine
yerleşmeleri. Fakat Amerikancılıkları onları da çürütüp, eritip yok ediyor
dirhem dirhem. Çünkü ideolojik olarak
var olmayan bir hareketin pratikte var
olması mümkün değildir. Çünkü devrimci pratiğe yol göstermesi için dev-

1977 1 1Mayıs’ında biz oradaydık,
Taksim’deydik. Ve Sıraselviler Caddesini biz Konya’dan gelen ekip olarak
tutuyorduk, o caddenin güvenliğini
sağlıyorduk. Ve alanda 500 bin kişi
vardı. Bugün aradan kaç yıl geçmiş
yoldaşlar? 45 yıl…
45 yıl sonra bu 1 Mayıs’ta Maltepe
Dolgu Çukuruna kaç kişiyi götürdü
dönekler, hainler?
20 bin kişiyi.
1977’de Türkiye’nin nüfusu kaçtır
arkadaşlar?
40 milyon...
Bugün iki katından fazla yani 85
milyon. Ama 1 Mayıs’ı kutlamak için
Dolgu Çukuruna götürdükleri insan sayısı 20 bin kişi.
Yani 1977 1 Mayıs’ına göre 25 katı
küçülmüş 1 Mayıs’ı Dolgu Çukurunda
kutlayanların sayısı. 25’te bire düşmüş.
Pekiyi o 24 katı nereye gitti?
Eridi, yok oldu, umutsuzluğa kapılıp hak arayamaz hale geldi. İşte bu
Sefalet Solu (sosyal demokrasisinden
kendisini sosyalist sol olarak adlandıranlarına kadar), insanlarımızın inancını, güvenini, örgütlülüğünü yok edip
gitti.
Bunların tamamının ideolojileri
iflas etmiştir. O sebeptendir bunların

halkımızın kafasını bulandırıyor, onu
şaşkınlık içerisinde bırakıyor ve de
bugün gösterdiğimiz gerçek devrimci
yolu, kurtuluş yolunu görmesini engelliyor. Bu Sahte Soytarı Solların sebep
olduğu bulanıklık ve onların yarattığı
karanlık yüzünden Türkiye’de halkımız da çok geriye gitti. Yukarıdaki
rakamların karşılaştırılması bu geriye
gidişin açık ölçütü ve göstergesidir.

1 Mayıs’ı sadece
Taksim için mücadele
edenler kutlamıştır

O 20 bin kişiyi o Dolgu Çukuruna
götürenler 1 Mayıs kutlamadılar. Eğer
onlar olmasa, inanın yine 100 binlerce
kişiyi biz Taksim’e götürürdük. Tayyip
bu yasağı uygulayamazdı bize, buna
gücü yetmezdi. Keyfi yasak uyguluyor
adam ya. Hiçbir yasal tutanağı yok, bir
gerekçesi yok. “Ben çıkmanızı istemiyorum, çıkmayacaksınız.”, diyor. Ne
uluslararası planda böyle bir yasa var,
ne Türkiye’nin şu anki kanunlarında
böyle bir yasa var. Yok.
İnsanlar
protesto
eylemlerini
hiçbir yazılı, yasal izne başvurmadan

Biz her şeyin gerçeğini savunuruz,
gerçeğini söyleriz, arkadaşlar. Bizim
yazılarımızın bir tek satırını onlar yazamaz, bizim cümlelerimizin bir teki
bunların ağzından çıkmaz.

Şu anda Türkiye’de
İkili Devlet vardır
Biz, bir zamanlar Nazi Almanyası’nda olduğu gibi Türkiye’de İkili
Devlet var, diyoruz. Artık TC. Devleti
çökmüş, yıkılmış, enkaz...
Peki, şu anda hüküm süren devlet
kimin?
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Tayyipgiller adlı Ortaçağcı, mafyatik bir din devleti şu anda bu devlet. Ve bütün uygulamalar onun
uygulamalarıdır. Buna karşı mücadele
ediyorsak demokratız, devrimciyiz,
sosyalistiz, komünistiz. Bunu böylece
görüp, buna karşı mücadele etmiyorsak o zaman teslim olmuşuz demektir. Ve insanlığımızı savunamayız o
zaman. Ve biz bunları sadece yazıp,
çizmiyoruz. Onların yargıçları, savcıları karşısında da aynı şeyleri söylüyoruz: “Siz Türkiye Cumhuriyeti adına
yargılama yapmıyorsunuz. Siz Kaçak
Saray’ın bir operasyon silahısınız,
onun bir sopası olarak onun çıkarlarını savunuyorsunuz burada. Tiyatro
oynamayın, oynatmayın bize. Sizin savunduğunuz insan, bizim ona hakaret
ettiğimizi iddia ettiğiniz insan, bir tek
gün bile Türkiye’nin tepesinde olmayı bırakın, kamu görevi yapamayacak
durumdadır. O kriminal psikopattır,
o mitomandır, o narsistik anti- sosyal
kişilik bozukluğuna sahip bir zattır. O
yüzden bir tek gün bile kamu görevi
yaptırılmaması gerekir bu insana”, diyoruz. Ve bunu kayda geçirmek için
onların karşısında söylüyoruz, onların
dosyasına sokuyoruz bunları.
Şimdi kalkıp medyada, siyasette
daha önce de söylediğimiz gibi biri;
“Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakan”, diyorsa, hem muhalefet rolünü oynuyor hem de bunları
söylüyorsa bilin ki o alçaktır, korkaktır, namussuzdur. İşte o yüzden Tayyipgiller devran sürüyor 20 yıldan bu
yana. Sen ona “Sayın Erdoğan, Sayın
Cumhurbaşkanı” dediğin anda, onun
mafyatik yapısını, onun bir suç örgütü olduğunu, onun Laik Cumhuriyeti
kerte kerte yıkarak enkaza çevirdiğini ve onun 300 milyar dolarlık kamu
malını sadece kendisi ve ailesi için aşırıp, zimmetine geçirdiğini yok saymış
olursun.
İşte Türkiye bu sahte-sarı muhalefet yüzünden bu haldedir.
Yoksa buna tahammül edilir mi ya
bu iktidara? Bu zulme, bu vurguna, bu
soyguna, bu ihanete, bu yalana tahammül edilir mi?
Kimse etmez. Ama bunları söyleyince işte tek başımıza kalıyoruz.
Nasıl Usta’mız ömrü boyunca bir anlamda tek başına kalmışsa, onu gerçek
anlamda anlayan (TKP’li yoldaşları,
adsız neferlerin dışında) olamamışsa,
biz de aynıyız.
Neylersiniz, işte ne diyelim?..

Eğitimin birincil amacı
zihni çalıştırmaktır
Sınıflı toplumların yarattığı insanların yaptığı, kendilerine, dostlarına ve
kendini savunanlara bir zulümdür bu.
İşte Lenin’in ülkesinde de Lenin’in
heykellerini yıktılar değil mi, arkadaşlar? Yani Lenin gibi, 20’inci Yüzyıl’da
yaşamış bir dâhinin, bir büyük devrimci önderin kıymetini bilmedikleri
gibi heykellerini yıkıyorlar. Ve bu ülke
70 yıl sözüm ona sosyalizmi yaşadı,
komünizmi yaşadı. Demek ki sınıflı
toplum insanları öylesine çamurlara
buluyor ve insanın kâr hırsı, çıkar hırsı
insanda öyle bir zihin hasarı yaratıyor
ki, gerçekleri görmesi, kavraması hayli
zorlaşıyor. Çok zorlaşıyor.
O yüzden hep söyleyegeldiğimiz
gibi, eğitimin birincil amacı zihni çalıştırmak. Öğrencimizin, genç evladımızın çalışan bir zihne, sorgulayan bir
akla ve bunların sonucunda aydınlık
bir düşünceye sahip olmasını sağlamak; birincil görevi budur eğitimin.
Bunu sağlayamazsak dünyada ve ülkemizde olup biten olaylara dair bilgiler gelir belleğe yüklenir, yığılır fakat
bunların arasında bir sebep-sonuç ilişkisi kuramaz o zihin. Sistematik olarak
o olayların, durumların birbirleriyle
ilişki-çelişkilerini kavrayıp sebep-sonuç ilişkilerini görüp işleyemez. Sağlıklı, tutarlı bir sistemden geçirip yol
gösterici, geliştirici, olumlu yönde dönüştürücü hükümler kuramaz.
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Demek ki eğitimde öncelikli iş,
zihnin işlemesini sağlamaktır. Önce
bunu sağlayacağız. Yani insan, herhangi bir konuya yöneldi mi, onun gerçeğini bulmaya, tüm ilişki çelişkileriyle,
tüm bağlantılarıyla gerçeği görmeye
alıştıracak eğitim zihni. Ama orada
kalmayacak, Marks-Engels Ustaların
dediği gibi; yani sadece dünyayı kavramak ve yorumlamakla yetinmeyecek. Onu dönüştürmek için, insancıl
bir dünyaya ulaşmak yolunda, olayları dönüştürmek ve yönlendirmek için
mücadeleye de girecek.
İşte o da ne sayede olur?
Bu eğitimin birinci görevini başarıyla yaptığımız insanların, ikinci bir
görevi daha yüklenmesiyle gerçekleşir.
O da nedir?
İnsani ve vicdani duyguları,
değerleri o öğrencimize, o evladımıza
vereceğiz, anlatacağız. Onun bilincine
ve ruhuna yükleyeceğiz, kalbine yükleyeceğiz, arkadaşlar.

yun eğmiş oluruz. Böylece de hakkımızla birlikte onurumuzu da kaybetmiş
oluruz. Bize hiç kimse bunu yapamaz,
bunu kabul ettiremez! Ne Tayyip’in ne
de dünyada başka herhangi bir zalim
diktatör odağın gücü bizi boyun eğmeye razı edemez! Hiç kimse bizi korkutamaz, sindiremez! Bize kanunsuzluk,
haksızlık yapana karşı son soluğumuza
kadar savaşırız biz.
Ne diyoruz biz hep?
Onur yaşamdan önemlidir!
O yüzden sevdiğim komünist şairimiz ve komünist olarak ölen, ender
şairlerden biri olan Arif Damar ne
diyor?
İlle görmek için mi beklenir güzel
günler.
Beklemek de güzel
diyor. Ve biz ne ilave ediyoruz bu
dizeye?
Ve en güzeli de, o güzel günlere bir
an önce ulaşmak için kavgaya girmektir, arkadaşlar. En güzeli de budur. Ve

İşte o zaman sadece kendisi
için yaşamayacak, sadece kendi
çıkarlarının peşinde koşmayacak. Öyle
bir yaşamın, insan olmaya yetmeyeceğini görecek. İnsan olarak, hayatına anlam vererek yaşayabilmek için
bütün insanları düşünecek. Kendini
değil, tüm insan soyunu düşünecek ve
tüm hayvanları düşünecek. Ve yaşadığımız doğayı hem bugün yaşanılır kılmak, hem de gelecek nesillere tertemiz
teslim edebilmek için doğayı korumayı
öğrenecek. Ancak öyle eğitilen, bu değerlerle yüklü olan insanlar, insan olarak varlıklarını sürdürebilirler ve ölünceye kadar hep insan kalırlar. Ancak o
insanlar, hayatlarına insana yaraşır bir
anlam yükleyebilirler. Onun dışındaki
bütün yaşam biçimleri insana yakışmaz. Başka türlü bir hayat yaşamak,
başka işler peşinde koşmak boşa giden
bir hayatı yaşamış olmak anlamına
giler. Hayatı boşa vermiş, heba etmiş
olmak anlamına gelir.
Halkımızın dediği gibi, “kefenin
cebi yok”; trilyonları da biriktirsen sonunda ne olacak?
Hiçbir faydasını göremeyeceksin.
İnsanın yiyeceği, içeceği, tüketeceği
sınırlı… Ama işte sen bu gerçekleri
kavrayamazsan, servet biriktireyim
diye hem insanlıktan çıkarsın hem insanlara zulmedersin hem de hiçbir zaman insan olamazsın. Kendine de yazık edersin, insanlığa da yazık edersin.

biz bu en güzel işi yapıyoruz. Ve biz
belki de Taksim’i özgürce kutlamaktan
daha fazla, insanca bir görev yapıyoruz. Ve bize daha fazla haz veren bir
görev yapıyoruz. Taksim Vatanımızı
özgürleştirmek için savaşa giriyoruz,
savaşıyoruz. Yani bu bakımdan 1 Mayıs’ı da sadece Taksim için savaşanlar
kutladı. Öbürleri ihanet ettiler, öbürlerininki kutlama filan değil. Diz çökme, teslimiyet ve ihanet. Başka hiçbir şey değil öbürlerininki. Yaptıkları
muhalefet de böyle, yazıları çizileri
de böyle, kurdukları ilişkiler de böyle.
Ama o devrimcilik değil.
Diyoruz ya biz, “Gerçek Devrimcilik”... Bir şeyin gerçeği var, sahtesi var.
Biz Gerçek Devrimciyiz, biz Gerçek
Komünistiz, biz önderlerimize gerçekten layık olan devrimcileriz. O bakımdan asla Taksim’den vazgeçmek yok!..
Sonunda özgürleştireceğiz ve Tayyip
de artık ihanet yolunun sonuna geldi.
Ve Taksim önümüzdeki 1-2 yıl içinde
özgürleşecek. Orada da kutlayacağız
ama belki bugün bu kavgayı vererek
aldığımız hazzı, orada özgürce kutlayarak alamayacağız, daha azını alacağız, arkadaşlar.

Taksim’den vazgeçersek
aynalara bakamayız
Demek istediğimiz Yoldaşlar,
(yorgunsunuz sizi fazla tutmak istemiyorum aslında ama) biz bugün, 1
Mayıs’tan vazgeçseydik, aynalara bakacak yüzümüz kalmazdı. Taksim’den
vazgeçersek aynaya bakamayız; korkmuş oluruz. Taksim’e sahip çıkmak
demek, ille de Taksim Meydanı’na
çıkıp orada serbestçe, özgürce 1 Mayıs’ın anlamını konuşmak demek değildir. 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak
demek, bize konan despotça, zalimce,
kanunsuzca yasakları yırtmak, çöpe
atmak için yiğitçe mücadeleye girmek
demektir.
Tayyip, keyfi biçimde, kanunsuz
bir biçimde bu yasağı niye koydu bize?
Güç gösterisinde bulunmak için…
Bizi yenmek, aşağılamak için… Bunu
kabul edersek haksızlık karşısında bo-

mektir. Gerisi bizim dışımızda olan
şeylerdir.
Ve yoldaşlar gördüğünüz gibi,
düşman bize saldırdıkça bizim öfkemiz, bizim kinimiz, bizim mücadele azmimiz daha da artıyor ve daha
da artacak. Mustafa Yoldaş; “Hoca,
üslubunu gittikçe sertleştiriyorsun,
satırların giderek daha sert oluyor.”,
diyor. Ama o, düşmanın saldırısından
kaynaklanıyor. O saldırdıkça biz de
mücadele gücümüzü, saldırımızın
şiddetini artırmak durumundayız.
Yoldaşlar, yüreğimiz aynı tempoda
çarptığı için ve birbirimizi çok kolay,
çok sıcak bir şekilde anladığımız, kavradığımız için ben mutluyum. Sayımızın azlığı önemli değil, giderek bizi
anlayanlar çoğalacak. Etkimiz, adımız,
gücümüz yatay bir şekilde gittikçe
yayılıyor, biliyorsunuz. Gittikçe duyuluyoruz. Artık Partimizin adını da,
mücadelesini de aydın geçinen insanların önemli bir bölümü, çok önemli
bir bölümü biliyor, duyuyor. Ve sadece
size güveniyoruz diyorlar, biliyorsunuz, bizim dışımızdaki insanlar, bizi
hiç tanımayanlar. Ve iyi ki varsınız,
diyorlar dikkat ederseniz, arkadaşlar.
İşte o insanların sayısı giderek artıyor
ve bu sonunda mutlaka kitleselleşecek.
Ve zafer bizim yürüdüğümüz, bizim
işaret ettiğimiz yolun sonunda gerçekleşecek.
Onların hepsi yok olacaklar, bizim
Sevrci Soytarılar diye kimliklendirdiklerimizin adı sanı, ismi cismi hiçbir
şeyi kalmayacak. Ama biz hep Devrim Tarihinin altın sayfaları arasında
yer alacağız. Gelecek kuşaklar bizden;
“Meğer bu insanlar halklarını ne kadar
çok seviyorlarmış. Devrimi, sosyalizmi, komünizmi, insanlığın kurtuluşunu
ne kadar çok arzuluyorlarmış, ne kadar
fedakârlıkla mücadele etmişler.”, diye
bizi övgüyle yâd edecek, övgüyle öğrenecek, araştıracak ve dersler çıkaracak, arkadaşlar.
İşte bizim yaşamadan anladığımız,
insan olmaktan anladığımız bu!..
Sizi daha fazla yormayayım, sonunda zafer mutlaka bizim olacak.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
Av. Tacettin Çolak: Arkadaşlar
zamanın bir hayli ilerlediğini düşünerek ama buna rağmen de duygularını,
düşüncelerini açıklayan arkadaşlara da
söz verelim kısaca. Ondan sonra yola
gidecek arkadaşlarımız var.
(...)

lar, sarı sendikacılar da kuşatılmış durumda, onlar da oynatılıyor. Ustaların
deyimiyle İşçi Sınıfı içinde İşverenlerin ajanlığını yapmaktadır, ajan örgütüdür o sarı sendikalar, işçi örgütü değildir, arkadaşlar. O yüzden mücadele
yapmazlar onlar, işçiyi satarlar ancak.
Sahtekâr ve haindirler, Parababalarından daha haindir onlar. Demek ki namuslu olunca her işkolunda mücadele
ediliyor ve başarılar da elde ediliyor,
zaferler de kazanılıyor değil mi, arkadaşlar? Ama o mücadelelerin hiçbirine, bırakalım katkı sunmayı, DİSK
yönetiminden hiç kimse, mücadele yerine gelip bir selam bile vermiyor.
Niye?
Çünkü namuslu mücadele verildiği
için bize de düşmanlar. Kendileri
için kötü örnek oluşturuyoruz biz.
Namussuzlar için namuslu kalmak,
onlara kötülük etmek anlamına gelir.
İşte ondan düşmanlar bize, arkadaşlar.
Mücadele etmeden sen nasıl orada
kalırsın yahu?..
İşçi Sınıfı bu halde… Aydın gençlerimizden, iki gençten biri işsiz. Her
üç gencimizden biri işsiz şu anda.
E, sen böyle bir Türkiye’de mücadele etmeden nasıl
durabiliyorsun?
Ve pahalılık, işte durum meydanda
arkadaşlar. Biraz önce Başkan okudu:
İTO, İstanbul Ticaret Odası bile diyor ki, enflasyon %80. Ve bu İstanbul
Ticaret Odası bir sermaye örgütü; bu
bile %80 diyor. Ama gerçek enflasyon, gıdayı baz alırsak %200’ün altında değil. Geneli baz alırsak %150’nin
altında değil, arkadaşlar. Böyle bir
Türkiye’de sarı sendikacılardan hiçbir
eylem yok. İşte İşçi Sınıfımız bu hainler tarafından blokoja alındığı için bu
durumdayız. İşverenler ne kadar hain,
vurguncu, sömürücü ise, sarı sendikacılar da o kadar hain, namussuz, alçak
ve sömürücüdürler arkadaşlar.
İşte İşçi Sınıfını mahveden,
onu hareketsiz kılan da bu sarı
sendikacılardır. O bakımdan onlara
karşı da mücadele ediyoruz, etmemiz
gerekir.
Ali Başkan bugün anlattı: “Birleşik
Metal’in Başkanı Adnan bilmem ne,
onların satış sözleşmesini eleştirdim
diye beni görmezlikten geldi filan yer
de karşılaştık da.” Hâlbuki belki on
yıldır, daha fazladır konfederasyon
içinde görüşürler. Hatta dost görünür
Ali Başkan’a.
Ali Rıza Küçükosmanoğlu: Birlikte eylem yaptık.

Nakliyat-İş,
1 Mayıs konusunda da
Türkiye İşçi Sınıfının
yüzakıdır!

Nurullah Ankut: E, şimdi, ihanet
sözleşmesini eleştirdi diye, Ali Başkan’ı görmezlikten geliyor. Ali Başkan,
iyi kötü dostluğumuz var diye onun
satış sözleşmesini görmezlikten gelseydi onun suçuna ortak olmuş olurdu.
Sen işçiyi satmışsın yahu! Bir de onu
övüyorsun. Ben şöyle %50 zam aldım,
büyük zam aldım, diyorsun. Tayyip’in
TÜİK’i bile %60 diyor enflasyon, sen
%50 zam aldım diye ben başarılı sözleşme yaptım, diyorsun. E, bunu Türkiye’deki tek namuslu sendikanın Başkanı eleştirmezse ne olur? Olmaz, yanlış
yapmış olur. Eleştirince de işte herkes
düşman oluyor ama olsun, onların düşmanlığı da onurdur. Onlardan geriye bir
şey kalmayacak ama Nakliyat-İş’ten,
Ali Başkan’dan, Yoldaşlarından, hareketimizden gelecek kuşaklar hep övgüyle söz edecekler. Bu dönemde bile
mücadele eden insanlar varmış, sendika varmış diyecekler, arkadaşlar.

Kavgamız
Proletarya
Enternasyonalizminin
Zaferine dek sürecek!
Yani kavgayı ne zamana kadar vereceğiz?
Parababalarını ve onların zulüm,
soygun, vurgun düzenini alaşağı edinceye kadar. Onunla da yetinmeyeceğiz.
Çünkü İşçi Sınıfı Davası uluslararası
bir davadır, tüm dünyada Proletaryanın
iktidarını kuruncaya kadar ve sınıfları
ortadan tüm dünyada kaldırıncaya kadar bu kavga sürecek, arkadaşlar. Kesintisiz bir şekilde… İnsan olmak bunu
gerektirir, bu umutla mücadele etmeyi
gerektirir ve biz öyle mücadeleyi öğrendik önderlerimizden; onların bize
bıraktığı teorik mirastan ve onların
yaşayarak bize ettikleri örneklikten. Ve
biz de böyle yaşamak, gençlerimize,
yeni kuşaklarımıza bunları aktarmak,
bunları öğretmek göreviyle sorumluyuz.
Ne olur sonunda?
Ne olursa olur... Onu düşünen devrimci olamaz. Önemli olan kavgayı
yiğitçe, bilimcil yöntemlerle sürdür-

Nurullah Ankut: Yoldaşlar mücadelenin diğer yönü de Ali Başkan’ın
Başkanlığında, Nakliyat-İş’in verdiği
mücadele, biliyorsunuz. Metal İşkolundan, Taşımacılık İşkoluna, Tekstil
İşkoluna. TÜVTÜRK neye giriyor
Başkan?
Ali Rıza Küçükosmanoğlu: Taşımacılık İş Koluna.
Nurullah Ankut: Taşımacılık
İşkoluna, Gıda İşkoluna tüm direnişler,
mücadeleler sadece Nakliyat-İş Önderliğinde yapılıyor.
Başka bir mücadeleye tanık oluyor
muyuz?
Yok arkadaşlar. Teslimiyet içinde
çünkü onlar, maç idare ediyorlar yani.
Dedik ya onlar da kuşatılmış durumda-
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Bugün Uzel’den kaç kişi vardı Başkan?
Ali Rıza Küçükosmanoğlu: 60
kişi vardı.
Nurullah Ankut: 60 kişi. Uzel işçilerinin büyük çoğunluğu MHP sempatizanıydı başta değil mi?
Ali Rıza Küçükosmanoğlu: AKP,
MHP...
Nurullah Ankut: AKP, MHP sempatizanıydı. Şimdi 60 kişi geldi, burada bir sürü riski göze alarak, burada 1
Mayıs kutladı bizimle birlikte. Demek
ki mücadele insanları eğitiyor, değiştiriyor, dönüştürüyor, devrimcileştiriyor. İşte bunu başardık biz. O yüzden
Ustalar diyor ki; “İşçi direnişleri İşçi
Sınıfının savaş okuludur.” İşte en açık
kanıtı… Eğer onlar bu mücadeleye
girmeseydi belki daha on yıllarca ya
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MHP’li, ya AKP’li yahut Akşener’in
partisinden olup gideceklerdi. Ama
şimdi dünyayı öğrendiler, işverenleri
öğrendiler, İşçi Sınıfının ne olduğunu öğrendiler, düzenin ne olduğunu
öğrendiler. Savaş okulunda bilinçlendiler, bilinç aldılar, insan oldular bir
anlamda. Yani İşçi Sınıfı Cephesindeki
durumun vahameti de bu sarı sendikacılardan kaynaklanıyor.
100 bin liranın üzerinde maaş alan
sarı sendikacılar var, öyle değil mi
Başkan? Var. Şimdi Tayyipgiller’in de,
tepedekilere baktığımız zaman, bürokratlarının en büyüğü 313 bin lira alıyor
değil mi aylık maaş? Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan 313
bin lira alıyor. Diğerleri 80 bin lira,
100 bin lira, 120 bin lira alıyor. İşte
sarı sendikacılar da onlarla beraber

1 Mayıs’ın Anavatanı Taksim’dir! Yasaklanamaz!
Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da
Taksim Meydanı’nda Olacağız!

ürkiye’de 1 Mayıs’ın Anavatanı ve kalbinin attığı yer Taksim’dir!
1977 senesinde Süper NATO’nun
Türkiye Şubesi Kontrgerilla’nın alçakça bir saldırısı sonucunda 34 Şehit verdik, 1 Mayıs’ta, Taksim Meydanı’nda.
Şehit kanlarımızla o alanın her
karış toprağını suladık ve orayı 1
Mayıs’ın tartışılmaz ve vazgeçilmez
namus bellediğimiz vatanı yaptık.
İşte bizim için Taksim Meydanı bu
yüzden 1 Mayıs’ın tartışılmaz meydanıdır. AKP İktidarının yasakları, kanun
tanımazlığı biz Gerçek Devrimcileri
korkutamaz, sindiremez. Bizleri, AKP
İktidarı icazetli Maltepe Dolgu Alanı’na götüremez, sığdıramaz. Bizler
için 1 Mayıs demek, şehitlerimizin
kanıyla suladığımız Taksim Meydanı
demektir.
Bu demek değildir ki, 1 Mayıs Türkiye’de sadece Taksim Meydanı’nda
kutlanılabilir, başka bir alanda kutlanamaz. 1 Mayıs İşçi Sınıfımız ile birlikte
Türkiye’nin her noktasında kutlanabilir ve kutlanmalıdır da. Ancak bunun
bir şartı vardır:
Taksim için kavgaya girmek şartıyla…
Asla unutulmasın ki;
1 Mayıs, İşçi Sınıfının Dünya Çapında Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’dür.
Ancak bu özel güne anlamını veren
en büyük kelime ise “mücadeledir”.
Çünkü 1 Mayıs’ın kendisi mücadelenin sonucunda doğmuştur.
1 Mayıs 1886 tarihinde, ABD’nin
Chicago kentinde insanlık dışı şartlarda, uzun çalışma saatleriyle çalıştırılan
işçiler bu onur kırıcı şartlara karşı yüz
binlerce işçinin katıldığı büyük direnişler yaptılar. Bu tarihten üç yıl sonra,
1889 yılında, İkinci Enternasyonal’de
alınan kararla 1 Mayıs’ın tüm dünyada “Birlik, Mücadele ve Dayanışma”
günü olmasına karar verilmiştir. Ve o
günden bugüne de dünyanın tüm ülkelerinde 1 Mayıs, öncelikli olarak

Parababalarına ve sömürücülere karşı
mücadele anlamına gelmektedir.
2022 Yılı da Türkiye’de yeni işçi
mücadelelerinin büyüyerek arttığı bir
yıl olacaktır. Daha şimdiden ülkemizin
dört bir tarafında İşçi Sınıfımız hayat
pahalılığına, ekonomik krizi patronların fırsata çevirmesine karşı ayağa
kalkmış vaziyettedir. DİSK/Nakliyat-İş öncülünde günlerce yağmura,
soğuğa karşı yüzlerce işçinin her gün
genel merkez önünde bulunduğu Yemeksepeti İşçilerinin onurlu direnişi
ve üç günlük kitlesel eylemlerle yine
Nakliyat-İş önderliğinde zafer kazanan
Trendyol İşçileri bunun bir örneğidir.
Ve 15 yıldır gasp edilen hakları için
Parababalarının işçi düşmanlığına ve
sarı sendikacılığa karşı direnen, mücadele eden Uzel Makina İşçileri bunun
bir örneğidir. Pandemi sürecinde işten
çıkartılan, yine haklarını alamayan,
kendilerinin durumundaki yüzbinlerce
işçi adına da direnen, mücadele eden
Neo Trend Tekstil İşçileri bunun bir
örneğidir.
DİSK/Nakliyat-İş
Sendikası’na
üye oldukları için işten atılan ve Parababalarının işçi ve sendika düşmanlığına karşı yıllardır direnişte olan Polçak,
Tüvtürk ve Milas Çınartaş İşçileri
bu direnişlerin bir başka örnekleridir.
Ve adını sayamadığımız daha onlarca
direniş hepimize iyi birer örnektir.
İşte böyle bir şanlı tarihi ve mücadelesi olan 1 Mayıs’ın bir önemi de,
1 Mayıs’ın kutlandığı meydanlardır.
Rusya’da 1 Mayıs denilince akla nasıl Kızıl Meydan geliyorsa, Küba’da
1 Mayıs denilince akla nasıl Devrim
Meydanı geliyorsa Türkiye’de de 1
Mayıs denilince akla sadece Taksim
Meydanı gelir.
Çünkü 1 Mayıs mücadelesi 1977
yılında şehitlerimizin kanıyla sulamıştır o meydanı. O günden bugüne de
bizlerin 1 Mayıs’ı kutlaması ve eğer
yasaklanıyorsa zapt ederek özgürleştirmesi gereken alan öncelikle Taksim
Meydanı’dır.
Bu mücadeleyi vermeden AKP ica-
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aynı maaşı alıyor. O bakımdan bunlar
da aynı çamurdan yoğrulmadır. Tayyipgiller’le, sermaye siyasetçileriyle
ve Parababalarıyla sarı sendikacılar da
aynıdır.
Av. Tacettin Çolak: Başka söz almak isteyen yoksa arkadaşlar toplantımızı bitiriyoruz.
Nurullah Ankut: Bir noktaya daha
işaret edeyim Tacettin. Şimdi orada,
Maltepe dolgu çukurunda ana muhalefet partisi var, Amerikancı Burjuva
Kürt Hareketinin partisi var, bizim
Sevrci Soytarı Sol dediğimiz, kendini
sol, sosyalist, komünist olarak adlandıran bütün partiler var ve sarı sendikaların tamamı var. Ve bütün oraya getirebildikleri, Maltepe çukuruna 20 bin
kişi değil mi?
Ama tek başına Nakliyat-İş’in çağ-

Küba Halkının acısı acımızdır

izim bir atasözümüz “Sevinçler
paylaştıkça çoğalır, üzüntüler
paylaştıkça azalır”, der.
Kübalı Devrimcilerle yürekleri
aynı frekansta atan Türkiye’nin Gerçek Devrimcileri olarak Küba Halkının ve Önderliğinin her daim yanlarında olduk. Kübalı Devrimcilerin ve
Halkının sevinçleri, zaferleri, kararlılıkları, Devrime inançları, Sosyalizme
sarsılmaz bağlılıkları, Che Yoldaş’ın
deyimiyle “insan soyunun en büyük
düşmanları” AB-D Emperyalistlerine
karşı hiç bitmeyen düşmanlıkları, biz
gerçek devrimcilerin mücadele azmini, inancını, kararlılığını bir kez daha
biledi. Mutluluğunuzu, zaferlerinizi,
sevinçlerinizi paylaştık çoğalsın diye.
Mücadele ettik ve ediyoruz dünyanın
bütün mazlum halkları da zaferler,
mutluluklar, sevinçler yaşasın diye.
Fidel Yoldaş başta olmak üzere
Küba önderliğine ve Halkına karşı
yapılan bütün saldırılara karşı da san-

ki kendimize yapılmış bir saldırı gibi
karşı durduk. Kendi cephemizden;
Che Yoldaşın dediği gibi bir devrimcinin en önemli özelliği olan “dünyanın neresinde olursa olsun her haksızlığı kendinize karşı yapılmış gibi
hissetme kabiliyetinizi koruyabil”en
gerçek devrimciler olarak eylem, basın
açıklaması, Kübalı Yoldaşlarla ortak
etkinlik, kampanya ne yapılması gerekiyorsa yaptık.
Küba Halkının yaşadığı felaketler
nasıl Küba Halkının canını yaktıysa,
nasıl gözyaşlarını döktürmüşse aynısını
biz gerçek devrimciler de kendi felaketimiz, kendi acılarımız gibi yaşıyoruz.
Çünkü biz Küba Halkıyla ve Devrimcileriyle aynı dili konuşamasak da aynı
duyguları paylaşıyoruz. Paylaşalım,
yanlarında olalım, destek verelim ki
Yoldaşlarımızın acıları azalsın istiyoruz.
Küba’nın başkenti Havana’daki
Saratoga Oteli’nde meydana gelen patlamada 32 Kübalı İnsanımızın yaşa-

zetli meydanlara koşmak, Taksim’i hiç
tartışmamak ise yenilmişlik ve acizlik
duygularının göstergesidir. Bu iki duygu, yani yenilmişlik ve acizlik duygusu,
ancak ve ancak korkak kişilerde ve davalarda bulunur. Gerçek Devrimciler ise
ne yenilgiyi kabullenir ve vazgeçer, ne
de korkaklık gösterir. Namus bellediği
devrimci ilkelerine sıkı sıkıya sarılır.
Çünkü biz Gerçek Devrimcilerin bir vatanı da “Cesaret Vatanıdır”. Ve Gerçek
Devrimciler, onu kaybettiği anda her şeyilerini kaybedeceklerini bilir.

İşte tam da bu yüzden biz Halkın
Kurtuluş Partililer Cesaret Vatanımıza sahip çıkıyoruz!
AKP iktidarının baskılarına, icazetli meydanlarına teslim olmuyoruz!
2022 yılının 1 Mayıs’ında da Taksim Meydanı’na yürüyoruz!
Son nefesimizi veriyor olsak dahi
yapacağımız şeyi yapıyoruz:
“Cesaret Vatanımıza, devrimci
onurumuza ve ilkelerimize sahip çıkıyoruz.”
Ne demiş şairimiz Attila İlhan?
O sözler ki kalbimizin üstünde
Dolu bir tabanca gibi
mını yitirmesi biz gerçek devrimcileri
çok üzdü. İçimiz çok acıdı. Ve Küba
Halkının ABD Emperyalistlerinin çektirdikleri acıların üzerine bir de böylesine felaketleri yaşamasına bir kez
daha kahrolduk.
Küba Halkına ve Önderliğine Halkın Kurtuluş Partisi olarak başsağlığı
dileklerimizi iletiyoruz. Bu felakette
yaşamlarını yitiren insanların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar
diliyoruz. Küba Halkının ve Önderliğinin bunun kat be kat üstünde yaşadıkları acıları, felaketleri nasıl aştıysa
bunu da aşacağına inanıyoruz.
Fidel Yoldaş’ın dediği gibi “Dünyanın tek bir sosyalist aile olma”
mücadelesi veren Gerçek Devrimciler
olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya
hazır olduğumuzu ve bunun bizim açımızdan devrimci bir görev olduğunu
ilan ediyoruz.
08.05.2022

Halkın Kurtuluş Partisi
Başkanlık Kurulu

rısına 700 işçi katılıyor. Maltepe Dolgu Çukurunda hiçbir risk yok, Tayyip
gösteriyor “hadi oraya” diye, oraya
götürüyor insanları sarı sendikacılar
ve sarı siyasiler. Hiçbir risk yok orada
ama burada pek çok riski göze alarak
gelen 700 işçi var. Belki o Maltepe’deki 20 bin kişinin içinde saysanız 700
işçi çıkmaz. Ama buraya gelenlerin
tamamı işçi. İşte böylesine büyük bir
başarı elde ettik biz bugün. Yani onların ihanetini düşünün, bizim başarımızı düşünün; gerçeği görün arkadaşlar.
Onların ne büyük bir ihanet içinde olduğunu ve bizim ne kadar değerli bir
mücadele verdiğimizi, onurlu bir mücadele verdiğimizi…
Av. Tacettin Çolak: Zaten bizim
Taksim mücadelemiz, biliyorsunuz arkadaşlar, iki koldan yürüyor. Bir, Parti

olarak alanda mücadele ediyoruz, bir
de Nakliyat-İş olarak. Nakliyat-İş’teki Ali Rıza Başkan Yoldaş’ımızın
liderliğinde ayrı kanaldan aynı şekilde
o mücadele yürütülüyor ve günden
güne bu mücadele de gelişiyor. Mesela
bugün başka sendikalar da vardı. Dolayısıyla yani Nakliyat-İş’in 1 Mayıs
mücadelesi de giderek takdir topluyor.
Hatta sosyal medyada ben bugün gördüm: Taksim diyenler kutladı 1 Mayıs’ı diye Nakliyat-İş’in, Partimizin
ismini vererek paylaşım yapanlar oldu.
Başka söz alan yoksa toplantıyı kapatalım arkadaşlar.
Tekrardan hepimizin 1 Mayıs’ı kutlu olsun, gazamız mübarek olsun.
Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim.

Ölüp ölesiye taşırız
O sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımızdan
Uğrunda asılırız...

olmuş Muaviye-Yezid İslamcılarına,
günümüzdeki adıyla CIA İslamcılarına
karşı mücadele günüdür.
1 Mayıs; Bin yılı aşkın bir süredir
kardeşçe yaşamış, Tarihin en kritik
momentlerinde zalime karşı birlik olmuş Türk ve Kürt Halklarının düşmanlaştırılmasına karşı gerçek Devrimci
Çözüm olan, Edirne’den Çin Sınırına
kadar Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti şiarını haykırma günüdür.
1 Mayıs; AB-D Emperyalistlerinin
iktidara taşıdığı, BOP Eşbaşkanı yaptığı AKP’giller’in emekçi halkımıza
karşı pervasız saldırılarına karşı birlikte mücadeleyi yükseltme günüdür.
1 Mayıs; AB-D Emperyalistlerinin
emirleri doğrultusunda özelleştirme
kisvesi altında Kuvayimilliye yadigârı
kamu mallarının peşkeş çekilmesine
karşı direnişi ve mücadeleyi yükseltme
günüdür.
1 Mayıs; İşçi Sınıfımızın örgütsüzlüğünün, dağınıklığının ve Parababalarının zulmüne karşı örgütlü ses çıkartamamasının en önemli sebeplerinden
biri olan Sarı Sendikacılığa karşı da
mücadeleyi yükseltme günüdür.
1 Mayıs; Vatan aşkını söylemekten
ve gereğini yapmaktan korkar hale gelmektense ölmeyi yeğleyebilmek için;
Sonunu düşünmeyen kahramanlar
olabilmek için;
Cesaret Vatanını, AB-D Emperyalistlerinin ve yerli satılmışlarının
saldırılarının yoğunlaştığı ve pervasızlaştığı bu günlerde daha da genişletme
günüdür.
İşte Halkın Kurtuluş Partisi olarak biz bunlar için Taksim Meydanı
diyoruz ve diyeceğiz!
1 Mayıs Marşı’mızda da söylendiği gibi;

Ve bizler de Taksim Meydanı’nı
özgürleştirene kadar her 1 Mayıs’ta
bu mücadeleyi vereceğimizi söylediysek bir kere; o meydanı İşçi Sınıfımıza
açana kadar, milyonlar halinde o meydana akana kadar bu onurlu mücadeleyi göğüsleyeceğiz. AKP iktidarının,
Parababalarının parmakla gösterdiği
alanlara gitmeyeceğiz.
“Taksim Vatandır! Taksim Devrimdir!” demeyi sürdüreceğiz.
Sevgi ve saygıdeğer halkımız;
İşte biz bu bakış açısıyla bakıyo-

ruz, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü
olan 1 Mayıs’lara.
1 Mayıs; Zalimin zulmüne karşı
mücadele günüdür.
1 Mayıs; İnsan soyunun en büyük
düşmanları olan AB-D Emperyalistlerinin Ortadoğu Halklarına yönelttiği saldırılara karşı mücadeleyi daha
da yukarılara taşıma ve “Katil ABD,
Bölgemizden, Ortadoğu’dan Defol!”, deme yürekliliğini gösterebilme
günüdür.
1 Mayıs; İnsanlığı Ortaçağ karanlığına götürmeye yeminli ve AB-D
Emperyalistleriyle etle tırnak gibi kaynaşmış, o güruhun her daim müttefiki

Yepyeni bir güneş doğar, dağların doruklarından.
Mutlu bir hayat filizlenir, kavganın ufuklarından.
Yurdumun mutlu günleri, mutlak gelen gündedir.
28.04.2022
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azmayı öğretelim çocuklarımıza!
Yazsınlar “Nice nice acıları, Bunca yoksulluğu, Gözyaşlarını”;
unutmasınlar, unutturmasınlar!
“Yorgun eller gülleri derleyince,
ellerin sevincini, güllerin sevincini”
yazsınlar!
Yazsınlar “Görecekleri güzel, güneşli günleri”;
“Motorları ışıklı maviliklere nasıl
süreceklerini” yazsınlar!
İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı nasıl
verdiklerini yazsınlar!
Şanlı Türkiye Devrimi’ni, İşçi Sınıfımızın İktidarının nasıl kurulduğunu yazsınlar!
Onlar Yazacaklar!
Gazetemiz Kurtuluş Yolu’nun Haziran 2019 tarihli sayısında yayımlanan “Yazılı anlatım öğrenilebilen bir
beceridir. Öyleyse neden yazamıyoruz?” başlıklı yazımda, Laik-Bilimsel
eğitimin kırıntısını dahi bırakmayan
Ortaçağcı-gerici AKP’giller’in 20 yıllık iktidarı sürecinde, anadili eğitimi
sürecinde de bayır aşağı gidişi dile
getirmiştim. Anadili eğitiminin temel
bileşenlerinden olan yazılı anlatım
becerisinin kazanılamayışının bazı nedenlerine değinmiş, çözüm önerileri
sunmuştum. (https://kurtulusyolu.org/
yazili-anlatim-ogrenilebilen-bir-beceridir-oyleyse-neden-yazamiyoruz/)
Çocuklarımızın eğitiminin ve düşünce-duygu gelişimlerinin çok önemli bir parçasını oluşturan yazma becerisi üzerine konunun genişliği bakımından bir kez daha değinmek istedim.
Değerli okurlarımız, yukarıda gönderme yaptığım yazımda da vurgulamıştım. Diğer tüm dil becerilerinin
(dinleme-konuşma-okuma) gelişiminde olduğu gibi, öğrencilerin yazma
(yazılı anlatım) becerilerini de çok
başarılı biçimde geliştiren bir uygulama vardı Cumhuriyet dönemi eğitim
tarihimiz içinde: Bu yıl 82. kuruluş
yıldönümünü kutladığımız Köy Ensti-

Yazmayı öğretelim çocuklarımıza
çünkü onlar yazacaklar
Türkiye Devrimi’nin tarihini!
tüleri’nin Türkçe Öğretim Programı.
Her bir enstitü mezunu öğretmeni,
tüm dil becerilerini, yazma becerisi
de dahil olmak üzere, yetkin biçimde
kullanan birer halk önderi olarak yetiştiren aydınlanma ışığı Köy Enstitülerinin Türkçe Öğretim Programı.
Her bir Köy Enstitüsü mezununu
kalemi güçlü öğretmenler yapmakla
kalmayıp, Mahmut Makal’ları, Fakir
Baykurt’ları, Talip Apaydın’ları, adını
sayamayacağımız nice halk yazarını
yetiştiren Köy Enstitüleri, nasıl başarabilmişlerdi bu işi o dönemde? Enstitülerin açıldığı 1940 yılında % 22 civarında okur-yazar oranının olduğu bir
Türkiye’de, köylerinden kopup gelen
yoksul Anadolu çocuklarının her biri,
nasıl duygu ve düşüncelerini yazılı
olarak yetkin biçimde ifade edebilen
öğretmenler olarak yetişmişlerdi?

Bunu başaran Öğretim Programı’nın elimizdeki basılı belgelerinin
bazı bölümlerini aşağıda aktaracağım.
Tabiî şu koşulu hiç gözden kaçırmamak kaydıyla: En bilimsel program
dahi -çünkü o yalnızca yazılı bir belgedir- uygulayıcıların niteliklerine-maharetine-yetkinliklerine kalır. Yani bu
Program’ın başarısı, Köy Enstitülerinde görev yapan eğitimcilerin donanım-beceri-inanç-ülküleriyle doğrudan bağlantılıdır.
Yazma becerisine geçmeden önce,
Türkçe programının “Amaç” başlığı
altında yer alan bölümden aktarımlara

yer vereceğim:
“TÜRKÇE
“1. Amaç:
“Türkçe öğretiminin amacı talebede tabiî olarak mevcut olan anlama ve anlatma kabiliyetini geliştirmektir.
“(…)
“Türkçe öğretiminde edebi sanatları amaç tutmak tehlikeli bir
yoldur. Maksat şair, muharrir veya
hatip yetiştirmek olmadığı gibi bunları yetiştirmek hiçbir öğretmenin
elinde de değildir. Enstitünün verebileceği şey, orta fakat sağlam bir
anlayış ve anlatış kudretidir. Okumada, yazmada ve konuşmada güzellikten çok doğruluk aranmalıdır;
esasen güzelliğin ilk şartı doğruluktur; bunu temin etmek sanatkâr yetiştirmenin de en emin yoludur.
“(…)
“Türkçe öğretiminden beklediğimiz yalnız talebenin anlama ve
anlatmada kazanacağı pratik meziyetler değil, bunlar vasıtasıyla
düşüncesine ve ahlâkına katılacak
olan değerlerdir. Talebenin anlayış
ve anlatışı üzerinde çalışırken onun
iç hayatına karışmakta, muhakemesine, ruhuna, şahsiyetine, günlük alışkanlıklarına ve zevklerine
yeni istikametler vermekteyiz. Bu
bakımdan Türkçe öğretmeni nasıl
bir insan yetiştirmek istediğimiz en
iyi bilen öğretmen olmak gerekir ve
hiçbir ders Türkçe dersi kadar zevk,
şahsiyet ve ahlâk eğitimine elverişli
değildir. Çünkü okumada, yazmada
ve konuşmada dürüstlük ahlâkta
dürüstlüğün en açık alâmetidir. Tam
anlamaya ve anlatmaya alışmak,
kendini ve etrafını tanımaya, bilmediğini bilmeye, doğru söylemeye
alışmaktır.”
“(…)
“YAZMA
“Yazma çalışmalarında güdüle-

Partimiz, Bodrum’daki hazine arazisinin
imara açılarak yandaşlara peşkeşini yargıya taşıdı!

uğla’nın Bodrum ilçesindeki
Bitez Mahallesi’ndeki, kamu
için kullanılması gereken Hazine arazisi AKP’giller’in Reisi’nin kararıyla
imar planı değiştirilerek yapılaşmaya açıldı. 29 dönüm büyüklüğündeki
arazi 242 milyon liraya AKP’giller’e
yakın bir şirkete peşkeş çekildi.
Partimiz avukatları hazine arazisinin AKP’giller’e yakın şirkete peşkeş
çekilmesine karşı konuyu yargıya taşıdı.

Suç duyurumuz sonrası Partimiz
MYK Üyesi Av. Pınar Akbina Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:
Değerli Halkımız,
AKP’giller’in yeni bir vurgunuyla
karşı karşıyayız. Muğla’nın Bodrum
İlçesindeki Bitez Mahallesinde, aslında kamu için kullanılması gereken hazine arazisi Cumhurbaşkanlığı kararı
ile imar planı değiştirilerek yapılaşmaya açılmıştır.

için burada yer vermedik ancak okurlarımız ilgili kaynaktan ayrıntıları okuyabilirler.
Programda, Yazma öğretiminde
üzerinde durulan son nokta ise ders
dışı çalışmalardır:
“Talebenin edebi sanatlara özenmeleri hiç de zararlı olmamakla beraber ders saatinde talebenin şiir,
hikâye, piyes, roman gibi denemeleri
üzerinde durmak imkânı yoktur. Bu
çalışmalara öğretmen ders dışında
rehberlik etmeli ve ders içinde en
muvaffak yazılar üzerinde durmalıdır…
“Asıl edebiyatın insanın yaşadığını anlatması olduğu fikri verilmeli
ve talebe not, hatıra ve mektuplarla
hayatını anlatmak itiyadını kazanmalıdır.” (Köy Enstitüleri Programı,
(yay. haz.) N. Altunya, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Ankara,
2004.)
İşte böyle bir programla ulaştılar
sahip oldukları yazma becerilerine
Köy Enstitülü öğretmenler. Onların
yetiştirdikleri öğrenciler de şanslı oldular, böylesine ehil ellerde yetiştikleri
için. Rol model oldular öğrencilerine
yazılı anlatım becerileri bakımından
da.
Peki ya bizim öğrencilerimiz? Onlar nasıl geliştirecekler yazılı anlatım
becerilerini? AKP’giller’in Eğitim
Bakanlığının öğretim programıyla mı?
O programın ellerine mi bırakacağız
2022 Türkiye’sinde öğrencilerimizi?
Köy Enstitüleri programının ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam etmeyecek mi, yararlanmayacak mıyız bu deneyimden? Bizler, biz laik ve bilimsel
eğitimi savunan, ondan asla vazgeçmeyiz diyen öğretmenler öğretemeyecek miyiz çocuklarımıza kendilerini,
duygu ve düşüncelerini doğru ve akıcı
biçimde yazılı olarak ifade edebilmeyi?
Öğreteceğiz elbette.
Çünkü çocuklarımız yazacaklar
Türkiye Devrimi’nin tarihini.
Gelecek sayıda siz değerli okurlarımla bu konudaki görüş ve önerilerimi
paylaşacağım. Kalın sağlıcakla.q

HKP’den:

HKP’den:

M

cek amaç talebenin kendi anlayış ve
anlatış özelliklerini muhafaza ederek açık, düzgün ve özentisiz bir ifade ile yazmalarını sağlamak olmalıdır. Köy Enstitüsüne gelen talebe ekseriyetle gördüğünü, düşündüğünü
ve bildiğini eksiksiz ve fazlasız anlatmaya o kadar alışkındır ki bu meziyetlerini korumaya çalışmak başlı
başına bir yazı terbiyesi olacaktır;
çünkü eksiksiz ve fazlasız ifade yazı
sanatının en üstün mertebesidir.
Kendini ve etrafını anlatışta sahihlik [gerçeklik] ekseriya çocuğun kötü
tesirler yüzünden kaybettiği tabiî
bir hassadır [özelliktir]. Türkçe öğretmeni yazıda bu hassayı aramakla
talebesinin düşüncesini, şahsiyetini
ve ahlâkını bir arada korumuş olacaktır. Ancak talebenin anlatışında
şahsi olmasını istemek onu, istediğini istediği gibi yazmakta serbest
bırakmak değildir. Talebenin düşüncesini ve anlatışını çeşitli konulara
ve yazı çeşitlerine göre değiştirmeyi,
doğruyu yanlıştan, yerindeyi yersizden, lüzumluyu lüzumsuzdan ayırt
etmeyi öğrenmesi lazımdır.
“(…)
“Yazı ödevlerinin verimli olması, konusunun iyice kavranmasına
bağlıdır. Seçilecek konular talebeyi
gördüğünü olduğu gibi göstermeye,
kendini ve etrafını tanıtmaya, duygu ve düşüncelerini aydınlatmaya,
bildiklerini muayyen bir nokta etrafında toplamaya, dileklerini tam ve
açık olarak anlatmaya sevk edecek
mahiyette olmalı, talebenin alâka,
anlayış ve bilgi seviyesini aşmamalıdır, her yıl verilecek konular talebenin ihtiyaçlarına uygun bir nispette
değişik olmalı ve enstitüyü bitiren
talebe bütün yazı çeşitlerini denemiş
olmalıdır.
“(…)
“Düzeltme Türkçe öğretmeninin
en nazik ve en verimli işlerinden biridir. Zaten ders saatinde yapılacak
iş de yalnız düzeltme olacaktır.”
Yazma öğretiminde çok önemli bir
yer tutan düzeltme çalışmalarının nasıl
yapılacağı da programda ayrıntılı biçimde açıklanmış. Yazıyı uzatmamak

Yapılaşmaya açılan 29 dönüm büyüklüğündeki arazi, 242 milyon liraya AKP’giller’e yakınlığıyla bilinen
Rekuba İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi isimli şirkete
satılmıştır. Ve bu şirket kuruluşundan
sonraki iki aylık süreçte bu parayı
ödeyerek araziyi satın almıştır. Aslında kuruluş sürecinde 1 milyon TL’lik
sermayeye sahiptir bu şirket. Ve bu
karar alındıktan sonra iki gün içerisin-

de ne yazık ki bu bölgedeki endemik
bitkilerden 801 ağaç yok edilmiştir.
Bölge halkının kendi elleriyle 50 yıl
önce diktiği ağaçlar yok edilmiştir. Ve
bu karar alındıktan iki gün sonra yapılmıştır bunlar ne yazık ki.
Bodrum Belediyesi tarafından
açılmış olan davalar devam ederken,
Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılmıştır bu uygulamalar.
İşte biz Halkın Kurtuluş Partisi
olarak bu haksız uygulamalara, bu

vurguna karşı; AKP Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Özelleştirme
İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır,
Rekuba İnşaat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Emre Kubba,
Rekuba İnşaat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Reşitoğlu,
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi,
Tarım ve Orman Eski Bakanı Bekir
Pakdemirli hakkında ‘görevi kötüye
kullanma, orman kanununa aykırılık, irtikâp, ihaleye fesat karıştırma
ve nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından Bodrum Cumhuriyet Savcılığına
suç duyurusunda bulunduk.
Halkın Kurtuluş Partisi’nin programında, çevreye ve tarihe saygı bölümünde “Dünyanın en güzel yerleri
arasında gösterilen kıyılarımız yakıp yıkılarak turistik otellerle, pahalı konutlarla doldurulmaktadır.
Bu tahribatı hükümetleriyle, yerel
yöneticileriyle,
parababalarının
emrindeki siyasiler yapmaktadır.
Bu nedenle Partimiz, ülkemizdeki
zenginliklerin ortaya çıkarılması,
çıkarılan ve bilinenlerin de korunmasını önemle savunur. Bunun
içinde gerekli çalışmayı yapar, önlemi alır” denilmektedir.
İşte biz suç duyurularını bu nedenle yapıyoruz ve yapmaya da devam
edeceğiz.
06.04.2022

HKP Genel Merkezi

HKP İzmir İl Örgütü olarak
Milas’ta “Zeytin Hayattır” Mitingine katıldık
Zeytinime Dokunma!
Zeytin Vatandır, Vatanına Sahip Çık!

M

ilas Belediyesi Kent Konseyi’nin
çağrısıyla 17 Nisan 2022 günü
yapılan “Zeytin Hayattır, Dokunma!” isimli mitinge Halkın Kurtuluş
Partisi İzmir İl Örgütü olarak katıldık.
Milas kent merkezinde, Atapark’ta
toplanan kurumlar arasında “İnsan
Doğadan Uzaklaştıkça Kalbi Katılaşır” pankartımızın arkasında yerimizi
aldık. Ardından yürüyüş korteji oluşturularak saat 13.00’te yürüyüşe geçildi.

Şehrin en işlek bölgeleri boyunca ve yağmur altında gerçekleştirilen
yürüyüş boyunca ellerimizde “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” ve
“Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler” flamalarımızı taşıyarak, tüm coşkumuzla “Toprağına, Suyuna, Zeytininine Sahip
Çık”, “Zeytin Vatandır Vatanına
Sahip Çık”, “Gün Gelecek Devran
Dönecek AKP Halka Hesap Verecek”, “Havama, Suyuma, Zeytinime

Dokunma” , “Örgütsüz Halk Köle
Halktır, Örgütlü Halk Yenilmez”
sloganlarını attık.
Yürüyüş boyunca kortejimiz;
coşkumuz, dövizlerimiz, taşıdığımız
Mustafa Kemal flamalarımızla Milas
Halkının yoğun ilgisini çekti, alkışlarla sloganlarımıza destek verildi. Yürüyüş, mitingin yapılacağı Atapark’ta
sonlandı. Partimizin adının anonsuyla
birlikte miting alanına sloganlarımız
eşliğinde girdik. Düzenleyen kurumlar
adına yapılan çeşitli konuşmaların ve
müzik gruplarının verdikleri konserlerin ardından, Akbelen Ormanı Direniş
Alanından gelen, İkizköy Direnişi’nin
sembolü Necla Bacımızın yüreğinden
akan, umut ve mücadele aşılayan konuşması coşkumuza coşku kattı.
Çevre ve doğa sevgisini Programına alan Halkın Kurtuluş Partisi
olarak; Yerli-Yabancı Parababalarının
doğamızı tahrip etmesine, AKP’giller’in kamu mallarını, vatan topraklarını yandaşlarına peşkeş çekmesine,
vurguna, talana karşı mücadelemizi
sürdüreceğiz. Bu talana karşı direnen
köylülerimizle, emekçi halkımızla birlikte olmaya, ses yükseltmeye, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakma
mücadelemize devam edeceğiz.
17.04.2022

HKP İzmir İl Örgütü
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Kurtuluş Partililer olarak 23 Nisan’ın
Devrimci, Yurtsever, Antiemperyalist Ruhunu
bu yıl da tüm coşkumuzla yansıttık!
Ankara
23 Nisan 2022’de
Emperyalistler ve
Yerli İşbirlikçileri
bir kez daha Mustafa Kemal’i
Anıtkabir’e sokmadılar
102 yıl önce Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mıza Genelkurmaylık edecek Meclisi kuran Birinci
Kuvayimilliyecilere önderlik eden,
Kalpaklı Mustafa Kemal’di. O sonunu düşünmeyen yiğit Savaşçıların ve
yiğit önderinin, bağımsızlığı karakterleri olarak kabul etmeleri, “Ya İstiklal
Ya Ölüm!” diyerek hayatlarını ortaya
koymaları, Kurucu Meclisin arkasındaki biricik güçtü.

Emperyalistleri, ülkemizi işgal etmek için bindikleri gemilerine tekrar
bindirerek ama bu sefer, Yerli İşbirlikçileri de yanlarına katıp yüklerini ağırlaştırarak bu topraklardan gönderen;
Emperyalistlerin ve Yerli Satılmışlar
Vahdettin’lerin, Damat Ferit’lerin,
Nemrut Mustafa Paşa’ların, Ali Kemal’lerin Mustafa Kemal’e ve Birinci
Kuvayimilliyecilere öfkesinin hiç dinmemesi işte bu yüzdendir.
İşte bu yüzden Kalpaklı Mustafa Kemal’e ve “Bağımsızlık Benim
Karakterimdir” sözüne alerjileri var.
Görünce bunları eski yaraları depreşiyor, nasıl yenilgiye uğradıklarını, nasıl
bu topraklardan gönderildiklerini hatırlıyorlar; korkuyorlar tekerrür ederse
diye.
“Söz konusu Vatansa Gerisi Teferruattır” şiarıyla mücadele eden,
İkinci Kurtuluş Savaşı’nın planını,
programını hazırlayan, Birinci Kuvayimilliye’de Köyceğiz Askeri Komutanlığını üstlenen Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencileri, bu ülkenin İkinci
Kuvayimilliyecileri HKP’lilerin ellerinde görünce bu pankartları, flamaları; anlıyorlar, kaçınılmaz sona yaklaştıklarını. O yüzden ellerindeki Devlet
gücüyle yasaklar koyuyorlar. Nafile…
HKP her ulusal gün ve bayramda
Anıtkabir’e Kalpaklı Mustafa Kemal
ve Onu en iyi ifade eden sözüyle gitmeye yani Mustafa Kemal’in huzuruna
o pankart ve bayraklarla çıkmak için
mücadele etmeye devam edecek.
23 Nisan 2022’de de Anıtkabir
önündeydik, yine haykırdık sloganlarımızı, yine yaptık açıklamamızı önümüze kurulan barikatın önünde.
Partimizin Ankara İl Başkanı, Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran
Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:
Değerli Halkımız;
Bugün Emperyalizme karşı dünyada zaferle sonuçlanmış ilk Ulusal
Kurtuluş Mücadelesi olan Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin
yönlendiricisi, örgütçüsü Kurucu Meclisin, Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102’inci yıldönümü.
Halkımıza ve emperyalizme karşı
mücadele veren bütün Halklara kutlu
olsun.
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi başladığında dünyada başta emperyalist

devletler gelmek üzere İstanbul’daki
Saltanat ve İstanbul Hükümeti bu Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin başarıya
ulaşma şansı olmadığını ileri sürüyorlardı. Emperyalistler, “Çılgın Türkler
mücadele ediyor” diye alay ediyorlardı. Fakat başta Mustafa Kemal olmak
üzere Kuvayimilliyeci Atalarımız, “Ya
İstiklal Ya Ölüm!” anlayışıyla mücadeleye atıldılar ve her türlü olanaksızlığa, silah ve ekonomik anlamda bütün
yokluklara rağmen Halkımızı örgütleyerek dünyadaki ilk zafere ulaşan Ulusal Kurtuluş Mücadelesini başarıyla
sonuçlandırdılar.
Bugün bu mücadeleyi yürüten Meclisimizin kuruluşunun 102’inci yılı.
Ogün emperyalizme karşı mücadele
verecek Meclisin kurulmaması için her
türlü çabayı gösteren emperyalistler ve

onların işbirlikçileri, Saltanat ve İstanbul Hükümet yanlıları yani yerli işbirlikçiler başarıya ulaşamadılar. Başta
Mustafa Kemal gelmek üzere Kuvayimilliye Önderliğinin tamamını idama
mahkûm etmelerine rağmen Mustafa
Kemal ve Arkadaşları, boyunlarında
Saltanatın İdam Fermanıyla mücadele
ettiler ve Halkımızı örgütleyerek zafere ulaştırdılar, Emperyalistleri yenilgiye uğrattılar.
Mustafa Kemal işgalden sonra
İstanbul’a ilk geldiğinde, Boğaz’da
demirlemiş Emperyalist İşgalcilerin
gemilerine karşı “Geldikleri Gibi Gidecekler” demişti ve Birinci Ulusal
Kurtuluş Mücadelemizde bu yaşama
geçirildi. Emperyalistler ve işbirlikçileri başta Ulusal Kurtuluş Mücadelemize karşı her türlü ihaneti yapan Padişah Vahdettin olmak üzere geldikleri
gibi gittiler. Ülke topraklarından kaçıp
gittiler.
Bugün ne yazık ki o günleri arar
hale geldik. Birinci Ulusal Kurtuluş
Mücadelemizde Emperyalistlerle işbirliği yapanlar, Ulusal Kurtuluş Mücadelesini yenilgiye uğratmak için, her
türlü olanağı, her türlü ihaneti kullananlar bugün de aynı işlevleri yapmaya devam ediyorlar.
AB-D Emperyalistleri ve yerli
işbirlikçiler Birinci Ulusal Kurtuluş
Mücadelesini ve onun devamında kurulan Cumhuriyet’i ortadan kaldırmak,
bizim deyimimizle Yeni Sevr’i yaşama
geçirmek için 1950’den bu yana adım
adım Yeni Sevr’i örgütlüyorlar.
Ne yazık ki özellikle dünyada Sosyalist Kamp’ın yıkılışından sonra ABD
Emperyalizminin “Yeni Dünya Düzeni” dediği, dünyayı babalarının çiftlikleri gibi gördüğü koşullarda ülkemize
de Yeni Sevr dayatıldı. BOP adı altında
yaşama geçirilen AB-D Emperyalistlerinin bu politikasının Eşbaşkanlığıyla övünen AKP’giller’in Başkanı 20
yıldır iktidarda. Ve tamamen Saltanat
İktidarının ve İstanbul Hükümetlerinin
yaptığı gibi emperyalistlerle işbirliği
halindeler. Onların Büyük Ortadoğu
Projesi’ni yaşama geçirmek için ülkemize karşı her türlü ihaneti, her türlü
laneti işlemiş durumdalar.
Düşünebiliyor musunuz; 19 Mayıs,
23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 10
Kasım gibi ulusal günlerimizde; Anıtkabir’e götürdüğümüz Mustafa Kemal’in Kalpaklı Portresini ve “Bağım-

sızlık Benim Karakterimdir” sözünden
başka hiçbir şey yazmayan bu Pankartın siyasi olduğu, hatta daha ilerisine
de giderek, bunların Mustafa Kemal’in
anısına hakaret olduğunu ileri sürdüler.
İşte bu gerekçeyle bizi son 3-4 yıldır
Anıtkabir’e almıyorlar. Yıllarca bu
pankartlarla, bu flamalarla Ata’nın huzuruna çıkmamıza rağmen…
Hep söylüyoruz; nasıl Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Mücadelemizde
yediden yetmişe Halkımızın örgütlülüğüyle, Mustafa Kemal’in önderliğinde
zafere ulaştıysak, emperyalistlere ve
yerli işbirlikçilerine bir kez daha sesleniyoruz:
Erken sevinmeyin.
Birinci Ulusal Kurtuluş Mücadelemizi nasıl zaferle sonuçlandırdıysak İkinci Kurtuluş Mücadelemizi de
Halkımızın önderliğinde, başta Halkın
Kurtuluş Partisi gelmek üzere İşçimiz,
Köylümüz, Emekçi Halkımız, Türk ve
Kürt Kardeşlerimiz el ele, bu mücadeleyi de bu savaşı da kazanacağız. Ve
siz bir kez daha geldiğiniz gibi yerli işbirlikçilerinizle bu kutsal topraklardan
defolup gideceksiniz.
Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin,
İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın Şanlı
Bayrağı bir kez daha bu topraklarda
dalgalanmaya devam edecek. Ve Mustafa Kemal’in huzuruna hiçbir Ortaçağcı, gerici bizim gitmemizi, Mustafa
Kemal’e, Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşçılarına saygımızı, sevgimizi göstermemizi engelleyemeyecekler.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu
mücadeleyi adım adım, ilmek ilmek
örüyoruz. Düne kadar artık bu topraklarda biz bir daha yenilgiye uğramayız,
hiçbir seçimi kaybetmeyiz diyenler,
bugün telaşa düşmüş durumdalar, birbirine girmiş durumdalar, bir bir Halkımıza yaptıkları ihanetleri, yaptıkları
yolsuzlukları birbirleri üzerinden açığa
veriyorlar. Bu konuda da Halkın Kurtuluş Partisi olarak bunların ihanetleriyle, yolsuzluklarıyla yıllardır mücadele ediyoruz.
Mustafa Kemal’in “Söz Konusu
Vatansa Gerisi Teferruattır”, “Ya İstiklal Ya Ölüm” şiarıyla,
Birinci Kuvayimilliye Savaşı’nda
Yörük Ali Efe Çetesinde elde silah Yunan’a karşı mücadele eden Köyceğiz
Kuvayimilliye Komutanı olan Hikmet
Kıvılcımlı’nın “Vatan Aşkını Söylemekten Korkar Hale Gelmektense
Ölmek Yeğdir” anlayışıyla mücadele
eden Halkın Kurtuluş Partililer olarak
bir kez daha haykırıyoruz:
Emperyalistler, işbirlikçiler geldikleri gibi gidecekler.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
***

İzmir
HKP İzmir İl Örgütü olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamamıza saat 14.00’te Karşıyaka İlçe Örgütümüz önünden hareket
ederek Karşıyaka Çarşı girişine kadar
gerçekleştirdiğimiz
yürüyüşümüzle
başladık.
Kortejimizde en önde “23 Nisan
AB-D Emperyalistlerine ve Yerli
Uşaklarına Karşı Ulusal Egemenlik Parolasıyla Savaşma Günüdür”
yazılı pankartımız yer aldı. Mustafa
Kemal’in bu önemli günü armağan
ettiği çocuklarımız, pankartımızın arkasından tüm heyecan ve sevinçleriyle
yürüdüler.
“Bağımsızlık Benim Karakterimdir” ve “Emperyalistler, İşbirlikçiler,
Geldikleri Gibi Gidecekler” pankartlarımız arkasında, parti flamalarımızla,
İzmir Halkının alkışlarla eşlik ettiği
“Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi”, “ Örgütsüz Halk Köle Halktır,
Örgütlü halk Yenilmez”, “Yaşasın
23 Nisan” sloganlarımızla eylem ala-

nımız olan Karşıyaka Çarşı girişinde
yürüyüşümüz sonlandı.
Partimiz adına basın açıklamamızı
Zeki Olkun Yoldaş yaptı.
Olkun, Partimiz tarafından hazırlanan açıklamayı İzmir Halkıyla paylaştı. Halkımızın ilgiyle dinlediği açıklama sık sık sloganlarla kesildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamamızda, yarınımız
olan değerli varlıklarımız çocuklarımızı temsilen, 9 yaşındaki kızımız İpek
Yıldız çok anlamlı bir konuşma yaptı.
Yıldız, konuşmasında çocuklara ve
biz büyüklere ve şöyle seslendi:
“Sevgili arkadaşlarım, değerli
büyüklerim;
“Bugün Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıldönümü. Bugün
Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolun başlangıcı. Kurtuluş Savaşı’mızın
önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm
dünya çocuklarına armağan ettiği bayramımız. Ne diyordu büyük önder?
‘Bağımsızlık Benim Karakterimdir.’
Çocukların karakteri de bağımsızlıktır.
Siz büyükler ışık olmalısınız yolumuza. Ancak siz büyüklere hatırlatmamız
gereken bazı şeyler var.
“Bizim haklarımız var. Eğitim hakkı, sağlık hakkı, gıdaya-temiz suya
ulaşım hakkı, oyun hakkı, düşünce ve
ifade özgürlüğü gibi… Sizlerin esas
görevi bunları sağlamak ve bunları korumak için mücadele etmektir.
“Çocuklar inanın, inanın çocuklar,
“Güzel günler göreceğiz, güneşli
günler
“Motorları maviliklere süreceğiz.
Işıklı maviliklere.
“Biz büyüyoruz, hak ettiğimiz bir
ülkede ve dünyada yaşamak istiyoruz.
Yatağa aç giren, hasta giren tüm arkadaşlarım ve kardeşlerim için bir şeyler
yapmalısınız, yapmalıyız. 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.”
İzmir Halkının eylem alanımızda
da alkışlarla eşlik ettiği 23 Nisan kutlamamızı, “Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz” ve “Yaşasın İkinci Kurtuluş
Savaşı’mız” coşkulu sloganlarımız
eşliğinde sonlandırdık.
***

İstanbul
23 Nisan Kutlu Olsun!
Bugün ülkemiz açısından çok
önemli bir gün. Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın dönüm
noktalarından biri olan TBMM’nin
kurulduğu gün. Yine bu gün dünyada
eşi benzeri olmayan, çocuklara ait tek
bayramın yıl dönümü.
Kurtuluş Partililer olarak İstanbul’da da bu anlamlı günün ülkemiz
açısından önemini halkımıza anlatmak
için basın açıklaması gerçekleştirdik.

Eylemimizi Kadıköy’deki Mustafa
Kemal Heykeli önünde yaptık.
Basın açıklaması, geleceğimiz olan
çocuklarımızın coşkulu ve heyecanlı
konuşmaları ile başladı. Değişik yaş
gruplarındaki çocuklarımız 23 Nisan’ın anlam ve önemini anlatarak biz
büyüklerden neler beklediklerini anlattılar.
Devamında basın açıklamasını Ayten Bin Yoldaş’ımız yaptı. Yoldaşımız
yapığı açıklamada; bugün Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın
zaferiyle kurulan Laik Cumhuriyet’in
sembolü Meclisin ne yazık ki Mustafa Kemal’in deyişiyle “ulusumuzu
mahvetmek isteyen emperyalizme
karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme” teslim olduğunu, onların
güdümüne girmiş Amerikancı Partilerle doldurulmuş ve Milletin Meclisi
olmaktan çıkartılmış olduğunu belirtti.
Partimizin merkezi açıklamasındaki tespitleri Halkımızla paylaşan
Yoldaşımız, Kurtuluş Partililerin bu
ülkenin İkinci Kurtuluş Savaşçıları
olduğunu, AB-D Emperyalistlerini ve
yerli işbirlikçilerini bir daha hiç geri
gelmemek üzere bu topraklardan kovacağımızı ve Kuvayimiliyeci Atalarımız
nasıl Sevr Haritası’nı Tarihin çöplüğüne fırlatıp atmışsa, aynı şekilde ABDAB Emperyalistlerinin Yeni Sevr Projelerini yırtıp atacağımızı ifade etti.
Bugünün aynı zamanda Mustafa
Kemal’in çocuklara armağan ettiği bir
gün olduğunu belirten Yoldaşımız ülkemizde AKP’giller’in çocuk karnesini de anlatarak çocuklara yönelik cinsel istismarın, iş cinayetlerinin, çocuk
gelinlerin önünün açıldığı, hatta teşvik
edildiği, yoksulluğun en çok çocukları
etkilediği bu günlerde “çocuklar nasıl
bayram yapsın?” dedi.
Yoldaşımız sözlerini şöyle bitirdi:
“Türkiye Devrimi’nin önderi Hikmet Kıvılcımlı ne demişti?
“Hangi ülkede hangi çocuğun
kaç lokma ekmek yiyeceğine, servet sahiplerinin bir araya geldikleri
kahvaltılarda ve yemeklerde karar
verilir.”
“Ant olsun çocuklar! Parababaları
iktidarına son vereceğiz ve sizler de
Fidel’in, Che’nin Küba’sında yaşayan
çocuklar gibi mutlu yaşayacaksınız.”
Eylemimizi Kadıköy İskele Meydanı’nında bulunan Halkımız ilgiyle
izledi. Basın açıklamamızda sık sık
“Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Gün Gelecek, Devran Dönecek, AKP Halka
Hesap Verecek”, “Kahrolsun ABD
AB Emperyalizmi” “Mustafa Kemal
Ölümsüzdür” “Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz”, “Yaşasın 23 Nisan” sloganları atıldı.
23 Nisan 2022
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Ormanlarımız neden Tüketiliyor?
Din Bezirgânlarının Orman Talanı
Baştarafı sayfa 20’de
Ormanların tahrip edilmesine yol
açan siyasi propaganda yapılamaz;
münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya
daraltmak amacıyla işlenen suçlar
genel ve özel af kapsamına alınamaz. Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir
yarar görülmeyen, aksine tarım
alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler
ile 31/12/1981 tarihinden önce bilim
ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla,
bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli
tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu
tespit edilen araziler, şehir, kasaba
ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz.”

Tayyip Diktatörlüğü için
Hukuk mu, Guguk mu?
Şimdi Dinci Tayyip Diktatörlüğü
bu Anayasa’ya uyuyor mu?
Ne diyor Madde 169’un ilk cümlesi?
“Devlet, ormanların korunması
ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri
alır.”
Dinci Tayyip Diktatörlüğü’nün
Anayasa’nın bu maddesine uymadığını biliyoruz. Geçen yıl yaşadığımız
orman yangınları malum…
Geçen yıl 28 Temmuz-12 Ağustos
tarihleri arasında oluşan yangınlarda
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre 161.000 hektar alanın
yandığı, bunun 135.000 hektarının
orman alanı olduğu belirtilmektedir.
Bu çok büyük bir yangındı (mega
yangın). Kaldı ki, OGM’nin verdiği rakam ne kadar güvenilir, tartışılır.
Nitekim, European Forest Fire Information System (EFFIS, Avrupa
Orman Yangınları Bilgi Sistemi),
bu yangında yanan orman alanlarını
177.456 hektar olarak vermiştir (Türkiye Ormancılar Derneği Orman ve Av
Dergisi, Temmuz-Ağustos 2021).
Bu Türkiye tarihinin en büyük orman yangınıdır! Bir yılda neredeyse
son 20 yılda yanan orman alanı kadar
orman zenginliğimiz kül olmuştur.
Tayyip Diktatörlüğü tıpkı başka
olumsuz olaylarda olduğu gibi rakamları değiştirecektir, bu bakımdan normaldir.
Üstelik yanan orman alanı sadece
geçen yılla sınırlı değil. Tayyip döneminde hep artış göstermiş! Sadece son
10 yıla baktığımızda yangın sayısı sabit gibi görünse bile, yangınla kaybedilen orman alanlarının gittikçe nasıl
arttığı görülüyor:

(Kaynak: Türkiye Ormancılar
Derneği Orman ve Av Dergisi, Temmuz-Ağustos 2021)
Kaldı ki, bu grafikte 2021 yangın-

ları yer almıyor. Buna göre bile son 10
yılda yangın başına yanan orman alanı
2.5 kat artmış, yanan orman alanı ise 3
katın üzerinde artış göstermiş.
Peki neden?
Tayyip taifesi “küresel ısınma”, diyecektir, “Akdeniz iklimi” diyecektir,
“yalan” diyecektir, “terör” diyecektir…
Hepsi hikâye!
Küresel ısınma sadece Türkiye için
yok. Önlem almayarak orman kaybına
yol açmak da hainliktir. Tayyip Diktatörlüğü bu bakımdan anayasal suç işlemiştir, işlemektedir.
Aslında sürecin nasıl seyrettiği aklımızda. Türk Hava Kurumunun hazır
durumdaki 5 uçağını kullanmadı. Nice
sonra Türkiye arazi yapısına uygun
olmayan Rus uçaklarını kiraladı. Karadan müdahale ekipleri ve araçları da
yetersizdi. Zaten eğitimsiz, hazırlıksız,
liyakatsiz atamalarla yangına karşı
mücadele edecek ekipleri bozmuştu.
Gönüllülerin müdahalesine izin vermedi. Ordu desteğini de önledi. Böylece binlerce hektar ormanlık arazi (1
hektar 10.000 metrekaredir) kül oldu.
Doğal yaşam bitirildi. Yabanıl hayvanlar, hatta evcil hayvanlar telef oldu.
Köyler, köylünün evleri ve ekili arazileri yandı.
Tayyip Diktatörlüğü oralı değil. OGM daha orman yangınlarının
nedenini bile saptayabilmiş değil.
OGM’nin kendi verileri orman yangınlarının yaklaşık yarısının belirlenemediğini söylüyor. Aşağıdaki tabloda
yangın çıkış nedenlerinin sayısal dağılımı veriliyor. Buna göre çıkan orman
yangınlarının yaklaşık yarısı (%47.5’i)
“sebebi belirlenemeyen” yangınlar.

(Kaynak: OGM Faaliyet Raporu
2021.)
Şu temel ilke her yerde geçerlidir:
Önce yangın çıkmasını önlemek. Ve
yangın çıktığında da hemen ilk yarım
saat içinde müdahale edebilmek. İşte
uçağı, helikopteri de, kara güçleri de,
orman köylüleri de bunun için gereklidir. Orman köylüleri özellikle önemlidir. Hem yerleşim yeri değişikliğiyle
orman yangınlarının önlenmesi bakımından, hem de yangına ilk müdahale
bakımından.
Oysa Anayasa’da “IV. Ormanlar
ve orman köylüsü” başlığı altında
şöyle yazılı:
“B. Orman köylüsünün korunması
Madde 170- Ormanlar içinde
veya bitişiğindeki köyler halkının
kalkındırılması, ormanların ve bütünlüğünün korunması bakımların-

dan, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirlerle, 31/12/1981
tarihinden önce bilim ve fen bakı-

mından orman niteliğini tamamen
kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi; bilim ve fen bakımından orman
olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışına çıkartılması; orman
içindeki köyler halkının kısmen veya
tamamen bu yerlere yerleştirilmesi
için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya
edilerek bu halkın yararlanmasına
tahsisi kanunla düzenlenir. Devlet,
bu halkın işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin sağlanmasını
kolaylaştırıcı tedbirleri alır. Orman
içinden nakledilen köyler halkına ait
araziler, Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır.”
Tayyip Diktatörlüğü Anayasanın
bu maddesini de çiğnedi, çiğniyor.
Orman köylüsünü bilinçlendir,
yangına karşı organize et ki ilk müdahale başarılı olsun. Yangında en değerli 30 dakika boşa gitmesin.
Yandaşa peşkeş
Ormanların korunması, yukarıda
belirttiğimiz önlemler ve çalışmalardan önce, ormanlık alanlara yerleşimin
veya ormanlık alanlarda HES, RES,
maden arama faaliyetlerinin önlenmesinden geçer.
Çünkü Din Bezirganları ormanları korunacak bir alan, bir doğa
zenginliği olarak değil, bir rant kaynağı olarak görür. Hatta yangını bile
rant kapısı yapar. Diğer ülke zenginliklerinde olduğu gibi…
Ormanlık alanları yerleşime açmak,
ormanlarımızda HES’ler, RES’ler kurmak, ormanları madencilere katlettirmek, hep bunlarda. (Geçen yılki Kaz
Dağları felaketini hatırlayalım.)
Orman yangınlarından çok, böyle
özel “tahsis”lerle orman kaybı olduğunu görüyoruz. Gene OGM’nin verilerine bakarsak:

de etmedi.
Demek ki, Din Bezirgânları için
ormanları korumak değil, ormanlardan rant sağlamak başlıca hedef.
Buna Orman Talanı diyebiliriz.
Bu da anayasal suçtur. Anayasanın
169’uncu maddesinde yazan; “Bütün
ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti
devrolunamaz. Devlet ormanları
kanuna göre, Devletçe yönetilir ve
işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile
mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir
faaliyet ve eyleme müsaade edilemez” şartına karşı suç işlenmektedir.
Bu rantı kolaylaştırmak için Orman
Kanununu da ikide bir değiştirirler.
AKP döneminde Orman Kanununun
24 kez değiştirildiği vurgulanmaktadır.
Türkiye Ormancılar Derneği II. Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara’dan aktaralım:
“Geçmişte de birtakım hatalar
yapıldı. Gerçekten yanlış uygulamalar söz konusu oldu ve orman alanlarından kayıplarımız oldu. Bunlar
doğru. Ama özellikle 2002’den sonra
öyle bir anlayış hâkim oldu ki sanki
ormanları korumak değil de kullanmak tek hedef. ‘Ne kadar ormanları
kullanmaya açarsak o kadar ekonomik anlamda ülke ekonomisine katkı sağlarız. Buradan elde edeceğimiz
gelirler bizim için önemlidir.’ Bu bakış da Anayasamızda korunan, 169.
maddesinde korunan, ormanların
korunmasıyla ilgili bütün kararlara ters uygulamaları beraberinde
getirdi. 6831 sayılı Orman Kanunu,
1956’dan 2002’ye kadar 15 kez, AKP
döneminde ise 24 kez değiştirildi.”
(https://kisadalga.net/podcast/detay/
orman-yanginlari-gercegi-2orman-kanunu-18-yilda-24-kere-degisti_81)
Bu durum Din Bezirgânlarının talan için kanunu değiştirdiğinin “Ezop
Lisanı” ile ifadesi.
Başka bir akademisyen ise bu gerçeği şöyle tamamlıyor:
“İstanbul Cerrahpaşa Üniversi-

Grafikte 2012-2020 yılları arasındaki yangınlarla olan kaybı ve tahsis
miktarlarını (hektar) görüyoruz. Tahsis
yoluyla ormanlık alan kaybı yangınlarla olan kaybın iki katından da fazla.
(Kaynak: OGM 2021, Aktaran: 2. Orman Yangınları Çalıştayı, 28 Ağustos
2021)
Demek ki, tahsisleri de göz ardı etmemek gerek.
Ormanlık alanlarda maden aramalarına verilen izinler de öyle…

tesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Doğanay Tolunay, “Bugün
Türkiye’nin ormanları yaklaşık 22,7
milyon hektar. Bunun 20 milyon
hektarında her türlü oteli yapabilirsiniz, madencilik faaliyetleri yapılabilir, çöplük yapabilirsiniz aklınıza
gelebilecek onlarca ormancılık dışı
uygulamayı buralarda yapabilirsiniz. Yasalar buna izin veriyor” diyor.” (https://kisadalga.net/podcast/
detay/orman-yanginlari-gercegi-2or-

Grafikte madencilik amacıyla tahsis edilen ormanlık alanların hektar
olarak büyüklüğü verilmektedir. (Kaynak: OGM 2021, Aktaran: 2. Orman
Yangınları Çalıştayı, 28 Ağustos 2021)
Tayyip Diktatörlüğü hadi önlem
almadı, bunu biliyoruz ama aynı zamanda yangınla gereği gibi mücadele

man-kanunu-18-yilda-24-kere-degisti_81)
Demek ki talan için yasal altyapı
tamamlanmış!
Ve sonuçta bakıyoruz, AKP iktidara gelmeden önce odun ve tomruk üretimi yılda 10 milyon metreküp iken,
bugün 30 milyon metreküpe ulaşmış.

Yağma var!
Üstelik ihalesiz veya ihale yapılsa
bile yandaşa peşkeş şeklinde…
Din Bezirgânları
“Kriz”i çok sever
Öte yandan Din Bezirgânları
“kriz”i severler. Çünkü krizden de vurgun vururlar. Savaş, deprem, yangın,
sel, diğer doğal afetler. Hepsi yeni birer rant kapısı haline gelir onlar için.
Geçen yılki büyük yangınları da
böyle değerlendirdiler kuşkusuz. Tuncay Mollaveisoğlu Cumhuriyet’te
yazdı:

“Sadece geçen yıl -resmi verilerle- 178 bin hektar, son üç yılda 210
bin hektar orman alanı yandı. Bir
yılda yanan orman, son 20 yılda
yanan ormanlarımıza denk... AKP
iktidarı THK uçaklarını devre dışı
bırakarak ormanların yanmasına
adeta göz yummuş, yangınları büyüten ihmaller zincirini Türkiye, Cumhuriyet’ten öğrenmişti.
“Türkiye geçtiğimiz yıl orman
yangını cehenneminin şokunu yaşarken yanmış alanlar hızla ihaleye
çıkıldı. Adına, “orman emvali” (orman malları - HA) denilen odun, direk, kereste gibi ürünlere dönüşen
orman değerlerinin satışında büyük
vurgun yapıldı. Metreküpü 2.500 TL
olan tomruk, 1600 TL olan telefon
direği, 1500 TL olan kâğıtlık oduna
rağmen milyonlarca metreküp emval, ortalama 100 TL’den satıldı.
“YANDAŞA PAY EDİLDİ
“Yanan orman alanlarının temizliğini sağlamak için yapılan ihalelerde Kamu İhale Kanunu ve Rekabet
Kanunu hiçe sayıldı. Orman Genel
Müdürlüğü, alışılmışın dışında, orman köylüsünü koruyan anayasaya
aykırı olarak büyük partiler halinde
ihaleye çıktı. Partilerin büyüklüğü
nedeniyle piyasadaki en büyük firmaların girdiği ihalelerde, küçük
işletmelerin, orman köylülerinin ve
kooperatiflerin önü kesilmiş oldu.
İhalede satılan değerlerin metreküp
miktarı yani emval oranı da düşük
gösterildi. Uzmanlara göre yanan
orman alanlarındaki 20 milyon metreküp emval, 13 milyon olarak hesaplanıp yandaşlara pay edildi.
“Yani emvalin metreküp fiyatı
20-25 kat düşük bedelle verildiği gibi
7 milyon metreküp ekonomik değer,
kamunun elinden yandaş firmaların
kasasına aktarıldı.” (Cumhuriyet, 6
Nisan 2022)
Görüldüğü gibi Din Bezirgânları
“kriz”i “fırsat”a çevirmekte de mahirler.
Sonuç olarak, vatan hainliği ölçüsünde büyük bir orman talanı ile karşı
karşıyayız. Ormanlarımız Din Bezirgânları tarafından yandaşa peşkeş çekiliyor. Yanmış ormanlar bile bu amaçla rant kapısı olarak değerlendiriliyor.
Bu soygun ve talana dur diyecek,
Tayyip Diktatörlüğü’nün sömürgenlerinden hesap soracağız.q
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HKP’den:

Üç Fidan Yaşıyor, HKP Savaşıyor!
Kurtuluş Partisi Gençliği
Üç Fidan’ı eylemlerle andı!

Üç Kızıl Karanfil
mezarları başında anıldı
Ankara

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak, 6
Mayıs 1972’de 12 Mart Faşist Cuntası
tarafından katledilen Deniz Gezmiş,
Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ı bedence aramızdan ayrılışlarının 50. yıldönümünde mezarları başında andık.
6 Mayıs Cuma günü saat 18.30’da Üç
Fidan’ın mezarı başında bir araya gelerek tüm devrim şehitleri için saygı
duruşunda bulunup basın açıklaması
gerçekleştirdik. Basın açıklamasını
Kurtuluş Partisi Gençliği adına Deniz Yoldaş okudu. Açıklamada Üç
Fidan’ın Antiemperyalist, Antifeodal
ve Antişovenist mücadelelerine vurgu yapılarak, onların “Tam Bağımsız Türkiye’’ şiarını, mücadelelerinin
prensibi haline getirdiklerine ve bu
amaç uğruna yiğitçe mücadele ettiklerine, son nefeslerine kadar geri adım
atmadıklarına vurgu yapıldı.
Açıklama devamında şunlar dile
getirildi: “Denizler’den bu yana Mustafa Kemal’in Tam Bağımsız Türkiye
idealini bu ülkenin gerçek devrimcileri
olan biz HKP’liler yaşatıyoruz. Amerikancı Ortak paydasında buluşan iktidarıyla ve sahte muhalefetiyle, AB-D
Emperyalistlerinin umut kaynakları
sahte soluyla Halkımıza, ülkemize
karşı oynanan oyunu muhakkak biz
gerçek devrimciler bozacağız ve er geç
halkımız ile buluşup, Demokratik Halk
İktidarı’nı hayata geçireceğiz’’ ifadele-

riyle sona erdirildi.
Mezar başında sık sık “Kahrolsun
ABD-AB Emperyalizmi”, “Üç Fidan
Yaşıyor HKP Savaşıyor!’’, “Yaşasın
İkinci Kurtuluş Savaşımız! Sloganları atan Kurtuluş Partisi Gençliği; İkinci
Kurtuluş Savaşçıları’nın bizlere bıraktığı mücadele bayrağını en yükseklerde dalgalandıracaklarını ve Demokratik Halk İktidarı’nı kurup, sosyalizmi
zafere ulaştıracaklarını bir kez daha
haykırdılar.

HKP gençliği olarak
Üç Fidanı andık
İzmir

6 Mayıs 1972’de 12 Mart Faşizmi
tarafından idam edilen İkinci Kurtuluş
Savaşçıları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan
ve Hüseyin İnan’ı Karşıyaka Çarşıda
yaptığımız eylemle andık. Karşıyaka
İlçe Örgütümüzün önünde toplanarak
Gündoğdu Marşı ve sloganlar eşliğinde Çarşı girişine kadar sloganlarla
yürüyüş yaptık. Yürüyüş sırasında halkımız coşkulu alkışlarla destek verdi.
Yürüyüş sonunda açıklama yapacağımız yerde Parti Gençliğinden Ahmet Engin yoldaşımız partimiz adına
açıklama yaptı.
Ahmet Engin yoldaşımız açıklamasında şunları söyledi;
“Onlar Türkiye Halklarının gerçek
kurtuluşuna yaşamlarını adamış, bu
uğurda “Tam Bağımsız Türkiye” şiarını mücadelelerinin ana prensibi olarak belirlemişlerdi. Ustamız Hikmet

HKP’den:

Üç Kızıl Karanfil Gerçek Devrimcilerin İkinci
Kurtuluş Savaşında Yaşıyor!
“Önemli olan çok yaşamak değil,
yaşadığın süre içerisinde çok şeyler
yapabilmektir” diyordu, Deniz Gezmiş. 50 yıl önce bugün idam sehpasına
çıktıklarında, Üç Kızıl Karanfilde ölüm
korkusunun zerresi yoktu. Yiğit Üç Devrimcide; bu bakış açısına sadık kalmanın
onuru, düşündükleri gibi yaşamanın gururu ve insan olarak geldikleri dünyadan
gerçek insan olarak yani sadece bu dünyadan bedence ayrılmanın sevinci vardı.
Üç Bağımsızlık Savaşçısı; Deniz,
Yusuf, Hüseyin…
Onlar Türkiye Halklarının gerçek
kurtuluşuna yaşamlarını adamış, bu
uğurda “Tam Bağımsız Türkiye” şiarını mücadelelerinin ana prensibi olarak
belirlemişlerdi. Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı, “Korku hiçbir hastalığa ilaç değildir. Tersine, her illetin başı korkudur. Vatan aşkını söylemekten korkar
hale gelmektense, ölmek daha iyidir.”
diyordu. Tıpkı Usta’mız gibi bu üç yiğit
devrimci de Vatan aşkını söylemekten
ve gereğini yapmaktan korkar hale gelmektense ölmeyi yeğ tuttular. Halkların
çektiği acılara göz yummadılar. Sonunu
düşünmeyen Kahramanlar olarak bedence aramızdan ayrıldılar.
Bu üç yiğit devrimci kısacık yaşamlarına neler sığdırmadırlar ki…
“Tam Bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal Yürüyüşleri” gerçekleştirdiler.
Çünkü Onlar Antiemperyalist Birinci

Kurtuluş Savaşı’mıza ve önderi Mustafa
Kemal’e her zaman sahip çıktılar.
Amerikan 6’ıncı Filo’sunun ülkemize gelmesini protesto ettiler.
Çünkü Onlar ABD ve AB Emperyalistlerini insan soyunun en büyük düşmanı olarak görüyorlardı, çünkü Onlar Antiemperyalistti. Onların Sloganı “Hoşt
Amerika Puşt Amerika”ydı.
Üç Fidan, Kanlı Zalim Yankee Emperyalistlerinin önünde
secdeye yatan din yobazlarını,
Emperyalizmin “Yeşil Kuşak”çılarını karşıdevrimciler,
Ortaçağcı Hareketler olarak
görüyorlar ve bunlara karşı mücadele ediyorlardı. Onlar bize
ekmek ve su kadar lazım olduğunu sürekli ifade ettiğimiz laikliği ölümüne savunuyorlardı.
Çünkü onlar Antifeodaldi.
Sloganlarla veda ettiler bu
dünyaya. “Yaşasın Türk-Kürt Halkının Kardeşliği”ni haykırdı Üç Fidan.
Çünkü Onlar Antişovendi.
Antiemperyalist Birinci Kurtuluş
Savaşı’mızda olduğu gibi, en kritik momentlerde kader birliği yapmış iki halkın
İnsan Soyunun En Büyük Düşmanlarına
karşı birlikte mücadelesini savunuyorlardı.
Kısa yaşama sığan ve AB-D Emperyalistlerinin ve yerli satılmışların çıkarlarına çomak sokan bu mücadeleler
doğal olarak Halk Düşmanlarını rahatsız

HKP’den:

Kan Emici Parababaları Düzeni,
üç işçi kardeşimizin daha canını aldı!

Parababalarının kâr hırsı yüzünden
iş güvenliği tedbirlerini almamaları nedeniyle her yıl yüzlerce işçi, adına “iş
kazası” dedikleri “iş cinayetleri”nde
hayatlarını kaybediyor. Bu cinayetlerin
sonuncusu Tuzla’da yaşanan fabrika
yangınında işlendi.
Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesinde
3 katlı vernik ve boya fabrikasında 29
Nisan’da yaşanan patlama sonucunda
çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi de yaralandı. İş cinayetinde

katledilen işçilerimizi saygıyla anıyor;
işçilerimizin ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı işçilerimize de acil şifalar
diliyoruz.
Yangın çıkan fabrikanın çalışma
ruhsatının olmadığı, bu nedenle de
mühürlendiği basında yer aldı. İSİG
Meclisi tarafından yayımlanan rapora
göre 2022 yılının ilk üç ayında en az
347 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu üç aylık rakam çok korkunç
bir rakamdır. Bu ölümlerin tamamına

Kıvılcımlı, “Korku hiçbir hastalığa
ilaç değildir. Tersine, her illetin başı
korkudur. Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense, ölmek
daha iyidir.” diyordu. Tıpkı Ustamız
gibi bu üç yiğit devrimci de Vatan aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan korkar hale gelmektense ölmeyi
yeğ tuttular. “Tam Bağımsız Türkiye
için Mustafa Kemal Yürüyüşleri”
gerçekleştirdiler. Amerikan 6’ıncı Filo’sunun ülkemize gelmesini protesto
ettiler. Emperyalizmin “Yeşil Kuşak”çılarını karşı devrimciler, Ortaçağcı
Hareketler olarak görüyorlar ve bunlara karşı mücadele ediyorlardı. Yaşasın
Türk-Kürt Halkının Kardeşliğini haykırdı Üç Fidan. Denizler’den bu yana
Mustafa Kemal’in Tam Bağımsız Türkiye idealini bu ülkenin gerçek devrimcileri olan biz HKP’liler yaşatıyoruz. Ve Deniz Yoldaş’ında Parababalarının mahkemelerinde yüzlerine netçe
söylediği gibi; “Bu ülkede Mustafa
Kemal’i gerçekten sahiplenenler var
ise onlar da bizleriz”. Bugün mücadeleye her zamankinden daha çok ihtiyaç
vardır. Gün İkinci Kurtuluş Savaşı Yolunda HKP saflarında örgütlenmek ve
Demokratik Halk Devrimi’ni gerçekleştirme günüdür.”
etti. İnsanlıklarını gönüllü olarak satmış
apoletli Faşist Gorilleri aracılığıyla 12
Mart Faşist Darbesini gerçekleştirdiler.
Ve Gençlik Önderi Üç Fidanımızı idam
ederek aramızdan aldılar.
Vatan ve Halk düşmanı, tek tapıncı
Para Tanrısı olan bu insanlık düşmanları,
neden Vatanını en çok seven, insanlığın
kurtuluş mücadelesine kendi vakfeden
Devrimcileri idam sehpalarına çıkarır?
Neden onları sokak ortasında kurşunlatır?
Neden yıllarca cezaevlerine mahkûm
ederek onları halktan koparmaya çalışır?

Sanıyorlar ki Emperyalistler ve İşbirlikçiler, Devrimcileri yok ederlerse, hücreler tıkarlarsa mücadele sona erecek. O
Halk düşmanları zannediyor ki Devrimcileri katlederlerse onlar ölecek.
İnsanlığın Kurtuluş Mücadelesine
kendini adayan Devrimciler hiçbir zaman ölmezler, onların kaybı sadece bedencedir. Onlar İnsanlık izin vermediği
sürece unutulmazlar, Halkların Kurtuluş
Mücadelesinde yaşamaya devam ederler.
AB-D Emperyalistleri ve Yerli Satılmışlar ve Onların Kanser Düzeni, Gerçek Devrimcilerin, kahramanlıklarının,
yakını önlenebilir nedenlerden kaynaklanmıştır. Çünkü işverenler işyerlerinde gerekli iş güvenliği tedbirlerini,
maliyetleri nedeni ile almamaktadırlar.
Parababalarına göre iş güvenliği tedbirleri pahalı, işçinin yaşamı ise sudan
ucuzdur.

Coşkulu bir
kalabalığın izlediği eylemimizde
sık sık “Üç Fidan
Yaşıyor HKP Savaşıyor”, “Yeni
Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız”,
“Emperyalistler
İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Onlara
Sözümüz Devrim Olacak”, “Yaşasın
Demokratik Laik Tam Bağımsız Türkiye”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği”,
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”, “Davamız Halkların Kurtuluş Davasıdır”,
“Halkız Haklıyız Yeneceğiz” sloganları atıldı.
HKP Gençliği olarak Üç Fidanın
gerçek devamcıları olarak onların uğruna canlarını verdikleri ideallerini
zafere ulaştırana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Adana’da Üç Fidanı andık

Adana

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak,
Adana’da Denizlerin “Tam Bağımsız
Türkiye” Mücadelesine parti olarak
kararlılıkla ve inatla sahip çıkmanın
verdiği gurur ve onurla onları andık.

Denizleri anmak için anmak yerine;
onların mücadelesine ve uğrunda canlarını verdikleri devrimci kavgayı bir
kez daha yükseltmek üzere hazırladığımız pankartımızı Barajyolu’nda köprüye astık. Üç Fidanın mücadelesini ve
savundukları ilkeleri bir kez daha dosta düşmana sloganlarımızla haykırdık.
Eylemimize halkımızın ilgiyle takibi
ve övgüleri eşlik etti.
Bugün Denizleri anmak demek;
onların amasız ve canları pahasına
girdikleri ilkesel mücadelelerine sahip
çıkmak demektir. Antiemperyalist, Antişovenist ve Antifeodal olmak demektir. Bu ilkelerin gereğini her yerde yapmak ve kavgasını vermek demektir.
İkinci Kurtuluş Savaşçıları; Deniz
Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan
12 Mart Faşist Cuntası tarafından
katledildiler. Halkımız Üç Kızıl
Karanfilin katledilmesini hiçbir zaman
unutmadı ve unutmayacak.
Türkiye Devriminin Önderi Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın ve Denizlerin de ifade ettiği üzere bizler
Türkiye’nin
İkinci
Kuvayimilliyecileriyiz. Tam Bağımsız,
Demokratik,
Laik
Türkiye Mücadelesini
yürüten Kurtuluş Partilileriz.
Selam olsun bizden önce geçene,
selam olsun savaşırken düşene!
Üç Fidan Yaşıyor, HKP Savaşıyor!
6 Mayıs 2022

Kurtuluş Partisi Gençliği

yiğitliklerinin, mücadelelerinin altında
ezilmeye mahkûmdur.
Kendisine idam cezası verilmesine
karşın “Ya İstiklal Ya Ölüm!”, diyen
Mustafa Kemal buna bir örnektir.
Kendisine verilen 4,5 yıllık hapis cezasını, “4,5 yıl Kızıl Bir Profesör olmak
için yeterli süredir” diyerek karşılayan
Türkiye Devrimi’nin Önderi, kendini
alevin kalbine atan Hikmet Kıvılcımlı
Usta’mız buna bir örnektir.
Ve tabi üç kızıl karanfilimiz; Deniz,
Yusuf ve Hüseyin Yoldaşlar bu kahramanlıklara, yiğitliklere örnektir.
Denizler’den bu yana Mustafa Kemal’in Tam Bağımsız
Türkiye idealini bu ülkenin
gerçek devrimcileri olan biz
HKP’liler yaşatıyoruz. Ve Deniz Yoldaş’ın da Parababalarının mahkemelerinde yüzlerine
netçe söylediği gibi; “Bu ülkede Mustafa Kemal’i gerçekten sahiplenenler var ise
onlar da bizleriz”…
Bugün ülkemiz ne yazık çıkar amaçlı bir suç örgütü olan AKP’giller eliyle Yeni Sevr’e doğru koşar adım
götürülüyor. Laik Cumhuriyet yok edildi. Genel Başkan’ımız Nurullah Efe’nin
dile getirdiği gibi:
“Türkiye’de, tıpkı bir zamanlar
(1930’lu-40’lı yıllarda) Nazi Almanya’sında olduğu gibi İkili Devlet vardır:
“Birincisi, enkaz halindeki TC
Devleti,
“İkincisi, Tayyipgiller Kaçak Saray Ortaçağcı Faşist Din Devleti…
“Devlet gücünü tabiî ki bu ikincisi

kullanmaktadır…
“Birincisi can çekişir durumdadır,
hemen hiçbir şeye gücü yetmemektedir…”
Merkez üssü Kaçak Saray olan bu
cürüm iktidarına ve bu Ortaçağcıları iktidara taşıyan AB-D Emperyalistlerine
karşı, ilk günden itibaren cepheden yiğitçe ve mertçe mücadele eden tek Siyasi
Parti biziz.
Amerikancılık ortak paydasında buluşan iktidarıyla ve sahte muhalefetiyle,
AB-D Emperyalistlerinin umut kaynakları sahte soluyla Halkımıza, ülkemize karşı oynanan oyunu muhakkak biz
gerçek devrimciler bozacağız ve er geç
halkımız ile buluşup, Demokratik Halk
İktidarını hayata geçireceğiz.
Bugün mücadeleye her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Gün İkinci
Kurtuluş Savaşı Yolunda HKP saflarında
örgütlenmek ve Demokratik Halk Devrimi’ni gerçekleştirme günüdür…
Bunun dışındaki tüm yollar BOP’a
yani Yeni Sevr’e ve dolayısıyla; işsizliğe, pahalılığa, yoksulluğa çıkacaktır.

Sanayideki fabrikalarda, maden
ocaklarında, taşımacılıkta, tarımda yaşanan iş cinayetleri her yıl katlanarak
artmaktadır. Bu artışlar için AKP’giller’in denetimsiz, kontrolsüz işverenlere tanıdıkları ayrıcalıklar, iş cinayetlerinde gerekli cezaların verilmemesi,
taşeron sisteminin alabildiğine ve kuralsız şekilde yaygınlaşması gibi birçok neden sıralayabiliriz.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak
şunu çok iyi biliyoruz: Gün gelecek,
devran dönecek, işçilerimizin, emekçilerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın katillerinden mutlaka hesap
soracağız. Mücadelemiz bunu içindir.

Mücadelemiz insanı yük hayvanı yerine koyan bu kahrolası Parababaları
düzenini yıkmak içindir. Ant olsun ki
bu katiller sürüsünden hesap soracağız, Demokratik Halk İktidarını kuracağız ve eninde sonunda İşçi Sınıfının
iktidarını getireceğiz bu güzelim vatanımıza.

Ya Özgür Vatan Ya Ölüm!
Üç Fidan Yaşıyor HKP Savaşıyor!
Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci
Kurtuluş Savaşı’mız!
Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler!
Yaşasın Gençliğin Devrimci Mücadelesi!
06.05.2022

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!
Kahrolsun Parababalarının Sömürü Düzeni!
Yaşasın İşçi Sınıfı Mücadelesi!
30 Nisan 2022

HKP İstanbul İl Örgütü
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HKP’den:

Kaçak Saray’ın emriyle verilen cezalarla
“Şanlı Gezi Direnişi”ni mahkûm edemezsinizedemeyeceksiniz!

Dokuz yıl önce bu topraklarda dünyanın en onurlu, en haklı, en temiz, en
barışçıl direnişlerinden biri yaşandı.
Gezi; AKP’giller’in çevre ve doğa
katliamlarına ve hatta Gezi Parkı’na
yapmak
istedikleri
“Topçu Kışlası” benzeri bir gerici yuvalanmaya karşı bir tepkiydi.
Aynı zamanda AKP
iktidarının baskıcı, halk
düşmanı ekonomik-siyasi zulüm politikalarına da bir isyandı Gezi
Direnişi.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin en kitlesel ve Türkiye’nin 79
iline yayılan en yaygın
direnişi olan Şanlı Gezi
İsyanı’mız esas olarak,
Halkımızın Ortaçağ Karanlığına doğru
götürülüşüne bir tepkiydi. Halkımız,
Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın ve hemen ardından kurulan Laik
Cumhuriyet’in kazanımlarının yok
edilmesine, bir tarih yazılarak, bedeller
ödenerek elde edilen bu kazanımlara
Ortaçağcı AKP’giller’in saldırılarına
daha fazla dayanamadı.
Yine Halkımız Antiemperyalist
Kurtuluş Savaşı’mızın Önderleri Mustafa Kemal ve İsmet İnönü’ye “İki Ayyaş”, “Ölmüş İnek” hakaretlerini daha
fazla kaldıramadı.
“Yeter artık, Laikliğe saldırılarınız,
yetsin artık ulusal değerlerimize hakaretleriniz”, diyerek ayağa kalktı. Nasıl
Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mız
tüm Mazlum Halklara örnek ve umut
olduysa, Gezi İsyanı’mız da Mazlum
Halklara umut ve örnek oldu.
Gezi Direnişi’nde sonunu gördü
siyasal iktidar. O nedenle İstanbul’da,
Ankara’da, Hatay’da, Eskişehir’de,
daha birçok kentte acımasızca saldırdı,
katliamlar yaptı.
On dört yaşında Berkin’i ekmek

almaya giderken katlettiler. Ali İsmail’i sokak ortasında döverek katlettiler.
Onlarca şehit verdik, yüzlerce gazimiz
oldu Şanlı Gezi İsyanı’mızda.
Ülkenin dört bir yanında on mil-

yonların katıldığı Gezi Direnişi’nde;
paylaşmanın, omuz omuza mücadele
etmenin, kardeşliğin, yoldaşlığın hazzına vardı insanlarımız.
“Gezi’den darbe çıkartacaklardı, buna izin vermedik”, “AKP’ye
iktidarı altın tepsi içinde sunduk…
Gezi’de devriliyordu, biz kurtardık.
17-25 Aralık’ta devriliyordu, biz
kurtardık”, diyen Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin tabanını direnişten çekmesiyle, en azından AKP devrilebilecekken, yani Direniş bir ölçüde
amacına ulaşabilecekken bu gerçekleşememiş oldu.
Ama esas olarak örgütsüzlük, Direnişin merkezi, siyasal bir örgütlenmeden yoksun olmasından kaynaklı tüm
Dünya Halklarına umut olan, örnek
olan, Şanlı Gezi İsyanı’mızın sönümlenmesi kaçınılmazdı, öyle de oldu…
Ancak AKP’giller her fırsatta Gezi
Direnişi’nden intikam almak için fırsat kolladı. Yargıyı da bu intikamın
bir aracı ya da “kasap satırı” olarak
kullandı.
Yerel mahkemelerde ilkin hesap

HKP’den:

Suriye Halkını ve Önderi Yiğit Beşşar Esad’ı,
Kurtuluş Bayramlarının 76’ıncı yılında selamlıyoruz

Suriye Halkı ve Önderliği nasıl 76
yıl önce ülkelerinden Fransız ve İngiliz İşgalcilerini kovarak bağımsızlığını
kazanmışsa, bugün de Suriye Halkı ve
Yiğit Önderi Beşşar Esad AB-D Emperyalistlerini yenilgiye uğratmıştır ve
Dünyanın Mazlum Halklarına Suriye
Halkının İkinci Kurtuluş Savaşı’nın
zaferini hediye etmeye
çok yakındır.
Ne demişti Beşşar
Esad?
“Suriye’nin zaferi
bölgeye bağımsızlık;
yenilgisi ise kölelik
getirir.”
Suriye Halkı Önderlerinin
arkasında
kenetlenerek, bağımsızlıklarını ellerinden
alıp kendilerini köle
yapacak İnsan Soyunun En Büyük Düşmanlarına karşı kahramanca mücadele
ettiler, AB-D Emperyalistlerinin gururlarını kırdılar, onları püskürttüler ve
yenilgiye uğrattılar. Dünya Halklarına,
birleşmiş insanları hiçbir gücün yenemeyeceğini gösterdiler.
İnanırsan, onurun yaşamdan değerli olduğunu kabul edip, “söz konusu
vatansa gerisi teferruattır” diyerek
savaşırsan, emperyalistlere kul olmayı
ölmekten beter sayarsan, işte o zaman
ne kadar “akıllı” silahlara, dünyanın en
gelişmiş bombalarına da sahip olsalar,
AB-D Emperyalistlerinin aslında kâğıttan kaplan olduğunu, olacağını gösterdiler, Mazlum Halklara.
Suriye Halkının ve Önderliğinin
örnek aldığı, Bağımsızlıklarını kazanmaları için yol gösterici olarak kabul
ettikleri, Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa

Kemal’in Halkımızla omuz omuza
vererek kazandığı “Mazlum Halkların
Emperyalizme Karşı İlk Zaferi Olan
Çanakkale Zaferi’nde” de tüm dünya görmüştü, Halkımızın Emperyalist
Yedi Düvele geçit vermediğini.
Tüm dünya; o dönemde dünyanın
en gelişmiş silahlarının, kendilerine öl-

meyi emreden komutanlarının emrine
uyarak ölüme koşan Halklar tarafından
nasıl denizin sularına gömüldüğünü
gördü.
Yine tüm dünyanın Mazlum Halkları ve Önderleri; Mustafa Kemal ve
Silah Arkadaşlarının arkasında kenetlenen Türk ve Kürt Halkının dünyada
ilk olarak Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı
nasıl zaferle taçlandırdığını gördüler.
Ne demişti Mustafa Kemal?
“Geldikleri gibi gidecekler”, “Bağımsızlık Benim Karakterimdir.”
İşte bu bakış açısı Mazlum Halklara ve Önderlerine umut oldu, örnek
oldu.
Bugün Suriye Halkının ve Önderi
Yiğit Beşşar Esad’ın AB-D Emperyalistlerine karşı zaferinde hâkim olan
bakış açısı işte budur.
Ve ne diyor Yiğit Esad?

tutmadı. Açılan davalar beraatla sonuçlandı. İstinaf mahkemesinde bozdurdukları davanın içine Çarşı Davası’nı
da katmaya çalıştılar ama o da tutmadı.
Sonuçta, beraat kararı verilen aynı
dosyadan; üç kişilik mahkeme heyetinden bir üyenin dosyada cezalandırma
için yeterli delil yok, beraat kararı
verilmesi gerekir şeklindeki muhalefet şerhine rağmen “ağırlaştırılmış
müebbet” ve 18 yıllık
cezalar çıkarttılar.
Öyle ki, mahkûmiyet hükmü kuran yargıçlardan birisi de geçmişte Tayyip Erdoğan’a
methiyeler düzmüş bir
kişi, AKP’nin milletvekili adayıdır. Tayyip Erdoğan da bu dosyanın
katılanı durumundadır.
Yani AKP yandaşı
olduğu ayan beyan
ortada olan biri ve
devşirdikleri mahkeme başkanının oyuyla, özünde Gezi
Direnişi’nin bizatihi kendisine ceza
vermek istemekteler.
Gezi’ye katılan milyonlara da
gözdağı vermeyi amaçlamaktalar.
Bu karar bizim yıllardır söylediğimiz “Yargı AKP’nin hukuk bürolarına dönüştürüldü” tespitimizin bir
kez daha kanıtlanmasıdır. Başta HKP
Genel Başkanı Nurullah Ankut’un
davaları olmak üzere bütün siyasi davalarda benzer kararlar verilmektedir.
Özledikleri “istibdat yönetimi”ne varmanın aracı olarak hukuku kullanmaktalar. Bunu da yargıç cübbesi
giydirdikleri, sözde hukukçu kimlikli
tetikçileri eliyle yapıyorlar.
Ama böyle gitmez.
Örgütlenmiş Halkın azmi ve kararlılığı bu çemberi parçalayacak!
Gezi
Direnişi
yargılanamaz,
mahkûm edilemez!
Yeni Gezi’lerden korkuyorlar,
korksunlar!
27 Nisan 2022

Halkçı Hukukçular
“Bizler sevinç zamanlarını yaşıyorken, bu anları yıllarca çekilen
acı, elem ve hüznün yaşattığını hatırlamamız gerekiyor. Başkalarının
yaşaması ve saadeti için canını feda
edenleri hatırlamamız gerekiyor.”
Mazlum Halklar bugün İnsan Soyunun En Büyük Düşmanlarına karşı
mücadele veriyorlarsa; Çanakkale’de,
Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızda, Küba’da, Vietnam’da
Halklar açı çekmesin diye canını feda
edenlerin, Birinci Kuvayimilliyecilerin, Mustafa Kemal’lerin, Fidel’lerin,
Che’lerin, Ömer Muhtar’ların, Muhammed
Necibullah’ların, Ho
Şi Minh’lerin sayesindedir.
ABD-AB Emperyalistlerinin ve bölgemizdeki işbirlikçilerinin Suriye’yi Büyük
Ortadoğu Projesi çerçevesinde tıpkı Irak
gibi, Libya gibi bölmeyi amaçlayan saldırılarını, provokasyonlarını ilk günden itibaren lanetlemiş, daima kardeş Suriye
Halkı ve Önderliğiyle enternasyonalist
dayanışma içerisinde olmuş, bu dayanışmasını her platformda dile getirmiş,
Türkiye’nin en Yurtsever, Antiemperyalist, Enternasyonalist Partisi olan
Halkın Kurtuluş Partisi olarak; Suriye
Halkını ve Önderliğini, Kurtuluş Bayramlarının 76’ıncı yılında selamlıyoruz.
Suriye Halkının ve Yiğit Önderi
Beşşar Esad’ın, gittikçe yaklaşan İkinci Kurtuluş Savaşı’nın zaferini de şimdiden selamlıyoruz, kutluyoruz.
21 Nisan 2022

Halkın Kurtuluş Partisi
Başkanlık Kurulu

Nakliyat-İş’ten:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Hukuksuzluk Yapıyor, İstanbul 4. İş Mahkemesi
tarafından verilmiş olan
İhtiyati Tedbir Kararını Uygulamıyor

2022 yılının ilk ayında Sendikamız
örgütlü olduğumuz Tüvtürk İstanbul
Taşıt Muayene İstasyonları İşletim
AŞ, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım,
Ergene Araç Muayene İstasyonları
İşletmeciliği A.Ş., SGC Havalimanı İşletmeleri Tic. Tur. AŞ işletmelerin toplu
iş sözleşmesi yapabilmek için Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Yetki
Başvurusunda bulunmuştur. Yetki başvurularına verilen olumsuz cevap için
sendikamızın “İhtiyati Tedbir Talebi” ile İstanbul 4. İş Mahkemesi’nde
dava açılmıştır.
İstanbul 4. İş Mahkemesi tarafından verilen “İhtiyati Tedbir” kararında; “İhtiyati Tedbir Talebinin
kabulü ile; 15 nolu Nakliyat İş kolunda faaliyet gösteren davacı sendika tarafından 2021 yılı Temmuz
ayı istatistiklerine karşı açılmış bir
dava bulunması kaydıyla, kesinleşmiş en son istatistikler esas alınarak
değerlendirilme yapılarak sürecin
yürütülmesi gerektiğinden, davalı
bakanlığın 16.02.2022 tarih ve 94741
sayılı” yapılacak işlem bulunmadığına dair” kararının yürürlüğünün
tedbiren durdurulmasına, itirazı
kabil olarak dosya üzerinde yapılan
inceleme sonucu karar verildi.” de-

nilmiştir.
Verilen bu “İhtiyati Tedbir” kararına rağmen Bakanlık tarafından
sendikamızın başvurularına cevap verilmemesi keyfi bir hukuksuzluk örneğidir.
Yasalara ve yerleşik yargı kararlarına göre an geçirilmeksizin uygulanması gereken İhtiyati Tedbir Kararı
uygulanmamıştır. Kararın hangi gerekçe ile uygulanmadığı konusunda da
bilgi verilmemiştir.
Sendikamız, Tedbir Kararını uygulamayan sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul 4. İş Mahkemesi Hâkimliğine,
Çalışma Genel Müdürü ve Çalışma
Genel Müdürü yardımcısı için suç duyurusunda bulunmuştur.
Tedbir Kararının uygulanmamasında dolayı sendikamız üyesi 2000’e
yakın işçinin toplu iş sözleşmesi süreci
sonuçlanamamaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını hukuksuzluğa son vererek
Tedbir Kararını uygulamaya ve hukuka uygun davranmaya Tedbir Kararını uygulamaya çağırıyoruz.
18.04.2022

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF)
18’inci Genel Kurulu Roma’da yapıldı
Kurtuluş Yolu
Dünya çapında 133 ülkeden 105
milyon işçinin militan sesi olan Dünya
Sendikalar Federasyonu’nun 18’inci

Genel Kurulu, 6-7-8 Mayıs 2022
tarihlerinde İtalya’nın Roma şehrinde
gerçekleştirildi.
Genel Kurula birçok ülkeden fiziki
ve çevrimiçi olmak üzere yüzlerce
delege katıldı. Dünya Sınıf Temelli
Sendikal Hareketinin temsilcisi olan
DSF’nin 18’inci Genel Kuruluna
Türkiye İşçi Sınıfını temsilen DSF
Başkanlık Kurulu Üyesi, DSF’ye bağlı
Taşımacılık İşçileri Enternasyonali
(TUI Transport, Ports, Fishery and
Communication) Genel Sekreteri ve
DİSK/Nakliyat-İş Sendikası Genel
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu
katıldı.
Genel Kurulun ilk gününde
dünyanın dört bir tarafından yüzlerce
delegeye hitaben bir konuşma yapan
Küçükosmanoğlu; 18’inci Kongrenin
pandemiden dolayı Dünya İşçi Sınıfının

çok zor koşullar yaşadığı bir dönemde
gerçekleştirildiğini, Parababalarının
pandemiyi daha fazla kâr ve
sömürü için bir fırsata
dönüştürdüğünü belirtti.
Konuşmasında
aynı
zamanda
ABD-AB
Emperyalistlerinin
ve
Siyonist İsrail’in Dünya
Halklarına saldırılarını
sürdürdüğünü dile getiren
Küçükosmanoğlu,
Türkiye İşçi Sınıfının
direnen Küba, Venezuela,
Suriye,
Filistin
Halklarıyla
ve
tüm
mazlum halklarla her
zaman olduğu gibi bugün
de dayanışma içerisinde
olduğunun altını çizdi.
Sarı
sendikacılığın
Türkiye’de
olduğu
gibi dünyanın diğer
ülkelerinde
de
İşçi
Sınıfı
Mücadelesinin
önünde
bir
engel
oluşturduğunu
ifade
eden Küçükosmanoğlu,
Dünya İşçi Sınıfının
Mücadelesinin, FinansKapitalistler ve Tekellerin yanı sıra sarı
sendikacılığa karşı da yürütüldüğünü
Küçükosmanoğlu
söyledi.
konuşmasını “Yaşasın DSF, Yaşasın
Proletarya Enternasyonalizmi” diyerek
sonlandırdı.
Kongrenin üçüncü günü yapılan
seçimlerde
Dünya
Sendikalar
Federasyonu’nun çeşitli organlarına
yöneticiler seçildi. Güney Kıbrıs’ta
faaliyet yürüten PEO Sendikası’nın
bir önceki Genel Sekreteri Pambis
Kyritsis, DSF Genel Sekreterliği
görevini
George
Mavrikos’tan
devraldı.
Nakliyat-İş
Genel
Başkanı
Küçükosmanoğlu
ise
DSF
Başkan Yardımcısı olarak seçildi.
Küçükosmanoğlu ayrıca geçen dönem
olduğu gibi DSF Başkanlık Kurulunda
da yer aldı.
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Nakliyat-İş’ten:

Taksim 1 Mayıs Alanıdır Yasaklanamaz!
Baştarafı sayfa 20’de
Pankartlarımızla,
flamalarımızla,
coşkulu ve görkemli bir şekilde saat
11.00’da kortejler oluşturularak sloganlarla, alkışlarla Taksim’e doğru yürüyüşe geçildi.
1 Mayıs günü öncesinde yapılan

görüşmelerde Emniyet güçleri tarafından yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyeceği söylenmiştir. Sendikamız yöneticileri tarafından
Taksim’e doğru kortej oluşturarak yürümekte kararlı olduğumuz bildirilmiş
ve görüşmeler devam etmiştir.

Yapılan görüşmeler sonucunda Saraçhane Parkı’nda 1 Mayıs mitinginin
yapılması yönünde karar alındı. Bunun
üzerine kitle Saraçhane Parkı’na doğru
sloganlarla yürüyüşe geçti.
1 Mayıs kutlaması 1 Mayıs’larda,
İşçi Sınıfı mücadelesinde şehit düşen
işçi kardeşlerimiz adına saygı duruşu

ile başladı.
Daha sonra söz alan Sendikamız
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu kitleyi selamlayarak konuşmasına başladı. Küçükosmanoğlu
konuşmasında Taksim’in 1 Mayıs
Alanı olduğuna vurgu yaparak, hiçbir
koşulda Taksim’den vazgeçmeyece-

Nakliyat-İş’ten:

“Filistin Halkıyla Uluslararası
İşçi Sınıfı Dayanışması” etkinliği gerçekleştirdik

Dünya
Sendikalar
Federasyonu’nun (DSF) yürüttüğü; “Filistin
Halkıyla Dayanışmak ve Yaralarını
Sarmak için Uluslararası Kampanya” çerçevesinde Şişli Nazım Hikmet
Kültür Merkezinde “Filistin Halkıyla
Uluslararası İşçi Sınıfı Dayanışması”
etkinliği gerçekleştirdik.
Siyonist İsrail’in mazlum Filistin
Halkına yönelik katliamları devam
ederken sendikamızın Filistin Halkıyla
dayanışması da güçlenerek artıyor.
Sendikamız
geçmişten
bu
yana Filistin Halkıyla dayanışma
kapsamında birçok eylem ve etkinlik
gerçekleştirmiştir.
Bu eylem ve etkinliklerin sonuncusunu 10 Nisan 2022 tarihinde Şişli
Nazım Hikmet Kültür merkezinde
düzenlediğimiz “Filistin Halkıyla
Uluslararası İşçi Sınıfı Dayanışması”
başlıklı bir dayanışma etkinliğiyle
gerçekleştirdik.
Bilindiği gibi Katil İsrail’in Filistin
Halkına yönelik saldırılarının ardından
Dünya Sendikalar Federasyonu Filistin halkının yaralarını sarmak için bir
dayanışma kampanyası başlatmıştı.
Merkezinde Sendikamızın yer aldığı
dayanışma kampanyası için dünyanın
dört bir tarafındaki farklı Sendikalar yardımlar toplandı. Bu yardımlar
Mayıs ayının sonunda Filistin halkına
ulaştırılacaktır.
Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz
etkinliğe Dünya Sendikalar Federasyonu Genel Sekreteri George
Mavrikos, Sendikamız Genel Başkanı
Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Filistin
Devleti Genel Konsolos yardımcısı
Shayman Alhabbash, sendika yöneticilerimiz ve üyelerimiz, değerli halk
sanatçımız İsmail Hakkı Demircioğlu ve Uzel Makina Direnişçileri de
katıldı.
Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Abidin Dino Salonunda gerçekleştirdiğimiz Etkinliğin açılış konuşmasını
Genel Sekreterimiz Erdal Kopal yaparak sözü Genel Başkanımız Ali Rıza
Küçükosmanoğlu’na bıraktı.
Küçükosmanoğlu
konuşmasına,
“Filistin Halkıyla Uluslararası İşçi
Sınıfı Dayanışması” etkinliğimize
katılan, destek veren herkese teşekkür
ederek başladı.
Küçükosmanoğlu, 1948 yılında
İngiliz ve Amerika Emperyalizminin
iş birliğiyle Ortadoğu’nun ortasına bir
kama gibi sokularak oluşturulan Siyonist İsrail Devletinin hiçbir meşru-

luğunun olmadığını belirtti. 1948’den
bugüne Emperyalistlerin, Siyonist İsrail’in ve Ortadoğu’daki işbirlikçi bazı
Arap Şeyhlerin milyonlarca Filistinlinin katledilmesinden ve orada yaşayan
milyonlarca Müslümanın ortaçağ
karanlığına hapsolmasından sorumlu
olduklarını söyledi.
Ortadoğu’nun kan gölüne çevrilmesindeki tek amacın emperyalistlerin kendi çıkarları olduğunu belirten
Küçükosmanoğlu,
emperyalistlerin
amaçlarının petrol rezervlerini sonuna
kadar kullanmak ve onlara sahip olmak olduğunu söyledi.
Küçükosmanoğlu, DSF’nin her
zaman Filistin Halkıyla dayanışma
içerisinde olduğunu ve 1 yıla yakın
zamandır birçok ülkeden üye sendikaların katılımıyla yardım kampanyası
düzenlendiğini belirtti.
İstanbul’da sendikamız Nakliyat- İş merkezli bu kampanyaya dahil
olmaktan dolayı onur duyduğumuz
belirten Küçükosmanoğlu toplanan
tüm yardımların önümüzdeki günlerde
Filistin Halkına dağıtılmak üzere, Gazze’ye gönderileceğini belirtti.
Küçükosmanoğlu, Nakliyat İş Sendikası olarak tüm ezilen sömürülen
halkaların mücadelesinde yanında olduğumuz gibi Filistin Halkıyla da her
zaman dayanışma içinde olacağımızı
belirtti.
Küçükosmanoğlu, Sendikal mücadeleyi sadece mevcut yasal sınırlar içerisinde toplu iş sözleşmesi ile
sınırlandırmadığımızı belirterek; bizim mücadelemizin İşçi Sınıfının
sömürüye karşı, baskıya karşı direnişi
ve sınıfların ortadan kalktığı bir dünya
yaratma mücadelesi olduğunu söyledi.
Küçükosmanoğlu
sözlerini
bitirirken; “Biz şuna inanıyoruz nasıl
ki dünyadaki ilk Kurtuluş Savaşını,
1919 yılında Mustafa Kemal önderliğinde sömürgeciliğe ve emperyalist
işgale karşı Türkiye Halkları zafere
ulaştırdıysa, Filistin Halkının Emperyalizme ve Siyonizme karşı mücadeleleri de er geç zaferle sonuçlanacaktır.
Bizler Nakliyat-İş Sendikası olarak
her zaman direniş ve mücadelelerinde
Filistin Halkının yanında olacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Genel Başkanımızın konuşmasının
ardından sözü Filistin Devleti Genel
Konsolos yardımcısı Shayman Alhabbash aldı.
Alhabbash, konuşmasına başlarken
Filistin Halkıyla dayanışmalarından

ğimizi belirtti. Maltepe’ye gidenlerin
Taksim’den vazgeçtiğini, İşçi Sınıfına
olan inançlarını kaybettiklerini söyledi.
1 Mayıs 2022’ye işsizlik pahalılık
cehennemi ortamında, açlık ve yoksulluk tehdidi altında girdiğimizi belirten
Küçükosmanoğlu, son 20 yılın en yüksek hayat pahalılığının yaşandığı yıllık
enflasyon oranlarının % 142’lere, TUİK’e göre % 61’e ulaştığı bu ortamda
işçilerin, halkımızın reel ücretleri alım
güçleri düşüyor, yoksullaşıyor dedi.
Küçükosmanoğlu, Sarı Sendikacılığın egemen olduğu bu süreçte, yapılan toplu iş sözleşmeleri ile de İşçi
Sınıfımızın yoksullaşmasının önlenemediğini söyledi.
Küçükosmanoğlu, bu süreçte 1 Mayıs’lar daha da bir anlam ve önem kazanmaktadır, bildiğimiz gibi 1 Mayıs
Kapitalizme, sömürüye karşı isyanın,
direnişin ve mücadelenin adıdır dedi.
Küçükosmanoğlu, bugün burada
işyerlerinden gelen üyelerimizle, direnişlerden gelen direnişçi işçilerle
birlikte, DGD-Sen, Umut-Sen, PTTSen’den gelen kardeşlerimizle ve diğer
dostlarımızla birlikte bir iradeyi ortaya
koyuyoruz, “Taksim İşçiye Yasaklanamaz” iradesini ortaya koyuyoruz dedi.
Küçükosmaoğlu, konuşmasını Parababaları Düzenine, Yoksullaşmaya,
Sarı Sendikacılığa Karşı, İşçi Sınıfı
mücadelesinden ve 1 Mayıs Taksim
Meydan’ı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğimizi vurgulayarak sonlandırdı.

Uzel Makine, Neo Trend Tekstil,
DGD-Sen, PTT-Sen ve Gıda Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilciliği
adına yapılan konuşmaların ardından
Saraçhane Parkı’ndaki mitingimiz halaylar ve sloganlarla son buldu.
Saraçhane Parkında ki eylemin ardından Direnişçilerden ve üyelerimiz-

yaparak bir kez daha Taksim’in 1 Mayıs Alanı olduğunu belirtti ve Taksim
Alanı yeniden işçilere açılıncaya kadar
bu mücadeleden vazgeçmeyeceklerini
belirtti.
1 Mayıs eylemimiz burada atılan
sloganlarla sona erdi.

den oluşan 100’e yakın işçi ve emekçi
Gümüşsuyu’ndan kortej oluşturarak
pankart ve sloganlarla, Taksim Anıtı’na yürüyüş yaptık. Anıta çelenk bırakılarak 1 Mayıs şehitleri için saygı
duruşunda bulunuldu.
Buradan kortej eşliğinde Kazancı
Yokuşu’na gidildi. Karanfiller bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu.
Sendikamız Genel Başkanı Ali
Rıza Küçükosmanoğlu bir konuşma

Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın 1 Mayıs İşçi Sınıfımızın
Uluslararası Birlik-Mücadele-Dayanışma Günü!
1 Mayıs’ta, 1 Mayıs Alanında
Taksim Meydanı’ndayız!
01.05.2022

dolayı DSF Genel Sekreteri Mavrikos,
Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve katılımcılara teşekkür etti.
Alhabbash, “biz barış isteyen,
özgürlük mücadelesi veren bir ülkeyiz,
kimseye saldırmıyoruz, bize saldıranlara karşı meşruu hakkımızı kullanıyoruz. Tarihimize, medeniyetimize
ve milli kimliğimize sahip çıkıyoruz.
Bu yolda yanımızda olan herkese çok
teşekkür ediyoruz. Başkenti Kudüs
olan Filistin devletimiz için mücadele
ediyoruz. Halkımıza verdiğin destek
ve sunacaklarınız için bir kez daha
teşekkür ediyoruz ve sizleri halkımızın
yaşadıklarına yakından tanık olmak
için güzel ülkemiz Filistin’i ziyaret
etmeye davet ediyoruz” diyerek
konuşmasını sonlandırdı.
Filistin Devleti Genel Konsolos
yardımcısı Shayman Alhabbash’ın ardından DSF Genel Sekreteri George
Mavrikos konuşma yaptı.
Mavrikos
konuşmasına
katılımcıları selamlayarak başladı.
Mavrikos, DSF’nin 133 ülkede 105
milyon üyesiyle, dünyanın her yerinde
dostu olan bir federasyon olduğunu ve
her zaman haklarını arayan halkların
yanında olduklarını ve olmaya devam
edeceklerini söyledi.
Mavrikos, 77 yıldır olduğu gibi
DSF bugün yine aynı şeyi “Başkenti
Kudüs olan özgür bir Filistin’i” savunmaya devam ediyor dedi.
Mavrikos, 1 yıldan beridir Birleşik
Genel Filistin İşçileri Örgütüyle beraber bu kampanyayı yürüttüğümüzü ve
verilen mesajın gönderilen eşyaların
öneminden çok “Filistin Halkı ve İşçilerine; Biz buradayız ve sizinleyiz ve
sizinle olmaktan gurur duyacağız” mesajı olduğunu söyledi.
45 ülkenin desteğiyle toplanan
yardımların Mayıs ayının ortasında
Filistin halkına teslim edileceğini belirten Mavrikos, dayanışmada yer alan
yardım eden tüm sendikalara teşekkür etti. Mavrikos, bu dayanışmanın
uluslararası bir görev olduğunu ve emperyalistlere karşı Filistin Halkını her
zaman destekleyeceklerini ifade etti.
Mavrikos sözlerini bitirirken üyelerimizin bulunduğu bütün kurumlarda
Filistin Halkının gözü kulağı olacağız
ve onların mücadelesinin yanında olacağız. “Yaşasın Özgür Filistin, Yaşasın
DSF” Sloganıyla sözlerini bitirdi.
Etkinliğimiz Halk Sanatçısı İsmail
Hakkı Demircioğlu’nun verdiği müzik
dinletisi ile son buldu.
10.04.2022
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DSF Genel Sekreteri George Mavrikos,
yıllardır Parababalarına ve Sarı Sendikacılığına
karşı sendikamız öncülüğünde kararlıca direnen
Uzel Makina Direnişçilerini ziyaret etti

Baştarafı sayfa 20’de
10 Nisan Pazar günü George
Mavrikos’un da katılımıyla her hafta
olduğu gibi bir kez daha Uzel Traktör Fabrikası önünde bir eylem daha
gerçekleştirdik.
Eylemde ilk sözü Uzel Makina
Direnişçisi Suat Bektaş alarak gelinen
aşamaya ilişkin bilgiler verdi.
Daha sonra sözü Sendikamız Genel
Başkanı, aynı zamanda Dünya Sendikalar Federasyonu Başkanlık Kurulu
Üyesi Ali Rıza Küçükosmanoğlu aldı.
Küçükosmanoğlu
konuşmasına Dünya Sendikalar Federasyonu
Genel Sekreteri George Mavrikos’u
selamlayarak ve kendisine bu anlamlı
ziyaretinden dolayı teşekkür ederek

başladı.
Uzel Makina Direnişinin aynı
zamanda DSF’nin mücadelesinin
de bir parçası olduğunu dile getiren
Küçükosmanoğlu, bu sebeple George
Mavrikos’un bu ziyaretinin tesadüfi
olmadığını dile getirdi.
Dünya Sendikalar Federasyonunun
da tıpkı Uzel Makina İşçileri gibi dünya genelinde sarı sendikacılığa karşı
mücadele yürüttüğünün altını çizen
Küçükosmanoğlu DSF’nin kuruluş
amacının İşçi Sınıfının çıkarlarını
savunmak olduğunu söyledi.
Dünya
Sendikalar
Federasyonu’nun baştan beri Uzel Makina Direnişini desteklediğini belirten
Küçükosmanoğlu, DİSK yönetimi
de dahil olmak üzere birçok kesim
tarafından bu mücadelenin engellenmeye çalışıldığını fakat mücadelenin
eninde sonunda, işçiler son kuruşuna
kadar haklarını alıncaya dek süreceğini dile getirdi.
Genel Başkanımızdan sonra sözü
Dünya Sendikalar Federasyonu Genel

Sekreteri George Mavrikos aldı.
Mavrikos, 133 ülkeden 105 milyon işçi adına Nakliyat-İş önderliğinde
direnen Uzel Makina İşçilerini selamlayarak konuşmasına başladı.
DSF
üyesi
sendikaların
dayanışmasını ileten Mavrikos, 6-8
Mayıs tarihleri arasında Roma’da
düzenlenecek olan 18. DSF Kongresinde dünyadaki bütün işçilerin sorunları konuşulacağı gibi Uzel Makina
Direnişinin de konuşulacağını belirtti.
Nakliyat-İş’in ve Uzel Makina
İşçilerinin yalnız olmadığını belirten
Mavrikos, Uzel Makina İşçilerinin
haklarını son kuruşuna kadar alacağını
ifade etti.
Uzel Makina İşçilerinin bütün zor
koşullara rağmen mücadeleye devam
ettiğini, sarı sendikacıları
iyi tanıdığını söyleyen
Mavrikos işçilerin tüm
dünyada
Kapitalizm
yanlısı sarı sendikalara
sırtlarını dönmeleri gerektiğini belirtti. Nakliyat-İş’in bu konuda örnek
teşkil ettiğini söyleyen
Mavrikos bu mücadelenin
hep beraber zafere ulaşacağını dile getirdi.
Küçük ya da büyük
hiçbir mücadelenin boşa gitmeyeceğini
söyleyen Mavrikos, Uzel Direnişinde
birtakım kazanımların elde edildiğini,
bu şekilde mücadeleye devam ederek tam anlamıyla zafere ulaşılacağını
söyledi.
Mavrikos sözlerini “Yaşasın İşçilerin Birliği, Yaşasın Enternasyonalizm!” diyerek bitirdi.
Mavrikos’un konuşmasından sonra Neo Trend Tekstil İşçilerden Çetin Karakuş konuşma yaptı. Karakuş,
haklarını alana kadar mücadeleden
vazgeçmeyeceklerini vurguladı.
Eylemimiz sloganlarla son buldu.
Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!
İşgal, Grev, Direniş Yaşasın Nakliyat-İş!
Kahrolsun Sarı Sendikacılık!
10.04.2022
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Ormanlarımız neden Tüketiliyor?
Din Bezirgânlarının Orman Talanı
Hüseyin Ali

Nakliyat-İş’ten:

Taksim 1 Mayıs Alanıdır
Yasaklanamaz!

Parababaları düzenine, yoksullaşmaya,
sarı sendikacılığa karşı direniş ve mücadele alanlarından,
çadırlardan, işyerlerinden gelen işçilerle birlikte bugün
1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’na yürüdük

Yaşasın 1 Mayıs
İşçi Sınıfının Uluslararası
Birlik Dayanışma Günü!
2022 1 Mayıs’ında;
1000’e yakın katılımcıyla Fatih,
Aksaray’da bulunan Genel Merkez binamızın önünde bir araya geldik.
1 Mayıs İşçi Sınıfımızın Uluslararası Birlik Mücadele Dayanışma Günü’nde gerçekleştirdiğimiz kutlama ve
anmamıza; Uzel Makina, Neo Trend
Tekstil, Yemeksepeti, Pegasus, Real
Market Direnişçileri ve işyerlerinden
gelen sendikamız üyeleri katıldı.
Eylemimize DGD-Sen, Umut-Sen,
PTT-Sen, Migros Depo İşçileri ve
TMOBB/ Gıda Mühendisleri Odası
Kocaeli İl Temsilciliği üyeleri de katılarak destek verdi.
Sabah saatlerinde sendikamız
üyeleri ve direnişçiler Genel Merkez
binamızın önünde toplanmaya başla19’da
dılar.
Nakliyat-İş’ten:

DSF Genel Sekreteri
George Mavrikos,
yıllardır Parababalarına ve
Sarı Sendikacılığına karşı
sendikamız öncülüğünde
kararlıca direnen Uzel
Makina Direnişçilerini
ziyaret etti
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“Filistin Halkıyla Uluslararası
İşçi Sınıfı Dayanışması” etkinliği gerçekleştirdik

kıtada 133 ülkede 105 milyon
işçiyi temsil eden Dünya Sendikalar Federasyonu’nun (DSF) Genel
Sekreteri George Mavrikos, aylardır
yağmur, çamur, kar kış demeden sendikamız öncülüğünde direnişlerini
sürdüren Uzel Makina İşçilerini Direniş
Çadırının bulunduğu Uzel Traktör Fabrikası’nın önünde ziyaret etti. 19’da

Türkiye’nin orman varlığı, Orman
Genel Müdürlüğü verilerine göre tüm
Türkiye topraklarının % 29,4’ünü
oluşturuyor: 23.110.000 hektar. Bu
miktar, Türkiye’yi dünyada ormanlık alan sıralamasında 27’nci sıraya
taşıyor. Ormanlarımızın % 32’sini
yapraklı ormanlar (meşe, kayın, kızılağaç, kestane, gürgen gibi), % 48’ini
iğne yapraklı (ibreli) ormanlar (kı-

ediyorlar.
Oysa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası şöyle diyor:
“IV. Ormanlar ve orman köylüsü
“A- Ormanların korunması ve
geliştirilmesi
Madde 169 – Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları

zılçam, karaçam, sarıçam, köknar,
ladin, sedir gibi), % 20’sini ise ibreli ve yapraklı ormanlar oluşturuyor.
Türkiye’nin orman serveti, 1697,06
milyon metreküp olup, bu servet Türkiye’yi dünya sıralamasında 42’nciliğe taşıyor.
Bu servetin hemen hemen tümü
devlet ormanı niteliğindedir, yani
kamu varlığıdır.
Tabiî, diğer tüm kamu varlıklarında olduğu gibi vurguncu din bezirgânlarının iştahını kabartıyor bu orman varlığı. Ormanlarımızı da talan

koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım
ve hayvancılık yapılamaz. Bütün
ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti
devrolunamaz. Devlet ormanları
kanuna göre, Devletçe yönetilir ve
işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı
ile mülk edinilemez ve kamu yararı
dışında irtifak hakkına konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek
hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade
edilemez.
16’da

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF)
18’inci Genel Kurulu Roma’da yapıldı

19’da

18’de

Zafer,
Nakliyat-İş
öncülüğünde
direnen işçilerin
olacak!
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