HKP’den:

Partimiz; temel milli değerler aleyhine ve kamu zararına
faaliyet yürüten Ortaçağcı Vakıflar üzerinden
Halkımızın birikimlerini ABD’ye kaçıran
AKP’giller hakkında suç duyurusunda bulundu

HKP’den:

Çıkar Amaçlı Suç Örgütü AKP’giller’in Hukuk Büroları boş durmuyor:

3 günde 3 dava, toplamda 4 yıl 4 buçuk ay hapis cezası!
Bir “ceza” da Genel Başkan’ımızın Eşi Hacer Ankut (Efe)’ye!

A

A

şağıdan yukarıdan yolun sonu yaklaşıyor AKP’giller
ve avanesi için. Bundan sonraki yaşamlarını zevk-ü
sefa içerisinde geçirebilmek için kendilerine hizmet eden
vakıflar aracılığıyla yurtdışına kaçırabildikleri kadar parayı kaçırıyorlar. Mafyatik bir suç örgütü olan AKP’giller’in,
TCK’de yer alan neredeyse bütün suçları işlediler. Bundan
dolayı Çelik Bileziğin bileklerine geçmesini önlemek için
2’de
kaçmaktan başka şansları yok.

BD-AB Emperyalistlerinin ve Siyonist İsrail’in
devşirdiği, partileştirdiği, iktidara taşıdığı ve son 20

yıldır halkımızın başına bela ettiği çıkar amaçlı suç örgütü AKP’giller’in Yargıyı çökerttiğini, mahkemeleri kendi
hukuk bürolarına dönüştürdüğünü, bir operasyon silahı
olarak kullandığını ve AKP’giller Yargısının da FETÖ
Yargısından hiçbir farkının bulunmadığını defalarca dile
14’te
getirdik.
HKP’den:
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Tayyip’e “hakaret” davalarından aldığı ceza:
9 yıl 10 ay 24 gün
Derdest davalarda istenen ceza: 24 yıl
Halen açık soruşturmalar…
İşte Gerçek Muhalefet Partisi Lideri:
Nurullah Efe
Değerli Halkımız,
AB-D Emperyalistlerinin
bin
devletli,
site
devletçiklerinden
oluşan
bir dünya yaratma ve ona
hükmetme hayali dünyamızı
kan gölüne çevirmiş durumda.
Bu emellerini gerçekleştirmek
uğruna çoluk çocuk, kadın
erkek, genç yaşlı demeden
katlettiği milyonlarca insanın
kanı var ellerinde.
Kimi zaman doğrudan kendi
müdahale ediyor ABD, mutluluk
içinde
yaşayan
ülkelere.
Çoğu zaman da kendisinin
kuklası
olan
hükümetler
aracılığı ile gerçekleştiriyor bu
müdahaleleri. Gittiği her yer
kan, gözyaşı, zulüm deryasına
2’de
dönüyor.

15’te
HKP’den:

Partimiz,
Antiemperyalist Birinci
Kurtuluş Savaşı’mızın ilk
kıvılcımı olan 19 Mayıs’ı,
103’üncü yıldönümünde
coşkuyla kutladı

16’da
HKP’den:

Soma Katliamı’nı
unutmadık,
hesabını soracağız!

2’de

HKP’den:

Halkımıza “sürtük” diyen Tayyip Erdoğan’a karşı
Türkiye’nin dört bir yanında suç duyurusunda bulunduk!
Halkın Kurtuluş Partililer, Şanlı Gezi İsyanı’mıza
katılanlara “sürtük, çürük” gibi
galiz hakaretlerde bulunan RTE hakkında
Türkiye’nin dört bir tarafında suç duyurusunda bulundu!

Soygun mekanizmasını
anlamak için
Vakıf’a Vâkıf
olmak gerek
Mustafa Şahbaz
4’te

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

Tayyipgiller,
NATO-ABD-PKK-Suriye
ve Gerçekler…
Onursuzluğun böylesi…
6’da

M. Gürdal Çıngı

M

eclis grup toplantısında Şanlı
Gezi Halk İsyanı’mıza katılan
başta kadınlarımız olmak üzere emekçi
halkımıza küfürler yağdırarak hakaret
eden AKP’giller’in Reisi Tayyip Erdoğan hakkında Türkiye’nin dört bir
yanında suç duyurusunda bulunduk,
basın açıklamalarıyla Kaçak Saraylı
Reis’in ağzının payını verdik.
2 Haziran 2022 günü saat 11.00’de
İzmir Adliyesinde bir araya gelen yoldaşlarımızla hazırladığımız dilekçelerimizi Savcılığa vermeye çıktığımızda,
görevliler topu birbirine attı, dilekçelerimizi almak istemediler. Birkaç
yer gezdikten sonra nihayet Tayyip
Erdoğan hakkında şikayetimizi içeren
suç duyurumuzu işleme koydular. Ardından İzmir Adliye binası girişinde
Partimiz Kadın ve Çocuk Komitesinden Prof. Dr. Özler Çakır Yoldaş bir
14’te
açıklama yaptı.

TBB yönetimi;
27 Mayıs’a saldırarak
Mandacıların ağzıyla
konuşuyor
8’de

Av. Tacettin Çolak

Başyazı

Kadınlarımıza, kızlarımıza, gençlerimize
ettiğin hiçbir küfür yanına kalmayacak!
Çelik bir kalemle belleğine yaz bunu!

15 milyon Gezi Eylemcisine ve onları
destekleyen Halkımızın yüzde 70’ine
utanmazca, arlanmazca, sıkılmazca ağıza alınmayacak nitelikte
“sürtük”, “çürük” gibi iğrenç küfürler
eden, Kaçak
Saray’da mukim Tayyip
nam Hafız!
77 yıllık hayatımda bugüne dek bir
tek kadını incitecek herhangi bir söz ve davranışta
bulunmamış olan ben, Kuvayimilliye
Gazisi Bozkırlı Mustafa Efe’nin torunu
ve onun yiğit oğlu Yakup Ağa’nın oğlu
olarak seni düelloya davet ediyorum!

Kamu Sağlık Hizmetleri
Çöküyor…
8’de

Prof. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu

Silah seçimini sen yap...
Karadenizli ustalarımızın maharetli ellerinden çıkan Atmaca 53 14’lü de olur,
MKE Kırıkkale yapımı
tabanca
da
olur.
Yok, bıçak
olsun, dersen;
Sürmeneli
ustaların el
yapımı ya da
Lazoğlu adlı
ustaların jilet
gibi sakal kazıyan keskinliğe sahip bıçakları da olur.
Yok, yumruklarımızla hesaplaşalım,
dersen o da bize uyar...
Seçim sana ait...
10’da

Sefalet Solunun
göçmenlik hülyaları:
Enternasyonalizm mi
Ümmetçilik mi?
9’da

Yazmayı öğretelim
çocuklarımıza... (II)
17’de Prof. Dr. Özler Çakır
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HKP’den:

Tayyip’e “hakaret” davalarından aldığı ceza:
9 yıl 10 ay 24 gün
Derdest davalarda istenen ceza: 24 yıl
Halen açık soruşturmalar…
İşte Gerçek Muhalefet Partisi Lideri: Nurullah Efe

Baştarafı sayfa 1’de
İşte bu projelerden Ortadoğu’dakinin
adı Büyük Ortadoğu Projesi (BOP).
Hedeflerinden biri de ülkemizi en az üç
parçaya bölmek. Suriye de var listede.
Ancak Suriye sert kaya. Halkı ile bir
olmuş Esad’ın ülkesinde doğrudan
müdahalesi başarıya ulaşamadı.
Ne yaptı AB-D Emperyalistleri?
Çekti askerini Suriye’den. Kendi
vatandaşlarının can kaybı ülkesinde
tepkiyle karşılaşınca ve bir zafer elde
edemeyince taşeron iktidarları kullanma
yoluna evrildi. “Ben askeri mühimmatı
sağlarım, askerimi göndermem,
nasılsa benim iktidara taşıdığım,
bir sürü adı ‘başkan’, ‘emir’,
‘şeyh’, ‘kral’ olan var yakınında
yöresinde. Onların askeri gücünü
kullanırım”, dedi.
Nitekim
Türk
Askeri,
Memetçiği AB-D’nin bu hayalini
gerçekleştirmek için cepheye
sürüldü, AB-D Emperyalistleri ve
Siyonist İsrail’in iktidara taşıdığı
AKP’giller ve Reisi tarafından.
Bu da yetmedi AB-D’ye. ÖSO gibi, İŞİD
gibi, El Kaide, El Nusra gibi Ortaçağcı
vahşi örgütler sahaya sürüldü. Onlara
silah sağlamak üzere MİT TIR’larının
ilaç sandıkları altında Suriye’nin toprak
bütünlüğüne aykırı şekilde silah taşıdığı
iddia edildi.
Basına yansıyan bu haberler üzerine
Halkın Kurtuluş Partisi ne yaptı?
Bir ülkenin toprak bütünlüğüne aykırı
şekilde iç hukuk ve uluslararası hukuka
aykırı hareket edildiği gerekçesiyle
sorumlular olan AKPgiller’in Reisi,
onun İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı,
MİT Müsteşarı hakkında derhal suç
duyurusunda bulundu.
Savcılık
Kovuşturmaya
Yer
Olmadığına dair karar verdi.
HKP itiraz etti. Reddedildi.
HKP
Anayasa
Mahkemesine
başvurdu. Reddedildi.
Ve geriye tek seçenek kaldı hukuki
açıdan:
Savaş Suçu işledikleri gerekçesiyle

sözkonusu kişileri Uluslararası Ceza
Mahkemesine şikâyet etmek.
Halkın Kurtuluş Partisi Genel
Başkanı, bu ülkenin en vatansever,
en Halksever partisi, Gerçek Ve Tek
Muhalefet Partisi Lideri Nurullah (Ankut)
Efe; Tayyip Erdoğan, Efkan Ala, Ahmet
Davudoğlu, Hakan Fidan’ı Birleşmiş
Milletler Şartı madde 2 fıkra 4’e;
Terörizmin Finansmanının Önlenmesine
Dair Uluslararası Sözleşmeye aykırı
hareket etmeleri nedeniyle Uluslararası
Ceza Mahkemesine Savaş Suçu
işledikleri iddiasını taşıdı. Bu başvuru

incelemeye değer görüldü. Halen açık
durumda.
Ancak ülkemizde ne oldu?
Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu,
Efkan Ala ve Hakan Fidan Halkın
Kurtuluş Partisi Genel Başkanı hakkında
Uluslararası Ceza Mahkemesine şikâyet
etmek yolu ile dilekçe vererek bizlere,
kamu görevlisine hakaret ettin, bizi
küçük düşürdün diyerek Savcılığa
şikâyette bulundu. Cumhuriyetin Savcısı
olmayan, AKP’nin savcısı olan Savcılık,
MİT TIR’larının nereye, niçin gittiğini
sorgulamadı ama bu yasal başvuru
yolunu niye kullandınız, neden dilekçe
verdiniz, diyerek şikâyeti değerlendirdi.
Genel Başkan’ımız hakkında soruşturma
başlattı.
Ve yargılayacağını sandı Genel
Başkan’ımızı. Fena halde yanıldı.
Yargılanan, oldular. Nurullah (Ankut)
Efe tüm delilleri ile onları kendi
mahkemelerinde mahkûm etti Tarih
önünde. Bunun bedeli olarak 1 yıl 2

HKP’den:

Partimiz; temel milli değerler aleyhine ve
kamu zararına faaliyet yürüten Ortaçağcı Vakıflar
üzerinden Halkımızın birikimlerini ABD’ye kaçıran
AKP’giller hakkında suç duyurusunda bulundu

Baştarafı sayfa 1’de

Ataları Vahdettin’ler, Damat Ferit’ler
gibi bunlar da topuklayacaklar.
İşte Tecavüzcü Ensar Vakfı, Kamu
Malı yiye yiye şişen TÜRGEV, TURKEN gibi vakıflar aracılığıyla milyar
dolarların, AKP’giller’in sahibi, yaratıcısı, kullanıcısı ABD’ye kaçırıldığının belgeleri ortaya saçılmış durumda.
Partimiz bir kez daha kamu malı
aşırıcılarını, yiyicilerini Yargıya taşıdı. Bu ülkenin kaynaklarını yurtdışına
kaçıranlar hakkında suç duyurusunda
bulundu.
Suç duyurusu sonrası Partimizin
Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin
Çolak Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:
***
Değerli Halkımız;
Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip
Erdoğan’ın çocukları eliyle kurulan
vakıfların yurt dışına para transferleriyle ilgili önemli belgeler ve bilgiler
paylaştı. Bu gerçekten önemli bir çaba,
fakat eksik bir girişim oldu. Çünkü ortada ciddi anlamda gerek Türk Ceza
Kanunu bakımından gerekse Vergi
Usul Kanunu bakımından onlarca suç

bulunmaktadır.
Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak
zaten geçmişten bu yana bu vakıfların
TÜRGEV’in, Ensar’ın ve başka benzer vakıfların özellikle kamu malını
aşırmada ve vurgunda nasıl araç olarak
kullanıldıklarına dair teşhirlerimizi ve
suç duyurularımızı yapmıştık.

Bu son bilgilerle artık Türkiye’de
topladıkları paraları yurtdışına yani
Amerika’ya hatta o Amerika’da da
yine TÜRGEV ve Ensar’ın birlikte
kurduğu TURKEN isimli vakfa transfer edildiği kanıtlanmış oldu. Dolayısıyla bu yapılan işlem “Zimmet”,
“İrtikâp”, “Görevi Kötüye Kullanma”,
“Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi”, “Güveni Kötüye Kullanma”,
“Nüfuz Ticareti”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”,

ay 22 gün hapis cezası verdiler Genel
Başkan’ımıza.
Dosya üst mahkemeye taşındı.
Eksiklikler var, dendi. Bozuldu.
Eksiklikler tamamlandı. Yeniden üst
mahkemeye taşındı.
Tayyip Erdoğan yönünden dosya
ayrıldı, Efkan Ala ve Hakan Fidan
açısından ise hâlâ Yargıtayda. Ancak
ayrılan dosyada yeniden Genel
Başkan’ımızın beyanlarının alınması
gerekiyor. Fakat dosya Yargıtay’dan
dönmediği için bekleniyor.
İşte o duruşmalardan sonuncusu
26 Mayıs 2022’de bir kez daha
görüldü Ankara 5’inci Asliye Ceza
Mahkemesinde.
Diğer
dosyanın
dönüşünün beklenmesi için 26 Ekim
2022 tarihine ertelendi duruşma. 26 Ekim
2022’de Nurullah (Ankut) Efe, tarihî bir
yargılama daha gerçekleştirecek.
Sadece MİT TIR’ları Davası mı var
yargılandığı Genel Başkan’ımızın?
Hayır.
Daha
onlarca
dosyası,
soruşturması var. Ve her geçen gün
yenileri ekleniyor…
Şu ana kadar sadece “Tayyip
Erdoğan’a hakaret”ten açılmış
ceza davalarında hakkında verilen
hapis cezası 9 yıl, 10 ay, 4 gün.
Yine “Tayyip Erdoğan’a
hakaret”ten devam eden 6 davada
Genel Başkan’ımız hakkında 24
yıla kadar hapis cezası isteniyor.
4 tane de soruşturma dosyası var
ve bunlar da iddianame düzenlenerek
davaya dönüşecek büyük olasılıkla.
Ama ne diyor Gerçek İnsan, Gerçek
Devrimci Nurullah (Ankut) Efe?
“Ya o diplomasız bu mahkemelere
gelecek, Çelik Bilezikle tanışacak; ya
da ben ömrümü Silivri zindanlarında
tamamlayacağım!”
Yılmıyor,
cepheden
savaşıyor,
Gerçek Muhalefet nasıl yapılırın dersini
veriyor.
Bir sonraki duruşması da 10
Haziran 2022 günü İstanbul Anadolu
12’nci Asliye Ceza Mahkemesinde saat
10.00’da.
Tarihî bir duruşmaya, yargılamaya,
Cesaret Vatanı nasıldır, görmeye tüm
halkımızı davet ediyoruz.
27 Mayıs 2022
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“Denetim Görevinin İhmali”, “Temel
Millî Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama” ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu’nun 359. Maddesindeki “Kaçakçılık” suçlarını oluşturan fiillerdir.
Bu fiillerin şüphelileri; Recep
Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, Esra
Albayrak, Halil Mutlu, Ömer Faruk
Albayrak, Haluk Gani, Hazine ve Maliye Bakanları, Mali Suçları Araştırma
Kurulu (MASAK) Başkanı ve Üyeleri,
Ensar Vakfı Başkan ve Üyeleri, TÜRGEV Başkan ve Üyeleri, TURKEN
Vakfı’nın Başkan ve Üyeleri olmak
üzere Savcılıkların soruşturma aşamasında tayin edecekleri diğer şüpheliler
hakkında Halkın Kurtuluş Partisi olarak bugün itibariyle suç duyurusunda
bulunulmuştur.
Halkın Kurtuluş Partisi bu ülkeyi
seven, sayan ülkenin kamu kaynaklarının yurtdışına kaçırılmasına karşı
mücadele eden bir partidir. Aslında
Osmanlı da vakıflar eliyle soyuluyordu. Günümüz Türkiye’sinde de çıkar
amaçlı suç örgütüne dönüşmüş olan
AKP İktidarının vakıflar eliyle ülkemizin kaynaklarını, ülkemizin birikimlerini kendi dünyalıklarını yapmak
üzere yurtdışına kaçırdığı görülüyor.
Ve bunun bir suç olduğunun bilinciyle
peşine düşmüş durumdayız. Bu mücadelemiz sonuna kadar sürecektir.
26 Mayıs 2022

HKP’den:

Soma Katliamı’nı unutmadık,
hesabını soracağız!

Soma Katliamı’na, bu taammüden
cinayete sebep olanlar, Parababalarının
Sömürü ve Soygun Düzeni, onun bekçiliğini yapan çıkar amaçlı suç örgütü
AKP’giller ve Sarı Sendikacılıktır.
13 Mayıs 2014’te zalim Parababaları düzeni, doymak bilmeyen bir kâr
hırsı uğruna 301 Maden İşçisini Soma’da acımasızca katletmiştir. Soma
Katliamı, Parababalarının ve onların
yıkılası düzeninin bekçisi AKP’giller’in iktidarı döneminde, işçi kanıyla
yazdıkları korkunç bir iş cinayeti olarak İşçi Sınıfımızın Tarihinde kayda
geçti. Nice ocaklar söndü, insanlığın
yüreği dağlandı ama sömürü düzeninin
iktidardaki temsilcilerinin kılları bile
kıpırdamadı. Cinayetin yaşandığı gün
AKP’giller’in Reisi Tayyip Erdoğan,

tüm vicdansızlığıyla “Ölüm bu işin
fıtratında var”, diye açıklama yaparak
Soma’nın hükmünü vermişti bile.
Partimiz, bu katliamın ilk anından
itibaren İşçi Sınıfımıza ve acılı ailelerine sahip çıkmak için Soma’ya gitmiş,
olay yerinde inceleme ve görüşmeler
yapmış, Soma Davası’nın her aşamasında tüm duruşma ve eylemlerde kesintisiz yer almıştır.
“Adalet nerede, söyleyin! Yeter!
Dayanamıyoruz!”
Bu sözleri, yaklaşık 7 seneyi geçen
dava devam ederken, oğlunu madende
kaybeden işçi annesi, mahkemeye bile
gelmeyen, getirilmeyen sorumlular
için söylemişti. Ve şöyle devam etmişti
yüreğinden acıyla süzülen sözlerine:
“Oğlum 27 yaşındaydı. İşten gelip yemek yemeden uyuyordu. Yanıyor madenin her tarafı diyordu.
Bunlar neden ekrandan bakıyor, neden burada değiller?”
Bildiğimiz üzere, AKP’giller’in
hukuk bürolarına dönüştürülen sözde

Kahrolsun İşçileri Katleden Parababaları Düzeni!
Soma’nın Hesabını Soracağız!
13 Mayıs 2022
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HKP’den:

Mülkibar Teyze’mizi Sonsuzluğa Uğurladık

Sahip olduğu sonsuz insan
sevgisi, hep gülen yüzüyle
kapısı bizlere ve tüm insanlara her daim açık olan,
adına yaraşan inceliğini
kişiliğinde barındıran Mülkibar Teyze’mizi kaybettik.
Üyemiz Ali İhsan Açıl’ın
Eşi, Öznur Yoldaş’ımızın
annesi, Buse Yoldaşımız’ın

anneannesi, Parti üyemiz
Mülkibar Açıl’ı saygıyla
anıyor, gönül verdiği İnsanlığın Kurtuluş Mücadelesini zafere ulaştıracağımıza söz veriyoruz.
29.05.2022

HKP
Genel Merkezi

Selam Olsun Bizden Önce Geçene!
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

HKP Genel Merkezi

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

yargı mekanizmasında gerçekleşen duruşmalar sonucunda, bu katliamın baş
sorumluları adeta ödül gibi cezalara
çarptırılmıştır. Madenciyi tekmeleyen
Yusuf Yerkel Almanya’ya Ticari Ataşe
olarak atanıp ödüllendirilmiştir.
Soma’daki, Ermenek’teki, Şirvan’daki ve diğer bölgelerdeki bütün
işçi katliamlarının asıl sorumluları
AB-D Emperyalistleri ve onların yerli uşakları AKP’giller’dir. Dönemin
Başbakanından bakanlarına, müsteşarlarına, genel müdürlerine, müdürlerine
kadar tüm aktörler bu katliama ortaktır.
Soma Holding patronu, yöneticileri ve
üretim zorlaması yoluyla işçilere zulmeden mühendisleridir bu katliamın
diğer failleridir.
CIA ideolojisi ve ajan uzmanları
eliyle kurulan, sözde sendikacılarına
yine CIA tarafından
yıllarca
eğitim verilen ve
finansman sağlanan, İşçi Sınıfımızın içine Parababaları tarafından
ajan olarak sokularak İşçi Sınıfımızın başına bela
edilen sarı, gangster, sahte işçi
konfederasyonu
Türk-İş de katliamın faillerindendir. Mecliste göstermelik muhalefet
yapan halk düşmanı, işbirlikçi, Amerikancı partiler de bu suçun ortağıdır.
İşçi Sınıfının Partisi HKP var olduğu sürece bu ve benzer katliamları asla
unutturulmayacaktır. Başta İşçi Sınıfımız olmak üzere, emekçi halkımız, aydın gençliğimiz, yoksul köylümüz ve
tüm ezilen, sömürülen halk kesimlerimiz Partimiz HKP etrafında örgütlenecek ve bu kokuşmuş düzene mutlaka
son verecektir. Eninde sonunda Demokratik Halk İktidarını kuracağız ve
tüm iş cinayetlerinin hesabını mutlaka
soracağız! Çünkü Halkın İktidarında
İşçi Sınıfına, halka yönelik işlenmiş
suçlarda zaman aşımı yoktur!
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Sosyalist İnancını ve Kıvılcımlı’ya olan Saygısını toprağa taşıyan
müzikolog ve yazar Ahmet Say mücadelemizde yaşayacak

A

hmet Say; Sosyalizm düşüncesinden bir an olsun sapmadı, doğru
bildiklerini söylemekten hiç geri durmadı ve 86 yıl süren bu dünyadaki
serüvenini insan olarak tamamladı.
İyi bir aydın oldu. Aydın onurunu, namusunu paraya pula makama mevkie
satmadı.
İşte bu nedenledir ki Sosyalist
İnancını son nefesine kadar hiç yitirmeyen, Sosyalist Sanatçı kimliğini hep
koruyan, kendi alanında ciltler dolusu
kitap üreten, kendi deyimiyle bu ülkeye iki bin beş yüz yılda bir gelir dediği
Hikmet Kıvılcımlı Usta’ya saygısını ve
sevgisini son nefesine kadar koruyan
Ahmet Say’ın kaybı, sadece bedencedir. Böyle aydınların, böyle insanların
unutulmasına insanlık izin vermez.
Ahmet Say gibi yürekli aydınlar Halkların “İnsanlığın tek bir Sosyalist Aile”
olma mücadelesinde hep yaşarlar.
Öylesine karanlık günlerden geçiyor ki ülkemiz, AB-D Emperyalistleri
tarafından iktidara taşınan AKP’giller’in ve Yeni Sevr demek olan BOP’a
eşbaşkan yapılan Reislerinin sofrasında yer kapmak için yalakalıkta sınır
tanımayan, onursuz, gurursuz, kemiksiz, aydın bozuntuları, kendilerine “sanatçı” yaftası yapıştıran şaklaban “sanatçılar”, bilimsel anlamda hiçbir şey
üretmeyen ama intihal üreten “bilim
insanları” ortalığı kaplamış durumda.
Bu insanımsıların yaydığı leş kokuları
nefeslerimizi tıkıyor.
İşte böylesine aydın, sanatçı, insan
erozyonunun yaşandığı karanlık günlerde Ahmet Say gibi inancını, kararlılığını, tutarlılığını yitirmemiş Gerçek
İnsanların, aydınların varlığı umuttur.
Ahmet Say gibi aydınların yaşamı,
ürettikleri, mücadeleleri Halkımız için
bir nefestir. Ahmet say gibi insanlara
eğlence gibi gelir hapishanelerde yatılan bir buçuk yıl.
Ne demişti Ahmet Say Usta’mız
için?
“Yurt dışına kaçan kanser hastası Hikmet Kıvılcımlı, bir süre sonra
öldü. Ama şerefiyle öldü.
Politik “idam” cezasını veren
TKP’li bayların ise adını bile hatırlayan yok şimdi...”

Biz de Halkın Kurtuluş Partisi olarak diyoruz ki:
“Sosyalist İnancını ve Kıvılcımlı’ya olan Saygısını toprağa taşıyan
Müzikolog ve yazar Ahmet Say şerefiyle öldü. Ama o, insanlığın kurtuluş davasında hep yaşayacak.
Ama aydın, sanatçı namusunu,
onurunu, gururunu satanlar sadece
nefes alıp veren, yaşayan ölülerdir.
Onların adı hatırlanmayacak veya
sadece Tarihin çöplüğünde bulunabileceklerdir.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak Halkımıza ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
Ant olsun; Ahmet Say’ı İkinci Kurtuluş Savaşı’mızda yaşatacağız.
13 Mayıs 2022

HKP Genel Merkezi

Hikmet Kıvılcımlı
***
Bedence kaybettiğimiz Ahmet
Say’ı bir kez de “Ağaçlar Çiçekteydi”
isimli kitabında yer alan ve Usta’mız
Hikmet Kıvılcımlı’yı konu edindiği
bölümü yayımlayarak anıyoruz.
***

Ahmet Say’ın kaleminden
Hikmet Kıvılcımlı Usta…
Dr. Hikmet Kıvılcımlı
Her yönüyle müthiş bir militan
olan “Doktor”u düşündükçe, “Onun
gibi bir insan bu ülkeye bin yılda bir

gelir” derdim içimden; sonra düzeltirdim: “Hayır, iki bin beş yüz yılda bir!”
Çünkü Dr. Hikmet, hem toplum düzenimiz üzerine yaptığı özgün çözümleme ve saptamaları, hem de çevresindekileri yetiştirmesi yönüyle bir antik
çağ düşünürü gibiydi.
Belki de daha çok, 13’üncü yüzyılın yarı Şaman yarı Müslüman Babai
isyancısı Baba İlyas ve Baba İshak’a,
ya da 16’ncı yüzyılın paşalara maşalara meydan okuyan mangal yürekli aşıkı Pir Sultan Abdal’a benzerdi.
Yakından tanıyanlar iyi bilir: Olağanüstü üstün vasıflarının yanı sıra,
olağanüstü alçakgönüllüydü. Pythagoras gibi çok yönlü yaratıcı zekâya
sahip, Hâce Bektaş gibi derinlikli ve
örgütçü, Marx gibi felsefeyi çaresiz bırakmayan, Köroğlu gibi yürekli ve deli
dolu, Dadaloğlu gibi gürleyen bir Anadolu yiğidi olmasına karşın, hiç öyle

Ahmet Say
değilmiş gibi davranırdı. Yirmi iki yıl
zindanda yatmış olmasını, uyumak, su
içmek, çiş etmek gibi olağandan sayardı. En karanlık, en korkulu günlerde
bile sızlanacak adam değildi. İşkenceyse işkence! Zindansa zindan!
Zindanda da durmadan çalışmış,
kitaplar dolusu yazmış, tarih anlayışına soluk katmıştı.
*
1960 yılının başlarında Doktor
Hikmet’ in muayenehanesi, Cağaloğlu
Meydanı’nda, Kapalıçarşı’ya uzanan
yolun sağdaki hemen ilk binası olan üç
katlı eski bir taş evin girişindeydi.

HKP’den:

B

Ey sevgi ve saygıdeğer halkımız,
Kaçak Saray’dakiler her gece manda yoğurdu,
Medine hurması ve kestane balı yiyerek uyurken,
peki ya sen, ekmeğinden, aşından
kaç porsiyon küçültmek zorunda kaldın?

iz hep diyoruz ki AKP’giller işsizlik, pahalılık, zam, zulüm demektir.
Yalan mı?
AKP’giller’in isteğine göre rakam
bulma ofisine dönüşen TÜİK’e göre
Genel İşsizlik Oranı %11,2, Geniş
Tanımlı İşsizlik Oranı %22,3. Ama
biz yaşamımızdan biliyoruz ki, çalışabilecek yaştaki nüfusu düşündüğümüzde gerçek işsizlik oranı yüzde
50’lere varıyor.
Peki ya pahalılık, zamlar?..
Enflasyon
Araştırma
Grubu
(ENAG) Mayıs ayı yıllık enflasyon
oranını yüzde 160,76 olarak açıkladı.
Yani geçen yıl bu zamanlar aldığımız
her şey yüzde 160,76 oranında zamlandı. Ucuz et satış mağazaları olarak
bilinen ve halkımızla alay edercesine,
“uzun kuyruklar oluşuyordu” diye
AKP’giller tarafından ürünlerine zam
yapılan Et ve Süt Kurumunda bile kıymanın kilosu 110 TL, kuzu pirzola 180
TL. Etin tadını unuttuk.
Sadece ete mi geliyor zam?
Çocuk bezinden süt ürünlerine,
simide, çaya, kurtarıcımız makarnaya
bile fahiş zamlar geldi. İğneden ipliğe
her şey, her gün zamlanıyor.
Hayat pahalılığından ve işsizlikten
en çok çocuklar ve kadınlar etkileniyor. Çocuklarımız beslenemiyor, geli-

şim ve zekâ gerilikleri ortaya çıkıyor.
Emekçi kadınlarımız çocuklarına ne
yedireceğini, sofraya ne koyacağını
bilemiyor. Ekonomik sebepler aile içi
geçimsizliğin ve kadına şiddet olaylarının artmasına neden oluyor.
AKP’giller zulmüne gün geçmiyor
ki yeni bir örnek eklenmesin. Daha
birkaç gün önce AKP’giller’in Reisi, ülkemiz tarihinin en büyük, meşru
ve barışçıl eylemi Gezi Direnişi’mize
katılanlara, “eşkıya, terörist, çürük
ve sürtük” diyerek hakaret etti. Bu
hakaret ve öfke dolu sözlerine karşı
HKP’liler olarak Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda
bulunduk.
AKP’giller en ufak bir demokratik
tepkiye dahi tahammül edemiyorlar.
Halk düşmanı karanlık yüzleri her gün
tekrar tekrar ortaya çıkıyor.
Yani uzun sözün kısası, ABD ve
AB Emperyalistlerinin iktidara taşıdığı,
onlara hizmette, halka zulümde sınır tanımayan AKP’giller, her geçen gün halkımızın yaşamını biraz daha cehenneme çeviriyor. Benzine, motorine gelen
zamlar günlük periyotlara bindirildi.
İşçimiz, kamu emekçimiz, esnafımız,
emekçi halkımız elektriğe, doğalgaza
gelen zamlardan bunalmış durumda.
Daha birkaç gün önce elektrikte

mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine yüzde 25 zam yapıldı.
Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatına yüzde 30, elektrik üretimi
için kullanılan doğalgazın birim fiyatına yüzde 16, elektrik üretimi dışında

kullanılan doğalgazın birim fiyatına da
yüzde 10 zam geldi. Dünyada 172 ülke
enflasyonları arasında AKP’giller
Türkiye’si birinci sırada.
Peki, ya fahiş oranlardaki enflasyon altında ezilen halkımızın geliri ne
durumda?
2022 yılı için belirlenen Asgari

Mandela adının geçmediği henüz o
yıllarda, düşünce suçlusu olarak dünyada en uzun süre hapis yatanlar listesinin başında olan Dr. Hikmet’le tanışmak, görüşlerini dinlemek için onun
muayenehanesine gittim.
Bembeyaz olmuş gür saçlarıyla bu
uzun boylu, sırım gibi, dimdik duran
insanla karşılaştığım anda etkilendim.
Yüzünden özgüven ve kararlılık akıyordu. Benimle hoşgörülü bir tavırla
ve kısık bir sesle konuşuyordu. Dost
ya da düşman olabileceğim konusunda
umursamazdı. Bunu hissettikçe rahatlıyordum. Zaten o sormadan ben kimliğimi beş on cümlede özetlemiştim.
Bunun üzerine o, konuşmasının arasına teoriyle ilgili birkaç soru serpiştirdi.
Ateş gibi cevaplayınca gülümsedi.
Ona duyduğum derin saygıyla
1967 yılında yayımlamaya başladığımız haftalık “Türk Solu” dergisine sürekli yazmasını istemek üzere, ona bu
kez Vahap Erdoğdu’yla birlikte gittik.
Türk Solu’nda doktorun 120 dolayında
yazısını yayımladığımızı tahmin ediyorum.
Bir kez de Ankara’ya geleceğini
birkaç gün önceden bildirmişti. Mihri
Belli ve birkaç arkadaşımızla bu randevuya gittik. Türk Solu hareketinin
stratejisi üzerinde mutabakatımızı pekiştirdik. O akşam Kıvılcımlı ve arkadaşlarından ayrılırken doktor sırtıma
dostça iki kez vurdu, gülümseyerek
şöyle dedi: “İyi bir aydınsın, kaldıramayacağın yükün altına sakın girme!
Yoksa seni hepten kaybederiz!”
Dr. Kıvılcımlı’nın bu öğüdüne hep
uydum. Beceremeyeceğim işlere girmedim. Üstesinden gelebileceğim işlerde ise gözümü kırpmadım. Kısa sürelerle değişik hapishanelerde yattığım
bir buçuk yıl, bana eğlence gibi geldi.
Davaların hepsinde aklandıktan sonra,
boşuna yatırılmış olmam dolayısıyla
tazminat davası açmaya tenezzül etmedim. Vicdanımdan yükselen sese göre,
“Yargıçlar aklımdan geçenleri okuyabilse, müebbede mahkûm olurdum”
düşüncesindeydim.
Yaşam boyunca sıkı çalıştım, ciltler dolusu kitap yazdım. Giriştiğim her
işin en iyisini yapmak istedim. Kendimle barışığım. 76 yaşındayım, kafam dinç, dilediğim gibi yaşıyor, yani
okuyup yazabiliyorum...
*
Dr. Hikmet Kıvılcımlı, “Günlük

Anılar” adlı son kitabında şöyle yazar:
“Trajedim, gittikçe sona yaklaştığımı bağırıyor. Bir yıldır kanıyorum.
13 sondalı, bıçaklı müdahale geçirdim.
Bunlardan, 4’ü narkoz altında, 9’u
uyutulmadan tam işkence olarak geçti.
“(…) 1921’den 1971’e dek Türkiye’de hiç aralıksız Marksist- Leninist olarak teorik ve pratik savaş
verdim. 50 yıldır Türkiye burjuvazisi
beni ‘Azılı komünist’ diye boyuna kovuşturup mahkum etti. 40 yıla yakın
mahkûmiyet hükmünü ‘Komünistlik’
suçundan giydim. 22 yıl cezaevlerinde
‘Komünist’ diye yattım.
“1971 Haziranı Sofya’da -bana değil, yanımdakilere- benim Türkiye Komünist Partisi’nden atıldığım söylendi.
“O güne dek, ‘Parti’ adına hiç kimse bana özel yaşantım veya ideolojim
açısından en ufak bir eleştiride yahut
bildirimde bulunmadı. Düşünce ve
davranışlarıma ‘saygı’ gösterildi.
“O nedenle Sofya ve Berlin’den
Moskova emriyle kovuldum.
“( ... ) 50 yıllık pratikte, hiçbir polis
işkencesi, ağzımdan ne bir örgütü, ne
bir kişiyi suçlayacak tek söz alamadı.
( ... ) 50 yıldır sık sık çağrıldığım Türkiye dışına, 50 dakika dinlenmek için
olsun gidemeyecek kertede ‘içerideki’
yükümlerimi bir an bırakamadığımı,
sosyalist ahlâkını sıfıra düşürmemiş
hiç kimse inkar edemez. Tartışılamaz
gerçek bu iken, 50 yıl sonra kanser illetimin Türkiye’de tedavi olanağı bulunmadığı için, kavga arkadaşlarımın
ısrarı ile ve kendi kanunlarını çiğneyen
militarist-faşist mahkeme, en haksız
yere idam cezasını peşime düşürdüğü gün, dışarıya kaçar kaçmaz önüme
sosyalist ülkelerde çıkarılan bu politik
‘idam’ cezası, hangi vicdanın ve iz’anın ürünü olabilir?” (Dr. Hikmet Kıvılcımlı, “Günlük Anılar”, Bütün Eserleri: 16, Sosyal İnsan Yayınları, İstanbul,
2009)1.
Yurt dışına kaçan kanser hastası
Hikmet Kıvılcımlı, bir süre sonra öldü.
Ama şerefiyle öldü.
Politik “idam” cezasını veren
TKP’li bayların ise adını bile hatırlayan yok şimdi...

Ücret 4 bin 250 lira. Birleşik Kamu-İş
tarafından yapılan çalışmalara göre,
Mayıs ayı için Açlık Sınırı 6 bin 465
lira, Yoksulluk Sınırı 19 bin 306 lira.
Dünyanın en çok et tüketen ülkeleri olan ABD ve Avustralya ortalama
olarak yılda 100 kiloyu aşkın et tüketiyor. Bizler Türkiye’de yılda 35
kilo et tüketerek besleniyoruz. İşçi Sınıfımız ve Emekçi halkımız tahıl ağırlıklı besleniyor. Yani aslında vücudun
ihtiyacı olan besinlerin tüketilmesi bakımından halkımız ne yazık ki açtır.
İşçi Sınıfımızın, emekçi halkımızın ve çocuklarımızın gerçek anlamda
beslenebilmesi için hayvansal yiyeceklerle bitkisel yiyecekler arasında
insanın fizyolojik ihtiyaçlarının gerektirdiği bir
denge kurmak, tahıl tüketimini kısıtlayarak et, süt,
yumurta ve balık gibi
hayvansal yiyeceklerin
üretimini artırmak, fiyatlarını
ucuzlatmak
lazımdır.
Bir zamanlar, tarımda
kendi kendine yetebilen 7
ülkeden biri olan Türkiye,
AKP’giller ile birlikte bu
niteliğini de kaybetti. Artık buğdayından mercimeğine, arpasına; mısırından samanına kadar bütün
tarım ürünlerini ithal ediyor. Tarım
bitirildi, hayvancılık bitirildi, olmayan
sanayi çökertildi.
Halkımız doymuyor, pahalılık cehenneminde inliyor, yaşamları zindan
ediliyor. Emekçi halkımızın bütün birikimleri ise, başta AKP’giller’in efendileri AB-D Emperyalistleri olmak

üzere, yerli-yabancı Parababalarına,
yandaş Beşli Çeteye, AKP’giller ve
Reisinin avanesine peşkeş çekiliyor.
Emekçi halkımızın sofrasındaki ekmeği ve aşı çalınıyor. Çocuklarımızın
sağlığı ve geleceği çalınıyor. Onlardan
çalınan ne varsa, bir avuç vurguncu,
soyguncu, hırsız, kamu malı yağmalayıcısının kasalarına aktarılıyor.
Acılar içinde kıvranan sevgili
halkımız,
AKP’giller’in tüm bu saldırılarına karşı mücadele etmekten başka
çaremiz yoktur.
Sana biz Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)’den başka dost da yoktur.
Meclisteki Amerikancı sözde muhalif
partilerden de medet umma. Onlar seni
yarı yolda bırakır, satar geçer, bugüne
kadar olduğu gibi.
Bunun için, sevgili halkımız, Halkın İktidarını kuracak, bütün felaketleri ortadan kaldıracak HKP’de örgütlenmek, birlikte mücadele etmek gerek.
Çok derdin tek ilacı, HKP ile birlikte mücadele ederek bu halk düşmanı
AKP İktidarından kurtulmaktır. Yoksa
işsizlik de, pahalılık da, zamlar da, zulümler de sona ermeyecektir.
Gelin artık bu vurgun ve soygun
düzenine bir son verelim. Çektiğimiz
dertler, acılar son bulsun, yetmez mi?
UMUT bizde, UMUT sizde…
Davamız Halkımızın, Vatanımızın Kurtuluş Davasıdır.

(Ahmet Say, Ağaçlar Çiçekteydi,
Evrensel Yayınları, 2011, s. 291-294)

1
Hikmet Kıvılcımlı, Kim
Suçlamış?, Yol Yayınları, s. 43-45.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
07.06.2022

Halkın Kuruluş Partisi
Merkezi Kadın Çocuk
Komitesi
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Mustafa Şahbaz

V

akıf yoluyla vurgun, yalnızca günümüzün bir hastalığı değildir.
Denilebilir ki, Osmanlı’yı batıran
sebeplerin en önde gelenlerinden biri
de bu vakıf vurgunculuğudur.
Osmanlı’da başlangıçta (Dirlik
Düzeninde), Toprak Mirî Mal’dır,
Beytülmâl-i Müslümîndir. Yani tüm
Müslümanların ortak mülküdür. Bu
mülkü, Allah (Kamu) adına yönetmek
de Padişah’ın görevidir. Osmanlı yozlaştıkça Padişahın yönetme yetkisi,
giderek tüm miri toprakların Padişahın özel mülkü olarak anlaşılmasına
evrilmiştir. Detayları, Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın “Osmanlı Tarihinin
Maddesi” kitabının özelikle Üçüncü
Cilt’inden okunabilir.
Biz kısa bir özetle Osmanlı’daki
vakıf vurgununu belirtip günümüze
gelmek istiyoruz:
Toprağın Ortak Mülkiyetten Özel
Mülkiyete aşırılması, Osmanlı’nın
dejenerasyonuna paralel olarak değişik biçimler alarak yürümüştür. Başlangıçta yukarıda değindiğimiz gibi,
tüm topraklar kamunundur. Padişah,
bu düzeni yürütmekle görevli en üst
makamdan ibarettir. Fakat içine girilen
Tefeci-Bezirgân düzen, bu durumun
sürgit devam etmesine izin vermez.
Ayrıntıları bir kenara bırakırsak, binbir “Hile-i Şeriye” ile kamu toprakları
özel mülke dönüştürülür.
Pekiyi Hile-i Şeriye nedir?
Kubbealtı Lugatı’na göre Hile-i
Şeriye: “İslâm hukukunda bir olaya
hukukî çözüm bulmak için başvurulan çare (Hile kelimesi Arapçada
‘çare’ anlamına geldiğinden aslında
‘şeriata uyan, şeriat yönünden câiz
olan çare’ manasındaki bu tabir,
sonradan yanlış olarak ve kelimenin Türkçedeki manasına uyularak
‘dinî hükümlere aykırı bir işte kaçamak noktası bulma’ anlamına gelmeye başlamıştır).”
Bakmayın Kubbealtı Lugatı’nın
yumuşatma çabalarına. İslam Tarihi
boyunca yapılan şey, tam da; “dinî hükümlere aykırı bir işte kaçamak noktası bulma”ktan ibarettir.
İlahiyatçı Mustafa Öztürk’ün tanımlamasıyla ise Hile-i Şeriye: “Kanuna karşı bir tür kurnazlıkla işi
kitabına uydurmak. Tabiri caizse,
sözüm ona, Tanrı’yı kandırmak”tır.
Birilerinin “Nass, Nass” diyerek,
Merkez Bankası’nın “Politika Faizi”
dedikleri faiz oranını yüzde 14’te sabitlemesi, sanki Kur’an (Nass) yüzde
14’ün üstünü haram kılmış, onun altı
helaldir demiş gibi davranması da tamı
tamına bir Hile-i Şeriyedir. Kaldı ki
“Kur Korumalı Mevduat (KKM)”
dedikleri sistemle dolar ya da avro
kurlarında meydana gelen artışları da
“Politika Faizi”ne ekleyerek yıllık belki yüzde yüzleri aşan (çünkü dolar kurunun bir yıllık artışı yüzde yüzü bulmaktadır) faizler, halkın cebinden-hazineden bir avuç zengine pompalanıyor. Zat-ı muhtereme sorarsan Nass’ı
uyguluyor. Hile-i Şeriye yapıyor. Tıpkı
ataları Tefeci-Bezirgânlar gibi halkın
alınterini kendi kasalarına aktarıyor.
Bilindiği gibi, özellikle şeriat uyguladığını söyleyen Arap ülkelerinden
gelip Türkiye’ye şubeler açan ve faiz
vermediğini, “kâr ortaklığı” uyguladıklarını söyleyen bankalar var. Şeksiz şüphesiz bir biçimde faiz ödeyen bu bankaların; “kâr dağıtıyoruz”, demeleri de bal
gibi ya da zehir gibi Hile-i Şeriye’dir.
Görüldüğü gibi tüm bu uygulamalar “Nass”ın ruhuna Fatihadır…
Çünkü Ortaçağ’da bile binbir Hile-i Şeriye ile darmaduman edilen faiz
konusundaki Nass’ın, hele de kapitalist düzende uygulanabilmesi mümkün değildir. Hz. Muhammed’in de
çok doğru bir biçimde belirlediği gibi
faiz, insanlığın başına Tefeci-Bezirgân
Sermaye tarafından sarılmış bir beladır; ortadan kaldırılmalıdır. Bundan
kurtulmanın tek yolu, Kamucul düzen
olan Sosyalizm-Komünizmdir. Gerisi

Soygun mekanizmasını anlamak için
Vakıf’a Vâkıf olmak gerek
Hayyam’ın deyişiyle; “Bardağı ters
çevir ama içindeki şarap dökülmesin”, demektir. Abesle iştigaldir.
Osmanlı’da vakıf olayına dönersek:
Dirlik Düzeninde üretici köylü,
toprağın mülkiyetine sahip değildir.
Yalnızca tasarruf (kullanım hakkı)
vardır. Dolayısıyla çocuklarına miras
olarak da bırakamaz. Fakat süreç içinde Tefeci-Bezirgân Sermaye, kitabına
uydurarak ya da kısa söylemiyle Hile-i Şeriye ile kamu topraklarını özel
mülke dönüştürür. Bunun bir biçimi
“Temlik” yoluyla toprakların özel
kişilere aktarılmasıdır. Zaten Temlik,
“mülk olarak vermek” anlamına gelir.
Toprak, köylüye yalnızca “tasarruf
(kullanım hakkı)” ile verilirken yani
köylüye işlediği toprağı satma, miras
olarak bırakma, hediye olarak verme
vb. haklar tanınmazken, “Mülkiyet
yoluyla tasarruf” biçiminde yozlaştırılınca ne olur?
Toprak artık;
“Hiç kimseden izin almaya gerek
kalmaksızın:
“1) Satılır, hediye, vakıf, rehin,
vasiyet edilir;
“2) Ya da üzerine yapı, bağ, bahçe vb. yapılır” hale gelir. Mülkiyet
yoluyla tasarruf, bu hakların kullanılabildiği “toprağa sahip olmaktır.”
“Bu haklarıyla bir yeri birine
vermeye ‘Temlik’ denir. Temlik: laik
(gayrı dinî) şahıslara yapılır. Dinî şahıslara mülk edilen yer ‘Vakıf’ olur.”
(Hikmet Kıvılcımlı, Osmanlı Tarihinin
Maddesi, Üçüncü Cilt, Derleniş Yayınları, s. 101.)
Bunların içinde konumuzu ilgilendiren vakıf yoluyla kamu topraklarının
aşırılması ise şöyle olmuştur:
“Rum vilayetini yazan Trabzon
Sancağı Beyi Ömer, G: 977 (D: 1569)
yılında tasarrufla mülkiyetin kargaşalığını yaka silkerek anlatır:
“Eski yüce defterlerde Müslüman
ülkelerin arazisi… tasarruf edenlerin
mülkleri midir, değil midir; keşfedildiği ve bildirildiği gibi, reaya ellerinde
olan yerleri öşrüye [ondalıkla] satıp,
mülkleriymiş gibi birbirine satıp ve
bağışlayıp bazen de kendi anlayışlarına-kafalarına göre vakfedip kadılar
ve hâkimler de gerçek duruma vakıf
olmayıp [bilmeyip] kutsal şeriata aykırı satış ve bağışlama ve hacetleri ve
vakfıyeleri vermekle işlerin düzenliliği ve halkın işleri ileri derecede bozulmasın…” vb.
“Bu satırlar, Kanunî Süleyman’dan yüz yıl sonra değil, o ölür
ölmez (1566’da) yerine geçen Selim II
zamanında kaleme alınıyor. Öyleyse,
daha Kanunî zamanından beri, millet, Mirî Toprağı babasının malı gibi
alıp satıyor; hatta öldükten sonra
dahi dokunulmaz kılmak üzere vakıf
bile ediyor... Kadılarla hâkimler de,
“Şer-i Şerif” adına pekâlâ alım satım
senetleri ve vakfiyeler çıkararak, oldubittilere “mühr-ü müeyyed [devlet
mühür]”lerini nal gibi basıyorlarmış!
(Hikmet Kıvılcımlı, agy., s. 80.)
Demek ki, kamunun soyulması
öyle Osmanlı’nın Duraklama, Gerileme Dönemlerini beklememiştir. Tefeci-Bezirgân Sermaye, daha Osmanlı’nın “Muhteşem Yüzyıl”ında bile bu
soygunu başarabilmiştir. Kanuni Sultan
Süleyman döneminde başlayan “Kesim
Düzeni”ne ve ayrıntılarına bu yazının
çerçevesinde girmek gerekmiyor.
Hikmet Kıvılcımlı’nın belirttiği
gibi, Temlik Yoluyla Mülkiyet, kişilere
aktarılan ve din dışı (laik) bir uygulamadır. Kamu topraklarını vakıf biçimine dönüştürmek ise dini kisve altında
kamu malını özelleştirmektir. Hem de
vakfedenin yalnızca kendisi için değil,
çocukları ve torunları, torunlarının torunları için özel mülke dönüştürmektir.
İlk bakışta adam, mal varlığını hayır
işlerinde kullanmak üzere bağışlıyor
(vakfediyor) gibi görünür. Bu aldatmacayı örten perde kaldırılınca çıplak
hakikat ortaya çıkıverir.
Usta’nın anlatımıyla kazın ayağı

şudur:
“İhsan ve Temlikten sonra, topluluk topraklarını yutan bir büyük
uçurum da Vakıflardır.
“Fakat, tahmin edileceği gibi ne
ihsan, ne temlik, ne de Vakıf halk lehine bir fedakârlık değildir. Tam tersine çalışanlar aleyhine üst tabakaya
aslan payıdır.
“Devlet tarafından toplum topraklarının şahıslara geçirilmesinin
bundan evvelki ihsan ve temlik şekilleri, genellikle laik arazi sahipliğine ve gitgide laik Derebeyliğe kapı
açar. Vakıflar ise, önce dini arazi
sahipliğine ve gitgide bizde bulunmadığı ileriye sürülen bir çeşit Manastır örgütüne, yani Din Derebeyliğine doğru giderler. Hıristiyanlığın
Manastırına Müslümanlıkta Tekke
adı verilmesi, olayları pek değiştiremez. Evet, görünüşte Vakıf da
hiç kimsenin kişisel mülkü değildir.
Fakat, bu sırf görünüşten ibarettir.
Gerçekte Vakıf, bütün toprakları
Padişah emrine veren bir rejimde,
en sağlam temelli kişisel mülkiyetten
faydalanma şeklidir.
“İbni Haldun, daha kendi yüzyılında bile, Vakfın içyüzünü pekâlâ
fark etmişti:
“Gerçekte, Türk Emirleri, soylarından gelenler için yani hükümdarlarının köleleri ya da azatlılarından başka bir şey olmayan torunları adına korkuyorlardı: İktidar
tarafından gelecek sıkıntılardan ve
zoralımlardan her zaman korkulabilir. Onlar da pek çok orta öğretim okulları, rahibeler yönetiminde
kız okulları, manastırlar yaptılar ve
bunları iyi gelir getiren dinî vakıflar
(waqf) diye adlandırdılar. Ayrıca çocuklarının da bu kurumlardan yönetici olarak yararlanacaklarına karar
verdiler. Onların niyetleri böyleydi,
iyi bir edimde bulunmaktan başka, bir
gün semeresini görmeyi de istiyorlardı. Sonuç olarak, ölü canların malları
(waqf) ve bunların gelirleri çoğaldı.”
(İbni Haldun, Mukaddime.)
“Yani, hedef, dünya malıydı. Her
şeyin din kisvesine büründüğü o
çağda, Tanrısal mülkten daha akıllıca garanti olamazdı.
“Osmanlı’da mesele daha başka
türlü değildi. Biliyoruz, Padişahın
fermanı önünde hiçbir kuvvet, hatta
kişisel mülkiyet bile dayanamaz. En
dokunulmaz bilinen Mirî Topraklar
dahi, Padişah emriyle Temlik adı altında satılabilir. Sonra, bir Osmanlı
âdeti var: Ölenin “Muhallefatı” (Bıraktığı Mülkü) on bin akçeden daha
fazla ise Has Beytülmâli, on binden
azsa Avam Beytülmâli hesabına zabtolunurdu.
“Sonra, herhangi şahsiyet, yaşarken milyoner olsa, çocuklarına
hiçbir şey bırakamayacak derecede
boyuna müsadere tehdidi altındadır.
Hâlbuki mülkiyet, kişinin bir şeye
diriyken olduğu kadar, öldükten
sonra dahi sahip olması demektir.”
“Padişahın birkaç yüzlü müsadere kılıcı durmadan işler. Ona karşıysa hiçbir kuvvet duramaz.
“Nihayet, belki bir bakıma Padişah da haklı… Ve şimdikinden
daha mantıksal sosyal bir geleneğe
uymaktadır. Çünkü vaktiyle hasırı
bulunmayanların (“İşte bütün servetim bu yüzük. İstanbul’a hizmete hazırım” diyenlerin – M. Şahbaz.), Devlet
hizmetleriyle geçen hayatlarından
sonra ölürken milyonlar (küpledikleri 300 milyar dolarları– M. Şahbaz.)
bırakmaları, elbet alın teriyle yapılmış bir kazancı gösteremez. Osmanlı
rejimi, haklı (Mirî Toprağın niteliği
ve sosyal adalet bakımından haklı)
olarak, kişisel servet birikişleri karşısında gayet kaygısız bir müsaderecidir. Ölen, hiçbir faninin tek başına
ve kendi emeğiyle kazanamayacağı
zenginliğe sahiptir. Bu zenginlik,
Devlet ve rejim imkânları zorlanarak
başkalarını soymakla elde edilmemiş
midir? O başkalarından toplanmış

AKP’giller, memleketi soymaya “Vakıflar” aracılığıyla tam gaz devam ediyor...

mülk, asıl sahiplerine geri verilmese
bile, aşırandan pekâlâ alınabilirdi.
Dinsizin hakkından imansız gelirdi.
Padişah, her zaman: “Size veren, ben
değil miyim?” Yahu, “Mülk zaten Allah’ın değil mi? Sizde ne arıyor?”
diyebilirdi. Şer’an, kanunen, örfen,
ahlâken bu emri kimse çürütemezdi.
“İşte; Vakıf, önce Padişahın bu
hudutsuz müsadere yetkisine karşı
zaman ruhunca en dayanıklı zırhtır. Fakat, Vakıfların daha büyük ve
temelli sebebi sırf Padişahın kişisel
zılgıtı değildir. Çünkü, düşünürsek,
esasen Padişahın kendisi bu kişisel
zenginleşme çığırını ister istemez açmıştır. O, herkesten önce ve herkesten çok Mirî Malların aşırılmasında menfaatlidir. Padişah, oturduğu
tahtta sıkı tutunabilmek için, kendi
adamlarını toplum içinde gönüllü ve
kayrılmış bir zenginliğe kavuşturmak zorundadır. “Kökü içeride”
sözü boş lâf değildir. Fatihlerin
“içeride kökleşme”leri, sosyal servet
kaynaklarını kendi sınıfları ölçüsünde ellerine geçirmeleriyle olur.”
(Hikmet Kıvılcımlı, agy., 115-117.)
Tayyipgiller’in, tüm avanelerini;
“toplum içinde gönüllü ve kayrılmış
bir zenginliğe kavuşturma”ları, yemlemeleri de Osmanlı Padişahının tutumuyla bire bir örtüşüyor gördüğümüz
gibi.
Özetçe: Osmanlı’da hiçbir mülkün
dokunulmazlığı yoktur. Padişah gerekli gördüğünde bu mülkleri müsadere
(zor alım) yoluyla geri alabilir. İşte
mallarını bu tehlikeden korumak ve
miras bırakma hakkı bile bulunmayan
bu mallarını, çocuklarının ve torunlarının yararlanmasına verebilmek isteyen
kişi bir vakıf kurar; bu mallar o vakfa
bağışlanmış görünür. Vakfı yönetecek
mütevelli heyeti de başta kendisi, kendi evlatları, hısım akrabası tarafından
oluşturulur. Böylece güya Allah yolunda hayır hasenat işlerine bağışlanmış
bu varlıklar, artık kutsanmış, Allah’a
adanmış olur. Padişah bile artık bu varlıklara dokunamaz. Müsadere edemez.
Böylece Tefeci-Bezirgân Hacıağa, kamudan aşırdığı varlıkları, dokunulamaz bir biçimde ilelebet yararlanmaları için zürriyetine sunmuş olur.
Hatta bu muhterem zatın bir türbesi bu vakfiyede bulunuyorsa halkımız
saygıyla, huşu içinde bu kamu hırsızına dualar da eder.

“Yeni Osmanlı” özentileri
Eski Osmanlılara
rahmet okutur

Daha doğrusu Yeni Osmanlı olmaya özenen günümüz Tefeci-Bezirgân
Sermaye temsilcisi siyasiler, vurgunda ve talanda Eski Osmanlı’daki Tefeci-Bezirgân Sermaye temsilcilerini
katbekat sollarlar.
Osmanlı’da paşalar, beyler önce
ellerine geçirdikleri yetkiyi kötüye
kullanarak halkın alınterine, zor kullanarak, zulmederek el koyup bir servet
biriktiriyorlar. Sonra da Padişah’ın bir
fermanıyla el konulmasın diye bu küpledikleri servetlerini güya “vakf” ediyorlar. Yani görünüşte Allah rızası için,
iyilikler-hayırlar yapmak için bu servetten kamu yararına feragat ediyorlar.
İşin aslında ise bu kamudan aşırdıkları
varlıkları her türlü kamusal müdahaleden kurtarıyorlar. Çünkü vakfa Padişah

bile bir müdahalede bulunamaz, yukarıda H. Kıvılcımlı’dan yaptığımız aktarmalarda gördüğümüz gibi. Böylece
de mallarının tekrar kamuya dönmesini engellemiş oluyorlar. Ayrıca kendileri mütevelli olarak vakfın gelirlerinden yararlandıkları gibi kendilerinden
sonra çocuklarının mütevelli olmasını
da sağlayarak bu servetlerini kendilerinden sonra gelecek nesillerine aktarıyorlar. Allah için vakfetme; dölleri için
vakfetmeye dönüşüyor.
Fakat beyler, ağalar, paşalar bu
servetleri biriktirirken Padişahın kılıcını her an enselerinde hissederek bu
vurgunları yapmayı göze alıyorlar. Bir
anlamda kelleyi koltuğa alarak kendilerine ve sülalelerine bir servet ve o
serveti “Allah yoluna bağışlayarak” bir
vakıf sağlıyorlar.
Devr-i Tayyip’te ise işler, Tefeci-Bezirgân Sermayenin evrimleşmiş,
gelişmiş, Şeytanın kurnazlığının ötesine
geçmiş yöntemler kullanılarak, emekçi
insanlarımızın aklına hayaline sığmayacak mekanizmalarla gerçekleşiyor:
Şöyle ki:
Önce vurgunlar yapıp bir servet biriktirmek gibi uzun, dolambaçlı yollara gerek görülmüyor. Tayyip’in çocukları ve en yakınındaki avanesi, vurgunda kullanılmak üzere (yani vurgunun
yapılabilmesi için) bir vakıf kuruyor.
Bu beş kuruşu olmayan vakıf, hemen
gün geçirilmeden Tayyip tarafından
“Kamu Yararına Çalışan Dernek”
statüsüne geçiriliyor. Böylece hem her
türlü bağışı izin almadan toplama hem
her türlü denetimin dışında kalma hem
de vergiden muaf olma hakkına kavuşuyor bu vakıflar.
Sonra vurgun mekanizması çalışmaya başlıyor. Vakıftan uzanan hortumların, vakıftaki ucu, emme görevi yapıyor.
Hortumların diğer ucu değişik yerlerden basma göreviyle görevlendiriyor.
Bu hortumların uzandığı en belli başlı
kurumlar, AKP’li belediyeler oluyor.
AKP’li belediyeler bu vakıflara türlü
yollar icat ederek (belediye binalarını,
arsalarını bağışlamak, 49 yıllığına bedava niyetine kiralamak, bu vakıflarla
kültürel faaliyet yürütme görüntüsü altında para pompalamak vb. vb. yöntemlerle) kaynak aktarıyorlar. Devletin ya
da AKP’li belediyelerin ihaleleri, bu vakıflara yapılacak bağışlara bağlanıyor.
İhaleyi almak isteyen önce bu vakıflara
rüşvet (pardon hibe) yapmak zorunda
bırakılıyor. Daha doğrusu bu rüşvet de
ihale tutarına eklenerek, alan memnun
veren memnun durumu yaratılıyor. Yani
müteahhidin cebinden bir kuruş bile
çıkmadan vakıf (Tayyipgiller) kamu
kaynaklarıyla ihya ediliyor. Yine bilindiği gibi, kamu mallarının yerli-yabancı
sermayeye peşkeş çekilmesi karşılığında da bu vakıflara “bağış”, esasında rüşvet ödettiriliyor. Örnek:
Sevda Tepesi’nin imara açılması
karşılığında Suudi Arabistan’dan gönderilen 99 milyon 990 bin 990 dolar
tutarındaki para… Bu paranın, Suudi
Arabistan Kralı tarafından alınan ve
Sevda Tepesi olarak bilinen araziye
imar izni verilmesi karşılığında gönderildiği açıktır. Kaldı ki bu para, aslında
bizzat Bilal Erdoğan’ın kişisel hesabına gönderilmiştir. Yani Tayyip’e doğrudan (oğlunun aracılığıyla) yapılmıştır bu ödeme. O tarihte (2012’de) daha
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TÜRGEV diye bir vakıf da yoktur. Bu
durum ortaya çıkınca bu para, Bilal’in
hesabına yatırılmış rüşvet olmaktan
çıkartılıp TÜRGEV’e bağışa dönüştürülmüştür. Yani bir cepten alınıp öbür
cebe aktarılmıştır.
Halkımız; “Ha kel Hasan, ha Hasan
kel”, der bu duruma…
Ya da bir başka deyişle önce minare çalınmış, kılıfı sonradan uydurulmuştur. Yani deyimdeki anlam bile
aşılmıştır. Malum deyimin aslı: “Minareyi çalan kılıfını hazırlar”, biçimindedir. Yani deyimde, kılıf minareyi çalmadan önce hazırlanmaktadır. Burada
ise sadece çalma vardır. Çalma ortaya
çıkınca zorunluktan bir kılıf uydurulmak gerekmiştir.
Cümle arasında söylemiş olalım,
bu saydığımız ve sayamadığımız binlerce yolsuzluğun her biri, Ortaçağ’da
bile vezirler devirir, kelleler uçururdu.
Ama Din Bezirgânlığı öylesine büyük
bir afyon ki, Tayyipgiller hâlâ iktidarda… Tabiî şimdilik…

TURKEN Vakfı:
Vurgun buzdağının
görünen kısmı

Tayyipzade Bilal’in TURGEV’i ile
çocuklara tecavüzle maruf (herkesçe
bilinen) ENSAR vakfı bir araya gelip
ABD’de bir vakıf kuruyor. Adlarının
ilk hecelerinden oluşan TURKEN adını veriyorlar bu vakfa.
Tabiî söylemeye gerek yok: Vakfın
yönetimi Tayyip’in çocuklarından ve
akrabalarından oluşuyor.
Bu vakfın sözde amacı, ABD’de
eğitim gören öğrencilere burs vermek,
yurt yapmak.
Böyle bir vakıf, gerçekten bu
amaçla kurulacak olsa kimlerle ve nasıl kurulmalıydı?
Mesela ABD’de yaşayan zengin
Türkler para ve mal koyarak bu amaçla

HKP’den:

P

kullanılsın diyebilirlerdi. Çalıntı, kara
para aklama yöntemi olmamak kaydıyla böyle bir Vakıf kursalar (olmaz ya
haydi diyelim oldu) olumlu bir girişim
olarak kabul edilebilirdi. Ama kurucular, bizzat Tayyip’ın çoluk çocuğu, akraba-i taallukatı. Ortaya koydukları bir
mal varlığı da yok.
Ama bu vakfın ilk açığa çıkan para
kaynağını, Ankara’nın Doğal Gaz dağıtımını üstlenen Başkent Gaz Şirketinin, Kızılay’ı da kullanarak, yaptığı
bağışta gördük. Bu olay Tayyipgiller’de arın hayânın zerresinin olmadığının göstergesi olmuştu:
Belgeler ortaya çıkınca Kızılay
Başkanı olacak kişi, 150 yılı aşkın
geçmişi olan bu Türkiye’nin gözbebeği kurumunu, bu pis işe alet etmesini savunabilmişti. Başkent Gaz’ın
Ankara’da doğal gaz dağıtım ihalesini
alabilmek için verdiği rüşveti (onların
dilinde bu bağıştır) bir de vergiden
kaçırmasına, yani suç içinde suç işlemesine; “Buna vergiden kaçırma değil
de vergiden kaçınma diyelim”, diyebilmiştir. İnsanın böyle bir söz edebilmesi
için insanlığını, arını namusunu tertemiz etmiş olması gerekir. Tayyipgiller
iktidarı, insanlarımızı işte bu denli insanlığından çıkarmıştır.
“Torunlar Holding’e ait Başkent
Gaz firması, Kızılay’a şartlı 8 milyon dolar bağışlamış, paranın 75 bin
doları Kızılay’da kalmak suretiyle, 7
milyon 725 bin doları, bağışçının talebi üzerine Ensar Vakfı’na aktarılmıştı.” (https://sendika.org/2020/01/
baskent-gazdan-kizilaya-ondan-ensara-ondan-paranin-son-adresi-17-25-aralikin-ardindan-kurulan-turgev-ortakli-turken-vakfi-575853/)
Yani bağışın (siz rüşvetin diye okuyun) yüzde birinden azı (yüzde biri
80 bin dolar eder) Kızılay’a veriliyor,
yüzde 99’undan fazlası Tayyipgiller’in
vakfına gönderiliyor.

Bir de neymiş?
Bu vakıf New York kentinin hatta dünyanın en pahalı semti Manhattan’da 21 katlı yurt inşa ediyormuş.
Hadi canım sen de…
Ve yeni belgeler ortaya saçıldı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla
gündeme oturan belgelere göre değişik zamanlarda bu vakfa Türkiye’den
değişik zamanlarda 67 milyon dolar
TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden gönderilmiş. Yani Türkiye’den
parayı başta Bilal Erdoğan olmak üzere Tayyipgiller göndermiş, Amerika’da
ise yine başta Tayyip’in kızı Esra Albayrak olmak üzere yine Tayyipgiller
almışlar... Ne âlâ memleket…
Son olarak bu miktar:
“TURKEN Vakfı’na aktarılan
para 1.7 milyar lirayı aştı
“CHP’nin ABD Temsilcisi olan
Yurter Özcan, TURKEN Vakfı’na
yapılan para transferinin 102 milyon dolara ulaştığını öne sürdü. Özcan, ‘Bu kaynağın içinde son 2 yılda
yapılan bağışlar yok’ dedi.” (cumhuriyet.com.tr, 08 Haziran 2022 Çarşamba)
Bu CHP’liler hep böyle çelebi olur;
hâlâ “Bu kaynağın içinde son 2 yılda
yapılan bağışlar yok”, diyor. Sanki
bu giden paralar gerçekten bağışmış
gibi…
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına
“Bir Kaçış Planının Anatomisi” adını vermesi turnayı gözünden vuran bir
tespittir. Ama yine genel başkanından
sözcülerine kadar çelebi CHP’liler, bu
tespitin üzerine gidemediler. Buza yazı
yazma huylarından bir türlü vazgeçemiyorlar. Ya da kendilerine verilen izin
kadar muhalefet ediyorlar. Çünkü muhalif geçinen burjuva-küçükburjuva
çevrelerden kendilerine; “kaçış sözü
fazla oldu”, “67 milyon hiç de büyük
bir para değil”, gibi itirazlar geldi. Ve
CHP bu itirazlara yenik düştü meşrebi

15-16 Haziran Direnişimiz
Kurtuluş Partisinin Mücadelesinde Yaşıyor

artimiz, Başta İşçi Sınıfımız gelmek
üzere diyen ilk Genel Başkan’ımız
Hikmet Kıvılcımlı’nın yoldaşları ve devamcıları tarafından 15 Haziran 2005 tarihinde kuruldu. Tesadüfen seçilmiş bir
gün değildi Partimizin kuruluşu, özellikle seçilmişti 15 Haziran tarihi. Çünkü
15-16 Haziran İşçi Sınıfımızın Şanlı Direnişi’nin yıldönümüydü.

Peki Ne olmuştu
15-16 Haziran tarihinde?
CIA tarafından finanse edilen ve
sendikacıların Amerika’da eğitim gördüğü ve maaş aldığı Türk-İş, 1952 yılında tesadüfen kurulmadı. 1950’li yıllar,
Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kazanımlarını yok etmek için karşıdevrimin,
ABD güdümündeki yerli Parababalarının kayıtsız şartsız iktidara yerleştiği
yıllardır. O dönemde Türk-İş kanalıyla
da İşçi Sınıfının başı bağlanmak istendi. Bizim gibi ülkelerde yerli-yabancı
Parababaları gelişen İşçi Sınıfından korkuyor. Çünkü kendisinin sömürü ve baskısını engelleyecek tek gücün İşçi Sınıfı
olduğunu biliyor. Bundan dolayı da onu
kontrol altına almak istedi.
27 Mayıs 1960 Politik Devrimi sonrasında çıkarılan Anayasa, İşçi Sınıfının örgütlenmesinin önünü açmış oldu.
1967 yılında Türk-İş’in Sarı-Gangster
tavrına karşı işçiler tarafından kısa adı
DİSK olan (Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu) kuruldu. Partimizin
ilk Genel Başkanı Hikmet Kıvılcımlı
DİSK’in kuruluşu için “DİSK olayı,
sarı sendikacılıktan çok aşağılara
düşmüş ajan Türk-İş Sendikacılığa
inen bir tokat oldu”, demişti.
Parababaları, İşçi Sınıfımızın gittikçe bilinçlenmesine, örgütlenmesine tahammül edemediler ve İşçi Sınıfımızın
özgürce sendika seçme yani sendikalaşma hakkını elinden almak istediler…
1961 Anayasası’nın getirdiği kazanımları budamak için 1970 yılında 274
sayılı Sendikalar Yasası ve 275 sayılı
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasalarında değişiklikler yaparak İşçi Sınıfının örgütlenmesini engellemek istediler. Yapılan değişikliklerle sendikaların,
Türkiye genelinde faaliyet gösterebil-

mesi için işkolunda sigortalı çalışan işçilerin üçte birinde örgütlenme barajı getirilmek isteniyordu. Bu baraj, DİSK’in
örgütlenmesinin önüne geçilmesi ve
hatta kapatılması anlamındaydı. İşçi Sınıfımızın başı, tâ 1952 yılında ABD tarafından kurdurulan sarı sendika Türk-İş
ile bağlanmak isteniyor ve Amerikancı,
CIA’nın kurdurduğu Türk-İş dışındaki
sendikalara yaşama hakkı tanınmıyordu.
Böylelikle 1967 yılında kurulan ve kısa
sürede yüzbinlerce işçiyi örgütleyerek
kazanımlar elde eden DİSK ortadan kaldırılacaktı.
İşte o anda geldi 15-16 Haziran 1970
Direnişi.
Buna karşı DİSK eylem kararı aldı.
Partimizin Genel Başkanı ve kurucularının da içinde bulunduğu binlerce işçi
fabrikaları boşaltarak büyük bir direniş
sergilemiştir. Parababaları üç gün sıkıyönetim ilan etmek zorunda kalmıştır.
Üç işçi kardeşimiz; Abdurrahman
Bozkurt, Yaşar Yıldırım ve Mustafa
Baylan şehit olduğu bu direnişte
Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe de 15-16 Haziran Direnişinde
işkenceli sorgulamalar sonrası tutuklandı.15-16 Haziran Direnişi Parababalarına geri adım attırmı, yasayı geri çekmek
zorunda kalmışlardır.
Parababaları, ancak 12 Mart ve 12
Eylül Faşist Darbeleriyle amaçlarına
ulaşabilmiştir. DİSK’in faaliyetini 12
Eylül Faşizmiyle engellediler. Ve o dönem yapılmak istenen işkolu barajı getirildi. Günümüzde ise AKP’giller eliyle
sendikaların örgütlenmesinin önündeki
engeller grev yasaklamaları, işkollarının
birleştirilmesiyle sendikaların baraj altı
bırakılması, mahkeme kararlarının uygulanmaması mücadeleci sendikaların
örgütlenmesinin önüne geçilmek isteniyor.
ABD Emperyalizminin tezgâhladığı 12 Eylül Faşizmiyle, “Henze’nin
oğlanları” yani ABD emrindeki Kenan
Evren’in başını çektiği faşist cunta tarafından, DİSK’i kapattılar. Ve yasalar
patronların istediği gibi değişti.
İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Başkanı Halit Narin şu açıklamayı yapmış: “20 yıl siz güldünüz biz ağladık,

şimdi sıra bizde”, demişti.
Türkiye Devrimi’nin önderi Hikmet
Kıvılcımlı’nın her cümlesine “başta
İşçi Sınıfımız gelmek üzere” dediği
yıllarda, İşçi Sınıfının sosyal varlığını
ve Türkiye Devrimindeki öncü rolünü
kabul etmeyen devrimcilerin yüzüne bir
tokat olmuştu 15 16 Haziran Direnişi…

15-16 Haziran Direnişi
henüz aşılamadı
Patronlar geçtiğimiz yıllara göre,
1970’lere göre daha fazla kâr, daha fazla sömürü için dizginsiz bir şekilde İşçi
Sınıfımıza ve halkımıza saldırıyor. İşçi
Sınıfımızın elindeki ekonomik ve sosyal
haklar birer birer gidiyor.
Özellik AKP’giller iktidarı boyunca
İşçi Sınıfımızın kazanımları tek tek elinden alınıyor. Halkımız 1970’li yıllardan
daha kötü günlerden geçiyor. Bağımsız
araştırma kurumu ENAG göre yıllık enflasyon %160 oranında. Yani halkımız
işsizlik ve pahalılık cehenneminde inim
inim inlemekte. Kaymakamlıklar eliyle
bile Anayasal hak olan Toplantı ve Gösteri hakları yasaklanıyor. Anayasal hak
olmasına rağmen Grev hakkı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle erteleniyor.
Aslında ertelemenin anlamı mevcut sendikalar yasasına göre fiilen Grev hakkı
ortadan kaldırılmış oluyor. Açlık sınırının altında olan Asgari Ücret Genel ücret halini almış durumda. İş cinayetleri,
çocuk işçilik Cumhuriyet tarihinin en
yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yoksulluk sınırının çok çok altında maaş alan
doktorlarımız, mühendislerimiz yani yetişmiş beyin emekçileri göç ederek geleceklerini yurtdışında aramaktadır. Keza
işsizlik oranı da Cumhuriyet tarihinin en
yüksek seviyesinde. Kısacası AKP’giller eliyle İşçi Sınıfımız ve emekçi halkımız İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminde
inim inlemektedir. Her geçen akaryakıta, doğalgaza, elektriğe, temel tüketim
ihtiyaçlarına can dayanmaz zamlar yapılmaktadır.
Tüm bunların üzerine ülkemiz
AKP’giller eliyle her geçen gün Ortaçağ’ın karanlığına sürüklenmektedir.
Bunlara karşı çıkan başta Partimiz
Genel Başkanı Nurullah Efe ve Parti

gereği…
Elbette buzdağının görünen kısmıydı 67 milyon dolar. Buzdağının
tamamını tam bilmesek bile yalnızca
Tayyip’in servetinin 300 milyar dolar
olduğu Abdüllatif Şener tarafından
defalarca dile getirildi. Tayyip kendisi
hakkında dava bile açamıyor.
Kaldı ki, bildiğimiz gibi; “1 milyon dolarlık şirket kurarak veya
EB-5 yatırımcı programı kapsamında daha önce onaylanmış projelere
en az 500 bin dolar ile başvuru yaparak ABD vatandaşı” olunabiliyor.
(https://www.cnnturk.com/ekonomi/
parayla-vatandaslik-veren-ulkeler?page=1)
Demek ki 67 milyon dolarla Tayyipgiller’den en az 67, en çok 134 kişi
ABD vatandaşı olabilir. Bir başka deyişle bu kadar kişi ABD’ye, hem de
vatandaşlık alarak, kaçabilir. Yine hatırlatalım: Bu buzdağının görünen kısmıdır. Kaldı ki, bu rakam bile bugün
itibariyle 102 milyon dolara çıkmıştır.

Sonuç olarak:

Biz vakıflar yoluyla yapılan vurgunları kısa tarihçesiyle belirtmek istedik. Yoksa mafyatik bir suç örgütüne
dönüşmüş olan Tayyipgiller’in vurgun
yöntemlerine, hani Tayyip’in çok sevdiği söylemle, bizim hayallerimiz bile
yetişemez, daha da doğrusu havsalamız almaz.
Mesela adamın biri Reza Zarrab’dan rüşvet alır. Cezaevine girmesi
gerekirken Çekya’ya, Prag’a büyükelçi atanır. Egemen Bağış’tan söz ediyoruz. Acaba onun görevi de Çekya’ya
gönderilen “Bağış”ları, gayet “Egemen”ce bir yerlerde, mesela banka
kasalarında, satın alınmış evlerde depolamak olmasın!.. Bir de diplomatik
dokunulmazlığı var hazretin. Her geliş
gidişinde, hiçbir kayda geçirmeden,
valizler dolusu dolar, avro mu taşıyor
Yöneticilerimiz düzmece iddialarla cezalara çarptırılmaktadır. Ancak bunların
hiçbiri biz Proletarya Sosyalistlerini yıldıramadı, yıldıramayacaktır!
Peki 1970’li yıllardan daha ağır koşullardan geçmemize rağmen niye yeni
15-16 Haziran Direnişleri yaratılamıyor?
Çünkü 1970’li yılların aksine İşçi
Sınıfımız sınıf bilincinden çok daha
uzak ve örgütsüz. İşçi Sınıfına öncülük
iddiasında olan 1970’li yılların devrimci
hareketlerinin devamcısı olduğunu iddia
edenlerse AB-D’nin umudu Sevrci Sahte Sol halini almıştır. Bir kısmı ABD’nin
kara gücü olan PKK’nın güdümünde,
bir kısmı ise Yeni CHP’nin eteğinde yer
kapma peşindedir.
Sendikalara gelirsek Türk-İş yine
aynı Türk-İş, görevine devam ediyor.
Hatta bir ikizi daha oldu: Hak-İş.
Hak-İş de İşçi Sınıfına ihanet ederek
Parababaları iktidarlarının hak ve çıkarlarını korumak üzere konumlanmış durumdadır.

DİSK’e gelirsek;
15-16 Haziran Direnişi’nin simgesi
olmuş ve 12 Eylül Faşist Darbesiyle kapatılan DİSK yeniden açıldı. Fakat açıldığından beri DİSK asla eski DİSK olmadı. Yeni DİSK, kapısına kilit vurmaya çalışan Süleyman Demirel’le kuruluş
yıldönümünü kutladı. Her geçen gün İşçi
Sınıfından biraz daha uzaklaştı. Ücret ve
aidat sendikacılığının dışına çıkamadı.
Yani her geçen gün DİSK geçmişteki
mücadele geleneğinden koptu. Ancak
bir dönem Nakliyat-İş Genel Başkanı
Ali Rıza Küçükosmanoğlu yoldaşımızın
da yönetimde olduğu ve 1 Mayıs Taksim vatanının yeniden kazanılmasında
verilen mücadelede eski DİSK’i anımsadık. Şu an ki DİSK yönetimi ise hızla
Türk-İş’leşme yolundadır.
Oysa AKPgillerin ve Parababalarının
yarattığı İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminde inim inim inliyoruz. Arttan hayat
pahalılığı karşısında alım gücümüz her
geçen düşmektedir. Asgari Ücret %20
0’leri bulan enflasyon karşısında açlık
sınırının bile çok çok altında kalmıştır.
Her geçen acımasız zamlarla karşılaşıyoruz. Artık geçinemez olduk. AKP’gillerin ekonomik ve siyasi zulmü altında her
geçen daha da eziliyoruz, fakirleşiyoruz.
Biz fakirleşirken parababaları servetlerine servet katmaya devam ediyor. Bu

acaba bu rüşvet yediği tescilli büyükelçi?
Malum 17-25 Aralık 2013 tapelerinde dinlediğimiz gibi, Tayyip’in
evindeki paraları Bilal, kan ter içinde
kalmasına rağmen bir türlü sıfırlayamamıştı. Ve yine 17-25 Aralık gösterdi ki, Türkiye’deki cukkalar çok
da güvenli bir biçimde saklanamıyor.
Pekâlâ, ele geçebilir.
Öyleyse haram paraları güvence
altına almak için niçin yalnız ABD ile
yetinilsin. Çekya Mekya bu iş için kullanılamaz mı?
Görüldüğü gibi bizim hayalimiz
ancak bu kadar fikir yürütmemize elveriyor. Ama Tefeci-Bezirgân Sermayenin vurgun yöntemlerine, bizim değil ulaşmak-akıl erdirmek, yanına bile
yaklaşabilmemiz mümkün değildir.
Ve işin özeti, Abdüllatif Şener’in
deyişiyle 300 milyar dolara ulaşmış
servetimi, iktidardan düştükten sonra
nasıl garantiye alırım, diye düşünen
Tayyip’in daha neleri organize ettiği
henüz gün yüzüne çıkmamıştır.
Halk TV’ye çıkan Ufuk Söylemez;
“Bir ekonomist olarak, devlette ekonomi bakanlığı dahil, her aşamada görev almış biri olarak, ben bir
ekiple çalınan bütün paraları tespit
ederim”, diyor. Biz bundan o kadar
emin olamıyoruz. Söylediği kayda
geçmiş paralar için doğru olabilir. Ya
kayda geçmemiş olan milyarlarca dolar, avro?..
Ama ne olursa olsun tespit edilebilenler bile (diğer suçlarını hiç hesaba katmasak bile) onların ömür boyu
ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm
olmalarına yeter!
Yeter ki kararlarını hukuka ve vicdanlarına dayanarak veren hâkimlerin
karşısına çıksınlar.
Ve o günler artık çok yakın… q

yaşadıklarımız yeni 15-16 Haziranlar yaratmak için yeter de artar bile. Ne yazık
ki İşçi Sınıfımız sarı sendikacıların elinde tutsak edilmiş durumdadır.
Tüm bunlara karşı Partimiz ve
DİSK’in Tarihine de Mücadelesine de
sahip çıkan başında Kurtuluş Partili yoldaşlarımızın olduğu Nakliyat-İş
Sendikamız mücadele etmektedir. Uzel
Direnişi, ki 15-16 Haziran Şanlı Direnişi’nin toplanma merkezi idi, Neo-Trend
Tekstil Direnişi, Urfa Tüvtürk-Polçak
Direnişi, Milas Çınartaş Direnişi, Trend
Yol Direnişi, Yemek Sepeti Direnişi son
günlerde yapılan ve bir kısmı halen devam eden Direnişlerimizdir. Parababalarının sömürü ve soygun düzenine karşı
verdiğimiz mücadelede Proleterya Sosyalistlerinin önderliğindeki Nakliyat-İş
Sendikası yeni kazanımlarla İşçi Sınıfı
mücadelesinde yol göstermeye devam
ediyor. Her geçen gün artan hayat pahalılığına karşı TİS yaptığı yerlerde ek
zamlar alıyor.
15-16 Haziran Direnişi’nin önemini
en iyi bilen ve aynı ruhla mücadele eden
bir tek bizim olmamız, ne yazık ki yeni
15-16 Haziran Direnişleri örgütlemeye
yetmiyor, ama Partimiz İşçi Sınıfımız
başta olmak üzere emekçi halkımızı örgütleyip Halkın İktidarını kuracak ve
parababalarının sömürü ve soygun düzenini eninde sonunda ortadan kaldıracak
ve adaletli, eşitçil insanın insanı sömürmediği bir düzen kuracaktır.
Başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere
diyen ilk genel Başkan’ımız Hikmet Kıvılcımlı’nın sözleriyle bitirelim:
“Tarihin yörüngesi, en ufak ikirciliğe yer bırakmayacak ölçüde, İşçi Sınıfının yörüngesine girmiştir. Ne denli
parlak göktaşı görünmek tutkunluğu
içinde bulunurlarsa bulunsunlar, eğer
uzayın sağır boşluklarında yitmek istemiyorlarsa, bütün Devrimci yıldızlar,
“Tarihin ve İşçi Sınıfının yörüngesi içine akmalıdırlar.
“Bu yörünge Proletarya Partisidir.” O parti HKP’dir. Partimizdir!
Yaşasın Şanlı 15-16 Haziran Direnişimiz!
08.06.2022

Halkın Kurtuluş Partisi
Merkezi İşçi Komitesi
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ildiğimiz gibi, Türkiye’de ve Batı
ülkelerindeki güncel konulardan
biri, Rusya’yla Ukrayna arasında süren savaştan sonra NATO’ya üye olmak için başvuran İsveç ve Finlandiya
ile ilgili.
NATO Anlaşmasına göre, ittifakın
genişlemesi yani yeni üyelerin kabulü
için tüm üye üyelerin onay vermesi
gerekiyor. Türkiye dışında bütün üye
ülkeler onay vereceklerini söylediler. Türkiye “şimdilik” onay vermiyor. Ve onay vermesi için NATO’ya
(dolayısıyla ve esasında) ABD’ye ve
İsveç-Finlandiya’ya bazı şartlar öne
sürüyor.
Türkiye’nin görünürdeki şartları
şunlar: İsveç ve Finlandiya’daki PKK
ve yan kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, bunların kamuoyu
önünde kınanması, ayrıca Türkiye’nin
Suriye ve Irak’ta PKK’ye yönelik politikalarının kabul edilmesi. Bazı AB
ülkelerince uygulanan silah ambargosunun sonlandırılması.
Bunlar dile getirdikleri, görünürdeki talepleri Tayyipiller’in. Bir de kamuoyuna açıklamadıkları, el altından
duyurdukları var:
‘Görünmez’ talepler
“Yetkililer, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in PKK’ya ilişkin tutumlarının ötesindeki konularda
pazarlık yapmak istemediğini söylese de Ankara’nın NATO’yla bağları
derin ve istek listesi uzun.
“Bloomberg’in aktardığına göre
Türkiye, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın aldıktan sonra
men edildiği F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olmak istiyor.
“Ayrıca Ankara’nın ABD’den
mevcut filosu için düzinelerce F-16
savaş uçağı satın almak için olağanüstü bir talebi var. Bunun yanında
ABD’nin S-400 yaptırımlarını da kaldırmasını istiyor.” (https://www.diken.
com.tr/yetkililer-yanitladi-turkiye-nato-isvec-ve-finlandiyadan-ne-istiyor/)
Başka hangi talepleri var Türkiye’nin?
“ABD’nin Suriye’de terör örgütlerine yardım etmesinden ve silah
vermesinden Türkiye’nin rahatsızlık duyduğunu belirten Çavuşoğlu,
bu durumun bir ulusal güvenlik
meselesi olduğunu belirtti.” (https://
odatv4.com/siyaset/abd-ye-f-16-yaniti-verildi-234721)
Tabiî, bir de içeride, başta ekonomi olmak üzere iyice sıkışan Tayyip,
dışarıda (Suriye-Rojava’da) yapacağı
harekâta izin istiyor. Yani her kapitalist
ülkenin yapmaya çalıştığını; iç bozgunu
dış zaferle kapatmayı hedefliyor. O yüzden günlerdir; “harekât yapacağız, harekât yapacağız”, diye söyleyip duruyor.
Sağır Sultana bile duyuruyor bunu…
Bizim bu olayda özellikle konu etmek istediğimiz bir nokta şu:
Tayyipgiller’in “görünmez” talepleri olan; F-35 Programına tekrar dahil
olma ve parasını peşin ödediğimiz halde zorbalıkla, haydutlukla verilmeyen
F-35 uçaklarının yerine, F-16 uçaklarını talep ediyor olmamız. Ve bunun için
de ABD’ye yalvar yakar olmamız.
İşte bunu kabul edemiyoruz. Adam
seni Programdan kovuyor. Parasını peşin ödediğin uçakları vermiyor ve sen
ısrarla tekrar o Programa dahil olma ve
verilmeyen uçakların yerine, daha eski
teknolojili uçakları almak için yalvar
yakar oluyorsun… Ve şu an için F-16
uçaklarını alabilmeyi bir başarı olarak
görüyorsun ve gösterme peşindesin.
Okuyalım 7 Nisan tarihli haberi:
“ABD’ye F-16 yanıtı verildi
“(…)
“ABD Dışişleri Bakanlığı, dün
ABD Kongresi’ne Türkiye’ye F-16
tipi savaş uçağı satışının ABD çıkarlarına hizmet edeceğini belirten bir
tavsiye mektubu göndererek, “F-16
satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve
NATO’nun uzun vadeli planlarına
hizmet edecektir” ifadelerini kul-

Tayyipgiller,
NATO-ABD-PKK-Suriye ve Gerçekler…
Onursuzluğun böylesi…
lanmıştı.
“Türkiye’ye F-16 satışına yeşil ışık
yakılmasına yönelik açıklamalarda
bulunan Çavuşoğlu, F-16 ile ilgili müzakerelerin devam ettiğini, ABD’nin
adımının olumlu olduğunu ve Mayıs
ayında Washington’u ziyaret edeceğini belirterek şöyle konuştu:
“F-16 ile ilgili müzakereler devam ediyor ve olumlu bir şekilde
seyrediyor. Kongreye gönderilen
mektup önemli.
“(…).
“ABD KONGRESİ’NE GÖNDERİLEN MEKTUBUN İÇERİĞİ
“Mektupta, “F-16 satışı, ABD
çıkarlarıyla uyumlu ve NATO’nun
uzun vadeli planlarına hizmet edecektir” ifadelerine yer verilirken,
aynı zamanda Türkiye’nin Ukrayna’ya olan desteği ve savunma bağları, “bölgedeki kötü niyetli hareketler için önemli bir caydırıcı” olarak
nitelendirildi.
“Mektupta, “Biden yönetimi,
Türkiye ile uygun ABD savunma ticaret bağlarının, ABD ulusal güvenliği, ekonomik ve ticari çıkarlarının
yanı sıra, uzun vadeli NATO ittifakı birliği ve çıkarları için de gerekli
olduğuna inanıyor. Türkiye-ABD
ilişkileri gergin ama Türkiye S-400

öyle mi?
Bak, Batılılar seni nasıl görüyor.
Seni nasıl değerlendiriyor. Oku ve
varsa utanma duygun, utan! Ama sende-sizde nerede o utanma duygusu...
O utanma duygusu yok sende ve senin
avanende Tayyip.
***
Avrupalı bakan, Erdoğan’a ‘Pazarcı’ demeye getirdi
17.05.2022
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazına
ilişkin değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘pazar
zihniyetine’ sahip olduğunu ve ‘fiyatı
yükseltmek’ istediğini belirtti.
Finlandiya’dan sonra İsveç de dün
NATO üyeliği için resmen başvurma
kararı aldı. Ancak NATO’ya yeni üye
kabulü için ittifakın 30 üyesinin de
onayı gerekiyor. Türkiye’yse bu iki ülkenin üyeliğine soğuk bakıyor.
Veto sorununun aşılması için Türkiye’ye diplomatik heyet göndereceklerini açıklayan İsveç ve Finlandiya’ya
dün bir mesaj veren Erdoğan, “Bizi
ikna etmeye mi gelecekler? Kusura
bakmasınlar, yorulmasınlar” demişti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalınsa Türkiye’nin NATO üyeli-

ABD Emperyalisti ne diyor?
Türkiye’ye “gereken bedel öde”tilmiş ve F-16
satışı ABD’nin çıkarınaymış!
Bunun neresi başarı be bre utanmazlar, bre
arlanmazlar!
Ve sen hâlâ “pazarlık” peşindesin öyle mi?
Bak, Batılılar seni nasıl görüyor. Seni nasıl
değerlendiriyor. Oku ve varsa utanma duygun,
utan!

alımından dolayı F-35 programından
çıkartılarak gereken bedeli ödedi”
ifadeleri kullanılarak, Dışişleri Bakanlığı’ndan önerilen F16 satışı için
Kongre’nin onayının gerektiği belirtildi. Mektupta, ABD’den Türkiye’ye
F16 satışı için herhangi bir güvence
veya zaman çizelgesi sunulmadı.
“ABD-TÜRKİYE ARASINDA
F-16 KRİZİ
“Geçtiğimiz yıl ekim ayında Türkiye, ABD’den 40 adet F-16 Savaş
uçağı ve F-16’lar için 80 adet modernizasyon kiti satın almak için talepte
bulunmuştu. Anlaşmanın sağlanabilmesi için ABD hükümetinde onay sürecinin sonuçlanması bekleniyordu.
“ABD, Türkiye’nin S-400’ler satın almasının ardından Türkiye’ye
F-16 satılmasına ilişkin talep de
yanıtsız kalmıştı. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’la 10 Mart’ta yaptığı
telefon görüşmesinde Türkiye’nin
savunma sanayisine yönelik tüm
“haksız” yaptırımları kaldırmanın
zamanının geldiğini ve Türkiye’nin
F-16’ları satın alma talebinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlanmasını beklediğini söylemişti.” (https://odatv4.com/siyaset/abd-ye-f-16yaniti-verildi-234721)
Mektuba bakın mektuba… Mektubun içeriğine bakın, verilen yanıtlara
bakın ve gelin öfkelenmeyin…
Ama Tayyipgiller, yukarıda da söylediğimiz gibi bunu bir başarı olarak
görüyorlar. ABD’nin tutumunu “olumlu” buluyorlar.
ABD Emperyalisti ne diyor?
Türkiye’ye “gereken bedel öde”tilmiş ve F-16 satışı ABD’nin çıkarınaymış!
Bunun neresi başarı be bre utanmazlar, bre arlanmazlar!
Ve sen hâlâ “pazarlık” peşindesin

ği konusunda ’kapıyı tamamen kapatmadığını’ söylemişti.
Bu tablo karşısında ‘kafasının karıştığını’ söyleyen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Erdoğan’ın
üyelikle ilgili kendisine bir ay önce
olumlu konuştuğunu söyledi.
Bu durum Batı basınında Erdoğan’ın ‘pazarlık’ için bu açıklamaları
yaptığı yorumlarını getirdi.
Alman kanalı ZDF’de konuşan
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn’sa Türkiye’deki pazarların nasıl
işlediğini herkesin bildiğini belirterek, “Erdoğan’ın zihniyeti bazen bunu
andırıyor” diye konuştu.
DW
Türkçe’nin
haberine
göre Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusundaki
aleyhte tutumunun Kürt meselesiyle
ilgili olduğu konusunda tereddütleri
bulunduğunu belirten Asselborn, konunun daha çok ABD’den F-16’ların
sevkiyatıyla ilgili olduğunu öne sürdü.
Asselborn, “Erdoğan’ın fiyatı yükseltmeye ve F-16’ların sevk edilmesi için
baskıyı artırmaya çalıştığını düşünüyorum” diyerek, bunun ‘tehlikeli bir
oyun’ olduğunu belirtti.” (https://www.
diken.com.tr/avrupali-bakan-erdogana-pazarci-demeye-getirdi/)
***
Gördüğümüz gibi, her şey açık.
Batılı Emperyalistler seni küçümsüyor. Sana değer vermiyor. Çünkü sen,
bir öyle bir böyle söylüyorsun. Bir ay
önce olumlu konuşuyorsun, bir ay sonra olumsuz. Ama bu da seni Batılıların
gözünde “Pazarlamacı” yapıyor.
Yapma Tayyip! Etme Tayyip! diyeceğiz ama faydası yok bunun. Biliyoruz bunu. Çünkü sen gerçekten öyle
değil misin? Senin misyonun, senin
görevin bu değil mi?
Bizzat sen Tayyip, demedin mi

bundan yıllarca önce, 16 Ekim 2005’te;
“Çünkü ben ülkemi adeta pazarlamakla mükellefim”, diye?
Söyledin. Ve hâlâ o görevi yapıyorsun şevk ve iştahla. Durmadan, dinlenmeden vatanı pazarlıyorsun…
Batılı Emperyalistler de bunu bildikleri, daha doğrusu sana bu görevi
verdikleri için, görevin yerine getirileceğinden eminler. Zaten şu ana kadar
da öyle davrandın. Bak, senin itirazların için ne diyor Almanya Dışişleri
Bakanı, 17 Mayıs’ta:
“Alman bakan Erdoğan’ı ‘önemsemedi’: Finlandiya ve İsveç hızla
NATO’ya katılır
“(…)
“Almanya’nın başkenti Berlin’de gazetecilere konuşan Baerbock şunları kaydetti: “Türk tarafıyla
bazı önemli konular görüşülüyor,
ancak Finlandiya ve İsveç’in hızla
NATO’ya katılacaklarından eminim
çünkü herkes bunun çok dramatik
bir dönemde belirleyici, tarihi bir an
olduğunun bilincinde” dedi.
“Bakan, başvuru ve tam üyelik
arasındaki geçiş aşamasının uzun
sürmesi halinde NATO’nun İsveç ve
Finlandiya’ya güvenlik garantileri
vereceğini aktardı.” (https://www.diken.com.tr/alman-bakan-erdogani-onemsemedi-finlandiya-ve-isvec-hizla-natoya-katilir/)
Yani, sen istediğin kadar “pazarlık”
yapmaya çalış, biz gerekeni yaparız,
diyor. Daha da ne desinler!..

PKK; Suriye’de-Irak’ta,
ABD’dir-NATO’dur artık!
Onların “sahadaki ortağı”dır,
“kara gücü”dür,
“iyi çocukları”dır!
Gelelim bir diğer noktaya. “Görünmez” taleplerinizden birisi de ne?
“ABD’nin Suriye’de terör örgütlerine yardım etmesinden ve silah
vermesinden Türkiye’nin rahatsızlık duyduğunu belirten Çavuşoğlu,
bu durumun bir ulusal güvenlik
meselesi olduğunu belirtti.” (https://
odatv4.com/siyaset/abd-ye-f-16-yaniti-verildi-234721)
Yani, ABD şu ana kadar verdiği
binlerce TIR’lık silahları, mühimmatı,
askeri malzemeyi artık vermesin, tavır
alsın PKK’ye ya da Suriye’deki adıyla
DSG-PYD vb.lerine, öyle mi?
Çook beklersiniz… Okuyalım son
haberleri ve görelim gerçekleri:
***
ABD ve BM üst düzey heyetlerinden Mazlum Kobani’ye ziyaret
16-03-2022
Haber Merkezi – Kobani ile ABD
ve BM yetkilileri arasında gerçekleşen
görüşmede, Rojava ile ABD liderliğindeki Uluslararası Koalisyon arasındaki
iş birliğinin devam edeceğine vurgu
yapıldı.
Demokratik Suriye Güçleri (DSG)
Genel Komutanı Mazlum Kobani
ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı
Ethan Goldrich, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Irak İşlerinden Sorumlu

Yardımcısı Jennifer Gavito, Birleşmiş
Milletler (BM) Irak ve Suriye Dosyası
Direktörü Zahra Bell ve ABD’nin Suriye Misyonu Başkan Yardımcısı Matthew Pearl’in yer aldığı heyet arasında
bir görüşme gerçekleşti.
DSG Basın İrtibat Merkezi’nden
yapılan açıklamada, görüşmede Roja-

va ile ABD liderliğindeki Uluslararası
Koalisyon arasındaki iş birliğinin devam edeceğine vurgu yapıldı.
Öte yandan IŞİD’in Sina Hapishanesi’ndeki saldırısının ardından IŞİD’e
karşı mücadele ve son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Hapishaneyi yeniden kontrol altına
alan ve IŞİD’in planlarını engelleyen
DSG’yi takdir ettiği aktarıldı.
DSG’nin sitesinde yer alan habere göre iki taraf da halen IŞİD’in tüm
bölge için halen tehlike teşkil ettiğine
dair ortak görüş dile getirdi ve ayrıca
bölgenin güvenliğini sağlamak için
çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.” (https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/1603202211)
***
ABD, Rojava’ya yatırım yapacak olan şirketleri yaptırımlardan
muaf tutacak
12-05-2022
Haber Merkezi - ABD, Rojava’da,
Suriye hükümetin kontrolü dışındaki
bölgelerde, yabancı yatırımların yaptırımlara maruz kalmadan yapılmasına
izin verecek.
Fas’ın Marakeş kentinde devam
eden IŞİD’e Karşı Küresel Koalisyonun
toplantısında konuşan ABD Dışişleri
Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland, Washington’un,
yatırım yapacak olan şirketleri ABD
yaptırım kısıtlamalarından muaf tutan
genel bir lisans çıkaracağını söyledi.
Victoria Nuland, “ABD, Suriye’de
IŞİD’den kurtarılan rejim dışı bölgelerde özel ekonomik yatırım faaliyetlerini kolaylaştırmak için önümüzdeki
birkaç gün içinde genel bir lisans çıkarma niyetinde” diye konuştu.
Kürtlerin omurgasını oluşturduğu
Demokratik Suriye Güçleri (SDG),
Rojava’da, ABD’nin de yardımıyla
uzun süre IŞİD’e karşı savaştı ve Şam
yönetiminin, merkeze devredilmesi
gerektiğini iddia ettiği bazı bölgelerde
kontrolü sağladı.
“Petrol için geçerli olamayacak”
Bu bölgeler, Suriye’nin sınırlı petrol rezervlerinden bazılarını, tarım arazilerini içeriyor.
Konuyu ABD’li yetkililerle kapsamlı bir şekilde tartışan bir diplomat,
lisansın tarım ve yeniden inşa çalışmaları için geçerli olacağını, ancak petrol
için geçerli olmayacağını söyledi.
Diplomat, Türkiye’nin ise, kontrol
ettiği bölgedeki yatırımları da kapsadığı için ruhsata karşı çıkmayacağını
söyledi.
Amerika
Birleşik
Devletleri,
2011’den bu yana devam eden savaşta hükümetin rolü nedeniyle Suriye’ye
sert yaptırımlar uyguladı ve müttefiklerinin IŞİD’den kurtardığı alanlardaki
faaliyetlerine finansal destek sağladı.
Geçen yıl bu bölgelerde 45 milyon
dolar harcandığını söyleyen Nuland,
Washington’un bu yıl Rojava’daki istikrar faaliyetleri için Koalisyon üyelerinden 350 milyon dolar toplamak

istediğini söyledi.
Nuland, ABD’nin, Irak için de benzer bir miktar aradığını sözlerine ekledi.
Victoria Nuland, söz konusu bölgelere yatırım yapılmasının, IŞİD’in
yeniden canlanmasını önlemek için gerekli olduğunu söyledi.” (https://www.
rudaw.net/turkish/world/120520223)
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***
Senin-sizin tepkiniz ne buna?
Önce senin tepkini okuyalım:
“Erdoğan’dan ABD’nin Rojava
kararına tepki: Bu kabul edilemez!
“13-05-2022
“(…)
“Erdoğan, ABD’nin Rojava’yı
yaptırımlardan muaf tutma kararının sorulması üzerine de şu değerlendirmede bulundu:
“Amerika’nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Zaten
Amerika, maalesef son dönemlerde
gelen yönetimlerin hepsi de PKK
terör örgütüne karşı veya Suriye’deki, Suriye’nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi
destekleri vermiştir. Tırlarla buralara araç, gereç, mühimmat sevk
etmiştir. Bunları bütün gelen yönetimlere söylememize rağmen, bunlar dinlenmemiş ve bu süreç aynen
devam etmiştir. Şimdi de bu tür şeyleri duyuyoruz. Fakat şunu ben çok
açık net söylüyorum ki eğer burada
PKK’sı, YPG’si şusu busu vesaire
kim olursa olsun... Şu anda Pençe
Kilit Harekâtı’nı izlediniz. Irak’ın
kuzeyinde ne yaptıysak, Suriye’nin
kuzeyinde de bunların aynısını yapmaya devam edeceğiz. Ve bize düş-

M. Gürdal Çıngı

B

ildiğimiz gibi, geçtiğimiz günlerde AKP’nin Meclis Grup Başkanvekili Cahit Özkan bu görevinden,
her ne kadar kendisi; “görevden affını
istirham ettiğini” belirtse de, Tayyip
tarafından alındı.
Niye görevden alındı Cahit Özkan,
hatırlayalım:
“Armağan Çağlayan’ın programına katılan Özkan, kendisine yöneltilen ‘Yakın zamanda Birleşik Arap
Emirlikleri ile yeniden ilişkiler kuruldu, imzalar atıldı. Ama hükümete yakın çevreler BAE’yi 15 Temmuz’un
sponsoru ilan etmişti. Arada ne değişti’ sorusuna şöyle yanıt vermişti:
“(…) Yahu benim çıkarım neyi
gerektiriyorsa…
“Benim şöyle bakmam lazım,
belki de Birleşik Arap Emirlikleri
baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini
engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye
dayanmadan, Türkiye ile birlikte
yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben
böyle okuyorum çünkü- teslim oldu.
İşte güvenli enerji arzının Türkiye
olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.”
Yani Cahit Özkan, verdi veriştirdi
BAE Yöneticilerine. Ve sözde Tayyip’i övmüş, yüceltmiş oldu. Tayyip
ve AKP’giller iktidarı, BAE’yi “teslim” almış oluyordu ona göre. Sıfırlatmış oluyordu BAE’yi.
Böyle söylediğinde de Tayyip’in
kendisine; “Aferin Cahit! Bizim söyleyemediğimizi sen söyledin”, diyeceğini düşündü herhalde...
Ancak beklemediği bir tepkiyle
karşılaştı C. Özkan.
Önce AKP sözcüsü Ömer Çelik,

man olan odaklarla örgütlerle arkalarında kim olursa olsun aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.
Olay budur.” (https://www.rudaw.net/
turkish/middleeast/turkey/130520227)
Şimdi de Dışişleri Bakanın Çavuşoğlu’nun tepkisini okuyalım:
“Çavuşoğlu’ndan ABD’nin, Rojava’yı yaptırımların dışında tutma
kararına tepki: İdlib’i de kapsamalı
“13-05-2022
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin, Rojava’ya yapılacak yatırımları yaptırımların dışında tutma kararını eleştirdi.
“İdlib bölgesinin de yaptırımlardan muaf tutulmasını isteyen
Çavuşoğlu, “Uluslararası toplumun
en fazla destek vermesi gereken yer
İdlib. Çünkü orada yerinden edilen insanlar var. Bu bölgeye destek
vermenin önünü açacak esnekliği
gösteriyorlar mı, hayır. Niye burası
dışarıda tutuluyor? Suriye’de 500
bin civarında Suriyeli, terörden
arındırdığımız bölgelere yerleşti.
PKK’yı YPG’yi meşrulaştırma çabası görüyoruz. Kimseyle istişare etmeden belli saiklerle alınmış karardır” ifadelerini kullandı.” (https://
www.rudaw.net/turkish/middleeast/
turkey/130520226)

Senin üfürmelerini, efelenmelerini
bir yana bırakırsak, ki öyle yapmak gerekir, Bakanın asıl niyetinizi ve yalvarmanızı dile getiriyor.
Ne diyor?
İdlib bölgesi de yaptırımlardan
muaf tutulmalıdır!
İşte olay bu!
İşte gerçek talebiniz bu!
Peki, sizin sözde düşman gördüğünüz PKK ne diyor ABD ve NATO’ya
ilişkin daha iki gün önce, 4 Haziran’da
yaptığı açıklamada?
“NATO’ya karşı savaşmıyoruz”
“Karayılan konuşmasında “NATO’ya karşı savaşmıyoruz, Amerika’ya karşı savaşmıyoruz. Türk soykırımına karşı savaşıyoruz” ifadelerini kullandı.” (https://www.rudaw.
net/turkish/kurdistan/040620229)
Evet, onların gerçeği de bu işte!
Onlar, başlıkta da söylediğimiz gibiler artık. Onları, ABD’yi-NATO’yu
düşman görmüyorlar. Dünyanın başhaydudu olarak görmüyorlar. Aksine
özgürlük getirici olarak görüyorlar.
Demokrasi getirici olarak görüyorlar.
Oysa ABD; Kahraman Gerilla
Che’nin dediği gibi: İnsan soyunun
başdüşmanıdır!
Dolayısıyla
Tayyip,
sizin
ABD’den-NATO’dan PKK’ye karşı

tavır almasını istemeniz boş, ham bir
hayal. Hiçbir gerçekliği olmayan ve
olmayacak bir hayal.
Kaldı ki, gördüğümüz gibi, ikiniz
de aynı yolun yolcususunuz. İkiniz de
Amerikancısınız, ikiniz de AB’cisiniz,
ikiniz de NATO’cusunuz. Yok aslında
birbirinizden farkınız… Aynı Efendiye
hizmet edenlersiniz. Onun aşağılık çıkarlarını savunanlarsınız…
Tayyip!
Sen vatanı pazarlamakla mükellef
ve görevli, ABD’nin BOP’unun Eşbaş-

kanı olan birisisin.
Sen asla bu vatanın çıkarları için
çalışmazsın. Senin bütün politikaların,
vatan satıcılığına dayanır. Ona hizmet
eder. Sen bu ülkenin ve bu halkın çıkarlarının savunucusu değil, Batılı
Emperyalistlerin savunucususun.
Seni onlar bir projeyle iktidara getirdikleri için, iktidardan da götürmemeleri için onların her dediğini yapmaya hazırsın. Şu ana kadar onlara hizmet
ettin, bu andan sonra da onlara hizmet
edersin.
Seni ancak toprak ıslah eder!q

Yaa Cahit Özkan, bu işler böyledir;
Satarlar Uşakları Efendiler…
hem de gece yarısı bir açıklama yaparak; “Grup Başkanvekilimiz Sn
Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik
Arap Emirlikleri ilişkilerine dair
beyanları partimizin görüşlerini
yansıtmamaktadır.
Türkiye-BAE
ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sn @
RTErdogan ve BAE Devlet Başkanı
Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın
ortak iradesiyle karşılıklı güven ve
saygıya dayalı olarak ilerlemektedir” dedi. (https://www.cumhuriyet.
com.tr/siyaset/akpde-bae-krizi-gorevden-alimla-bitti-cahit-ozkan-cephesinden-aciklama-1938076)
Ardından da görevden alınacağı

yaptı:
“Özkan’ın paylaşımında şu sözler yer alıyordu;
“Beden ölür, çürür, cana bakın
siz. Kim kiminle yürür, ona bakın
siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikatten yana bakın
siz.” (agy)
Bütün bu çabalar, yalvarmalar,
“teslim ol”malar işe yaramadı ve Cahit Özkan, AKP Grup Başkanvekilliği
görevinden alınıverdi Tayyip tarafından…
Yaa Cahit!
Sizin düzende böyle yürür bu işler,
Efendiler, her zaman Uşaklarını satar-

ABD, ülkemizde ve başka ülkelerde
daha önce onlarca kez yaptığı gibi,
işi bittiği anda, kullanım değeri sona
erdiği anda Tayyip’i satar. Tayyip, seni
satar. Sen, başkasını satarsın. Tıpkı
bir zamanlar müritliğini, borazanlığını
yaptığın FETÖ’yü sattığın gibi...
konuşulmaya başlandı.
Bunun üzerine gariban(!) Cahit Özkan, “ben ne yaptım?” diye düşünerek,
“(…) Çelik ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “Sıkı dostlar arasına
kimse giremez” diye yazdı.
Bunun da kendisine olan tepkileri
gidermediğini gören Özkan, bu kez de
Tayyip ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, Abdurrahim Karakoç’un şiirinin
sözlerini eklediği bir paylaşım daha

lar işlerine geldiği anda. Önce kullanırlar, sonra işleri bitince ya da bir yanlış
yapınca kendilerine, kaldırıp atarlar bir
köşeye.
Tayyip de seni sattı gördüğün gibi.
Hem de bir kalemde, hem de hiç acımadan, değil mi?..
Neye uğradığına şaşırdın mı? Hiç
böyle bir şey beklemiyor gibiydin çünkü…
Yaptığın açıklamalardan öyle görünüyor. Ama gördüğün gibi, sattılar
seni.
Haa, sen de masum musun?
Değilsin elbette. O makamlara;
Milletvekilliklerine, Grup Başkanvekilliklerine kara kaşın, kara gözün için
getirilmedin Tayyip tarafından. Onun
emirleri doğrultusunda halkımıza verdiğin-vereceğin eziyetler karşılığında
getirildin o makamlara, o koltuklara,
onun emirlerini yerine getirdiğin için
indirdin cebine ballı maaşları.
Ama hata yaptın. Hem de büyük
bir hata. Tayyip’i savunacağım derken,
Tayyip’i hiç tanımadığın ortaya çıktı.
Senin, sözde Tayyip’i savunmak, koru-

mak için sarf ettiğin sözler, döndü seni
vurdu…
Tayyip, hiç düşünmedi bile; ya bu
adam benim için bu sözleri sarf etti.
Ben şimdi onu nasıl harcarım, demedi.
Gözünün yaşına bakmadı senin.
Oysa sen, ettiğin ve kaldıramayacağın o büyük laflardan, değerlendirmelerinden sonra, küçüldün, ufaldın,
yamyassı oldun ve yalvardın hem Tayyip’e, hem Parti sözcünüz Ömer Çelik’e; beni harcamayın, ben ettim, siz
etmeyin, diye. Ama gördüğün gibi, kâr
etmedi yalvarmaların.
Tamam da, bu işin bir yanı idi. Diğer yanı ise, Tayyip’in BAE’ye olan
muhtaçlığıydı. “Ekonominin hâkimi
ekonomist” Tayyip iktidarında Türkiye, tarihinde olmadığı kadar ekonomik
çöküntü içine girmişti. Dışarıdan, yabancı Parababalarından döviz gelmiyordu artık. Ekonominin pili bitmişti.
Ve bir kaynağa ihtiyaç vardı. Acaba
onu BAE Yönetimi sağlar mıydı? Böylece kara halk yığınları bir müddet
daha kandırılabilir miydi? Oyalanabilir miydi? Erken ya da normal seçimde
bir kez daha iktidar olunabilir miydi?
Tayyip’in bütün derdi buydu.
Dolayısıyla Tayyip ve avanesi, bir
anda BAE Yönetimi ve Devleti hakkında bütün söylediklerini yalayıp yuttu. Başka birçok olayda yaptığı gibi…
İşte sen bunu okuyamadın Özkan.
Bunu göremedin. Onların (ve senin)
fırıldaklar içinde olduğunuzu göremedin. İlke tilkenin sizin semtinize uğramadığını göremedin. Sizin ağzınızdan
çıkan sözlerin o anlık çıkarlar için söylendiğini göremedin. Ki sen de öylesin
zaten. Öyle olmasan oralara gelir miydin-getirilir miydin hiç?..
Oysa insan, Gerçek İnsan (Attila
İlhan’ın şiirinde yazdığı gibi) şöyle
davranır bu gibi durumlarda:
O sözler ki kalbimizin üstünde
Dolu bir tabanca gibi
Ölüp ölesiye taşırız
O sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımızdan
Uğrunda asılırız

Ama nerede sizde bu anlayış!
Nerede bu yiğitlik!
Nerede bu cesaret!
Hatırlayacağımız gibi, reisin Tayyip; Suudiler tarafından vahşice, insanlık dışı bir şekilde katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı sattı, söylediği
onca sözden sonra, bir avuç riyal için,
dolar için.
Tayyip bu olayda, Cemal Kaşıkçı’yı sattığı gibi, ülkemizin onurunu da
sattı.
Haa, onlarda Ulusal Onur diye bir
şey yok ki. Bir anlayış yok ki… O yüzden onlar için doğal davranışlar bunlar.
Rahip Brunson olayında, söylediklerini yalayıp yuttu. Gazeteci kılığındaki casus Deniz Yücel olayında
hakeza aynı şekilde davrandı.
Mavi Marmara Gemisi olayında
yandaşlarını sattı.
Yani “bu can bu tende” oldukça”,
“bu fakir bu görevde oldukça” diye
başlayan tiradlar, “hülooğğcu”ları kandırmaya yönelik, aldatmaya yönelik
çıkışlardır.
Ha, bir kez daha söyleyelim; sizin
dünyanızda Efendiler Uşaklarını satar.
Hem de her yerde satar.
ABD, ülkemizde ve başka ülkelerde daha önce onlarca kez yaptığı gibi,
işi bittiği anda, kullanım değeri sona
erdiği anda Tayyip’i satar. Tayyip, seni
satar. Sen, başkasını satarsın. Tıpkı bir
zamanlar müritliğini, borazanlığını
yaptığın FETÖ’yü sattığın gibi...
Siz alma ve satma dünyasında yaşarsınız çünkü.
Siz ve sizin gibiler için ahlâk, namus, onur, şeref de dahil alınıp satılmayacak hiçbir şey yoktur. Yeter ki
sizin dünyalığınızı arttırsın, vurgununuza vurgunlar katsın…
Siz ar değil kâr dünyasında yaşarsınız. Sizin için biricik ölçü budur.
Ancak bu böyle gitmez!
Uyandıracağız, örgütleyeceğiz halkımızı. Ve bu yalanlar, dolanlar, aldatmalar, zalimlikler, kötülükler dünyasına son vereceğiz!q
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eçtiğimiz günlerde, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetimi tarafından 27 Mayıs Politik Devrimi’ni
kınayan bir açıklama yapıldı.
“Türkiye Barolar Birliği Darbelerin Karşısında Hukuk Devletinin
Yanındadır” başlıklı açıklamada şöyle deniyor:

“27 Mayıs Darbesi’nin 62. yılında; ülkemizin demokratikleşme
sürecini kesintiye uğratan ve hukuk
devletini askıya alan her türlü darbeye ve darbe girişimine karşı demokratik ve laik hukuk devletinin
yanında olduğumuzu; her koşulda
hukukun üstün ilkeleri ile insan hak
ve özgürlüklerini savunacağımızı
bir daha ilan ederiz.”
Tek cümlelik bu açıklamayı
yazarken bir hayli zorlandıkları
belli oluyor.
Geçmişte Feyzioğlu da Kaçak Saray’a dümeni kırınca,
Yassıada Tiyatrosuna katılmış
ve orada; “27 Mayıs siyasi
kara leke olmasının yanında yargısal bir kara lekedir”
diye a-haber mikrofonlarına konuşmuştu. Ama o; kendi adına
yapmıştı bu açıklamayı.
Bugünkü açıklamayı “Türkiye Barolar Birliği” imzası ile
yaptılar.
Peki TBB Başkanı ya da
Yönetim Kurulu imzası koyabilecekken niçin böyle bir imza
kullanıldı?
Şundan;
Birincisi bu sakat yaklaşımlarına TBB üyesi 160 bin avukatı da
ortak etme peşindeler.
İkincisi de; birilerine mesaj vermeyi amaçlamaktalar.
Çünkü o tarihlerde (23-27 Mayıs
2022 tarihleri arasında) “Türkiye Barolar Birliği’nin ana faydalanıcısı

Prof. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu

S

on aylarda kamu sağlık hizmetlerinde büyük sorunlar yaşanıyor.
Vatandaş kamu hastanelerinden randevu alamıyor. Alınan randevular, tarih
olarak çok geç oluyor ya da başka bir il
veya ilçeden randevu alınmak zorunda
kalınıyor. Merkezi randevu sistemi tıkanmış durumda. Kamu hastanelerinde randevuların 5 dakikada bir olması
kararı alındı ama uygulanamıyor. Beş
dakikada değil, on dakikada bile hastane muayene etmek doğru değil. Bir
hastaya en az 20 dakika zaman ayırmak gerekiyor.
Ülkemizde 2002 yılında bir vatandaş yılda 3,1 kez doktora başvururken 2019’da bu 9,8’e çıkmış. Toplam
doktor başvurularının yüzde 25’i acil
servilere oluyor. Olması gereken bu
oranın yüzde 1-5 arasında olmasıdır.
Acil servisler, gerçekten acil olmayan
hastalarla dolup taşıyor. Sağlık emekçileri ayrıca gerçek acil ve acil olmayan hastayı ayırmak için uğraşıyor.
Özel Sağlık hizmeti veren kuruluşlar da hızla atıyor. Özellikli ameliyatların birçoğu artık özel hastanelerde
yapılıyor. Vatandaş ameliyat olacak

TBB yönetimi; 27 Mayıs’a saldırarak
Mandacıların ağzıyla konuşuyor
olduğu; Baroların ve Avukatların
Avrupa İnsan Hakları Standartları
Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi (İHEM) kapsamında yer alan “Farkındalık Artırma
Toplantıları” yapılmaktaydı.
Birinci amaçlarına ulaşamayacakları açık.
Zira 27 Mayıs’a kendileri gibi
“darbe” demeyen ve hatta bizim gibi
27 Mayıs’ı Kuvayimilliye’nin devamı
olarak gören; “Anayasa ve hukuk
dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı
direnme hakkını”n kullanılması olarak gören ciddi bir avukat kitlesi bulunmaktadır.
İkinci amaçlarına ulaşmaları ise
kuvvetle muhtemel.
Kim bilir; belki bu açıklamayla AB
komiserlerinden onayı almış ve fonları
da kasaya aktarmışlardır.
TBB yönetimine şu uyarıları ve hatırlatmaları yapmak isteriz.
Her şeyden önce görev yaptığınız
TBB’nin (7 Temmuz 1969 tarihinde
yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık
Kanunu ile) kuruluşu bile 27 Mayıs’ın
eseridir.
Sizin “bütün darbelere karşıyız”
diye karşı çıktığınız 27 Mayıs’ın halkımıza getirdiği kazanımlara hızlıca bir
bakacak olursak;

Cumhuriyet Tarihinin gördüğü en
ilerici Anayasa olan 61 Anayasası ile
getirilen, Yasama, Yürütme ve Yargı
arasındaki keskin kuvvetler ayrılığı…
Yürütmenin yasama ve yargı üzerindeki etkisine; iktidarların kanunsuzluklarını, keyfi davranışlarını yasal

kılıfa büründürme girişimlerine engel
olmak üzere Türkiye’de ilk kez kurulan Anayasa Mahkemesi…
Danıştay, Sayıştay, TRT, Devlet
Denetleme Kurulu, KİT’ler…
Memurlar dahil, toplumun tüm kesimlerine (sınırlı da olsa) getirilen düşünce ve örgütlenme özgürlüğü, yeni
bir İş Yasası, Sendikalar, Toplu İş
Sözleşmesi ve Grev Yasası…
Köylülerin ağa zulmüne başkaldırmaları, fındık, tütün mitingleri...
Doktorlar, Mühendisler, Avukatlar
vb. meslek örgütlenmelerinin yasal
statüye kavuşturulması ve daha başkaları…
Bir de (size göre) 27 Mayıs tarafından kesintiye uğratılan “demokratikleşme süreci”ndeki Demokrat Parti
iktidarının uygulamalarına bakalım.
Meclis kararı bile almadan
(1950’de) ABD’li generaller komutasında savaştırılmak üzere dünyanın
öbür ucu Kore’ye asker gönderilmesi
ve ABD Emperyalizminin çıkarları
için 1350 civarında vatan evladının hayatını kaybetmesi…
Türkiye’yi NATO’ya sokarak
Türk Ordusu’nun ABD’li generallerin komutasına verilmesi.
Birleşmiş Milletler’deki oylamalarda; Bağımsızlık savaşı veren Cezayir’e karşı sömürgeci Fransa’nın
yanında yer alınması…

Süveyş Kanalı’nı millileştirmek isteyen Mısır’a karşı Batılı Emperyalistlerin desteklenmesi…
Batılı Emperyalistlerin çıkarları
için Türk parasının yüzde 320 oranında devalüe edilmesi…
Basının ve muhalefetin faaliyet-

Kamu Sağlık Hizmetleri
Çöküyor…
ise özel hastanelere gitmek zorunda
kalıyor. Özel hastanelerin ücret sınırlandırması da olmadığı için vatandaş,
gerektiği zaman birçok varlığını, sağlığı için satmak zorunda kalıyor.
AKP iktidarının sağlık üzerinden
yaptığı; kuyrukları kaldırdık, çağ at-

ladık propagandası artık sökmüyor.
Bütçede son kalan kaynakları da hasta
garantili şehir hastanelerine yatıran bu
iktidar, halkın sağılığı yerine Parababalarının kârını önemsiyor. Başta Ankara
olmak üzere şehir merkezlerindeki pek
çok kamu hastanesi, AKP iktidarı tara-

lerini denetlemek için ve 15 üyesinin
tamamı DP milletvekillerinden oluşturulan “Tahkikat Komisyonu” kurulması…
DP hükümeti tarafından kurulan ve
bir tür özel mahkeme işlevi gördürülen
bu komisyonun yargı yetkisi ile donatılması, Tahkikat Komisyonu kararlarının kesin ve denetime de kapalı
olması...
Böylece her türden muhalefeti susturmaya, direnenleri hapislere doldurmaya başladılar.
DP’liler “Vatan Cephesi” adlı
sözde “cephe”ler kurarak yandaşlarını
oraya geçmeye, orada örgütlenmeye
çağırdılar. Bu yolla toplumu ikiye bölüp, düşmanlaştırdılar.
Vatan Cephesi’ne üye olmayanlar
devlet dairelerinde işlerini çözemez
oldu.
Menderes; “Türk milleti Müslüman’dır ve Müslüman kalacaktır.
Bu memlekette din hürriyetine tecavüz etmek kimsenin haddi değildir.
Hakiki mümin ve samimi Müslüman
olanlar din hürriyetinden tamamen
emin olabilirler.”, diye konuşmalar
yaptığı gibi; Meclis’te DP milletvekillerine hitaben yaptığı bir konuşmada
da; “Siz isterseniz hilafeti bile geri
getirebilirsiniz!”, diyerek Laik Cumhuriyete açıktan saldırmaktan çekinmiyordu.
DP iktidarının vatandaşlarına karşı
dışlayıcı, baskıcı, emperyalistlere karşı
da teslimiyetçi ve Ortaçağcı politikalarını 21 Mayıs günü Ankara’da protesto
eden Harbiye Öğrencileri okuldan atılarak
zindana tıkılmak istendiler.
Yine
İstanbul’da
üniversite öğrencilerinin eylemlerine saldırarak kanla bastırmaya çalıştılar. İstanbul
Üniversitesi öğrencisi
Turan Emeksiz yirmi
yaşında bu eylemlerden
birinde katledildi.
Üniversitelerdeki
protesto eylemlerinin
“kışkırtıcıları” olarak
gördükleri
Öğretim
Üyelerine “kara cübbeliler” diye saldıran
da Menderes’tir.
Benzer örnekler çoğaltılabilir.
Özetçe 27 Mayıs; halk düşmanı DP
İktidarının (Bayar-Menderes kliğinin)
bir kısmı yukarıda belirtilen baskısından, zulmünden bunalan, daralan halkımıza rahat nefes alabileceği ortamı
sağladı.
Oysa 12 Mart-12 Eylül Faşist Dar-

belerinin halkımıza getirdiği ise; baskıydı, korkuydu, işkenceydi, zulümdü,
ölümdü. Halkımızın nefesinin kesilmesiydi.
TBB yönetiminin; 27 Mayıs öncesindeki iktidarın faşist, Ortaçağcı,
gerici, emperyalizme teslimiyetçi politikalarını görmezden gelerek, ülkeye
derin bir nefes aldıran ve Cumhuriyet
tarihinin gördüğü en ilerici Anayasa
olan 61 Anayasası’nı armağan eden 27
Mayıs Politik Devrimi’ni sırf askerler
yaptı diye kınaması ve “askıya alınan
bir hukuk devleti”, “kesintiye uğratılan bir demokratikleşme süreci”
denilerek DP iktidarının aklanması en
hafif deyimiyle aymazlıktır. Mandacıların ağzıyla konuşmaktır.
TBB yönetimi içinde bu ağızla konuşanların varlığını biliyoruz. Ancak
bütün yönetimin böyle düşündüğünü
sanmıyoruz. Ama bunların da “zamanın ruhu”na uyup etki altında kaldıklarını düşünüyoruz.
Şunu da vurgulamalıyız ki; 27 Mayıs’ın tek yanlışı idamlardır.
Menderes ve arkadaşlarının her türlü suçlarına, vatana ihanet derekesindeki hainliklerine rağmen 27 Mayıs’ta
idamların yaşanmaması gerekirdi.
Aklını, bilincini özgürce kullanabilen ve ülkemizin yakın tarihini objektifçe okuyabilen hiç kimsenin 27
Mayıs’ın getirdiği özgürlük ortamına
karşı çıkması mümkün değildir.
O nedenle, Batılı Emperyalistler 27
Mayıs’ın izini tozunu silmek için NATO’cu generallere (emir-komuta zinciri içinde) iki faşist darbe yaptırdılar.
27 Mayıs’ı; 12 Mart Faşist Darbesi ile yaraladılar, 12 Eylül Faşist
Darbesi ile de öldürdüler.
Böylelikle ülkemiz; yerli-yabancı
Parababaları ve işbirlikçileri için dikensiz gül bahçesine çevrildi.
İşte bundandır ülkemizin AKP
Diktatörlüğü elinde hızla Ortaçağ’ın
karanlık dehlizlerine sürüklenişi, yargının AKP’nin operasyon silahı haline dönüştürülmesi, halkımızın İşsizlik-Pahalılık cehenneminde inletilmesi…
O nedenle biz yine haykırmaya devam ediyoruz; 27 Mayıs Kuvayimilliyenin; 12 Mart ve 12 Eylül Mandacılığın devamıdır diye…
27 Mayıs’ı kınayan TBB yöneticileri, 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerinin yıldönümlerinde niçin sessiz
kaldılar acaba?..q

fından kapatıldı. Ulaşımı kolay, yapıları sağlam olan bu hastaneler yerine
vatandaşımız çoklukla yaşam yerlerinden uzak, ulaşımı zor şehir hastanelerine gitmek zorunda bırakıldı.
İlaç fiyatları hızla yükseliyor. Pek
çok ilaç artık eczanelerde bulunamıyor. Dövizdeki artış ithal ilaç fiyatlarını etkiliyor. Özellikle şişe fiyatlarındaki artış şurup formundaki ilaçların
üretiminde sıkıntılara neden oluyor.
Doktorlar için “giderlerse gitsinler, hastaneleri asistan doktorlar ile
idare ederiz” demişti Erdoğan. Sonra
Tıpta Uzmanlık Sınavında kadrolar iki
katına çıkarıldı. Çok istenen bölümler
dolarken, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, beyin cerrahi, kadın doğum, kalp
damar cerrahisi, çocuk hastalıkları
bölümleri boş kaldı. Bu gidişle on yıl
içinde ülkemizde pek çok branşta uzman doktor eksikliği yaşanacak. Ayrıca her geçen gün sağlıkta şiddet artıyor. Sağlık sorunlarının çözülmediğini
düşünen her vatandaş, sorunun gerçek
nedenlerini görmek, anlamak yerine
tepkisini sağlık çalışanına gösteriyor.
Dünya sağlık otoriteleri, ülkemizde
Koronavirüs salgını sürecinde, resmi
verilerin üç katı kadar ölüm olduğunu
bildiriyorlar. Bizler de çevremizden
biliyoruz ki, Kovid-19 enfeksiyonu
geçirmeyenler azınlıkta kalıyor. Ko-

ronavirüs salgınıyla ilgili gerçeklerin
açıklanmaması, arkasından TÜİK verilerinin yaşadığımız gerçek enflasyonu
göstermemesi, ülkemizdeki sorunların
büyüklüğünü göstermektedir.
İşsizliğin ve hayat pahalılığının
zirve yaptığı günlerden geçiyoruz.
Ekmek, süt, et, yumurta gibi en temel
gıda maddelerinin fiyatları sürekli artıyor. Önümüzdeki günlerde, giderek
daha az beslenen bir toplum haline
geleceğiz. Beslenme yetersizlikleri beraberinde hastalıkları getirecek. Ülke
olarak, hastalıkların baştan önlenmesini sağlayan koruyucu hekim,liğe önem
vermeyen bir ülke idik. Bu hayat pahalılığı hastalıkları daha artıracağı için
kamu sağlık hizmetlerinin, hastalıkları
zamanında tedavi etme şansı da azalacaktır.
Halk olarak gerçekleri görme zamanı gelmiştir. Aklımızı kullanalım,
şikâyetimiz nedir, bilelim. AKP iktidarının yerli yabancı Parababalarının kâr
etmesini hedefleyen iktidarının karşısında gerçek Demokratik Halk İktidarını kurmak için örgütlenelim.q
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Sefalet Solunun göçmenlik hülyaları:
Enternasyonalizm mi Ümmetçilik mi?

ildiğimiz gibi “göçmenler” ya
da “sığınmacılar” meselesi, son
zamanlarda ülkemizin değişmez gündemlerinden biri haline gelmiştir.
Konu, tüm toplumsal kesimlerde olduğu gibi kendisini “sol”, “sosyalist”,
“komünist” olarak tanımlayan kimi siyasi hareketlerde de yoğun bir şekilde
tartışılmakta, konuya ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.
Önemli bir gerçeğin altını çizerek başlayalım: Bir sorunu en genel
hatlarıyla ele almak ayrı bir şeydir, o
sorunun cereyan ettiği koşulları derinlemesine analiz ederek, sebep-sonuç
ilişkileri çerçevesinde yani Diyalektik
Materyalist Düşünce Yöntemini kullanarak ele almak ayrı bir şeydir. Birinci yolu tercih etmek bizi harcıâlem,
herkes tarafından bilinen gerçeklerin
ötesinde bir yere götürmez. Ancak ve
ancak ikinci yolu tercih ettiğimizde
olayların-sorunların özüne, gerçek niteliğine ulaşabilir ve ele aldığımız her
sorunu çözüme kavuşturabiliriz.
Adına ister “göçmen”, ister “sığınmacı”, isterse başka bir şey diyelim,
meselenin özü değişmemektedir: Mesele, ABD-AB Emperyalist Efendilerinin aşağılık politikalarında onlara
taşeronluk eden AKP İktidarının ülkemize doldurduğu 10 milyon civarında
insandır. Bu duruma karşı ülkemizin
ve halkımızın menfaatleriyle en iyi örtüşen tutumun belirlenmesi, ona uygun
politikaların savunulmasıdır.
Konuya ilişkin en tutarlı değerlendirmeyi Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Başkanı Nurullah Ankut, 12
Mayıs 2022 tarihinde “Hilafeti bu
devşirme sığınmacıların da katkısıyla Türkiye’de kurup Halife olmayı
amaçlıyor…” başlığıyla kaleme aldığı
yazısında dile getirmiştir. İsteyen arkadaşlar bu kapsamlı yazıyı okuyabilir;
ülkemizdeki sığınmacılar sorununun
Suriye’ye yönelik emperyalist saldırının başladığı 2011’den bugüne dek
geçen süreç içerisinde yaşanan gelişmeler çerçevesinde en gerçekçi değerlendirmesini ve çözüm yolunu açık
bir şekilde görebilirler. (https://www.
hkp.org.tr/hilafeti-bu-devsirme-siginmacilarin-da-katkisiyla-turkiyede-kurup-halife-olmayi-amacliyor/). Yani
HKP’nin bu konudaki tutumu nettir.
Peki, HKP dışında kendilerini sol,
sosyalist, komünist olarak tanımlayan
siyasi hareketler konuya nasıl yaklaşmaktadır?
Kendi halkının bütün değerlerine
yabancılaştıkları için, yine HKP Genel
Başkanı Nurullah Ankut’un ifadesiyle
“ABD’nin Sol Tabelalı Şark Ekspresinin Vagonları” haline geldikleri
için, eşyanın tabiatı gereği bu konuda da tam bir aymazlık içerisindedir
bu gruplar. Öyle ya da böyle tamamı
Amerikancı Kürt Hareketi’nin yörüngesinde çaresizce gezinen bu grupların
ortaklaştıkları nokta, “göçmenlerin
geri gönderilmemesi, entegre edilmesi”dir. Bu yöndeki açıklamalarında
da her zaman yaptıkları gibi “emek”,
“insan hakları”, “halkların kardeşliği”
gibi solun temel söylemlerine yer vermekten geri durmazlar.
Bunlardan sadece birkaçına göz

A

atalım…
“Siyasi Yuvarlaklıklar Hareketi”
İkinci Sahte TKP, “Göçmen Sorunu”na
ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer
vermiştir örneğin:
“Göçmenler
örgütlenmelidir.
Göçmenler kendilerini yurtlarından
eden emperyalizme karşı, kendilerini acımasızca sömüren patronlara
karşı örgütlenmelidir. Göçmenler
Türkiye’de gericiliğe karşı aydınlanma mücadelesinin bir parçası haline
gelmeli, AKP’nin oyunu bozulmalıdır. Örgütlenme hakkı göçmenlerin
en yakıcı hakkıdır. TKP bu hakkının
savunulması ve pratiğe yansıması için görev üstlenmiştir.” (https://
www.tkp.org.tr/aciklamalar/gocmenleri-gonderecegiz-diyerek-akpyi-kurtariyorlar/)
Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin vazgeçilmez stepnesi olan
EMEP ise konuya ilişkin şunları yazar:
“Bütün mültecilere oturum izni
vereceğiz ve mülteci işçiler çalışma
iznine sahip olacak. Böylece patronların mültecileri kayıt dışı ve ucuza çalıştırmasının önüne geçeceğiz.
Yerli-göçmen işçi rekabetine son vereceğiz. Çalışma izni bugünkü gibi
patronların onayına tabi olmayacak,
kölelik zincirini kıracağız. Fabrikalarda, atölyelerde gece dahil kaçak
göçmen işçi çalıştırılmayacak. Patronlara bu konuda ağır yaptırımlar
ve denetim gelecek. Mülteci ve göçmen işçilerin sendikalaşma ve örgütlenme hakkını tanıyacağız.” (https://
www.emep.org/goc-politikamiz-ne-olmali-nasil-uygulayacagiz)
Kendilerine “Türkiye İşçi Partisi”
diyen tuhaf TİP’ler bunlardan geri durur mu? Onlar da şöyle özetler görüşlerini:
“TİP, Suriyeli sığınmacıların ülkemizdeki geleceği ve statüsünün
belirlenmesi süreci ile Türkiye’de
yaşayan bütün halkların eşit yurttaşlık haklarına dair verilecek bir
siyasal mücadelenin eş zamanlı olması gerektiğini, ülkemizde yaşamaya devam etmek isteyen göçmen ve
sığınmacılara dair herhangi bir entegrasyon programının bu bütüncül
mücadele içerisinden çıkabileceğini
savunmaktadır.” (https://tip.org.tr/
basin-aciklamalari/6-maddede-turkiye-isci-partisi-gocmen-ve-siginmaci-politikasi/)
Görüldüğü gibi Sefalet Solu, göçmenseverlik konusunda birbirleriyle
yarışmaktadır. Yapılan açıklamalarda
“emperyalizm”, “aydınlanma mücadelesi”, “kölelik zincirini kırmak”,
“örgütlenme hakkı”, “eşit yurttaşlık
hakkı” gibi kavramlar havada uçuşmaktadır.
Ancak bu süslü kelamlar dahi bu
efendilerin Türkiye Halkına ve Türkiye Siyasetinin gerçeklerine ne kadar
turist olduklarını gizleyememektedir. Bu hazretler, emperyalist uşağı
AKP’giller’in planlı, programlı, iradi
bir şekilde uygulamaya soktukları politikayla Suriye, Afganistan, Pakistan,
Nijerya, Senegal gibi birçok ülkeden
Türkiye’ye getirip yerleştirdikleri,
kendi ülkelerinin en lümpen unsurla-

AKP’ giller’in zulüm politikalarını
İzmir’de bir kez daha protesto ettik

KP’giller’in vurgun ve talan düzeni, dur durak bilmeksizin yaptığı zamlar işçi-emekçi yoksul halkımızın, en başta da o yoksul mutfakları çekip çevirmeye çalışan kadınlarımızın
canını yakıyor. İnsanlarımız açız diye
feryat ediyor!
Halkın Kurtuluş Partisi İzmir İl
Örgütü olarak, AKP’giller’in halkımıza uyguladığı bu zulüm politikalarını,
yaptığımız eylem ile bir kez daha protesto ettik.
Eylemimizde, Karşıyaka İlçe Örgütümüzün önünde yaptığımız yürüyüşün ardından Çarşı girişinde zamlarla ilgili açıklamamızı yaptık.
Açıklamayı, Kadın ve Çocuk Komitemizden İşçi Yoldaşımız, Halide

Bilir yaptı. Yoldaşımız, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
***
Biz hep diyoruz ki AKP’giller
işsizlik, pahalılık, zam, zulüm
demektir.
Yalan mı?
AKP’giller’in
isteğine
göre
rakam bulma ofisine dönüşen
TÜİK’e göre Genel İşsizlik Oranı
%11,2, Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı
%22,3. Ama biz yaşamımızdan
biliyoruz ki, çalışabilecek yaştaki
nüfusu düşündüğümüzde gerçek
işsizlik oranı yüzde 50’lere varıyor.
Peki ya pahalılık, zamlar?
Ucuz
et
satış
mağazaları
olarak bilinen ve halkımızla alay

rından oluşan, büyük bir çoğunluğu da
tıpkı AKP’giller gibi Ortaçağcı dünya
görüşüne sahip “sığınmacı”ları Türk
ve Kürt Halklarıyla entegre etme hülyaları görmektedirler.
Hatta hızını alamayıp büyük çoğunluğu niteliksiz olan, Suriye örneğinde olduğu gibi kısmi laik düzeni
dahi içine sindiremeyen kitleyi “örgütlemekten” bahsetmektedirler.
Halkımızın deyimiyle adama sormazlar mı; “Her boyayı boyadınız da
bir fıstık yeşili mi kaldı?”, diye…
Allah için bir kez olsun bir işyeri
örgütleyip, bir grev ya da direnişe öncülük ederek işçilerin ekmeğini az da
olsa büyüttünüz mü? 10 milyonluk devasa bir kitleyi örgütleme yeteneğiniz
ve gücünüz varsa bunu neden öncelikle Türk ve Kürt işçileri örgütlemek için
kullanmadınız bunca yıldır?
Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz
ki ne bunu yapacak ideolojiye, ne iradeye, ne de isteğe sahipsiniz. Yaptığınız tek şey, birçoğunun niteliği belirsiz
olan, birçoğu karanlık odaklardan fonlanan Avrupa Komünizminin temsilcisi örgütleri taklit etmek. Bu yolla ilerici insanlarımızın, aydınlarımızın zihnini bulandırmak. İşçi Sınıfı içinde var
olmayışınızı, halkımızın değerleriyle
doku uyuşmazlığı yaşadığınız gerçekliğini göçmenseverlikle perdelemeye
çalışmak…
Alın size bir örnek. Altında, parti
programlarını ortak bir şekilde yazan
Yunanistan Komünist Partisi ve İkinci
Sahte TKP’yle birlikte dünyanın çeşitli
“komünist” ve “işçi” partilerinin imzası bulunan ortak bir açıklamada şu ifadeler yer alıyor:
“Halklara, milyonlarca insanı
yerinden yurdundan eden sebeplere karşı mücadeleyi yoğunlaştırma,
aynı zamanda zor ve insanlık dışı
koşullarda yaşayan göçmen ve mültecilerle omuz omuza verme çağrısında bulunuyoruz. Halklar kendi
hükümetlerinden göçmen ve mültecilerin insana yaraşır bir şekilde kabul edilip barındırılması için gerekli
önlemleri almasını (…) talep etmelidir.”
(https://inter.kke.gr/en/articles/JOINT-STATEMENT-OF-COMMUNIST-AND-WORKERS-PARTIES-00005/)
Bu yaklaşım elbette ABD-AB Haydutlarının kendi aşağılık çıkarları için
yarattıkları emperyalist savaşlardan
kaçarak canını kurtarmaya çalışan gerçek göçmen ve mülteciler için olumlu
ve doğru bir yaklaşımdır. Ancak yine
soralım bizdeki hazretlere:
Türkiye’deki durum bu mudur?
Örneğin Türkiye’deki göçmenler
Türk ve Kürt Halklarından daha “zor
ve insanlık dışı” koşullarda mı yaşamaktadır? AKP’giller’in Türk ve Kürt
Halklarına sunmadıkları hizmetleri
Türkiye’ye bir amaç uğruna getirdikleri bu insanlara sunmalarında bir tuhaflık görmüyor musunuz?
Bu deklarasyona imza atan partilerin faaliyet yürüttüğü Yunanistan,
Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerin
hangisinde nüfusa oranla Türkiye’deki
kadar fazla “göçmen” vardır?
Evet, ABD de AB üyesi devletlerin
burjuva iktidarları da göçmenlere karşı
aşağılık bir politika izlemekte, onları
ölüme terk etmektedir. Elbette buna
karşı çıkmak, bu göçmenlerin hakla-

rını savunmak insani bir görevdir. Ancak bilinmelidir ki Türkiye’deki sorun
“Göçmenlik Sorunu” değildir. Türkiye’deki sorun, AKP’giller adlı çıkar
amaçlı suç örgütünün ABD-AB Emperyalistlerine taşeronluk ederek ülkemize doldurduğu en vasıfsız unsurlarla kendi iktidarını kurtarma derdinde
olmasıdır. O iktidarın başı olan ağzı
bozuk zatın, bu insanların da katkısıyla
Hilafet kurma rüyaları görüyor olmasıdır. Ve bizdeki Sefalet Solu, her zaman
olduğu gibi bu konuda da özünde gerici olan bir politikayı savunmaktadır.
Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi
bu zavallılar Türkiye Halkına yabancı
oldukları için aslında hiçbir meseleyi
net bir şekilde göremezler, kavrayamazlar. Çünkü bu ülkenin sınıf ilişki
ve çelişkilerini netçe, duruca ortaya
koyan Türkiye Devrimi’nin Önderi
Hikmet Kıvılcımlı Usta’yı benimsemezler, görmezden gelirler. Onlara
göre Türkiye’yle Avrupa’daki burjuva
demokratik devrimlerini tamamlamış,
burjuva demokrasisini tesis etmiş ülkeler arasında hiçbir fark yoktur. O yüzden Laiklik meselesini de anlamazlar,
Şeriat meselesini de anlamazlar, AB-D
Emperyalistleri tarafından Türkiye
Halkının başına 20 yıldır bela edilmiş
olan AKP’giller’in sınıfsal niteliğini
ve amaçlarını da anlamazlar.
Bakın, bizzat eski AKP Milletvekili Pelin Gündeş eksik olmakla birlikte
bize göre de doğru olan tespitinde ne
diyor:
“AKP’li eski vekilden çarpıcı
iddia: ‘3 milyon 800 bin mülteci oy
kullanacak’
“Eski AKP milletvekili Pelin
Gündeş, vatandaşlık alan yabancıların sayısının 8 milyon olduğunu
söyledi. Bu bilgiyi, kaynağının MİT
olduğunu söyleyen Türkiye’nin tanınmış bir gazetecisinden aldığını
belirten Gündeş, ‘AKP bu seçmenden 64 vekil çıkartmayı planlıyor’
dedi.” (https://www.cumhuriyet.com.
tr/turkiye/akpli-eski-vekilden-carpici-iddia-3-milyon-800-bin-multeci-oy-kullanacak-1937979)
Sefalet Soluna soralım bir kez
daha:
Ülkeye doldurulan bu kişilerin
AKP’ye en az 64 milletvekili çıkaracak olmasında bir gariplik görmüyor
musunuz?
Görmezsiniz siz. Burnunuzun ucunu dahi göremezsiniz… Öyle olduğu
için de “Enternasyonalizm” kisvesi altında AKP’giller’in Ümmet ve Hilafet
hayalinin sol taşeronluğunu yaparsınız. Tıpkı özgürlük kisvesi altında bir
zamanlar kafalarınıza türban geçirip

edercesine,
“uzun
kuyruklar
oluşuyordu”,
diye
AKP’giller
tarafından ürünlerine zam yapılan
Et ve Süt Kurumunda bile kıymanın
kilosu 110 TL, kuzu pirzola 180
TL. Etin tadını unuttuk. Sadece ete
mi geliyor zam? Çocuk bezinden
süt ürünlerine, simide, çaya,
kurtarıcımız makarnaya bile fahiş
zamlar geldi. İğneden ipliğe her
şey, her gün zamlanıyor. En son,
akaryakıta yine zam yapıldı. 8 Haziran
tarihi itibarı ile motorine yapılan
1.98 TL zam ile motorinin litre fiyatı
27.87 TL’ye yükseliyor. İşçimiz,
kamu emekçimiz, esnafımız, emekçi
halkımız elektriğe, doğalgaza gelen
zamlardan bunalmış durumda.
2022 yılı için belirlenen Asgari
Ücret 4 bin 250 lira. Birleşik Kamu-İş
tarafından yapılan çalışmalara göre,

Mayıs ayı için Açlık Sınırı 6 bin 465
lira, Yoksulluk Sınırı 19 bin 306 lira.
Çok derdin tek ilacı, HKP
ile birlikte mücadele ederek bu
halk düşmanı AKP İktidarından
kurtulmaktır. Yoksa işsizlik de,
pahalılık da, zamlar da, zulümler de
sona ermeyecektir.
Gelin artık bu vurgun ve soygun
düzenine bir son verelim. Çektiğimiz
dertler, acılar son bulsun, yetmez mi?
UMUT bizde, UMUT sizde…
Davamız Halkımızın, Vatanımızın
Kurtuluş Davasıdır.
***
İşçi Yoldaşımızın konuşmasının
ardından, Partimiz Genel Sekreter
Yardımcısı ve İzmir İl Başkanımız
Av. Tacettin Çolak söz aldı. Çolak
konuşmasında AKP’giller’in bitmek
tükenmek
bilmeyen
ihanetlerini

türban serbestisini savunduğunuz gibi.
Lenin Usta’nın ifade ettiği gibi
emperyalizm var olduğu sürece, hatta emperyalizm ortadan kalktıktan
uzun bir süre sonra dahi uluslar varlığını sürdürecektir. Dolayısıyla Gerçek Devrimciler de bu bakış açısıyla
günümüz şartlarında ulusal varlıklarını savunur, ulusal değerlerini korumak ve yaşatmak için mücadele eder.
AKP’giller’in ülkemizin bağrına bir
hançer gibi sapladığı 10 milyonluk devasa insan kitlesi hem Türk Ulusunun
hem de Kürt Ulusunun ulusal varlığını
tehdit etmekte, ülkemizin demografik
yapısını yerle bir etmekte, aynı zamanda medyada her gün şahit olduğumuz
gibi şiddet olaylarını tetiklemektedir.
Hem Türk Halkına hem de Kürt Halkına düşman olan AKP’giller’in istediği
şey tam da budur.
Sonuç olarak AKP’giller bunca insanı öyle ya da böyle ülkemize doldurmuştur, aktüel gerçeklik budur. Bu insanlar arasında silahlı, azılı Ortaçağcılar da vardır, kriminal tipler de vardır,
işsiz güçsüz lümpenler de vardır, başta
kadın ve çocuklar olmak üzere masum
kurbanlar da vardır.
Elbette masum ve çaresiz olanların,
içinde bulundukları cenderenin farkında olmayanların kılına zarar gelsin
istemeyiz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 3’üncü maddesinde belirtildiği gibi; “Yaşamak, hürriyet ve
kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.”
Gaziantep’te Suriye uyruklu, zihinsel
engelli Leyla Muhammed’in suratına
Şakir Çakır adlı alçak tarafından atılan tekme hepimizin yüreğini incitmiş,
vicdanını yaralamıştır. Ancak bilinmelidir ki bu insanlar ülkemize, örneğin
Rusya-Ukrayna savaşından kaçan
göçmenler gibi gelmemişlerdir; bizzat
AKP’giller tarafından, belli bir amaç
uğruna getirilmişlerdir. Ülkemizde yaşanan bu tür trajedilerin nedeni ABDAB Emperyalistleri ve onlara uşaklık
eden çıkar amaçlı suç örgütü AKP’giller’dir. Leyla Muhammed, AKP’giller’in bu ihaneti yüzünden o tekmeye
maruz kalmıştır.
Türk ve Kürt Halklarının, aynı zamanda Türkiye’ye getirilmiş bulunan
10 milyon civarındaki insanın yararına
olacak tek çözüm, bu insanların güvenli bir şekilde kendi ülkelerine gönderilmesidir. HKP Genel Başkanı Nurullah
Ankut’un belirttiği gibi “(…) kırmadan dökmeden, ezmeden, acıtmadan
ve üzmeden… Yani insani koşullar
içerisinde, yaklaşımlar içerisinde…
Ama sonuç olarak mutlaka gönderilmeleri gerekir.”q

bir bir sıralayarak çarenin HKP’de
örgütlenmek olduğunu dile getirdi.
Çolak
Yoldaş’ın
yaptığı
konuşmanın ardından eylemimizi,
“AKP İşşizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm
Demektir”, “ Gün gelecek, devran
Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek”,
“Halkız,
Haklıyız,
Yeneceğiz”
sloganlarıyla sonlandırdık.
09.06.2022
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir İl Örgütü
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Başyazı
Nurullah Ankut
Baştarafı sayfa 1’de
Cesaret toplayabilmen için sana
3 gün mühlet veriyorum. Cevabını
bekleyeceğim.
Eğer her hareket ettiğinde halkımızın tüm kesimlerine sokaktan geçerken sakınılması mümkün olmayan
saçıntılar gibi hakaretler, küfürler yağ-

Nurullah Ankut

B

ak, Kaçak Saray’da mukim
Amerikan devşirmesi Tayyip
nam Hafız!
4 gün önce Mecliste, Halkımızın
en az yüzde 70’ini oluşturan, sayıca
55 milyon eden bir kesimine açıktan,
ağzını bozarak “sürtük”, “çürük”
gibi leş, lağımdan fışkırma sözlerle
küfür ettin.
Bizde bunun affı olmaz...
Üç gün önce seni bu suçundan
dolayı düelloya davet ettik. Üç gün
de süre verdik. Süre doldu. Ve senden bir ses çıkmadı. Dedik ki o yazımızda; eğer katılmazsan davetimize, seni Türkiye’nin en ahlâksız,
en korkak, en ağzı bozuk kişisi ilan
edeceğiz...
Şimdi ilan ediyoruz...
Sen busun!
Ve yine dedik ki o durumda ettiğin küfürleri sana misliyle iade edeceğiz. Şimdi ediyoruz:
Sen, sürtüğün kallavisisin. Ve
derler ki bizim memlekette; “Erkeğin sürtüğü iflah olmaz. Onu ancak
toprak ıslah eder.”
Evet, sen ve senin gibileri ancak
toprak ıslah eder.
Ve sen, çürüğün en kallavisisin.
Bizim kültürümüzde bu iş sadece
mahkemelerde çözülmez. Öncesinde
o rezil, o iğrenç, o leş küfürleri sana
yalayıp yutturmamız gerekir.
Bir tarihte senin benzerin bir kendini bilmez çıkmıştı. Sokak hayvanlarına yiyecek veren, ninesi yaşındaki
melek kalpli eşime, üç kuruşa tetikçiliğini yaptığı hayvan düşmanlarının
kışkırtmasıyla senin ettiğine benzer
küfürler etmişti. Uykusuz geçen iki
gecemin sonrasında, bu yaratık elime
düştü. Ve hak ettiğini aldı...

Nurullah Ankut

K

açak Saraylı Hafız!
Rüzgârgülü gibi dönüp
durma...
Senin
aklının
gerisinde
yatan: Ümmetin döküntülerini
Türkiye’de toplamak, Türkiye’de
Türk’ü azınlığa düşürmek ve onca
özlemini çektiğin Hilafeti böylelikle
Türkiye’de kurmak ve kendini de
Halife ilan etmektir.
Tabiî senin bu niyetin, 100 yıl
önceki Sevr’i hazırlayan emperyalist
haydutların ve BOP’un babası ABD
Emperyalist Çakalının da çok işine
gelir. Tabiî Siyonist İsrail de taklalar
atarak karşılar böyle bir girişimi.
Emperyalist efendilerinle birlikte
Suriye’den daha bir tek sığınmacı
gelmemişken Hatay, Antep, Urfa
gibi illerimizin sınır bölgelerinde
kamplar kurdun. Yani o vatansız
sığınmacılar kendiliklerinden gelmedi
ülkemize. ABD ve AB’li sahiplerinizle
birlikte siz, AKP’giller çağırdınız
onları buraya. Onların emperyalist
emelleriyle sizin Ortaçağcı, hain
özlemleriniz bu noktada çakıştı.
Ülkemize bu “Geçici Sığınmacı”
statüsündeki,
vatan
sevgisinden

Kadınlarımıza, kızlarımıza, gençlerimize
ettiğin hiçbir küfür yanına kalmayacak!
Çelik bir kalemle belleğine yaz bunu!
dıran dilin boğazına tıkılır ve sesin çıkmazsa, işte o zaman seni Türkiye’nin
en ahlâksız, en ağzı bozuk, en korkak
insanı ilan edeceğiz. Ettiğin o rezil, iğrenç, pis, leş küfürleri de misliyle sana
iade edeceğiz.
Ve diyeceğiz ki; “Sürtüğün de
kallavisi sensin, çürüğün de kallavisi
sensin!”

Bu iş kefen edebiyatı yapıp günde
1.3 milyon gideri olan (tabiî halkımızın sırtından) 1500 kişilik koruma
ordusuyla gezmeye benzemez. Bu iş,
koruncaklı kürsülerde, ekranlarda;
“Camide içki içtiler, orayı pislettiler”,
gibi İblisçe, Firavunca yalan ve iftiralar atıp Halkımızın en masum insanlarını suçlamaya benzemez.

Hadi bakalım...
Bak, benim İlkel Komuna gelenekli Göçebe-Yörük Atalarımdan aldığım
balyoz yumruklarımdan ve can için
korku tanımamış yüreğimden başka
hiçbir şeyim yok.
Fakat bu can bu tende kaldığı sürece Türkiye Halkının kadınlarına,
kızlarına, gençlerine dil uzatanların

ve doğasever insanlarıdır. Ama senin
gibilerin o insanları anlamasına imkân
ve ihtimal yok.
Ne diyor Mevlana?
Bok böceği gül bahçesinin kokusunu ne bilsin... Onu gül bahçesine
koysanız bile o gider, yollardaki gelip
geçen hayvanlardan kalma gübre yığınlarını yuvarlar.

Gezi eylemcilerinin camiye ilişkin, içtenlikli Müslümanlara ilişkin,
Hz. Muhammed ve Kur’an İslamı’na
ilişkin en ufak bir yanlışlıklarının olmadığını ve olamayacağını herkes gibi
senin taraftarların bile biliyor. Bak,
Gezicilerin tertemiz olduğuna ilişkin
üç tane tanık var. Bu tanıklardan ikisi
Caminin müezzini ve imamıdır. Onlar
senin bütün tehditlerine rağmen yalan
ve iftiranı tekrarlamadıkları için; “Ben
Müslümanım, yalan söyleyemem.
Gezi eylemcileri burada camiye ve
inancımıza yönelik en ufak bir yanlışta
bulunmadılar. Tabiî içki filan da içmediler”, dediler. Böyle dedikleri için sen

Hilafeti bu devşirme sığınmacıların da
katkısıyla Türkiye’de kurup
Halife olmayı amaçlıyor…
yoksun insanların ilk kitlesel girişi
2011 Nisan’ında olmuştu, hatırlanacağı
gibi. Bugün, aradan on bir yıl geçtikten
sonra bunların sayısı 8 milyonu
aştı. Tayyip’in Birleşmiş Milletler
Temsilcisi
Feridun
Sinirlioğlu,
oradaki resmi konuşmasında diyor
ki; “9 milyon Suriyeliyi besliyoruz.”
Bu 9 milyona yaklaşan Suriyeli,
İstanbul’dan, Konya’dan, Hatay’dan
Antep, Urfa, Mardin’e kadar olan
illerimizde yoğun biçimde olmak
üzere, Türkiye’nin hemen tüm
illerine
yayılmış
durumdadırlar.
Tayyipgiller’in bu hainane politikaları
yüzünden Türkiye, 250 milyar doları
geçen zarara uğratılmıştır. Yoksul,
çilekeş
halkımızın
nafakasından
kesilen paralar, bu ihanet politikaları
sebebiyle sokağa atılmıştır bir
anlamda.
Böylesi bir “sinsi işgal”, dünyanın
hiçbir ülkesinde görülmüş, bilinmiş,
duyulmuş değildir...
Bakın, bu insanlar aynı dili,
aynı tarihi ve kültürü paylaştıkları
30 küsur Arap ülkesine gitmiyorlar.
Tayyip’in kadim dostları olan Suudi
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri,

Kuveyt, Pakistan ve Afganistan’a hiç
gitmiyorlar. İran’a da gitmiyorlar. İran
sokmaz zaten bunları ülkesine. Sadece
Türkiye’ye geliyorlar, gidebilirlerse
de çok az miktarda Avrupa ülkelerine
gitmeye çalışıyorlar.

Tayyipgiller, bu gönüllü davet
üzerine gerçekleşen sinsi işgalden
oldukça hoşnut. Üstelik sırf bunlarla
yetinmiyorlar. Afganistan’dan da 1
milyona yaklaşan aynı kategorideki
Ortaçağcıyı Türkiye’ye davet edip

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
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onları sürdürdün. Zulmettin o namuslu, samimi Müslümanlara.
Bu iki saygıdeğer din adamımız
gibi, üçüncü tanıklar da caminin bir
köşesinde yer alan İstanbul Beyoğlu Müftülüğü görevlileridir. Onlar da
aynı şeyi söylediler. Ama sen hâlâ İblisçe yalanını tekrarlamaktan usanıp
bıkmadın.
Sen nasıl bir canlısın
böyle yahu...
Bu kadar kötücül hale
seni kimler getirdi?
Kısa süre öncesinde de
Gezi eylemcileri için Dolmabahçe Camii’nden Dolmabahçe Sarayı’na kadar
“loderlerle” tünel kazıp geldiklerini, oradan Taksim’e
çıktıklarını iddia etmiştin.
O iddian da apaçık biçimde
gösteriyor ki, sen akıl sağlığını kaybetmişsin. Bir tek
gün bile kamu görevi yapacak ehliyete sahip değilsin.
Aslında Kendilik Değerine sahip ve mesleğine saygı duyan Tabip Odaları, psikiyatr ve psikolog örgütleri bulunsaydı
ülkemizde, senin için böyle bir raporu
kesinkes verirlerdi. Ama onlar da Babil
artığı Türkiye’nin korkutulmuş, sindirilmiş, ezik insanlarından oluşmakta.
O yüzden korkuyorlar, seslerini çıkaramıyorlar. Çoluğumuz çocuğumuz
var, başımıza bir iş gelmesin, diye
mesleklerinin ve insanlıklarının kendilerine yüklediği sorumluluğu yerine
getiremiyorlar.
Hukukçularımız da aynı şekilde.
Eğer durum böyle olmasaydı, Barolar
ve Barolar Birliğinin senin diplomasızlığından dolayı gayrimeşru olduğunu,
resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli
dolandırıcılık suçu işlemiş olduğunu,

bunlardan dolayı kovuşturulup yargılanman gerektiğini kararlar altına alırlardı.
Hukuk fakültelerimiz de yine korku içinde. Onların da aslında bu tür kararlar almaları ve açıklamaları gerekir.
Senin değil Kaçak Saray’larda yaşıyor
olmak, işlediğin bu suçlardan dolayı
mahkemelerde hesap veriyor ve Silivri
benzeri zindanlarda yatıyor olman gerekir, demeliler.
Amerikan yapımı, muhalifi oynayan, Meclis içi ve Meclis dışı burjuva
partileri de namuslu olmadıkları için
hiç bu konuya girmiyorlar. Çünkü onların da tamamını Amerika oynatıyor.
Muhalifi oynayan medyanın burjuva-küçükburjuva yazarçizerleri de onlar gibi; korku içinde çıkarlarının peşinde ve Amerika’dan aldıkları emirlerin yerine getirilmesinin uğraşında.
Yani bunların alayı Amerika’nın
belirlediği kulvarda siyaset yapıyor.
Tabiî sen de oradasın. Öyle olunca Tırhallı bir hallısınız...
Aslında yaptığınız kayıkçı kavgası. Alayınızın oynadığı, senaryosu da
sahneye konulması da yönetilmesi de
Amerika tarafından yapılan bir ihanet
oyunu... Yani bir tiyatronun değişik
roller verilmiş oyuncularısınız hepiniz.
İşte seni şımartan, pervasızlaştıran
ve halkımızın yüzde 70’ine küfür ve
hakaretler saçan tutumun bundan kaynaklanmaktadır, bu sebeptendir...
Ama unutma ki biz farklıyız. Biz
“Onur yaşamdan önemlidir”, şiarıyla yaşadık, dövüştük ve toprağa da
aynı şiarla gideceğiz.
Ve biz diyoruz ki: “Katil Amerika,
Ortadoğu’dan defol, diyemeyen her
siyasi, her aydın ya gafildir ya hain!”
Tabiî ki sizler hainler güruhunu
oluşturmaktasınız. Bizde unutmak
yok, af yok, zaman aşımı yok!
Beklediğimiz günler gelecek muhakkak...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
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getirdiler. Pakistan, Bangladeş, Sudan,
Nijerya, Senegal, Fas gibi ülkelerden
de getiriyorlar.
Ortalama bir hesapta bulunursak,
bu kapsamda Türkiye’de 10 milyon
civarında “Geçici Sığınmacı” vardır.
Tayyip ve avanesi bugüne kadar
bu kişilere Türk ve Kürt Halklarına
yapmadığı kadar yardım yapmış,
maddi imkânlar sunmuş, her türden
kolaylıklar sağlamıştır.
Biz Tayyip’in bu Ortaçağcı,
faşist ve hain planını en
başından sezdik ve buna
karşı mücadeleye girdik.
31 Mayıs 2012’de dost
ve kardeş Suriye’nin
Büyükelçiliğini ziyaret
ettik.
Diplomatlarla
görüşüp Türkiye Halkının
kendileriyle
birlikte
olduğunu, Tayyipgiller’le
Türkiye Halkını dikkatlice
ayırmalarını belirttik. Bu
kardeşlerimiz de bugüne
kadarki
tutumlarında
hep
bizim
üzerinde
durduğumuz
ayrımı
ortaya koymuşlar ve “Biz de Türkiye
Halkının bizimle olduğunu biliyoruz.
Bu sebeple Türkiye Halkına karşı hiçbir
olumsuz düşünce taşımamaktayız”,
diye açıklamada bulunmuşlardır.
Tayyip ve avanesini işaret ederek
de; “Erdoğan bize karşı neden böyle

düşmanca bir tutuma girdi, onu da
anlayamadık”, demiştir Suriye BAAS
Lideri Beşşar Esad.
Biz o ziyaretimizde Suriyeli
diplomat kardeşlerimize ABD ve
AB Emperyalist Haydutlarının nasıl
bir niyet taşıdıklarını ve nasıl bir
projeyi uygulamak için Suriye’ye
saldırdıklarını
anlattık
detaylıca.
BOP
kapsamında,
Suriye’nin
de, Türkiye’nin de üçer parçaya
ayrılmasının
öngörüldüğünü,
saldırının işte bu amaçla yapıldığını,
Suriye’den sonra da sıranın Türkiye’ye
geleceğini çok iyi bildiğimizi anlattık
dostlarımıza.
Tabiî bilindiği gibi Emperyalist
Haydut
ABD,
İnsan
Soyunun
Başdüşmanı olan bu çakal devlet,
Ortadoğu’da Türkiye’nin de içinde
olduğu 22 ülkenin sınırlarını değiştirmeyi
hedeflerine koymuş bulunmaktadırlar.
İşte bu insanlık dışı, alçakça hedeflerine
de “BOP” adını verdiler.
ABD
ve
Avrupa
Birliği
Devletlerinden ve onların uydularından
oluşan yani Emperyalist Çakallarla
onların piyonlarından oluşan 100
devletin temsilcisi, 2012’nin 1
Nisan’ında “Suriye’nin Dostları”
adı altında İstanbul’da bir araya geldi,
toplandı. Suriye’yi BOP çerçevesinde
nasıl en etkili ve en kısa sürede çökertip
parçalayabiliriz,
sorusuna
cevap
aradılar, kendilerince buldular da.

Bak, ben de senin konuştuğun dilden konuşuyorum:
Sürtüğün de kallavisi sensin, çürüğün de!..
Amerikan yapımı olduğun için o
alçak Emperyalist Haydut tarafından
getirilip Türkiye’nin tepesine çöktürüldün. Tabiî o insan soyunun başdüşmanı ABD Hayduduna da hizmetten asla
geri durmadın. Onun BOP’unun hayata geçirilmesinde var gücünle çalıştın.
Bu arada o haydutların Ortadoğu’da
döktüğü on bir milyon Müslümanın
kanına kendi hain ellerini de buladın.
İşte bu sayede halk çocuklarından
oluşan, devletin binlerce kişilik polisinin, askerinin koruma zırhı altındasın
şu anda. İşte o zırha güvenerek ve sahibin ABD’ye güvenerek milletimize bu
pis küfürleri edebiliyorsun, pervasızca.
Dilerim Allah’tan yarın ne mal olduğunu Halkımız da iyice görür, anlar
ve Kaçak Saray’ın başına yıkılır. İşte
o zaman sudan çıkmış balığa dönersin.
Bugün seni alkışlayanların tamamı,
senin aleyhine döner. Senin işlediğin
binbir suçu ayrıntılarıyla sayıp dökmeye başlar.
Dün de konuşuyorsun, partine
milletin kesesinden kamp yaptırdığın
Kızılcahamam’ın lüks otelinde. Gezi
protestocularımıza ettiğin küfürleri
hatırlatarak; “hak ettikleri dilden konuştum”, diyorsun. Hiç utanmadan,
sıkılmadan...
Bak ben de sana hak ettiğin dilden
konuştum. Dedim ki yukarıda; “Sürtüğün kallavisi sensin.”, “Çürüğün de
kallavisi sensin.”
Bir de yine utanmayı arlanmayı bütünüyle kaybettiğin ya da hiç öğrenmediğin için; “Geziciler Bezmi Alem Valide Camii’nde içki içtiler, orayı pislettiler”, diyorsun. Yalan söylemek, iftira
atmak, zalimlik etmek, vatan satıcılığı
etmek senin belirleyici karakteristiğin
olmuş artık. Gezi eylemcileri Türkiye Halkının en temiz, en masum, en
içtenlikli, en yurtsever, en insansever

hadlerini mutlaka bildireceğiz. Onlardan eninde sonunda mutlaka hesap
soracağız.
Bugünlerde gelmesen de yarın bulunacaksın saklandığın kovukta. İşte o
zaman hem ettiğin küfürleri sana bir
bir yedirip hem de bağımsız ve tarafsız
yargı önüne çıkaracağız. Bu memleket
de, bu halk da, bu vatan da sahipsiz
değildir. Ona toz kondurmaya, leke
sürmeye, dil uzatmaya bugüne dek hiç
kimsenin gücü yetmemiştir, bundan
sonra da yetmeyecektir.
Bekliyorum...
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Bu toplantının yanı başındaki
bir başka salonda ise dünyanın dört
bir yanından devşirilip getirilmiş
Ortaçağcı, Cihatçı terörist örgütlerden
oluşan,
daha
doğrusu
onların
temsilcilerinden oluşan kişiler de
bir toplantı gerçekleştirdi. Orada da
emperyalist efendiler ve uyduları karar
verdi, Ortaçağcı, katil meczuplardan
oluşan terörist, Cihatçı örgütlerse bu
kararı uygulama hazırlığına başladı.
Ve hemen akabinde Türkiye’nin
güney illerinde kurulan askeri
kamplarda Amerikan, İngiliz, Fransız,
Alman askeri uzmanlar tarafından
dünyanın dört bir tarafından uçaklarla
Türkiye’ye getirilmiş ve oradan bu
kamplara sevk edilmiş, manyaklaşmış
bu katiller sürüsü eğitilmeye başlandı.
Eğitildiler, donatıldılar ve savaşmak
üzere Suriye’ye sevk edildiler.
Tayyipgiller sınırlarımızı kaldırdı.
Bu terörist Cihatçılar, minibüslerle
Suriye’ye sevk edilip orada mazlum
vatansever halka ve Suriye askerlerine
karşı
savaştırıldı.
Yorgun
ve
uykusuz düşenleri yine minibüslerle
getirilip
Türkiye’deki
evlerinde
ya da kamplarında dinlendirildi.
Sonrasında yeniden savaşa gönderildi.
Yaralananları, yine Türkiye’ye taşınıp
Türkiye’deki hastanelerde öncelikli
olarak tedaviye alındı. İyileşenler
yeniden savaşa sürüldü.
Buna Emperyalist Haydutlar ve
Tayyipgiller “Eğit-Donat” adını
verdiler, bilindiği gibi.
Bu Cihatçıların maddi finansmanı,
başta Suudi Arabistan, Katar, Türkiye
gibi ülkeler olmak üzere, tüm
İslam ülkelerinden sağlandı. Askeri
donanımları yine ABD ve müttefiki
emperyalist
devletlerle
Türkiye
tarafından yapıldı. “MİT TIR’ları”
olarak bilinen TIR’larla, her türlü askeri
araç gereç, bu insanlıktan çıkmış, kan
içmekten, insan öldürmekten haz alan
bu Cihatçı teröristlerin ellerine teslim
edildi.
İşte bu süreçte de bugüne dek 8
milyonu aşkın, 9 milyona yaklaşan
Suriyeli kaçkın Türkiye’ye geldi,
getirildi. Bunlar uluslararası literatüre
göre “Geçici Sığınmacı” statüsündedir.
Dolayısıyla da ülkelerindeki savaş
gerekçesi ortadan kalktıktan sonra
bunların ülkelerine gönderilmelerinin
önünde hiçbir yasal engel yoktur.
Bu kalabalıkta bir yabancı insan,
ülkemiz halkıyla entegre edilemez.
Bunların ya geldikleri yere yani
ülkelerine geri gönderilmesi gerekir
ya da gitmek istedikleri Batı ülkelerine
gidebilmeleri için her türlü imkânın
Türkiye tarafından sağlanması gerekir.
Yani her iki durumda da
Türkiye’den gönderilmesi gerekir bu
insanların...
Biz her zaman belirtmiş olduğumuz
gibi bir kez daha tekrarlayalım ki, bu
sığınmacılar arasındaki kadınlar ve
çocuklar hep masumdur, kurbandır.
Onlara karşı en ufak olumsuz bir
duygu, düşünce taşımamız söz
konusu olamaz. Tabiî erkekleri
için de herhangi bir düşmanlık söz
konusu edilemez. Ama bu insanların
Türkiye’den gönderilmesi gerekir.
Onları kırmadan dökmeden, ezmeden,
acıtmadan ve üzmeden... Yani insani
koşullar
içerisinde,
yaklaşımlar
içerisinde… Ama sonuç olarak mutlaka
gönderilmesi gerekir. Tayyipgiller’in
vatandaşlık verdikleri de dahil olmak
üzere. Çünkü onlar gayrimeşru bir
suç örgütü olduğu için attıkları hiçbir
imza, yaptıkları hiçbir uygulama da
meşru, yasal değildir.
İnsanlar dünyanın neresinde olursa
olsun hep maddi çıkarlarının peşinde
olmuşlardır. Bu maddi çıkarlarının en
iyi olacağı yer, ülke neresiyse, orada
olmak, oraya gitmek istemişlerdir.
Bu bakımdan bu insanların tamamına
yakını, Türkiye’de kalmayı ülkelerine
dönmeye tercih ederler. Çünkü Türkiye,
ekonomik açıdan Suriye’ye oranla

daha gelişkin bir ülkedir ve buradaki
maddi imkânlar Suriye’dekinden daha
fazladır.
Bunların en çok tercih edecekleri
yer ise Batı ülkeleri olacaktır: Avrupa,
ABD, Kanada ülkeleri... Çünkü oradaki
kapitalizmce ekonomik gelişkinlik
düzeyi, Türkiye’den de katbekat
yüksektir. Demek ki din, mezhep,
inanç, kültür filan hep geri plandadır,
maddi imkânlara, ekonomik olanaklara
kıyasla. Birincil ve belirleyici olan hep
ekonomik düzey ve onun getireceği
maddi imkânlardır.
Demek istediğimiz; bu insanların
gönlünde yatan, sözünü ettiğimiz
Batı ülkelerine gidebilmektir. Bizim
de onlara her alanda bu amaçlarına
ulaşabilmeleri için her yardımı
yapmamız gerekir. Ayrıca da bu insanlar
yasal ve büyük kısmı yasal olmayan
yollardan Avrupa’ya gönderilmelidir
ki bu emperyalist katliamcı çakal
devletler,
Ortadoğu’da
yaratmış
oldukları cehennemin ateşinin bir
kısmının da kendi ülkelerine sıçrayıp
düştüğünü görebilsinler ve o ateşle
yanabilsinler. Böylelikle de en azından
halkları, kendi emperyalist devletlerini
bir daha böyle geri ülkelere saldırıp
çakallıklar yapmaktan alıkoymaya
çalışsın. Bu tür saldırılar yaparsanız,
oradaki bizim hiç sevmediğimiz,
görmek istemediğimiz insanlar, bizim
şehirlerimize, kasabalarımıza gelir, bizi
rahatsız eder, diye korksun, çekinsin ve
devletlerini engellemeye çalışsın, böyle
emperyalist saldırganlıklar yapmaktan,
kan dökücülükte bulunmaktan.
Geçen hafta sonu Roma’da
yapılan, dünya çapında komünist,
sosyalist, demokrat, ilerici 110 milyon
üyeye sahip Dünya Sendikalar
Federasyonu’nun
Kongresindeydi
Yoldaşlarımız.
Suriye’deki
demokrat, ilerici sendikalar da bu
konfederasyona üye oldukları için
onların temsilcileri de Roma’daydı. O
işçi önderlerinden oluşan dostlarımızla
da değişik konularla birlikte Suriye’ye
emperyalistler tarafından yapılan
ve burada yaratılan cehennemin
meselelerini
konuştuk.
Suriyeli
kardeşlerimiz, bize aynen şu net, kesin
bilgileri aktardılar:
“Suriye dışındaki Suriyelilerin
ülkelerine dönüşlerinin önünde
hiçbir engel kalmamıştır. Özellikle
birkaç gün önce Suriye Arap
Cumhuriyeti
Devlet
Başkanı
Beşşar Esad’ın ilan ettiği genel af,
bugüne kadar ilan edilen afların
tamamından daha geniş kapsamlıdır.
Bu genel affa göre Suriye’den
hangi
sebeple
olursa
olsun
ayrılmış olan Suriye vatandaşları
koşulsuz bir şekilde ülkelerine
geri dönebilirler. Geri dönenler,
geçmişteki
terörist
faaliyetlere
katılanlar da dahil olmak üzere
hiçbir şekilde yargılanmayacak,
takip edilmeyecek, herhangi bir
soruşturmadan geçirilmeyecektir.
Özetçe, onlar hakkında, ülkeden
ayrılmış olmalarından kaynaklı
hiçbir idari ve yasal işlem
yapılmayacaktır.
Gitmemiş
vatandaşlarımızla her alanda ve
konuda tam eşit sayılacaklardır.”
Şimdi, savaş gerekçe gösterilerek
Türkiye’ye getirilmiş bulunan bu
“Geçici Sığınmacılar”ın, ki sayısı
yukarıda belirttiğimiz gibi 8 milyonu
aşkındır, Türkiye’de kalmalarının
hiçbir nesnel, insani gerekçesi
kalmamıştır. Dolayısıyla da bu
insanların yaşamaları gereken yer, her
ne kadar ABD-AB ve İsrail saldırıları
karşısında vatanlarını terk ederek
Suriye’ye karşı düşman bir tutum
izlemekte olan Tayyip Erdoğan’ın
kolları altına sığınmış bulunma
suçunu işlemiş bulunsalar da, yani
vatanlarına karşı düşmanla işbirliği
etmiş bulunsalar da Suriye’dir.
Ya da yukarıda belirttiğimiz gibi
emperyalistler Avrupa’sına gitmek

isterlerse de o da bizim kabülümüzdür
hatta önceliğimizdir. Keşke oralara
gidebilseler...
Gidebilseler
de
emperyalist canavarlar, yarattıkları
cehennemin ateşiyle az da olsa
tanışabilseler, yanabilseler...
Biz 2011’den bu yana hep bu
tutum içinde olduk, düşünce ve
davranışlarımızla yani yazı, eylem ve
söylemlerimizle bu tutumumuzu hep
netçe ortaya koyduk.
Tabiî aynı zamanda da dost ve
kardeş Suriye BAAS Yönetiminin;
“Türkiye’de
Türk
Halkından
gördüğüm dostluğu ben dünyanın
hiçbir yerinde görmedim”, diyen lider
Beşşar Esad’ın emperyalistlerin ve
Ortaçağcı teröristlerin saldırılarına
karşı yiğitçe vatanlarını savunan
Suriye Halkının yanında olduk.
ABD-AB Emperyalist Haydutları,
onların kuklası Suudi Arabistan
Cellatları ve Tayyipgiller’in tedarik
ettiği TIR’lar dolusu silahların
Suriye’deki
Cihatçı
katillere
gönderilmesine karşı çıktık. Onunla
ilgili yerel mahkemelerde suç
duyurularında bulunduk. Bağımsız
ve egemen bir devletin sınırlarını
ortadan kaldırarak oraya karşı
savaş ilan eden ve terörist örgütler
sevk eden Tayyipgiller’le ABD ve
AB Emperyalistlerinin savaş suçu
işlediklerini
belirterek
bunların
yargılanmalarını istedik. Fakat bilinen
sebeplerden dolayı bu, Türkiye’de
mümkün olmadı.
Uluslararası Ceza Mahkemesine
başvurduk, son çare olarak. Zamanın
ABD Başkanı Obama ve avanesiyle
Tayyipgiller’in önde gelen dört
kişisinin savaş suçu işlemelerinden
dolayı cezalandırılmalarını istedik.
Türkiye’deki bu dört kişi Tayyip
Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Hakan
Fidan ve Efkan Ala idi.
Bizim bu başvurumuz üzerine bu
dört şahıs bize dava açtırdı, Ankara
5’inci Asliye Ceza Mahkemesinde,
kendilerine
hakaret
ettiğimiz
gerekçesiyle.
Biz
duruşmalarda
hakaretin kime karşı olursa olsun
bizim işimiz olamayacağını fakat
bunların işledikleri savaş suçlarının
apaçık biçimde, belgeleriyle birlikte,
en kör gözlere bile batacak şekilde
ortada olduğunu gösterdik. Bu dava
Tarihe “MİT TIR’ları Davası” olarak
geçti. O duruşmalarda ettiğimiz her
söz derlenerek “MİT TIR’ları Davası”
adıyla Derleniş Yayınları tarafından
yayımlandı. Aşağıda görülen de
kitabımızın suretidir.

Tabiî her zaman olduğu gibi
Tayyip’in, AKP’giller’in
Hukuk
Bürosuna dönüştürdüğü sözde Yargı,
bize ceza verdi, 1 yıl 2 ay 22 gün.
Bu dört kişiye siz hakaret etmişsiniz,
hükmünü verdi Tayyip’in mahkemesi.
Efkan Ala da bize 50 bin liralık
manevi tazminat davası açtı. Dava
sürüyor...
Biz, yine 2014 yılının 26 Ekim’inde
yaptığımız
Usta’mız
Hikmet
Kıvılcımlı’yı Anma Konuşmamızda,
ağırlıklı olarak bu mesele üzerinde
durduk. Yine aynı tutumumuzu ortaya
koyduk tabiî ki, doğal olarak. Bu

konuşmamız da yine Derleniş Yayınları
tarafından
“Yugoslavya,
Irak,
Libya, Suriye, Sıra Sende Türkiye”
adıyla 2014 Kasım’ında yayımlandı.
Aşağıdaki de bu kitabımızın suretinin
görünüşüdür.

Ve ayrıca, 2015’ten bu yana hiç
kesintiye uğramaksızın Tayyip’e
hakaret ettiğimiz gerekçesiyle sürekli
“Yargılanıyoruz”. Tabiî esasında biz
onları yargılıyoruz, onların kendi
mahkemelerinde.
İşte o duruşmalarda da Suriyeli
“Geçici Sığınmacılar” konusunu hep
gündeme getiriyoruz ve bu yönüyle
de Tayyip’i ve avanesini eleştiriyoruz,
mahkûm ediyoruz...
Ve Yoldaş’ımız Nakliyat-İş Genel
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu
(Bilindiği gibi Dünya Taşımacılık
İşçileri
Enternasyonali
Genel
Sekreteridir, 110 milyon üyeye sahip
“Dünya Sendikalar Federasyonu”nun
da Genel Başkan Yardımcısıdır.
Dünyanın
komünist,
sosyalist,
ilerici ve demokrat sendikaları bu
örgüt içinde yer almaktadır, Küba,
Venezuela dahil...), bu işçi örgütlerinin
Şam’da 11-12 Eylül 2017 tarihlerinde
yaptıkları, Beşşar Esad’ın da bir
celsesine katılmış olduğu toplantıda
söz alarak Suriye’deki bu cehennemcil
durumu, saldırı, işgal ve katliamları
gündeme getirmiş ve Türkiye Halkıyla
birlikte biz Gerçek Devrimcilerin de
bu meselede ABD-AB Emperyalistleri
ve Siyonist İsrail’le birlikte, Suudiler
ve Tayyipgiller’le birlikte, tüm
Ortaçağcı, Cihatçı, terörist örgütlerle
birlikte, Suriye’nin egemenliğine ve
halkına karşı yapılan bu insanlık dışı
saldırıyı kınadığımızı ve kardeş Suriye
Halkıyla BAAS Yönetiminin yanında
olduğumuzu açıkça, netçe ortaya
koymuştur. Yine bu işçi örgütleri
8-9 Eylül 2019 tarihinde Şam’da bir
toplantı daha yapmışlardır, Suriye
Hükümetine destek vermek için.
Orada da Ali Rıza Yoldaş’ımız bu
görüşlerimizi netçe dile getirmiştir,
yine Beşşar Esad’ın da olduğu bir
toplantıda...
Türkiye’de de bizim bu anlayışımız
doğrultusunda mücadele verdiğimizi
iletmiştir. Yoldaş’ımıza ve bize karşı
Beşşar Esad, takdirlerini, sevgilerini
ve teşekkürlerini belirtmiştir.
Yine biz pek çok yazımızda bu
görüşlerimizi açıkça, kesince ve
anlaşılır biçimde ortaya koyduk. Bu,
yayımlanmış olan kitaplarımızın pek
çoğunda görülür.
Demek ki biz Gerçek Devrimcilerin
her konuda olduğu gibi alması gereken
tutum, Uluslararası Emperyalistlere,
onun Ortadoğu’daki bekçi köpeği
Siyonist İsrail’e ve onların yerli
işbirlikçilerine karşı bölge halklarının
yanında olmaktır, emperyalistlere
karşı savaşan ülkelerin, yönetimlerin
yanında olmaktır...
Nitekim Kore Demokratik Halk
Cumhuriyeti’nden Küba Demokratik
Halk Cumhuriyeti’nden, Bolivarcı
Venezuela Cumhuriyeti’ne kadar
bütün komünist, sosyalist, ilerici,
demokrat ülkeler bizimle aynı görüşü

benimsemektedir,
aynı
tutumu
ortaya koymaktadır. Che’nin de altın
değerindeki özdeyişiyle belirttiği gibi
ABD Emperyalistleri İnsan Soyunun
Başdüşmanıdır.
Devrimciliğin
ABC’si, namusun ve insan olmanın
ABC’si bu hayduta karşı, onların
Avrupalı müttefiklerine karşı, yerel
işbirlikçilerine karşı ve Siyonist
İsrail’e karşı mücadele vermektir.
Kim bunu yapıyorsa o insandır,
namusludur,
devrimcidir.
Kim
yapmıyorsa insanlıktan çıkmıştır,
gericidir, faşisttir, ABD uşağıdır...
Gelelim
Tayyipgiller’e...
Tayyipgiller’in
fırıldak
gibi
dönüşlerine:
Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ,
halkta yoğun bir biçimde karşılığı
olduğunu bildiği için bu Suriyeli
sığınmacıların gönderilmesi gerektiği
konusunu siyasi söyleminin en başına
geçirmiştir. Parababaları Medyası ve
muhalifi oynayan küçükburjuvalar
medyası, diğer burjuva partileri gibi
Ümit Özdağ’a da yer vermektedirler,
bilindiği, görüldüğü gibi. Hem de
bolca...
Bize ise tam tersi bir tutumla,
tam bir susuş suikastı uygularlar.
Adımız geçmez onların ekranlarında,
yazılı basınlarında. Hatta kendini sol,
sosyalist sayan ve kallavi gazeteci
geçinen televizyon patronları bile
emir verir çalışan emekçilerine, HKP
haberlerini girmeyeceksiniz, diye...
Yine aynı şekilde muhalifi oynayan
gazete yöneticileri, emirler verir
basın emekçilerine, HKP haberleri
girilmeyecek, diye. Eee, işte 7 bin yıllık
Tefeci-Bezirgân Sermaye Düzeninin
çürütüp çamurlara buladığı insanlardan
oluşan gazete ve televizyon patronlarıyöneticileri, meslek ahlâkını ancak bu
kadar savunabiliyor. Neyse, geçelim...
Bu sebeple de Ümit Özdağ ve
partisi, bu meselenin yani sığınmacılar
meselesinin
lokomotifliğini
eder
konumda görülmektedir. (Biz her
meselede olduğu gibi, bu meselede de
görülmeyip yok sayıldığımız için...)
Yukarıda adını andığımız burjuva
partilerinin hemen hemen hepsi aynı
tabana dayanmaktadırlar. Ümit Özdağ
ve taraftarları da MHP’den kopmadır,
hepimizin bildiği gibi. MHP tabanıyla
AKP tabanı arasında da ve Akşener’in
İyi Parti’si arasında da sınır filan
yoktur; tersine, akışkanlık vardır.
İşte bu sebepten dolayı Ümit
Özdağ ve partisi, hatırı sayılır bir oy ve
taraftar koparmıştır, sözünü ettiğimiz
bu partilerden. Kopmamış olanlar da
Özdağ’a hak verir hale gelmiştir. İşte
bu, Tayyipgiller’de büyük rahatsızlığa
ve zikzaklara-gelgitlere yol açmıştır.
Tayyip ne demişti geçen 15 Mart’ta
bu konuya ilişkin olarak?
Aynen şunu:
“Ana muhalefet, ‘Biz seçimi
kazandığımızda
mültecileri
ülkelerine göndereceğiz’ diyor.
Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne
olduğunu biliyoruz.”
Yazımızın girişinde de belirttiğimiz
gibi Tayyipgiller’in ana düşüncesi
ve bu 8 milyon insanı Türkiye’ye
yığmalarının
sebebi,
Türkiye’de
Hilafet kurmaktır. Bu sebepten “Elbette
ki göndermeyeceğiz”, diyecektir.
Fakat parti tabanındaki kopmaları
ve oradan gelen şikâyetleri duyunca
(görünce demiyoruz, dikkat edelim,
çünkü Türkiye’nin hiçbir sosyal
gerçekliğini görecek halde değildir
artık, gerçeklikle bağı koparmıştır,
hayaller
âleminde
yaşamaktadır,
halüsinasyonlar görmektedir) bir an
paniğe kapıldı. Ve şunlar çıktı ağzından
gayriihtiyari olarak 18 Nisan’da:
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“Suriyeli
kardeşlerimizin
gönüllü ve onurlu geri dönüşleri
için
elimizden
gelen
gayreti
gösteriyoruz.”
Dikkat edersek, burada da aslında
eski görüşünden vazgeçmiş değil. Ama
vazgeçmiş gibi bir görünüm sergiliyor
sadece. Bir şaşırtmaca, kandırmaca
yapıyor. “Gönüllü ve onurlu” bir geri
dönüşten söz ediyor.
Gönüllü olarak kim döner
Suriye’ye?
Hemen hemen hiç kimse...
Kaldı ki sınır açık yani sınır diye
bir şey yok.
Gönüllü gitmek isteyen var da
zorla mı tutuluyor Türkiye’de?
Öyle gitmek isteyen olsa elini
kolunu sallayarak çeker gider...
Bu
sığınmacılarla
yapılan
röportajlar da zaten bizim bu
görüşümüzü kesinkes destekliyor.
“Biz dönmeyeceğiz”, diyorlar. “Biz
Türkiye’ye yerleştik, artık burada
yaşayacağız”, diyorlar. Bu söyleşilerin
videoları internet ortamında dolaşıp
durmaktadır.
Aradan biraz zaman geçti. Ümit
Özdağ’ın bu konudaki çalışmalarına
karşı da keyfi yasaklar getirmeyi
kararlaştırdılar. Yani adamlar açıkça
düşünce yasakçılığı yapıyorlar.
Neden?
Tabanlarını
kaybetmekten
korktuklarından...
Tabiî
bunun
sonucunda
da
Saltanatlarını,
iktidarlarını
kaybetmekten korktuklarından...
Bu yasağa da güvenerek, Tayyip
yeniden az da olsa cesaret toplayıp
paniğini yatıştırdı. Böyle olunca
da 11 yıldan bu yana meydanlarda,
kürsülerde, ekranlarda savunageldiği
ihanet projesine yani BOP’a ilişkin,
dolayısıyla da onun bir uygulaması
olan sığınmacılara ilişkin Türkiye’nin
demografik yapısını değiştirmeye
ilişkin görüşünü söylemeye başladı. 9
Mayıs’ta, yine kendisi gibi Ortaçağcı,
Antika Tefeci-Bezirgân Sermayenin
bir örgütü olan MÜSİAD’ın 32’nci
kuruluş yıldönümünde “Baş konuk”
sıfatıyla yaptığı konuşmada aynen şu
sözleri sarf ediyor:
“Suriye’den
savaştan
çıkıp
ülkemize sığınan bu kardeşlerimize
sonuna kadar sahip çıkacağız.
Bay Kemal; siz ne derseniz deyin.
Birileri çıkmış durmadan laf salatası
yapıyor. Biz muhacir ve ensar olma
kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen
bir kültürün mensuplarıyız. Bizim
kapımız açık onlara ev sahipliği
yapmaya devam edeceğiz. Onları
katillerin kucağına atmayacağız.”
Göndermeyeceğiz, diyecek tabiî...
Hem
emperyalist
efendileri
böyle emrediyor hem de kendisinin
Ortaçağcı Hilafet özlemi yüzünden,
bu görüşte olması gerekiyor. Baştan
bu yana söyleyegeldiğimiz gibi,
o, Türk Milletine, Türk Vatanına
ve Türkiye Halkına düşmandır.
Kuvayimilliye’ye-Antiemperyalist
Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mıza,
onun Önderlerine düşmandır. Laik

Nurullah Ankut

K

açak Saraylı Hafız!
Demek 15 Temmuz’da
CIA’yla, SADAT’la, ASSAM’la el
ele verip FETÖ’nün askerlerini tuzağa çektiniz, öyle mi?
Sonrasında da hezimete uğrattınız onları, öyle mi?
Fakat bu arada 251 sizden, 150
civarında da bir kısmı FETÖ’den,
bir kısmı da onların “tatbikat var”
diyerek kandırıp oraya götürdüğü
masum evlatlarımızdan olmak üzere 400 kandırılmış insanımız yok
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Cumhuriyet’e
düşmandır.
Hz.
Muhammed ve Kur’an ahlâkına
düşmandır.
Hukuka
düşmandır,
yasaya düşmandır. O ve avanesi
tam anlamıyla ABD, İngiltere ve
İsrail yapımı mafyatik, çıkar amaçlı
bir suç örgütüdür. Ve onların eliyle
Türkiye Cumhuriyeti’nin tepesine
çöktürülmüştür.
Kanunsuzdurlar,
gayrimeşrudurlar. Hiçbir yasal yönleri
yoktur.
Vatan
Satıcıdırlar,
küp
doldurucudurlar,
kamu
malı
aşırıcıdırlar.
İki
trilyon
dolar
tutarındaki kamu malını aşırıp
zimmetlerine geçirmişlerdir. Sadece
Tayyip ve akrabaları, Abdüllatif
Şener’in tespitine göre 300 milyar
dolarlık kamu malını lüplemişlerdir,
küplemişlerdir,
hırsızlayıp
zimmetlerine geçirmişlerdir.
Gidecekler, gidecekler...
Sarayları, saltanatları başlarına
yıkılacak. Ve işledikleri cürümlerin
hepsinin tek tek hesabını verecekler.
Yukarıda da birkaç kez belirtmiş
olduğumuz gibi, biz Tayyipgiller’in
çıkar amaçlı bir suç örgütü olduklarını,
kuruldukları andan itibaren biliyorduk.
Söyledik, yazdık...
Tayyip’in
bizzat
kendisinin
daha İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanıyken 1 milyar dolar tutarındaki
kamu malını aşırdığını hem o dönemin
İstanbul Ticaret Odası Başkanı
Mehmet Yıldırım hem de Türkiye’nin
en ünlü Parababalarından Rahmi Koç
defalarca dile getirmiştir.
Ne yapar bu adam ve avanesi daha
sonraları?
Tabiî ki de İsmet Paşa’nın deyişiyle;
“Geçmişte ne yapmışlarsa onu...”
Bu hırsızlığından, yolsuzluğundan
da Tayyip’i, o zamanki henüz
böylesine çökertilmemiş Yargı elinden
kim kurtarmıştır?
Tayyip’in
sonradan
Yargıtay
Başkanı yaptığı İsmail Rüştü Cirit...
Tayyip’i kurtardığı dönemde Üsküdar
1’inci Ağır Ceza Başkanıydı...
Saygıdeğer arkadaşlar;
Son günlerde yoğun bir şekilde
gündem
oluşturan
meselelerden
biri de; Tayyip’in en önde gelen
adamlarından olan İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’nun canlı yayında;
“Sığınmacıları göndereceğiz”, dediği
için Ümit Özdağ’a ettiği aleni, galiz
küfürdür. Ümit Özdağ şahsında onun
babasına ve 78 yaşındaki anasına da
küfür etmiştir, soyadı “Soylu” olan bu
vatandaş.
Ne demiştir?
“İnsan değil, hayvandan da
aşağı, Soros çocuğu...”
İnsanın böyle adamların suretini
görünce kusası geliyor. Ve bunların
Türkiye’nin tepesine çöktürülmüş
suç örgütünün en önde gelen
elemanlarından biri olarak Türkiye’nin
“İçişleri Bakanı” sıfatı taşıdığını
görünce de kederinden kahroluyor.
Şimdi görelim bakalım, Soros’un
sığınmacılar konusundaki görüşü
neymişşş ve Soros kimin dostuymuşşş:

***
Mülteci
kriziyle
baş
etme
konusunda karşılaşılan en büyük
zorluk nedir?
Mültecileri,
kamuoyunu
ve
yetkilileri etkileyen bir panik havası
var. Önemli yapıcı güçler var, ancak
panik zarar verici bir aciliyet ve
yönsüzlük duygusu yaratıyor.
Avrupa
ortamı
nasıl
sakinleştirebilir?
Avrupa’ya giden mültecilerin
çoğu Türkiye üzerinden gittiğinden
işbirliğine ihtiyaç var. Ve başta
Almanya Başbakanı Angela Merkel
olmak üzere Avrupa’nın bunun için
istekli olduğunu düşünüyorum.
Avrupa-Türkiye işbirliğinin nasıl
yardımı olur?
Mültecilere büyük zarar veren
ve panik ve kargaşaya sebep olan bu
düzensiz akın yerine göçmenlerin
olduğu yerde durması daha ucuz ve
daha verimli. Yani Avrupa ve Türkiye
arasında yapılacak bir anlaşmanın da
temel hedefi bu olmalı.
Türkiye’nin bundan çıkarı ne olur?
Şurası açık ki, Türkiye’nin
maliyetlerinin karşılanması gerekiyor
ve bu maliyetlerin geçmiştekinden
çok daha büyük olması lazım; çünkü
çocuklara eğitim, yani sonunda
Avrupa’ya
kabul
edildiklerinde
gerekecek
derslerin
verilmesi
gerekiyor. Bu maliyet kişi başına
tahminen 5.000 euro ve Lübnan ve
Ürdün gibi diğer ülkelerde de benzer
anlaşmalar yapılması gerekiyor.
AB’nin, Türkiye’nin göçmenler
konusundaki desteği karşılığında
ülkede kötüleşen temel haklara göz
yumabileceği konusunda endişeli
misiniz?
Vakıf, Türk yönetiminin insan
hakları performansı konusunda bir
süredir pek çok eleştiride bulunuyor.
Avrupa Birliği’yle ilişkilerde bir
toparlanma, daha yakın işbirliği,
karşılıklı güvenin yeniden tesis
edilmesi için- ki örneğin vizesiz seyahat
etmek gibi taleplerinin gerçekleşmesi
için Türkiye’nin bunlara ihtiyacı
olduğunu düşünüyorum, bu konudaki
performansını geliştirmesi gerekiyor.
Türkiye 2 milyondan fazla
mülteciye ev sahipliği yapıyor; Avrupa
Birliği ne kadarını yapabilir?
Türkiye’nin özellikle Suriyeli
mültecileri ağırlamada çok iyi bir
geçmişi var. Gerçekçi olmak gerekirse,
Avrupa’nın 1 milyondan fazla
mülteciyi alması zor olur, çünkü sadece
gönüllülük esası üzerinden olabilir.
AB üyelerinin bir yük-paylaşımı
planı üzerinde uzlaşması konusunda
ne düşünüyorsunuz?
Zorunlu kotalara karşıyım; hem işe
yaramıyorlar hem de ne Avrupa Birliği
yasal çerçevesine ne de uluslararası
mülteci
sözleşmesine
uyuyorlar.
Avrupa Birliği içinde mültecileri
gönüllü olarak kabul etmek istemeyen
pek çok ülke var.
Açık Toplum’un bu konudaki
faaliyetleri, tartışmalı bir figür

olarak sizin mülteciler hakkındaki
çalışmalarınızın değerini azaltıyor mu?
Benim ve Vakıf’ın prensipleri
genelde kabul görmüyor ve bize
karşı olan çok fazla insan var. Ancak
prensiplerimizin arkasında duruyoruz.
Herkesle
etkileşim
halindeyiz;
özellikle de yaklaşımımızın Başbakan
Viktor Orban’la doğrudan karşıt
olduğu ülkem Macaristan’da.
Ve yönetimin sizi 2013’teki
protestoları kışkırtmakla suçladığı
Türkiye’de?
Vakıf’ın protestocuları aktif olarak
desteklediği ve kışkırttığı yönündeki
argümanların altının doldurulabilir
olmadığını düşünüyorum.
Karşılaşılabilecek diğer engeller
neler?
Yetkililer göç sorununun, yani
krizinin maaliyetinin ne kadar
olabileceğinin
henüz
farkında
değiller. Ve kör bir noktaları var: O da
maliyetlerin yıllık 10 milyar euroyu
geçebileceği. Bizim tahminlerimiz bu
yönde ve resmi rakamlar bunun yakınına
bile yaklaşmış değil. Bu durumun
farkına varmamalarının sebeplerinden
biri de parayı nerden bulacaklarını
bilmiyor olmaları. (George Soros’un
Wall Street Journal’dan Emre Peker’in
sorularına verdiği yanıtlar, https://
businessht.bloomberght.com/guncel/
haber/1150580-soros-multecileroldugu-yerde-kalmali-maaliyetlerikarsilanmali)
***
Demek ki arkadaşlar; Soros,
Suriyeli
sığınmacılar
konusunda
Tayyip ve AKP’giller’le bire bir
aynı görüşleri savunmaktadır. Böyle
olması da kaçınılmazdır. Çünkü
CIA’yla ve ABD’nin en gelişkin teknik
araç gereçlerle çalışma yapan casus
örgütü Ulusal Güvenlik Ajansı’yla
(NSA) işbirliği içindedir ve beraber
çalışmaktadırlar. Yani o da BOP’un
aktif bir savunucusudur.
Ne diyor bu alçak?
Avrupa en fazla 1 milyon
sığınmacıyı alabilir, onu da gönüllülük
esasına göre alabilir, diyor. Ben
zorunlu kotalara karşıyım, diyor.
Türkiye bizim için ideal bir sığınmacı
kampı olarak kalmalıdır, diyor.
Merkel ve diğer Avrupa liderleri de
Tayyip’le görüşerek bu işi bu şekilde
bağlamalıdır, diyor.
Aynen dediği şekilde yapılmış mı
bu iş?
Yapılmış...
Boşa konuşmaz bu alçaklar...
Şimdi de kısaca görelim bakalım
Soros kimin dostuymuş, kimlerle
görüşürmüş Davos ve Türkiye’de.
Bu sorunun yanıtı da işte şu:
Tayyipgiller ve Soros, birlikte

Alayınız 15 Temmuz’u o gece “Enişten Ziya”dan öğrendi,
değil mi Tayyip?
yere canından olup gitti...
Tabiî ondan sonra “Bu bana bir
Allah’ın lütfu”, diyerek başta Türk
Ordusu gelmek üzere tarumar ettin
devletin bütün kurumlarını. Ordunun askeri okullarını kapattın, hastanelerini kapattın, Adnan Tanrıverdi’nin tavsiyesi üzerine...
Bütün Kuvvet Komutanlarını Genelkurmaydan ayırıp Bakanlıklara
bağladın. Böylece Ordunun komuta
bütünlüğünü ortadan kaldırdın...
Sonrasındaysa Ortaçağcı Erhan Afyoncu başkanlığında kurduğun “Milli

Güvenlik Akademisi”ne 40 bin yandaşınızı yerleştirdin.
Yargıyı da öyle yaptın. Milli Eğitimi, Polis Teşkilatını, akla gelen tüm
devlet kurumlarını yandaşlar çiftliğine
çevirdin.
Velhasıl; eski kadim dostun FETÖ’den öğrendiğin bütün İblisçe hileleri eksiksiz uyguladın, devleti ele geçirme ve Kaçak Saray Ortaçağcı Faşist
Din Devleti’ni oluşturma işinde.
Hani su içer gibi, soluk alır gibi yalan söylersin ya; işte 15 Temmuz akşamı da sallamıştın öyle bir yalan: “Bana

bu harekâtı eniştem Ziya haber verdi,
yoksa hiç haberim yoktu”, diye...
Bak, ne anlatıyor Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ:
***
Videonun Tapesi
Gizem Fidan: Bugün yine sizin
açıklamalarınızla gündem adeta çalkalandı, diyebiliriz. Sözcü’ye verdiğiniz
röportajda Adnan Tanrıverdi’yle ilgili
ifadeleriniz var. 15 Temmuz öncesinde
askeri birlikleri ele geçirmek için çalışma yaptıklarını söyledi, diyorsunuz.
Hatta; “Beni bir Ak Partili Vekil sandı

Davos’talar...
Otel odasında da başka birçok
yerde de görüşüp iş bağlıyorlar,
birbirlerine destek sunuyorlar. İşte
görüntülü kanıtları...
Bu görüşmeyle yetinmiyor Tayyip

ve avanesi. Soros’u Ankara’da,
Başbakanlıkta da ağırlıyor. O zaman
kendisi de başbakan. Tabiî CB de
Kraliçe’nin Gül’ü...
Bu görüşmenin tanıklığını da
yine Tayyipgiller’in o zamanki
bakanlarından
Abdüllatif
Şener
yapıyor. Görüşmede o da var. Fakat
ben orada tek kelime etmedim, diyor.
Sadece izlemiş, anlatımına göre.
İşte vaziyet bu, arkadaşlar...
Ne diyor Tayyipgiller siyasi

muarızlarına?
“Soros artığı, Soros çocuğu”
vb... Yani Soros’a karşıymış gibi bir
tutum sergiliyorlar. Oysa gördük işte;
Soros’la dostmuş bunlar yıllar boyu.
Soros bunların Avrupa Birliği’yle
işbirliği etmelerine aracılık yapmış.
Önlerini açmış yani...
Demek ki bunların Soros’la
ilişkileri de FETÖ’yle olan ilişkileri
gibiymiş. Dün canciğer dostlar,
bugünse
görünüşte
düşmanlar.
Ya bunlar, duruma ve çıkarlarının
gerektirdiğine göre her şey olabilirler.
Yeter ki menfaatleri, koltukları öyle
göstersin. Hiçbir değerler sistemi
taşımazlar.
Dedik ya hani defalarca; bunların
tapındıkları biricik Tanrı vardır, o
da Para Tanrısı’dır... İslamcılıkları
ise sadece üzerilerine giydikleri
bir
elbiseden
ibarettir.
Bütün
hırsızlıklarını,
yolsuzluklarını
gizlemek için bu elbiseye mecburen
ihtiyaç duyarlar, giyinirler.
Ne diyordu Hz. Muhammed,
bunların yaptığı bu kandırmacaya,
kamuflaja?
“İnsanları Allah’la Aldatmak...”
Ve nasıl uyarıyor müminleri?
“O yaman aldatıcı, sakın sizi
Allah ile aldatmasın!” (Lokman
Suresi 33. Ayet, Yaşar Nuri Öztürk
Meali)
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
12 Mayıs 2022

ve açık açık konuştu”, diyorsunuz.
Bunu biraz açabilir misiniz?
Çünkü 15 Temmuz gecesi gerçekten faaliyetteler miymiş?
Adnan Tanrıverdi size neler anlattı?
Hakan Aygün: Olay nerede gerçekleşti? Tabiî bir kere oradan da alalım.
Ümit Özdağ: Olay havaalanında
gerçekleşti. Anons yapıldı, ben şeye
doğru, otobüse doğru yürüdüm. Tam
cam kapıya geldim, otobüs kalktı gitti.
Yanımda da koruma polisim var, ikinci
otobüsün gelmesini bekliyoruz. O sırada
Adnan Paşa geldi. Ben de “Merhaba Paşam”, dedim. “Merhaba efendim”, dedi.
Hâlâ otobüs yok ortada, bekliyoruz.

13
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Ben de kendisine dedim ki; “Ya siz
Özel Kuvvetlerde isyan bastırmayla
ilgili çalışan bir bölüm vardır. O bölümün başındaydınız o FETÖ ayaklanması sırasında. Birliklerin önüne şey
getirilmesi kamyonların, otobüslerin
getirilmesini siz mi şey yaptınız öğrettiniz, bunlara söylediniz?”
Güldü, “evet” dedi. Sonra konuşma
başladı ve otobüs geldi, otobüse doğru
yürüdük, otobüse yürürken ben başka
sorular sordum, otobüste başka sorular
sordum ve olağanüstü rahat anlattı.
Hakan Aygün: Siz VIP otobüsündesiniz diye de sizi bu arada muhtemelen bir AKP’li Vekil zannediyor.
Ümit Özdağ: Yakamda da zaten
Meclis rozeti var.
Hakan Aygün: Milletvekili rozeti.
Ümit Özdağ: Milletvekili rozeti
var. Sonra ben 1A’ya oturdum, o 1F’ye
oturdu uçakta ve kalktı yerinden bana
kartını verdi. Oturdu sonra yerine. Nezaketen ben de götürdüm ona kartımı
verdim. Kartı eline aldı ve “Aaa Ümit
Özdağ”, dedi.
Hakan Aygün: Ciddi misiniz?
Gizem Fidan: Ne yaptım ben, dercesine...
Ümit Özdağ: Ben o anda tanımadığını ve beni Ak Partili Milletvekili
zannettiğini ve onun için bu kadar rahat konuştuğunu anladım. “Ben”, dedi,
“Özel Harpteyken sizinle telefonda bir
kere konuşmuştuk,” dedi. Ben doğrusu
hatırlamıyorum öyle bir konuşma.
Hakan Aygün: Siz o zaman galiba
vakfın başındaydınız Ankara’da, sizinle de görüşürdük arada.
Ümit Özdağ: Evet. Ve konu öyle
kapandı. Ben bunu düne kadar da anlatmamıştım Sözcü’ye bir röportaj verene kadar. Tabiî bu şahidi olan da bir
konuşma, koruma polisim de dinledi
bu konuşmaların tamamını.
Hakan Aygün: Sizin koruma polisiniz mi?
Ümit Özdağ: Benim koruma polisim dinledi. Zaten uçak biletleri var,
birlikte oturuyoruz.
Gizem Fidan: Kanıtlar var, merak
edenler varsa.
Ümit Özdağ: Ve tabiî orada en ilginç olan konu, demek ki bir 15 Temmuz, bir FETÖ’cü ayaklanma bekleniyor ki askeri birliklerin ele geçirilmesi
için bir teklifte bulunmuş kendisi ve
bir çalışma yapılmış...
Hakan Aygün: Önden yapılmış,
15 Temmuz’dan çok çok önce SADAT
askeri birlikleri…
Ümit Özdağ: SADAT demedi,
bakın. Onu şeyde de söyledim bakın,
gazeteye röportajda da söyledim. SADAT’ın adı konuşmada hiç geçmedi,
hep kendi üzerinden anlattı.
Hakan Aygün: O zaman da Cumhurbaşkanı Danışmanı.
Ümit Özdağ: O zaman daha değildi ama Cumhurbaşkanı olmadan önceki süreçte. Ve dedi ki; “Bunu duymuşlar”, dedi.
Hakan Aygün: Darbe girişimini.
Ümit Özdağ: Hayır, bu birliklerin
ele geçirilmesini. “Onlar da birliklerin
siviller tarafından ele geçirilmesi girişimi olduğunda, birlikleri savunma
için tatbikat yapmışlar.”
Gizem Fidan: Yani darbeyi yapacak olanlar sivillere karşı yapıyorlar.
Ümit Özdağ: Yine ben; “Çalışmalar devam ediyor mu?”, dedim.
“Ediyor”, dedi. “Silahlı çalışma var
mı?”, dedim. Bakın ona cevap vermedi
ama...
Gizem Fidan: Evet ya da hayır demedi, net bir cevap vermedi.
Ümit Özdağ: “Tank Birlikleriyle
ilgili bazı çalışmalar var”, dedi. “Tank
Birliklerinin durdurulmasıyla ilgili
bazı çalışmalar var”, dedi. Orada da
detaya girmedi, durum bu. (https://
www.youtube.com/watch?v=QUqIBOxGM08&ab_channel=KesitLabs)
***
Demek ki neymiş gerçek, Tayyip?
15 Temmuz 2016’dan çok önce FETÖ’nün sizinle bir Ganimet Paylaşım
Savaşına hazırlandığını biliyormuşsunuz. Ona karşı nasıl önlemler alarak
onu yenilgiye uğratırız, diye çalışmalar yapmışsınız Adnan Tanrıverdi’nin

önerileri ve direktifleri doğrultusunda.
Hani eniştenden öğrendiydin? O
ana kadar hiçbir şeyden haberin yoktu?
Bizim Konya’da sık kullanılan bir
deyişle; “Yalanı tığın üstünde durdurursun” sen Tayyip.
Ha, bu arada sen Adnan Tanrıverdi’yi de hiç tanımadığını söylemiştin,
değil mi?
Sorosçu Kemal Efendi bizi taklit
ederek SADAT’ın kapısına dayanınca,
sen aynen şöyle demiştin:
“SADAT’ın yöneticileri ile yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu bizim şu anda kullandığımız adeta darbeci oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan
terbiyesizleşiyor.”
(https://turkish.
aawsat.com/home/article/3652336/erdo%C4%9Fan-sadat%C4%B1n-y%C3%B6neticileriyle-yak%C4%B1ndan-uzaktan-hi%C3%A7bir-alakam%C4%B1z-yok)
Fakat Tayyip, 4 Ekim 2018’de, hani
adlarına “KHK” diyorsun ya; işte öyle
bir kararnameyle SADAT’ın Kurucu
Başkanı Adnan Tanrıverdi’yi “Şahsım
Hükümeti”ne Askeri Danışman olarak
sen atamışsın. Altında da imzan var.
Üstelik Kaçak Saray’ında yaptığın
Genişletilmiş Bakanlar Kurulu Toplantılarında Adnan Tanrıverdi Danışmanın da katılıyor Tayyip, tabiî. Bak,
işte fotoğrafı.
Foto girecek!!!
O sağda oturan sakallı kim, tanıyamadın mı Tayyip?
Ya da masanın en ucunda oturan
kim?
Şahsın değil de bir başkası mı?
Sen yok musun o âlemde, o fotoğrafta?
Şaka gibisin be Tayyip... Nasıl olsa
ben ne doğrasam bu tarikatlar, cemaatler, Kur’an Kursları ve İlahiyat Fakülteleri eliyle zihin hasarına uğratılmış
milyonlar yer, diye düşünüyorsun değil mi?
Evet, 20 yıldır yiyorlar. Yedirdin
her doğradığını onlara Tayyip. Ama
artık onlarda da mide ağrıları oluşmaya başladı. Hep diyoruz ya; insan türü
hayvan değil, sürgit kandırılamaz, aldatılamaz. Bir yerden sonra uyanır.
Biz SADAT hakkında yaklaşık iki
buçuk yıl önce, 9 Ocak 2020’de şu başlıklı yazıyı yazmıştık:
“Mehdi bekleyen ABD Devşirmesi Ortaçağcı Hafızlar...” (https://
www.hkp.org.tr/emperyalist-haydut-abd-turk-ordusunu-hayaller-dunyasinda-yasayan-bu-ortacagcilarin-emrine-verdi/)
Ve bu yazımızın yayımlanmasından bir süre sonra da, 2 Haziran
2021’de, bu karanlık, kanunsuz suç
örgütünün Yargı karşısına çıkarılıp
müeyyidelendirilmesi için de Avukat
Yoldaşlarımız bir suç duyurusunda
bulundular. (https://www.hkp.org.tr/
mafya-lideri-konusuyor-gerizler-saciliyor-partimiz-suclularin-pesini-birakmiyor/)
Tabiî bizim bu yazılı ve eylemli
mücadelemiz, muhalifi oynayan burjuva-küçükburjuva medyasında yer bulmaz. Bu sebeple de o zamanlar kimse
bugün olduğu gibi SADAT’ı iç siyasi
gündemin en başına oturtmaz. Diyoruz
ya hep; medyada bize düşman olmayan, bizi az çok takdir eden insanların
sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bu
“Birkaç İyi Adam” söz eder sadece bizim adımızdan, Partimizin adından ve
eylemlerimizden, mücadelemizden.
Bu birkaç kişinin dışında kalanlar,
ne denli keskin muhalif ve hatta keskin
solcu görünürlerse görünsünler, bizi
“Susuş Suikastı”yla, “Susuş Komplosu”yla öldürmek için birbirleriyle yarış
halindedirler.
Neyse, konuyu dağıtmayalım...
Tanrıverdi’nin ve senin Tayyip,
bir kadim Ortaçağcı, Psikolojik Harp
Uzmanı dostun daha var: Üsküdar
Üniversitesi Rektörü Profesör Nevzat
Tarhan. O da sözde bilim insanı fakat
esas takıntılı olduğu alan Psikolojik
Harptir. Bu konuya ilişkin kitapları da
var (Psikolojik Savaş, Asimetrik Savaş). Ortaçağcılıkta da sizinle yarışır
bu vatandaş da.

Bakın, Said-i Nursi hakkında da bir
kitabı var, onu göklere çıkaran. Adı da
şu:
“Çağın Vicdanı”...
Bu da SADAT’ın ve ASSAM’ın
kardeş örgütü ASDER’in (Adaleti Savunanlar Derneği’nin) kurucusu ve halen de Genel Başkanıdır.
Bakın bu ne diyor, 15 Temmuz’la
ilgili olarak:
“Mesela Adaleti Savunanlar Derneği var. O derneği biz 28 Şubat sürecinde kurduk. O derneğin üyeleri,
yaşanan süreç içerisinde 1000’in
üzerinde subay-astsubay.
“Bu kişiler ne yaptılar?
“Bunlar tankın paletini takozlamayı biliyorlar. Bunlar periskopun
üzerine çıkıp köreltmeyi biliyorlar.
Bunlar tankın mazot hortumunu
kesmeyi biliyorlar. Ve bunlar hepsi
o gece sahaya çıktı. Otomatik, kendi
kendilerine.” (https://bit.ly/3t3e1RL)
Evet, Tayyip...
Nasıl mükemmel hazırlanmışsınız
FETÖ’yle girişeceğiniz bir Ganimet
Paylaşım Savaşına yahu...
Ama sende yürek Selanik olduğu
için yine de tüm bu güvencelere rağmen korkmuşsun. Ve bütün sülaleni
de alarak uçağınla birlikte Marmaris’e
topuklamışsın, eğer planda bir aksama
olur da hasbelkader FETÖ galip gelirse hemen uçağımıza binip bir dakika
içinde kendimizi uluslararası sulara
atalım ve kurtaralım, diye.
Ve Diyanet de avucunuzun içinde
olduğu için bütün camiler de hazırlanmış, gece yarısı minarelerinden sela
okutmaya.

bakana karşı sorumlusunuz, bağlısınız.
Ama bunun cevabını veremedi. Herhangi bir şey de söyleyemedi, doğrusu
bu. (https://www.youtube.com/shorts/
RRKM-_MyiUA?&ab_channel=HABERTV)

Ve Hande Fırat da hazır, kızının
telefonuyla seninle Face Time görüşme yapmaya. Ve senin 251’i o gece
FETÖ’nün askerlerinin namlularından
çıkan kurşunlarla can verecek olan saf,
cahil, bilinçsiz insanlarımızı sokağa
dökmek için yapacağın çağrıyı CNN
ekranlarından onlara duyurmaya.
Bak, bu konuda bir de o gece satıp,
tıpkı Erol Olçok gibi katlettirmeye çalıştığın “Milyar Ali”nin (Binali Yıldırım’ın) o geceye ilişkin ne söylediğine:
B. Yıldırım 15 Temmuz’dan 18
gün sonra, yandaşın Hande Fırat’ın
CNN’deki programına çıkıyor. Ve şunlar konuşuluyor orada:

ne yönelik yaptığı bir konuşmada ya
da onlara verdiği bir röportajda aynen
şunları söylüyor:
“İlk görüşmelerde, ilk darbeye
yönelik darbe bilgisi ya da kanaatini
kimden aldınız?
“- Esas kanaati kendim oluşturdum. Cumhurbaşkanımızla istişare
ederek, beraber konuştuk, bunun
FETÖ’cülerin asker içerisinde bir
kalkışması olduğu kanaatine vardık.
Bilgiler bize intikal etmedi. Ne bana
ne de Cumhurbaşkanı’na...

***
Videonun Tapesi
Hande Fırat: Ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu konuyu
eniştesinden, Başbakanı da, akrabam
dediniz değil mi? Kimden öğrendiniz?
Binali Yıldırım: Eşten dosttan, korumalardan.
Hande Fırat: Yani tüm bu noktada, geçti üzerinden 15 gün ama Türkiye Cumhuriyeti Milleti de bunu doğal
olarak sorguluyor. Geldiğimiz noktada
net bir yanıt aldınız mı? Neden aranmadınız?
Binali Yıldırım: Şöyle. Ben bunu
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanına
sordum. Yani bu nasıl olur, dedim. Yani
Başbakanın haberi yok, Cumhurbaşkanının haberi yok. Tamam, Genelkurmay Başkanının bilgisi olması gayet
doğal ama aynı zamanda Başbakana
da söylemeniz gerekir çünkü siz Baş-

***
Evet, Tayyip...
Ne diyor Başbakanın Milyar Ali?
Senin halen de MİT Müsteşarı olarak tuttuğun Hakan Fidan, bana hiçbir
askeri harekât yok, her şey normal, biz
normal işimizi yapıyoruz dedi, diyor,
15 Temmuz gecesi ona neden sonra
ulaşıp “Ne oluyor” diye sorduğunda.
Daha sonrasında niye bana o gece
öyle dedin, bilgi vermedin, diye sordum; fakat ona da bir cevap veremedi,
diyor.
Milyar Ali belki inandığından belki
korkusundan, o gece Hulusi Akar’ın
ve Hakan Fidan’ın sana da bilgi vermediklerini söylüyor. Fakat orada
tümüyle gerçeğe aykırı bir beyanda
bulunmuş oluyor. Hulusi’nin bildiğini, Hakan Fidan’ın bildiğini katbekat
fazlasıyla sen biliyorsun Tayyip...
O yüzden tüm aileni yanına almış,
Marmaris’te bekliyorsun ki FETÖ’nün
Ordusunun işi kesince bitirilsin.
Eğer Hakan Fidan ve Hulusi sana
da Milyar Ali’ye olduğu gibi davranmış olsalardı, sen onların işini anında
bitirirdin...
Yine Milyar Ali, 15 Temmuz’dan
bir yıl sonra, yani 2017 15 Temmuz’unda, o zamanın Hürriyet Genel
Yayın Yönetmeni Fikret Bila’nın da
bulunduğu genel yayın yönetmenleri-

“Müsteşar da o anda söylemedi. O anda darbeyle ilgili de bir şey
söylemedi. Ben kendisine sordum,
“Darbe oluyor, ne yapıyorsun?”,
“Yok” dedi, “Bir şey yok, normal biz
çalışıyoruz” dedi bana. Oradaki iş
farklı bir şey.” (https://www.hurriyet.
com.tr/15-temmuz-yildonumu/12-saatte-196-telefon-gorusmesi-yaptim-40519123)
Neymiş Tayyip?
“Oradaki iş farklı bir şey”miş...
İşte o farklı olan şeyi tüm ayrıntılarıyla sen biliyorsun. Hatta “o şey”in en
önde gelen öznesisin. Tabiî Milyar Ali
de ahmak değil. O da az çok biliyor.
Ama daha fazlasını söylemeye yüreği yetmiyor. Ve çıkarları da asla buna
uygun düşmüyor. O da diğer bütün
avanen gibi Tayyip’in yörüngesinde
kalayım, küplerimi doldurmaya devam
edeyim, davasındadır.
Fakat herkesi kandıramıyorsun,
Tayyip. Bak, Erol Olçok’un eşi Nihal
Olçok ne diyor?
“Benim oğlumun ve eşimin katili

kim?”, diyor.
Çünkü bu kişiler FETÖ’nün askerlerinin silahlarından çıkan mermilerle öldürülmedi. Genel kabule göre
bir gizli, karanlık şahsın, “Sniper”
denen bir celladın silahından çıkan
kurşunlarla öldürüldü. İşte bu kim, diyor kadıncağız. Ama cevap alamıyor.
Ve sonunda şu kanaate varıyor ki 15
Temmuz’dan “en fazla çıkar sağlayan
kimse, onlar yaptı.” (https://yolhaber.
net/2021/05/28/nihal-olcok-15-temmuzda-bir-darbe-girisimi-olmadi-darbe-oldu-biz-olmadi-saniyoruz/)
Evet, Tayyip nam Hafız...
Demek ki CIA’nın FETÖ’nün askerlerini yenilgiye kurgulayarak harekete geçireceğinden SADAT’ın da
ASSAM’ın da MİT’in de Genelkurmayın da haberdarmışsınız. Ve planı
uygulamaya birlikte koymuşsunuz. Siz
de 15 Temmuz’da FETÖ’ye karşı neler
yapacağınızı çok önceden belirleyip
planlayıp programlayıp hazırlığa son
noktayı koymuşsunuz.
İşte bütün bu itiraflar, oynadığınız
bu kanlı ihanet oyununun içyüzünü bütünüyle ortaya sermektedir. Biz olayın
hemen ertesi günü yani 16 Temmuz’da
yaptığımız değerlendirmede de aynen
şunları demiştik:
“ABD yapımı iki hain gücün Ganimet Paylaşım Savaşıdır bu. FETÖ’nün
askerlerini CIA yenilgiye programladı.
Onlar da hem Muaviye-Yezid Dini’nin
afyonuyla zihin hasarına uğratıldıkları için hem de bugüne dek hemen
hemen 40 yıldır CIA’nın hep önlerini
açıp kendilerine koruyuculuk ve kollayıcılık yaptığını bildiklerinden dolayı
CIA’nın planına teslim oldular ve onun
aynısını uyguladılar.
“Hatırlanacağı gibi 12 Mart 1971
ve 12 Eylül 1980 Askeri Faşist Darbelerinde, CIA’nın emrindeki “CIA’nın
Oğlanları”, devrimcileri buldozer gibi
ezerken FETO dahil FETÖ’cülerin
kılına bile zarar vermemiştir. Tam tersine, onların önünü açmıştır, siyasi,
sosyal ortamı onların at koşturmaları
için boşaltıp temizleyip onların emrine
sunmuştur.”
Bugün aradan 6 yıl geçtikten sonra bizim o gün bilimin ve Diyalektik
Mantık ve Metodumuzun düşürdüğü
ışık altında olayları inceleyip değerlendirince çıkardığımız sonuç bir kez daha
yeni belgelerle kanıtlanmış olmaktadır.
O gün yani 15 Temmuz gecesi, canına
kıyıp kanını döktüğünüz 400 insanın
hesabı da FETÖ’yle birlikte sizden sorulacaktır.
Halkımız askere gönderdiği evlatlarını sever. Harp Okulu öğrencisi
evlatlarını sever. Onların asla canına
kıymaz. Hatta canlarını bile acıtmaz.
Demek ki o melek yüzlü, melek kalpli Hava Harp Okulu öğrencisi Murat
Tekin’i tıpkı IŞİD ve Taliban cellatları
gibi boğazını keserek, arkadaşını ise
linç ederek öldüren ve tabiî er statüsündeki masum evlatlarımızın da boğazlarını keserek öldüren SADAT’ın,
ASSAM’ın eğittiği Ortaçağcı, insanlıktan çıkmış canavarlarmış.
Bu katil örgütleri de FETÖ ve sizin gibi canice öldürülen bu 400 canın
hesabını verecektir. Bundan kaçışınız
olmayacak. Milleti daha fazla kandıramayacaksınız. El ele vererek yıllarca
uğraşıp yıkıp enkaz yığınına döndürdüğünüz Laik Cumhuriyet’in mirasını
paylaşmak için FETÖ’yle Ganimet
Paylaşım Savaşına giriştiniz. Ve sizin
bu hain, insanlık dışı savaşınız sebebiyle de 400 insanımız yok olup gitti.
Hem de pek çoğu hayatlarının baharında. O insanları Allah’la aldatıp siz sürdünüz o meydanlara. Siz çatıştırdınız
birbirleriyle.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ümit
Özdağ’ın yaptığı bu son açıklamalar, bu gerçeği bir kez daha kesin bir
biçimde gözler önüne sermiştir. Yalancıların mumu tükenmiş ve sönmek
üzeredir artık. FETÖ’nün de sizin de
Çelik Bilezikle tanışma vaktiniz gelmiştir gayrı...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
28 Mayıs 2022
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Çıkar Amaçlı Suç Örgütü AKP’giller’in Hukuk Büroları boş durmuyor:

3 günde 3 dava,
toplamda 4 yıl 4 buçuk ay hapis cezası!
Bir “ceza” da Genel Başkan’ımızın
Eşi Hacer Ankut (Efe)’ye!
Baştarafı sayfa 1’de
Bu gerçeklik her geçen gün kendini bir kez daha göstermektedir. Türkiye
Halkına ihanette sınır tanımayan, kendileri Saraylarda, sırça köşklerde yaşayıp
“manda yoğurdu, Medine hurması” muhabbeti yaparken Halkımızı kuru ekmeğe muhtaç duruma düşüren AKP’giller;
bayır aşağı yuvarlandıkça muhalif kesimlere yönelik her türlü baskı ve yıldırma politikalarına hız veriyor.
Türkiye’deki tek ve gerçek muhalefeti Partimiz yaptığı için Kaçak Saray’ın
sopası, operasyon silahı haline gelmiş
bulunan mahkemeler, başta Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut (Efe) olmak
üzere Parti Yöneticilerimize ve Partili
Yoldaşlarımıza özel mesai harcıyorlar.
Çünkü AKP’giller, Partimizin Mecliste
kayıkçı dövüşü yaptıkları Amerikancı,
AB’ci, Sorosçu, NATO’cu, Sarı Muhalefete hiç mi hiç benzemediğini biliyorlar. Çünkü Partimizin, işledikleri binbir
suçun hesabını her alanda sorduğunu,
her zaman bu çıkar amaçlı suç örgütünün
ensesinde olduğunu biliyorlar.

İşte tam da bu nedenle açtıkları davalarla, uyguladıkları terörize etme yöntemleriyle Partimizi yıldırabileceklerini,
sindirebileceklerini, mücadelemizi kesintiye uğratabileceklerini düşünüyorlar.
Fakat fena halde yanılıyorlar.
Genel Başkan’ımızın kaleme aldığı
“1500 yıllık İslam Tarihinin Ümmete en fazla kötülük edeni...” başlıklı yazısından dolayı hakkında açılan
“Cumhurbaşkanına Hakaret” davası,
hatırlanacağı gibi 10 Mayıs Salı günü
İstanbul Çağlayan Adliyesinde görüldü. Söz konusu Gerçek Devrimci
Nurullah Ankut (Efe) olunca, bizzat
Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı devreye girerek dosyaya müdahale etti,
Kaçak Saray’ın cübbeli memurlarına
“gözümüz üzerinizde, verebildiğiniz
kadar ceza verin”, mesajı verildi. Genel Sekreter Yardımcımız Av. Tacettin
Çolak’ın duruşma sonrası yapılan basın
açıklamasında ifade ettiği gibi Adalet
Bakanlığı duruşmadan iki hafta önce, 26
Nisan 2022 tarihinde mahkemeden davanın akıbeti hakkında bilgi istedi. Yani
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Halkımıza “sürtük” diyen Tayyip Erdoğan’a karşı
Türkiye’nin dört bir yanında
suç duyurusunda bulunduk!

Baştarafı sayfa 1’de

Özler Çakır Yoldaş, açıklamasında
şunları söyledi:
***
Değerli Halkımız, Değerli Basın
Emekçileri;
AKP’giller’in Reisi Tayyip Erdoğan, 01.06.2022 tarihinde AKP’nin
TBMM grup toplantısında; 2013 yılında halkımızın, vatanımızın onurunu
ve doğasını, Mustafa Kemal ve silah
arkadaşlarının elde silah düşmana karşı
savaşarak miras bırakmış olduğu Laik
Cumhuriyet’i korumak için başlattığı,
ülke tarihimizin görmüş olduğu en büyük, meşru ve barışçıl halk eylemlerinden biri olan “Gezi Parkı Direnişi”ne
katılan vatandaşlara yönelik hakaretler
yapmıştır.

“Düşünün, Dolmabahçe Cami’nin içinde bu eşkıyalar bu teröristler caminin içini pislemişti. Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar böyle.
Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu
binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi
güçlerin olduğunu tarih de yazıyor.
Bunlardan bu millete hayır gelmez.
Bunlar ancak terör sevicilerle beraber”, diyerek Gezi Parkı eylemlerine
katılan milyonlarca kişiye karşı “eşkıya, terörist, çürük ve sürtük” kelimeleri ile hakaret etmiştir.
Bilindiği üzere, Dolmabahçe Camii’nin samimi Gerçek Müslüman olan
imamı “Ben yalan söyleyemem, camide içki içilmedi” diyerek bu Sahte
Müslümanların, CIA İslamcılarının,
Gezi Direnişçilerine yönelik iftiralarını
yalanlamıştı. Tabii bunun sonucunda da
AKP’giller’in onca baskısına direnmiş,
sürgün edilmeyi de göze almıştı.
Tüm bunlara karşın Tayyip Erdoğan
dün yaptığı konuşmada, yalan söylemeye ve iftira atmaya devam ettiği gibi, bu
ülkenin en meşru, en haklı Halk hareketi olan Şanlı Gezi Direnişi’mize katılan,
ülkenin onuru, bağımsızlığı, doğası ve
ağaçları için barışçıl bir şekilde eyleme

geçen milyonlarca kişiye; işçiye, emekçiye, kadına, erkeğe, gençlere, yaşlılara
ve çocuklara özetle tüm halkımıza ,hiç
utanmadan “çürük, sürtük vb.” diyerek
ağza alınmayacak hakaretler etmiştir.
Ve bu hakaretini birçok televizyon kanalından canlı olarak yayınlanan partisinin grup toplantısında aleni olarak
yapmıştır. Bunun sonucunda ise TCK
125/1 Hakaret Suçunu ve bu suçun aleni bir ortamda işlenmesinden dolayı da
TCK 125/4 Alenen Hakaret Suçunu işlemiştir.
Yine, milyonlarca vatandaşa sürtük,
terörist, çürük ve eşkıya diyerek, diploması olmamasına karşın kullandığı
Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla halkın bir
kesimini bu eylemlere katılan vatandaşlara karşı tahrik ve nefret unsuru oluşturan sözlerle hedef göstermiş; Bundan
dolayı da TCK m. 216 “Halkı Kin ve
Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama”
suçunu işlemiştir.
Biz bu ahlaksızlığı, bu hakaretleri
asla kabul emiyoruz. Bu nedenle, bu
suç duyurusunu bu hakaretleri kabul
etmeyen, bu yalanlara inanmayan tüm
işçi, emekçi, kadın, erkek, genç ve yaşlılar adına, “bu daha başlangıç mücadeleye devam” diyen milyonlar adına, bu
eylemlerde katledilen ve eğer aramızda
olsalardı bizimle birlikte bu suç duyurusunu vereceğine inandığımız Mehmet
Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Medeni
Yıldırım, Ahmet Atakan ve Berkin Elvan adına yapıyoruz.
Değerli Halkımız,
Siz de sizlere yapılan bu hakaretleri
ve iftiraları asla kabullenmeyin. Sizler
de bulunduğunuz illerde şüpheli Tayyip
Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunun. Çünkü Gezi Parkı İsyanı, Halkımızın Ortaçağcı gericiliğe, AKP iktidarının Laik Cumhuriyet’e saldırılarına,
Para Tanrısına tapanların vurgun, talan
ve yağma düzenlerine isyanıdır.
Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak
Şanlı Gezi Direnişi’ne katılan halkımıza
yapılan bu hakaretleri asla kabul etmiyor ve AKP’giller’ in hukuk bürosuna
dönüşmüş olan mahkemelerinden sonuç çıkmayacağını bilsek de Tarihe not
düşmek adına yargıya taşıyoruz. Çünkü
inanıyoruz ki Gün Gelecek, Devran Dönecek ve Tayyip Erdoğan işlediği tüm
suçlardan ötürü bağımsız mahkemelerde yargılanarak cezalandırılacaktır.
Gezi Haklılıktır, Gezi Halktır! Bu
daha başlangıç mücadeleye devam!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

alenen bir hukuksuzluğa daha imza attı
AKP’giller. Aynı durum bir önceki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül döneminde
de defalarca yaşanmıştı.
Tüm bunlara rağmen Genel Başkan’ımız her zaman yaptığı gibi yine bir
Kopuş Savunması yaparak AKP’giller’in işledikleri binbir türlü suçları,
halkımıza yönelik sayısız ihanetlerini
bir bir kanıtlarıyla, belgeleriyle ortaya
koydu. AKP’giller’in operasyon silahını
kendilerine doğrultarak çıkar amaçlı suç
örgütünü ve Reisini bir kez daha yargıladı ve mahkûm etti. 2’nci Asliye Ceza

Mahkemesinde görülen dava, 15 Kasım
2022 tarihine ertelendi.
Genel Başkan’ımızın AKP’giller’i
yargıladığı davadan bir gün sonra, 11
Mayıs 2022 tarihinde ise bu kez Partimizin Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir
İl Başkanı Av. Tacettin Çolak hakkında açılan “Cumhurbaşkanına Hakaret”
***
İzmir Halkının da ilgiyle izlediği ve
Partimizi kutladığı basın açıklamamızı,
yoldaşlarımızın ve halkımızın alkışlarıyla sonlandırdık.
Aynı gün İstanbul’da de “Şanlı
Gezi Diremişi’mizi kirletmeye ne çapınız ne de gücünüz yeter” şeklinde
haykırdık. Suç duyurusunda bulunmadan önce Çağlayan Adliyesi önünde konuyla ilgili basın açıklaması yaptık. Basın açıklamasını Partimiz MYK Üyesi
Safiye Arslan Yoldaş yaptı.
Yoldaşımız basın açıklamasında
şunları dile getirdi:
***
Tarihin çöplüğünde, en utanç verici
sayfalarında yerlerini garantileyenler,
ne yaparlarsa yapsınlar, ne söylerlerse
söylesinler, Halkımızın çıplak elle, bedenini siper ederek, canını ortaya koyarak yaptığı, bir tarih yazdığı, kır çiçekleri kadar saf, temiz, masum ve meşru
Şanlı Gezi İsyanı’mızı kirletemezler.
Zulüm, vurgun, soygun iktidarı
AKP’giller ile Reisinin Gezi öfkesi ve
Gezi korkusu bitmiyor. Onlar için artık
Şanlı Gezi İsyanı’mız bir travmaya dönüşmüş durumda.
Neden?
Çünkü Şanlı Gezi İsyanı’mız Halkımızın zulüm, vurgun, soygun iktidarına karşı ortaya koyduğu bir tepkiydi.
AB-D ve İsrail yapımı, mafyatik bir suç
örgütü AKP’giller’in bu ülkeyi Ortaçağ
karanlıklarına doğru sürükleyişine bir
başkaldırısıydı. Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın ve hemen ardından

kurulan Laik Cumhuriyet’in kazanımlarının yok edilmesine, bu kazanımları
Halkımıza hediye eden Mustafa Kemal
ve Birinci Kuvayimilliyecilere hakaretler edilmesine karşı bir isyanıydı. Tüm
dünyaya umut ve örnek olan Şanlı Gezi
İsyanı’mız; insana, hayvana, doğaya,
bitkiye düşman Ortaçağcı AKP’giller’e
karşı Türkiye Cumhuriyet Tarihinin en
kitlesel ve 79 ile yayılan en yaygın direnişlerinden biriydi.
Milyonlar sokağa döküldü “Yeter
artık!” diyerek. Yeter artık bu Halkı
sürü yerine koyduğunuz, dedi Halkımız. Düşün artık yakamızdan, bu vatana, bu halka ettiğiniz zulümler artık
bir son bulsun dedi, orantısız zekasıyla,
çıplak bedenleriyle, korkusuz yürekle-

davası İzmir Menemen Adliyesi 3’üncü
Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.
Av. Tacettin Çolak’ın 23 Aralık 2019
tarihinde Devrim Şehidi Teğmen Kubilay’ı Anma Eyleminde yaptığı konuşmada Erdoğan’a “Kaçak Saray’ın Reisi”
dediği için açılan davada bir kez daha
Partimiz yargılanan değil, yargılayan
ve mahkûm eden taraf oldu. Kaçak Saray’ın cübbeli memurları Genel Sekreter
Yardımcımıza doğrudan Kubilay Anması
için veremediği cezayı Genel Başkan’ımızın yazılarını paylaştığı gerekçesiyle
verdi. Av. Tacettin Çolak Yoldaş’ımıza 3
yıl 1 ay 27 gün hapis cezası verildi.
Yoldaş’ımız, duruşma sonrası yapılan basın açıklamasında bu sözde ceza
karşısında “Hoş geldi sefa geldi, vız
gelir, tırıs gider!”, ifadelerini kullandı.
AKP’giller’in hukuk büroları Partimiz söz konusu olduğu için fazla mesaiye devam etti. Bir gün sonra yani 12
Mayıs 2022 Çarşamba günü, bu kez de
Genel Başkan’ımızın devrimci kavgayı
ve hayatı paylaştığı sevgili eşi Hacer
Ankut (Efe)’ye, yine Genel Başkan’ımızın yazılarını paylaştığı için “Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu” işlediği iddiasıyla Bakırköy 10’uncu Asliye Ceza
Mahkemesi tarafından 1 yıl 2 ay 17 gün
hapis cezası verildi.
Kaçak Saray’ın hukuk büroları belli
ki altın kalpli Hacer Abla’mızı cezalarla,
baskılarla, yıldırma yöntemleriyle sindirebileceklerini zannediyorlar. Bilmiyor-

lar ki Hacer Abla’mız da tıpkı eşi gibi
devrimci kavganın ateşini yüreğinin en
derinliklerinde hissediyor. Bilmiyorlar ki
tıpkı Genel Başkan’ımız gibi insan, hayvan ve doğa sevgisiyle dolu olduğu için
Hacer Abla’mızın da AKP’giller’in vurgunlarına, soygunlarına, zulümlerine göz
yumması, kayıtsız kalması mümkün değildir. Ve bilmiyorlar ki 12 Eylül Faşist
Diktatörlüğü döneminde de dimdik duran, kararlılığından ve mücadelesinden
bir adım dahi geri atmayan Hacer Abla’mıza da AKP’giller adlı çıkar amaçlı
suç örgütünün verdiği cezalar vız gelir,
tırıs gider…
Ey AKP’giller;
Kurtuluş Partililerin kararlılığını sınamaya kalkmayın!
Ne yaparsanız yapın, hangi cezaları
verirseniz verin, Kurtuluş Partilileri yıldıramaz, sindiremezsiniz!
Hukuk bürolarınızda oynadığınız
tiyatroların her sahnesinde yargılayan
değil, yargılanan taraf olmaya mahkûmsunuz çünkü çıkar amaçlı bir cürüm örgütüsünüz!
Ve eninde sonunda mutlaka yargılanıp hak ettiğiniz cezalara çarptırılacaksınız!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
13 Mayıs 2022

riyle direnen Yurtseverler.
İşte bunlar içindir ki AKP’giller ve
Reisi Şanlı Gezi İsyanı’mızı, Gezi Şehitlerimizi, Gezi Gazilerimizi ve Emekçi Halkımızı karalamaya, aşağılamaya
çalışıyor. İşte o yüzden yalan olduğu
gün gibi ortaya çıkmış, iftira olduğu
kanıtlanmış yalanlara sarılmaktan geri
durmuyorlar.
Karalayabilirler mi?
Aşağılayabilirler mi?
İnandırabilirler mi?
Asla. Asla...
Çünkü Gezi Meşrudur! Gezi Haklılıktır! Gezi Halktır! Ama Gezi’ye
kara çalmaya çalışan AKP’giller; Gayrimeşrudur! Haksızdır! Halk Düşmanıdır!
Şanlı Gezi İsyanı’mız Tarihin en
onurlu, en parlak, en güzel, en şanlı
sayfalarında yerini aldı bir kere. O sayfalara leke bulaştırılamaz. Yurtseverler,
Gerçek Devrimciler, Emekçi Halkımız
ve İnsanlık buna izin vermez. Artık Tarihe mal olmuş bu direniş, bütün azamatiyle mazlum Halkların zulme karşı
mücadelesinde salınmaya, bayrak ve
örnek olmaya hep devam eder.
İşte bugün burada Şanlı Gezi İsyanı’mıza ve onurlu direnişe katılan
milyonlara, “terörist, eşkıya, çürük
ve sürtük” diyerek hakaretler eden
AKP’giller’in Reisine karşı suç duyurusunda bulunuyoruz.
“Onuru Yaşamdan Değerli Kılan” Gerçek Devrimciler olarak
AKP’giller’in Reisi Tayyip Erdoğan’ın
bu suçunu da kayıt altına aldırıyoruz.
Bu hesabın eninde sonunda verileceğine, gücünü hukuktan ve vicdanlarından alan gerçek savcılar-hakimler
karşısına, milyonlara ağır hakaretler
edenlerin çıkarılacağına inanan İkinci
Kurtuluş Savaşçıları olarak, bu suç duyurularımızla Tarihe bir kez daha not
düşüyoruz.
Ve diyoruz ki:
Ey AB-D Emperyalistleri, ey onların işbirlikçileri Yerli Satılmışlar,
Korkun!
Emekçi Halkımızın kendiliğinden
ortaya koyduğu bir tepki olan Şanlı
Gezi Direnişi’mizle sarsıldınız.
Ve eninde sonunda yıkılacaksınız!
***
Aynı gün Ankara’da Çıkar Amaçlı Suç Örgütü AKP’nin Reisi hakkında aynı gerekçeyle suç duyurusunda
bulunduk. Suç duyurusunun ardından
Ankara Adliyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın Açıklamasını yapan HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Av. Sait
Kıran Yoldaş, şu ifadelere yer verdi:
***
Değerli Halkımız,

Bildiğimiz gibi AKP’giller’in başı,
bir kez daha Gezi Direnişi’mize saldırdı. Yalanlarla dolanlarla Halkımızı kandırmaya çalıştı.
Cumhuriyet Tarihimizin en kitlesel,
en haklı, en meşru; doğa, toplum, hayvansever insanlarımızın en geniş katılımıyla yapılan direnişe yalanlarla saldırı
yaptı.
“Bezmialem Camii’ne bira şişeleriyle girdiler, kirlettiler, pislettiler” yalanını bir kez daha ileri sürdü. O zaman
hatırlarsınız, “elimizde görüntüler var,
bu Cuma yayımlayacağız” diyordu.
Aradan 9 yıl geçti. Ne görüntüler çıktı ne herhangi bir yayın oldu. Bütün
bunların yalan olduğu, o dönem camide çalışan imam ve müezzin tarafından
açıkça söylendi. “Biz Müslümanız, dini
bütünüz, ne camide bira içildi ne kirletildi”, dedikleri için sürüldüler. Bugün
bir kez daha AKP’giller’in Reisi bu yalanların arkasına sığındı.
Bu da gösteriyor ki aradan 9 yıl geçmesine rağmen halen Gezi Direnişi’nin
saldığı korku AKP’giller’in Reisinin
beyninde yaşamaya devam ediyor, yüreğini titretmeye devam ediyor.
Ama bu korku ilelebet sürecek.
Çünkü halka düşman olanlar, halka

HKP Genel Merkezi

ihanet edenler korkak olur. Bir Arap deyimiyle, “Hain korkak olur.” Bu korku
onların sonunu getirecek...
Halkın Kurtuluş Partisi yöneticileri olarak AKP’giller’in başının Halkımıza, direnişe katılan insanlarımıza,
kadınlarımıza yönelik sövgülerinden
dolayı Ankara Cumhuriyet Savcılığına
suç duyurusunda bulunduk. Bu suçun
takipçisi olmaya devam edeceğiz.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
***
Partili Yoldaşlarımız ayrıca Bursa,
Eskişehir, Konya, Kocaeli’nde, Sivas,
Burhaniye, Finike, İskenderun, Erzin,
Marmaris ve daha birçok yerde Kaçak
Saraylı Reis hakkında suç duyurusunda
bulundular.
Halkımıza alenen küfrederek işlediği binbir suça bir yenisini daha ekleyen
Tayyip eninde sonunda bu suçundan
dolayı da yargılanacak, Çelik Bilezikle
tanışacaktır!
Yaşasın Şanlı Gezi İsyanı’mız!
3 Haziran 2022
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HKP’den:

Tüm baskılara ve engelleme girişimlerine rağmen
Halkımızın HKP’li Dayısı,
Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut,
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
“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

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:
***
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, üzülerek

Nakliyat-İş’ten:

Demiryol-İş, TÜMTİS, Hava-İş!
1500 işçinin ekmeği ve geleceği ile oynama!
Yetki itirazlarını geri çek!
Baştarafı sayfa 20’de
Mahkeme, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının ve İstanbul
Tüvtürk Taşıt Muayene İstasyonları
İşletim A.Ş.’nin ihtiyati tedbir kararının
kaldırılmasına yönelik itirazını reddetti.
Duruşmaya sendikamız Genel
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu,
Genel Sekreterimiz Erdal Kopal,
Sendikamız
Merkez
ve
Şube
Yöneticileri, Tüvtürk Araç Muayene
İstasyonları’nda,
İstanbul
Sabiha
Gökçen
Uluslararası
Havalimanı
Yatırım A.Ş.’de, Nakliyat Ambarlarında
ve örgütlü olduğumuz diğer işyerlerinde
çalışan üyemiz işçiler de katıldı.
Duruşma sonrası sendikamız Genel
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu
tarafından Çağlayan Adliyesi önünde bir
basın açıklaması gerçekleştirildi.
Küçükosmanoğlu, sendika olarak

mücadelemizin tüm İşçi Sınıfının
insanca yaşayabileceği bir ücret ve insan
onuruna yaraşır çalışma koşullarına
sahip olmasına yönelik olduğunu
belirterek başladı. Bu mücadeleyi
verirken her türlü engellemeyle
karşılaştığımızı ve yalnız kaldığımızı
belirten Küçükosmanoğlu, milyonlarca
işçi açlıkla sefaletle mücadele ederken
İşçi Konfederasyonlarının İşçi Sınıfının
sorunlarını görmemezlikten geldiğini
söyledi.
Küçükosmaoğlu,
2022
yılının
ilk ayında yapmış olduğumuz yetki
başvurularına Bakanlık tarafından
baraj meselesi gerekçe gösterilerek ret
cevabı verildiğini söyledi. Bakanlığın
hukuka aykırı bu kararlarına, “olumsuz
yetki tespitlerine” karşı itiraz davası
açtığımızı söyleyen Küçükosmanoğlu
bunun sonucunda İstanbul 4. İş

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 dosya yığınlarının
içerisinde bir duruşma yapıldı. Sonradan
bizim üyelerimizin, 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 Hâkimini baskı altına almak,
“ensendeyiz ha, beraat kararı verirsen seni
başka yerlere süreriz”, baskısından başka
bir şey 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, hikâye 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,
kat kat kabuk içindedir. Gerçekte içinin
ne olduğunu hiçbir zaman, kabuğuna
bakarak 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 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 mahkûmsunuz, 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,
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.
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

Mahkemesi tarafından ihtiyati tedbir
kararı verildiğini söyledi.
Bakanlık tarafından bu kararın da
uygulanmadığını ve ikinci bir tedbir
kararı sonucunda sendikamıza İstanbul
Tüvtürk Taşıt Muayene İstasyonları
İşletim A.Ş. İşletmesi, İstanbul Sabiha
Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım
A.Ş. İşyeri ve Ergene Araç Muayene
İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. ile ilgili
Yetki Tespitleri verildiğini söyledi.
Küçükosmanoğlu, İstanbul Tüvtürk
Taşıt Muayene İstasyonları İşletim

Sendikaların yapmış olduğu bu
itirazların İşçi Sınıfına ihanet olduğunu
ve sarı sendikacılık olduğunu belirten
Küçükosmanoğlu, bu sendikalar bu
itirazları yaparak 1500 işçinin ekmeği
ve geleceği ile oynamıştır, diyerek
sözlerine şöyle devam etti:
“Bu sendikaların Nakliyat-İş’e
düşmanlığı İşçi Sınıfı düşmanlığına
dönüşmüştür ve bizim bunlara karşı
mücadelemiz devam ediyor. Buradan
bir kez daha TÜMTİS, Demiryol-İş
ve Hava-İş’e sesleniyoruz: Yapmış
olduğunuz itirazları geri çekin.”
Küçükosmanoğlu
sözlerini,
“İstanbul Tüvtürk Taşıt Muayene
İstasyonları İşletim A.Ş. İşletmesinde,
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası
Havalimanı Yatırım A.Ş. İşyerinde ve
Ergene Araç Muayene İstasyonları
İşletmeciliği A.Ş. İşletmesinde çalışan
işçiler sözleşme hakkını kazanacaktır.
Türkiye’nin dört bir yanında, Uzel
Makina, Neo Trend, Çınartaş, Polçak’ta
direnen işçiler İşçi Sınıfı kazanacaktır”,
diyerek sonlandırdı.
Genel Başkanımız Ali Rıza

Küçükosmanoğlu’nun konuşmasından
sonra sendikamız avukatı F. Ayhan
Erkan bir konuşma gerçekleştirdi.
Erkan konuşmasında, Nakliyat-İş
Sendikası’nın verdiği mücadelenin,
Bakanlığa, tüm sarı sendikacılara ve
Parababalarına karşı olduğunu belirtti.
Erkan, Nakliyat-İş Sendikası’na
karşı bu saldırıların ve engellemelerin
sebebinin Nakliyat İş Sendikası’nın
işkolunda olsun olmasın bütün işçilere
mücadelesiyle önderlik yapan bir
sendika olmasının olduğunu söyledi.
Erkan, ne yaparlarsa yapsınlar,
Nakliyat İş Sendikası’nın mücadelesinin
engellenemeyeceğini ve Nakliyat İş’in
Türkiye İşçi Sınıfına örnek sendikacılık
yapan sendika olmaya devam edeceğini
söyleyerek sonlandırdı.
Eylemimiz sloganlarla son buldu.

A.Ş. İşletmesi, İstanbul Sabiha Gökçen
Uluslararası Havalimanı Yatırım A.Ş.
İşverenleri ve TÜMTİS, Demiryol-İş
ve Hava İş sendikaları tarafından bu
kararlara itiraz edildiğini belirtti.
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Partimiz, Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın
ilk kıvılcımı olan 19 Mayıs’ı,
103’üncü yıldönümünde coşkuyla kutladı
Ankara

AKP’giller bu 19 Mayıs’ta da
Anıtkabir’e Mustafa Kemal’i
sokmadı!

Mustafa Kemal, Kuvayimilliye ve
Laik Cumhuriyet düşmanı AKP’giller;
19 Mayıs’ın 103’üncü yıldönümünde de
Mustafa Kemal’i en iyi ifade eden “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” ve
“Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler” sözlerine sansür
uygulayarak işledikleri binbir suça bir
suç daha eklediler. AKP’giller’in kolluk
güçleri de bu yıl da üzerinde bu sözlerin
yazılı olduğu pankart ve flamalarımızla
Anıtkabir’e girmemizi engelledi.
Bu hukuksuzluğa karşı Tandoğan
Meydanı’nda yaptığımız basın açıklamasında Partimiz MYK Üyesi Adnan
Okur şunları dile getirdi:
Saygıdeğer Halkımız, Değerli Basın Emekçileri;
Bu ülkenin İkinci Kurtuluş Savaşçıları HKP’liler olarak biz bir söz verdik.
Dedik ki:
23 Nisan’larda, 19 Mayıs’larda, 30
Ağustos’larda, 29 Ekim’lerde, 10 Kasım’larda; Mustafa Kemal’in Savaşçılığını simgeleyen Kalpaklı resmiyle,
O Yiğit Savaşçının Vatanseverliğini,
Halkseverliğini anlatan en özlü sözünün
yer aldığı “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” bayrağıyla,
O askeri dehanın Emperyalist Yedi
Düvele karşı net duruşunu, savaşma azmini ve kararlılığını en iyi simgeleyen
“Geldikleri Gibi Gidecekler” flamalarıyla Mustafa Kemal’in huzuruna çıkacağız, dedik.
Anıtkabir’e, ABD ve AB Emperyalistlerini, onların yerli işbirlikçilerini tir
tir titreten, insanlık düşmanlarına dünyada ilk olarak tattıkları acı yenilgiyi
hatırlatan, Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın simge fotoğrafı olan Mustafa
Kemal’in Kalpaklı resmini ve o sözlerini
eninde sonunda sokacağız, dedik.
Anıtkabir’i özgürleştirmek, Mustafa
Kemal’e ve onun gerçek devamcılarına
uygulanan yasağı kaldırmak için bıkmadan, korkmadan, yılmadan, usanmadan
mücadele edeceğimize söz verdik.
İşte vermiş olduğumuz bu sözün
gereği, bir 19 Mayıs’ta daha Mustafa
Kemal’in huzuruna çıkmak için Anıtkabir’in önündeyiz. Ama önümüzde yine,
103 yıl önceki Yerli İşbirlikçiler Vahdettin’lerin, Damat Ferit’lerin, Dürrizade’lerin, Mustafa Sabri’lerin, Sait Molla’ların, Nemrut Mustafa’ların, Ali Kemal’lerin ve Filozof Rıza’ların torunları
olan AKP’giller emriyle kurulan barikatlar… Yine yasaklar, yine engellemeler…
Korkar mıyız, vazgeçer miyiz, geri
adım atar mıyız?
Asla.
Ne diyor Ozanımız Attila İlhan?

O sözler ki kalbimizin üstünde
Dolu bir tabanca gibi
Ölüp ölesiye taşırız
O sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımızdan
Uğrunda asılırız.
Mustafa Kemal tepesinde idam fermanı sallanırken korkup Antiemperyalist
Ulusal Kurtuluş Savaşı’na önderlik etmekten, savaşmaktan vaz mı geçti?
Canını inancından üstün mü gördü?
Ülkenin dört bir tarafı emperyalistlerin kanlı çizmeleriyle çiğnenirken, bu
kanlı çizmeleri yalayan gaflet ve dalâlet
ve hatta hıyanet içinde bulunan işbirlikçi
hainler ortalığı kaplamışken, ulus, yorgun ve yoksul bir durumda iken Mustafa
Kemal geri adım mı attı?
Halkına ve kendine vermiş olduğu
sözün gereğini yerine getirdi, onuru yaşamından üstün tuttu, “Ya İstiklal ya
Ölüm!” diyerek mücadeleye atıldı.
Mustafa Kemal’in gerçek devamcıları olarak, dürüstlükler, mertlikler, yiğitlikler hareketi olarak, Vatan aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan korkar
hale gelmektense ölmeyi yeğleyen Gerçek Devrimciler olarak korkmayız, yılmayız, vazgeçmeyiz, geri adım atmayız.
Ant olsun ki, tüm Mazlum Halkların
ve önderlerinin, insan soyunun en büyük

düşmanlarına karşı bağımsızlık mücadelesine örnek ve umut olan, Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın ilk
ışığı olan 19 Mayıs’ın ışığını hiç söndürmeyeceğiz.
Emperyalistlerin Sevr Planını paçavraya dönüştürecek mücadelenin ilk başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 ruhunun yok
edilmesine izin vermeyeceğiz.
Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün
kalelerini zapt eden, bütün tersanelerine
giren, Mustafa Kemal’in Ordusunu CIA
Operasyonlarıyla darmaduman eden ve
memleketin her köşesini bilfiil işgal eden
AB-D Emperyalistleri,
Memleketin dahilinde, iktidara sahip
olan gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet
içinde bulunan Yerli Satılmışlar kafalarına şunu mıh gibi çaksınlar:
Bu halk, toprağına göz koyan, namusuna göz diken, canına kast eden Emperyalist Canavarlara bu toprakları dar
eden, denize döken Mustafa Kemal’i ve
Birinci Kuvayimilliyeci atalarımızı asla
unutmaz!
Bu Halk; Emperyalist saldırganlara
evinin kapısını açan, komşusunu, arkadaşını, kardeşini ihbar eden, özgürlük
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103’üncü yıldönümünde emperyalistlere karşı
İlk Kurşunu atan Hasan Tahsin’i saygıyla anıyoruz

Halkın Kurtuluş Partisi İzmir İl Örgütü olarak Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın İlk Kurşun’unu atan
Hasan Tahsin’i andık.
Konak’taki Hasan Tahsin Anıtı önünde bir araya gelen Partili Yoldaşlarımızla
birlikte Mustafa Kemal’in “Bağımsızlık
Benim Karakterimdir” ve “Emperyalistler İşbirlikçiler Geldikleri Hibi Gidecekler” pankartlarının yanı sıra “Yeni
Sevre Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız” pankartını açtık.
Eylem sırasında “Hasan Tahsin Onurumuzdur”, “Hasan Tahsin Ölümsüzdür”, “Mustafa Kemal Ölümsüzdür”,
“Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler”,
“Gün Gelecek, Devran Dönecek, AKP
Halka Hesap Verecek”, “Halkız Haklıyız
Yeneceğiz” sloganlarını attık.
Hasan Tahsin Anıtı önünde yaptığımız eylemde Partimiz adına Genel
Sekreter Yardımcımız ve İzmir İl Başkanımız Avukat Tacettin Çolak bir
açıklama yaptı. Avukat Tacettin Çolak’ın
yaptığı açıklamayı aynen yayınlıyoruz:
***

Değerli Halkımız,
15 Mayıs 1919’da daha Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın
Önderi Mustafa Kemal ve arkadaşları
Samsun’a çıkmadan Kuvayimilliye’nin
İlk Kurşun’u Hasan Tahsin tarafından
atıldı. Hasan Tahsin, Türkiye Devrimi’nin Önderi Ustamız Hikmet Kıvılcımlı’nın “Vatan aşkını söylemekten
korkar hale gelmektense ölmek yeğdir”
sözünün gereğini yerine getirenlerdendir.
Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı da Kurtuluş
Savaşı’mızda daha 17 yaşında Kuvayimilliye’ye katılarak bileğinin hakkına
Köyceğiz Kuvayimilliye Komutanı olmuş ve bizzat savaşta yer almıştır.
15 Mayıs 1919’da Sevr Anlaşması’nın ilk ayağı olarak Yunan Askerlerinin İzmir’i işgali başlamıştır. O yıllarda
bu anlaşmaya karşı çıkan yurtseverler
örgütleniyor ve işgale karşı direnişin
başlangıcını örüyorlardı. İşte bu yurtseverlerden biri de gözüpek Gazeteci Hasan Tahsin’di. Arkalarına İngiliz Emperyalizmini alan Yunan İşgalcileri, İzmir’i
işgal edip oradan Sevr Planı çerçevesinde kendilerine vaat edilen bölgelere doğru hareket edecekti. Padişah Vahdettin,
teslimiyet bayrağını çoktan çekmişti.

düşmanı AKP’giller’in ataları Ortaçağcı
mahlûkları, emperyalistlerin gemilerine
bindirip ülkemizden gönderen Mustafa
Kemal’i unutmaz.
Sadece Halkımız mı?
Dünyanın Mazlum Halkları da unutmaz Mustafa Kemal’i. O Mustafa Kemal ki, Çanakkale’de insan soyunun en
büyük düşmanlarının yenilebileceğini
dünyaya kanıtlamış, onların gururunu
kırmış, Halklara karanlıktan çıkışın ışığını, yolunu göstermiş. Hiç unutulur mu?
Biz İkinci Kurtuluş Savaşçıları, İkinci Kurtuluş Savaşı’nın Önderi, Birinci
Kurtuluş Savaşı’nın Köyceğiz Kuvayimilliye Komutanı Kıvılcımlı Usta’nın
devamcıları; Mustafa Kemal’i unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!
Neydi Mustafa Kemal’i 19 Mayıs’ta
Samsun’a çıkartan ve Antiemperyalist
Birinci Kurtuluş Savaşı’nın kıvılcımını
çaktırtan irade?
“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır”.
Ne diyor Genel Başkanımız Nurullah (Ankut) Efe?
“Mademki söz konusu olan vatan
ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’dır, o savaşın göze alınmasıdır; biz de hiç duraksamadan, bedeli ne olur diye hiç
hesaba kitaba girişmeden belaya atlar
gideriz”.
İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı zaferle
taçlandıracak iradede de işte budur.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
İstanbul

19 Mayıs Bayramımızı
Kadıköy’de coşkuyla
kutladık

İstanbul İl Örgütü olarak Kadıköy
Mustafa Kemal Heykeli önünde bir basın açıklaması yaptık ve 19 Mayıs’ın
103’üncü yıldönümünü coşkuyla selamladık.
Kurtuluş Partililer olarak “Mustafa
Kemal’den ve Birinci Kuvayimilliyeci Atalarımızdan Türkiye Halkına ve
Gençliğine Miras Kalan 19 Mayıs Kutlu
Olsun” ve “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” pankartları ile çeşitli dövizler
açarak, parti flamalarımızla birlikte eylem alanında toplandık. Sloganlarla başlayan eylemimizde basın açıklaması İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Av. Doğan Çıngı yoldaşımız tarafından yapıldı.
Yoldaşımız yaptığı açıklamada Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş
Savaşı’mızın Ölümsüz Önderi Mustafa
Kemal’in, 103 yıl önce bugün Batılı Emperyalistlere ve onların yerli satılmış işbirlikçilerine karşı savaş bayrağı açarak
Samsun’a çıktığını ve bu savaşı milyonlarca vatan evladının kanı canı pahasına
kazandığımızı, bu zaferin dünyanın mazlum uluslarına örnek olduğunu belirtti.
103 yıl önce başlatılan Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın gerekçelerinin bugün
de geçerli olduğunu, Batılı Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki emellerinden
vazgeçmediklerini ifade etti.
Yoldaşımız “Halkımızı Allah’la aldatarak 20 yıldır insanlarımızın kanıYandaşlarına işgale karşı direnmemeyi
öğütlüyordu. Zaten Ordu dağıtılmış, silahsızlandırılmıştı. Geriye sadece Yurtseverlerin kıt olanaklarla savaşması kalmıştı.
15 Mayıs 1919’da ilk Yunan birlikleri karaya çıkmaya başlayınca, Hasan
Tahsin gözünü kırpmadan elde silah karşılarına çıkar ve silahını ateşler. O artık
“İlk Kurşun” olmuştur. Hasan Tahsin
orada şehit edilir ancak kahramanlığı
tüm yurtseverlere ilham kaynağı olur.
Dört yıl süren zorlu bir savaştan sonra,
dünya halklarının dostu Lenin’in Sovyetler Birliği’nin de desteğiyle tüm mazlum halklara ilham kaynağı olan Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mız
zaferle sonuçlanır. 15 Mayıs 1919’da İzmir’i, dolayısıyla ülkemizi işgal edenler,
9 Eylül 1922’de yine İzmir’den denize
dökülürler. Mustafa Kemal’in dediği gibi
“Geldikleri gibi giderler.”
O gün olağanüstü kahramanlıklar
göstererek defettiğimiz emperyalistler,
bugün yerli satılmışlar cephesi ile el ele
vermiş BOP adı altında ülkemizi parçalamaya çalışıyorlar. AKP’giller tüm ulusal
onurumuzu ayaklar altına alıyorlar. İktidarda kalabilmek için emperyalist devletlerin bir dediğini iki etmiyorlar. FETÖ
İblisi ile birlikte, Cumhuriyet’in başta
Laiklik olmak üzere tüm kazanımlarına
saldırıyorlar. Özellikle, iktidara yerleş-

nı kurutan AKP’giller, Kuvayimilliye
yadigârı bütün değerlerimizi, aslan
payını kendileri almak koşuluyla yerli
yabancı Parababalarına peşkeş çekmiş, yarattıkları İşsizlik ve Pahalılık
Cehenneminde insanlarımızı nefes
alamaz hale getirmişlerdir”, dedi.
AKP’giller’in 20 yıldır ülkemize
verdiği ekonomik, siyasi, toplumsal zararlara da konuşmasında yer veren Yoldaşımız AKP’giller’in Vatanımıza ve
Halkımıza ihanetlerini saymakla bitmeyeceğini söyleyerek konuşmasın şu cümlelerle bitirdi:
“Ancak unutulmasın ki bu halk feleğin çemberinden geçmiş, en zor durumlarda dahi mutlaka bir kurtuluş
yolu bulmuş, zalime karşı ayaklanmış
ve kaderini kendi ellerine almayı bilmiştir. 103 yıl önce açılan savaş bayrağı Türk ve Kürt Halklarının olağanüstü fedakârlığı sayesinde nasıl ki Batılı
Emperyalistleri ve yerli işbirlikçilerini bozguna uğratmışsa, yine Türk ve
Kürt Halklarının omuz omuza vereceği İkinci Kurtuluş Savaşı da mutlaka
zafer kazanacaktır. Halkımız, AB-D
Emperyalistleri tarafından 20 yıldır
başına bela edilen AKP’giller’i mutlaka sırtından atacaktır. 19 Mayıs ruhunu yok etmeye hiçbir güç yetmeyecek,
ABD-AB Emperyalistleri asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Ve Çıkar
Amaçlı Suç Örgütü AKP’giller nereye
giderlerse gitsinler, nereye çıkarlarsa
çıksınlar yaptıkları binbir ihanetin
bedelini ödemekten kurtulamayacak,
eninde sonunda Çelik Bilezikle tanışacaklardır!”
Kadıköy’de bulunan halkımızın ilgiyle dinlediği eylemimiz, atılan coşkulu
sloganlarla sona erdi.
İzmir:

HKP İzmir İl Örgütü olarak,
Antiemperyalist Birinci
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın
İlk Kıvılcımının ateşlendiği gün
olan 19 Mayıs’ın 103’üncü
yıldönümünde de her yı
olduğu gibi alanlardaydık
Eylemimize Saat 15.00’te Karşıyaka
İlçe Örgütümüzün önünde bir araya gelerek başladık. Ardından Partimiz önünden
basın açıklamasının gerçekleşeceği Çarşı
girişine kadar sloganlar eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirdik.
Basın açıklamasını Partimiz Gençliğinden Ahmet Engin Gençer Yoldaş
yaptı. Açıklamada, Mustafa Kemal’in
Nutuk eserinden de alıntıyla; Osmanlı’nın son dönem yöneticileri Damat Ferit’lerin Vahdettin’lerin savaş ve işgaltikten sonra yıktıkları Laik Cumhuriyet’i
yönetme kavgasına giriştiler. Bunun
sonucunda 15 Temmuz Kanlı Ganimet
Paylaşım Savaşı’na girdiler. AKP’giller
önceden bildikleri halde ve engelleyebilecekken bilinçli bir şekilde insanların
ölmesine seyirci kaldılar. Çünkü iktidarlarını pekiştirmeleri için insanların ölmesi gerekiyordu. Böylesine hinoğlu hince
planlar içine girdiler.
Bugün ülkemizdeki koşullar, Kurtuluş Savaşı’mızın başladığı dönemdeki
koşullardan farklı değil. Karanlık günlerden geçiyoruz. Akıl ve bilim düşmanı, Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet
düşmanı Ortaçağcı gericilik, AKP’giller
eliyle memleketin en ücra köşelerine kadar kök salmış. Yargı AKP’giller’in özel
hukuk bürosu olarak çalışıyor. Yurtseverler hapis cezaları ile yıldırılmaya çalışılıyor. İşsizlik ve Pahalılık Cehennemine
can dayanmaz oldu. Mustafa Kemal’in
Gençliğe Hitabe’sinde dediği gibi “Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal
edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten
daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta
hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu
iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini

den harap düşmüş olan Anadolu Halkını
hiçe sayıp kendi çıkarları için Emperyalistlerle işbirliği yaptıklarını; günümüzde
de aynı şekilde açlığa sefalete mahkûm
edilmiş emekçi halkımız karşısında
AKP’giller’in ABD-AB Emperyalistlerinin çıkarları doğrultusunda Vatan ve
Halk düşmanlığı yaptıkları vurgulandı.
Bunun yanı sıra 103 yıl önce çakılan
Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın kıvılcımının, bugün biz İkinci Kurtuluş Savaşçılarına yol gösterdiği ve Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızla emperyalistlerin Sevr Haritasını nasıl yırtıp attıysak
bugün bize dayatılan “Büyük Ortadoğu
ve Genişletilmiş Afrika” Projesi’nin
yani Yeni Sevr’in de Tarihin tozlu sayfalarında er geç yerini alacağı ifade edildi.
Halkımızın da ilgi ile izlediği eylemimizde, “Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın
İkinci Kurtuluş Savaşı’mız” “Emperya-

listler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Yaşasın 19 Mayıs” ve “Halkız
Haklıyız Yeneceğiz” sloganlarımızla,
her yıl olduğu gibi bir kez daha Birinci
Kurtuluş Savaşı’mıza ve Kuvayimilliye
Geleneğine sahip çıktığımızı Halkımıza
duyurduk.
Bugün İkinci Kurtuluş Savaşı bayrağı biz Kurtuluş Partililerin ellerindedir ve bu mücadeleyi zafere ulaştırmak
Tarih ve halkımız nezdindeki en önemli
sorumluluklarımızdan biridir.
Denizli

Yaşasın 19 Mayıs!

Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın işaret fişeği olan 19 Mayıs’ı
Denizli’de de coşkuyla kutladık. Çoğunluğunu Partili Gençlerimizin oluşturduğu Yoldaşlarımız saat 15.30’da Candoğan Parkı’nda bir araya gelerek bir basın
açıklaması yaptılar.
“19 Mayıs, Birinci Kurtuluş Sava-

şı’mızın Kıvılcımı, İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın Meşalesi, Emperyalizme Karşı
Mücadele Günüdür” yazılı ozalitimizin
açıldığı eylemimizde Partimizin merkezi
basın açıklamasını Liseli Gençlikten bir
Yoldaşımız okudu.
Basın açıklamamız coşkulu sloganlarla sona erdi.
20 Mayıs 2022

Kurtuluş Partililer
müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit
edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde
harap ve bitap düşmüş olabilir.” Evet,
millet fakruzaruret içinde harap ve bitap
düşmüştür. Kurtuluş Savaşı’mızın öncesinde Namık Kemal’in “Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; Yok
mudur kurtaracak baht-ı kara mâderini?” sözlerine karşı Mustafa Kemal;
“Vatanın bağrına düşman dayasın
hançerini. Bulunur kurtaracak bahtı
kara maderini”, demiştir.
Bugün bahtı kara maderini kurtaracak olan; en yurtsever, en halksever,
en doğasever parti olan Halkın Kurtuluş Partisi etrafında örgütlenmiş halktır.
Halkın Kurtuluş Partisi, Antiemperyalist
Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi
Mustafa Kemal ve Emperyalist Çakallara İlk Kurşun’u atan Kahraman Yurtsever Hasan Tahsin’lerin devamcısıdır.
Türkiye Devrimi’nin Önderi, Usta’mız
Hikmet Kıvılcımlı’nın teorik ve pratik
tek mirasçısıdır. HKP’liler de “Vatan aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan
korkar hale gelmektense ölmek yeğdir”
diyenlerdendir.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
Hasan Tahsin Ölümsüzdür!
15 Mayıs 2022
HKP İzmir İl Örgütü
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eğerli okurlar, gazetemizin geçen
sayısındaki yazımda, çocuklarımızın yazılı anlatım becerilerini geliştirmenin neden çok önemli olduğu
üzerinde durmuştum. Yazımı, biz
laik ve bilimsel eğitimi savunan, ondan asla vazgeçmeyiz diyen eğitimciler olarak çocuklarımıza kendilerini,
duygu ve düşüncelerini doğru ve akıcı
biçimde yazılı olarak ifade edebilmeyi nasıl öğretebiliriz sorusunun yanıtı
olabilecek görüş ve önerilerim gelecek
yazının konusu olsun diyerek sonlandırmıştım. Bu doğrultuda, bu sayıda,
bir gazete yazısının sınırlılıkları çerçevesinde sizlerle “Nasıl Öğretelim?”
sorusunun yanıtı olabilecek paylaşımlarda bulunacağım.
Yazma eyleminin gerçek hayattaki
işlevi iletişimdir ve bu eylem çeşitli
işlemleri içeren bir süreç olarak
gerçekleşir.
Nelerdir bu işlemler?
Öncelikle hangi düzeyde olursa
olsun yazan kişinin-biz bu kişiye yazar
diyelim-okuyucusuna iletmek istediği
duygu ve düşünceleri yani bir yazma
amacı vardır. Yazar, yazma sürecine
bir gereksinimden yola çıkarak başlar,
bu gereksinim yazma amacını, okuyucusunun kim olacağını ve yazma konusunu belirlemesini sağlar. Yani yazar “Niçin yazacağım? Amacım, ikna
etmek mi, açıklamak mı, betimlemek
mi, öykülemek mi, kayda geçirmek
mi? (örneğin günlük tutmak) vb., ve
bunları kim/kimler okuyacak? Okurumun özellikleri neler?” sorularını sorar
ve yanıtlar. Çünkü okurun nitelikleri
(örneğin çocuklar, arkadaşlar, eğitimli
yetişkinler, eğitimsiz yetişkinler,
resmi bir kurum, vb.) ve yazma amacı
(örneğin tartışmak mı, öykülemek mi,
betimlemek mi? vb.) farklılaştıkça
söylemin nitelikleri de farklılaşır.
Daha sonra yazar, çeşitli tasarımlar yapmaya başlar. Düşünceler ilk
kez yazıya döküldükten sonra yeniden
gözden geçirilir, sözcükler ve tümce yapılarıyla oynanır, düşünceyi en
yetkin biçimde iletecek sözcükler ve
yapılar seçilmeye çalışılır. Kimi zaman metin örüntüsünde (paragrafların
yapısı ve sıralanışı) değişiklikler yapılır. Bazen hem söylem yapısı hem
de içeriği hakkında başkalarından görüş alma gereksinimi duyulur. Kimi
zaman da hem yazma öncesi, hem de
yazma sırasında kaynaklar karıştırılır,
gözlemler yapılır, notlar çıkarılır. Bu
doğrultuda, yazılanlar gözden geçirilir; eklemeler ve çıkarmalar yapılır.
Kısacası metin yeniden, yeniden üretilir. Yazar, üretiminden tatmin olduğu
aşamada eylemini sonlandırır.
Yukarıda kısaca vurgulamaya
çalıştığım gibi, yetkin yazarlar yani
yazma ediminde yetkinleşmiş kişiler
için yazma bir süreçtir. Doğası böyledir yazma ediminin. Yazma öncesinde
gözlemlediklerimiz vardır, okuduklarımız vardır, dinlediklerimiz-işittiklerimiz vardır, yani zihinsel olarak
biriktirdiklerimiz vardır. Ya da yazmaya başladıktan sonra da daha fazla
gözlem yapma, okuma, kimi zaman
tartışma vb. etkinliklere gereksinim
duyulur. İlk yazılan satırlar, hiçbir
zaman son yazılan satırlar olmaz. Yazar, metni üzerinde okuruna duygu ve
düşüncelerini en etkili biçimde ifade
edebileceği oynamalar, düzenleme ve
düzeltmeler yapar, gerekirse düzeltme
yapmak için yukarıda da dile getirdiğimiz gibi başkalarının görüşlerine başvurur ve tatmin olduğu noktada yazma
sürecini sonlandırır.
Başarılı bir yazma eylemi, bu etkinlikleri içeren bir süreç ise, gerçek hayatta bu süreç böyle çalışıyorsa, hangi
düzeyde (ilkokul-ortaöğretim-üniversite) olursa olsun, yazma öğretiminde de eğitimcilerin yazma becerisinin
sınıf ortamında öğretimi için uygulamaları gereken etkinlikler, bu sürecin
aşamalarını içeren etkinlikler olmak
durumundadır. Özetlemek gerekirse,

Yazmayı öğretelim çocuklarımıza
çünkü onlar yazacaklar
Türkiye Devrimi’nin tarihini (II)!
yazma öğretiminde süreç yaklaşımı, bir
yazarın yazma sürecinde dikkate aldığı
yukarıdaki bileşenleri, sistemli olarak
sınıf ortamına taşır. Bu anlamda, ürüne
ağırlık veren yazma yaklaşımlarından
farklılaşır. Süreç yaklaşımında, yazılı
anlatım becerisinin geliştirilmesi sürecinde öğrenciler, gerçek yazma sürecindeki yaşantılardan, ürünü ortaya
çıkarabilecekleri süreçlerden geçerlerse/geçmelerine yardımcı olunursa,
ortaya çıkan ürünün niteliği de artar
vurgusu vardır. Öğretmenin görevi ise
öğrenciye bu süreçte rehberlik etmek,
yardımcı olmak, öğrencinin sürecin
çeşitli aşamalarındaki gelişimini gözlemlemek ve geribildirim sağlamaktır.
Kısacası öğretmen, ürünün ortaya çıkmasını sağlayan süreçlerin (öğrenme
yaşantılarının) sınıf ortamına taşınmasını olanaklı kılan kişidir.
Bilimsel gerçeklik bu iken ve
geçen sayıda da vurguladığımız gibi
Köy Enstitülerinin yazma öğretimi
programı bu gerçeklik doğrultusunda
geliştirilmişken, günümüzde yazma
öğretiminde burada ele alamayacağımız pek çok geri gidişe ek olarak, yazma çalışmaları (aslında bir yazma öğretiminden bile söz edebilmek her ne
kadar olanaklı değilse de) ürüne odaklanmaktadır. Genellikle sınıflarda gerçekleşenler şöyle olmaktadır: “Kompozisyon nasıl yazılır” sorusunun yanıtı basmakalıp açıklamalar biçiminde
verildikten sonra öğrencilerimize bir
atasözü yazma konusu olarak sunulmakta, bunun sonucunda da bizi acı acı
gülümseten örnekler ortaya çıkmaktadır.
Aşağıda paylaşacağım örnek, benim yıllar önce okuduğum, bu yazıyı
yazmak için kütüphanemde aradığımda bir biçimde yitirmiş olduğumu fark
ettiğim, internet ortamında araştırdığımda PDF dosyası olarak bulduğum,
Ahmet Gülüm’ün derlemiş olduğu, öğrenci yazılarından oluşan, Dikkat Yazılı Var kitabından alınmıştır. Gülüm,
kitapta öğrencilerin yapmış olduğu
tüm hataların korunduğunu belirtmiştir:
“Ayağını yorganına göre uzat
Bir insanın ayağı üşümesin yahut
karıncalanmasın diye uzatır. Bize soracak olursanız bir adam gece yatınca
karlı hava insanın ayağını dondurtur.
Giriş: Adamın kendisine ayağını
yorganına göre uzat denen girişlemeye
adamın uzatmasıdır.
Gelişme: Adamın ayağını yorganına göre uzatmasında adam kendi
isteğiyle bir nedenine varması adamın
kendi nedenini söylemesi belki bu olay
adamı çok üzmüştür.
Sonuç: Adamın kendine verilen bir
nedeni bulmak için adama verilen bir
ders verilmesi gereklidir.
Çünkü ayağını yorganına göre
uzatmalıdır.
(Serap/Ortaokul-1)”
(https://www.pdfdrive5.com/dikkat-yaz%C4%B1l%C4%B1-var-ahmet-g%C3%BCl%C3%BCm-e118315345.html).
Bu pek de kısa olmayan giriş bölümünün ardından, yazımın geri
kalan kısmında yukarıda yazma öğretiminde süreç yaklaşımı hakkında yaptığım kuramsal açıklamaları örneklendirmeye, “Nasıl öğretelim?” sorusunu
sınırlı da olsa örneklerle yanıtlamaya
çalışacağım.
Örneğin ben şu anda da bir
yazma etkinliği içerisindeyim. Ve ortaya çıkacak metnimin hizmet etmesini
istediğim bir iletişimsel amacı var. Bu
amacı ben belirledim. Ben okurlarıma,
etkili bir yazılı anlatım öğretimi için
yapılması gerekenler nelerdir, bunları
açıklamak istiyorum. Bu yazının okurları kimler? Kurtuluş Yolu gazetesini
takip eden okurlar. Yani yazımın okuyucu kitlesini bu okur grubu oluşturacak. Bu demektir ki okur-yazar olan ve
farklı eğitim düzeylerinde, her meslekten ve her kesimden, işçi-köylü-

öğrenci-öğretmen vb. insanın okuma
olasılığı var. O nedenle seçeceğim
anlatım dili, kavramlar, örnekler tüm
bu kesimlere iletimin ulaşmasını sağlayacak nitelikte olmalı. Ama ben alanımdaki bilimsel bir topluluğa yönelik
olarak bu metni üretiyor olsaydım, o
zaman açıklamalarım, kullandığım
kavramlar da değişecekti çünkü konuyla ilgili olarak profesyonel bir topluluğa hitap ediyor olacaktım.
Şu anda yazdığım konuyla ilgili bir
uzmanlığa sahip olmama karşın, yazma öncesinde epey çalışma yaptım.
Yazının sınırlarını okuyucu kitlesinin
özelliklerini dikkate alarak çizmeme
yardımcı olacak notlar çıkardım ve
bilgisayarda dosyaladım. Örneklerimi
oluşturacağım araştırmalar, okumalar
yaptım. Bu okumalardan kendime yönelik notlar çıkardım. Örnekleri hangi
konu üzerinden vereyim diye düşünüp,
o konuyla ilgili görseller toplayıp
kaydettim. Şiir kullanmaya karar
verince, epey şiir okuyup kaydettim.
Ahmet Gülüm’ün kitabını kullanmaya
karar verince internet ortamında kitabın içinden çeşitli öğrenci metinlerini
bilgisayarıma kaydettim. Ama bu yazı
tamamlandığında bunların hepsi kullanılmamış oldu. Kullandıklarım da
daha önce not aldığım ve kaydetmiş
olduğum biçim ve sırasıyla yer almadı
bu yazıda. Daha sonra yazacağım yazının anahatlarını-akışını çıkardım. Ve
yazma edimim bu akış çerçevesinde
gerçekleşmeye başladı.
Gerçek okur kitlesine yazıyı ulaştıracak biçimde tamamlamadan önce,
hep yaptığım gibi görüş almayı gerekli gördüğüm durumlar oldu. Örneğin
yazı için olumsuz örnek olarak koyabileceğim hangi öğrenci metni daha çarpıcı, daha uygun olur sorusu zihnimde
belirince, yanıtı için seçenekleri ön
okurumla paylaşıp, onun görüşünü de
aldıktan sonra kararımı verdim ve metin içine yerleştirdim. Yazının planladığım biçimi ile ilk yazımını bitirdikten
sonra, metnimden biraz uzaklaşıp ona
yabancılaşmaya çalışacağım. Daha
sonra bir okur gözüyle eleştirel okuyup, muhtemelen yeni düzenlemeler
yapacağım. Bazı sözcükler değişecek,
bazı anlatımlar değişecek, belki bazı
tümcelerin yerleri değişecek. Yani
metnimi yeniden düzenleyeceğim.
Metnin bu halini yayınlanmadan önce
bir uzman okur okuyacak, geribildirim
verecek. Ben de geribildirimleri dikkate alarak son şeklini vereceğim ve yazı
yayıma hazır olacak. Sizlerin okuduğu
bu yazı bu süreçlerden geçerek tamamlanmış olacak.
Değerli okurlar, yukarıda kendi
durumumdan yola çıkarak özetlemeye
çalıştığım süreci kavramsallaştırmaya
çalışırsam, diğer dil becerilerinin öğretiminde olduğu gibi, yazma becerisinin
öğretiminde de yapılacak etkinlikler üç
safhada gerçekleştirilir: Yazma öncesi
etkinlikler, yazma sırası etkinlikler ve
yazma sonrası etkinlikler.
Yazma öncesi etkinliklerin
amacı, öğrenciyi yazma sürecine hazırlamaktır. Bu süreçte yukarıda da
dile getirdiğim gibi öğrenciler, yazma
amacı ve yazma konusu doğrultusunda
bilgi toplamaya, düşüncelerini geliştirmeye, farklı görüş ve önerileri tartışmaya yönlendirilirler. Yazma öncesi ya
da önyazım çalışmaları, öğrencilerin
metnin düşünsel düzeyde tasarlamalarına ve yazma taslaklarını oluşturmalarına yardımcı olan etkinlikleri içerir.
Yazma sırası etkinlikler, yapılan ön hazırlıklardan yola çıkarak
öğrencilerin gerçek yazma sürecine
odaklandıkları, bunu gerçekleştirmeye yönelik etkinlikleri içeren süreçtir.
Bu ilk yazma tamamlandıktan sonra da
yazma sonrası evre başlar.
Yazma sonrası evre, çeşitli
etkinlikler yoluyla, üretilmiş olan
metni gözden geçirme ve yeniden yazma evresidir. Bu aşamada öğrenci göz-

den geçirme listeleri, akran ve öğretmen geribildirimleri yoluyla metninde
düzenlemeler ve düzeltmeler yaparak
metne son şeklini verir.
Bu yazıda, sınıf ortamımız
lise düzeyi olarak belirlendi ve yazma
konusunu öğretmenin verdiği bir yazma süreci örneklendirildi.
Yazma Konusu
: Ellerimizin anlattıkları
Yazma Amacı : Anlatımsal ( Düşünsel tutumu, duygusal eğilimi betimlemelerle açıklamak)
Okuyucu Kitlesi: Sınıf ve okuldaki
öğrenciler, öğretmenler
Öğrenme-Öğretme Süreci: (Bu
süreçte gerçekleştirilecek etkinliklerin/öğrenme yaşantılarının tamamının
aynı günde ve sınıf ortamında değil,
sürece zamana yayılarak gerçekleşmesi gerekmekte-örneğin en az bir, en çok
iki hafta)
1.Öğretmenin sınıfta öğrencileri 6
gruba ayırması ve her bir gruba aşağıdaki görsellerden birini vererek bu
ellerin onlara neler anlattığını, (ellerin
sahibi kim, neyle uğraşır, nasıl bir duygu içindedir, vb) birbirleriyle paylaşmalarını istemesi.

gi heykeltıraşın yaptığını ve neyi anlatmak istediğini bilip bilmediklerini
sorması. Görselle ilgili gerekli dünya
bilgisini öğrencilerin kazanmasını sağlaması.
3. Öğretmenin aşağıda verilen
şiirleri
(öğrencilere verilen şiirde
şairlerin
isimleri
olmayacaktır)
öğrencilerine vermesi ve şiirleri sessizce okuduktan sonra bu şiirleri daha
önce okuyup okumadıklarının ve şairlerinin kim olduğunu bilip bilmediklerinin sorulması.
ELLER (Abidin Dino’nun Anısına) Metin Yurdanur
Bu eller insan elleri
Bu eller dünyanın kaderi
Avuçları çizgili
Herbiri bir başka marifetli
Gülleri koparır bahçeleri çoraklaştırır
Toprağı tırmalar sular taşır
Sarayları yakar hanları yıkar
Tahta kapılara tarihler yazar
Bu eller insan elleri
Bu eller dünyanın kaderi
Sırtı kalın derili
Her biri bir başka marifetli
Alimde iki tane
Zalimde iki tane
Dertlere derman yaralar sarar
Ölüme ferman kurşun atar
Yosma eli kıvrak
Saf eli yumuşak
Gaddar eli ağır
Katil eli sağır
Bu eller insan elleri
Bu eller dünyanın kaderi
Pençe gibi gerili
Her biri bir başka marifetli
Tohumlar saçar ağaçlar büyütür
Dal kanat kırar börtü böceği öldürür
Gölge oyunlarıyla çocuk güldürür
Tokadıyla boyun büktürür
Bir yaşam göstergesi her el
Bir karakter çizelgesi her el
Her biri bir ömür cetveli
Her biri bir gönül pergeli
Bu eller insan elleri
Bu eller dünyanın kaderi
Ölümse biri yaşamdır diğeri
Her biri bir başka marifetli
El Tutuşa Tutuşa, Can Yücel
Ne kadar çok elimiz varmış meğer
İlkin, senin elinle tutuşan benimki
Sonra çocuklarınki
Gençlerinki
Tekel işçilerininki
Sonra, ellerin elleri…
Ne kadar çok elimiz oldu, baksana
Tutuşa tutuşa
Bir orman yangını gibi
Öğretmen, öğrencilerinden;

Heykeltraş: Metin Yurdanur

2. Daha sonra öğretmenin her
bir gruptan, verilen görseli sınıf
arkadaşlarına göstererek, görseldeki
ellerin onlara ne anlattığını, hangi duygu ve düşünceleri çağrıştırdığını paylaşmalarını, birbirlerini dinlerken de
önemli, dikkat çekici, ilginç buldukları
düşünceleri not almalarını istemesi. (5)
numaralı görseldeki heykeli daha önce
görüp görmediklerini, bu heykeli han-

4. Şiirlerdeki dizelerin hangilerinin,
ellerindeki hangi görseller ile özdeşleşebileceğini gerekçelendirerek söylemelerini ister.
5. Şiirlerde hangi ellerin dile getirildiğini, nasıl dile getirildiğini; şairlerinin farklı ellerin sahiplerine ilişkin
tutumlarının ne olduğuna ilişkin görüşlerini ister.
6. Aşağıdaki yönerge çerçevesinde
üç paragraflık bir metin üretmelerini
ister:
Önemli bir organımız ellerimiz
aslında insanlar hakkında çok
şey söyler, anlatır. Yaptığımız ön
çalışmalarda da bunlardan bir kısmını
paylaştık. Biliyorsunuz okulumuzda
aylık çıkardığımız bir dergi var. Bu
derginin bu sayıdaki konusu “Ellerimizin Anlattıkları”. Sizlerden yapacağımız yazma çalışmasında, bu konu
çerçevesinde 3 paragraflık bir metin
ile sizin seçtiğiniz el(ler)i anlatmanızı,
betimlemenizi istiyorum.
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Sürecin sonunda sınıfta üretilen metinlerden birlikte belirlediğimiz en başarılı 10 metin, dergide yayımlanacaktır.”
Bu yönerge doğrultusunda, yazacakları
metin için bir akış şeması çıkarmalarını
ister.
7. Bu akış şeması doğrultusunda ilk
metin taslağını oluşturmalarını ister.
8. Belli bir zaman dilimi sonra (örneğin iki gün sonra) oluşturdukları taslağı
belli ögeler bakımından ( örneğin yinelenen düşünceler, konu ile ilgisi olmayan
düşünceler, çelişkili düşünceler) gözden
geçirip, gerekli gördükleri değişiklikleri
yaparak metni yeniden yazmalarını ister.
Bu ilk gözden geçirme ve düzeltme çalışmalarının, biçimden daha çok içeriğe
yönelik olması yeğlenmelidir. Öğrencinin içeriği zenginleştirme ve düzenleme
süreci, biçimi de yeniden ele almasına

yol açacaktır.
9. Yazdıkları bu metni sıra arkadaşlarıyla değiştirip, akran geribildirimi
çalışması yapmalarını ister. Birbirlerinin
metinlerini okuduktan sonra, okudukları
metinde kendilerine en ilginç gelen ve
geliştirildiği zaman daha etkili bir anlatıma kavuşacağını düşündükleri noktaları
ve anlamadıkları noktaları belirleyerek
arkadaşlarıyla paylaşmalarını ister.
Bu aşamadan sonra, gerekli görüldüğü takdirde biçime yönelik kontrol
listeleri yoluyla öğrencilerin kendi metinlerini yeniden gözden geçirmeleri istenebilir. Örneğin: tümcelerde özne-yüklem uyumu var mı? Noktalama işaretleri
doğru kullanılmış mı? Büyük-küçük harf
kullanımı, sözcük yazımları vb.
Yeniden yazma evresinin son
aşamasında, üretilen metinlere yönelik

AKP’giller köylümüze de tüketicimize de
hayat pahalılığı ve zulümden
başka bir şey getirmiyor

5

Haziran’da buğday alım fiyatları
AKP’nin Kızılcahamam toplantısında
açıklandı. Çiftçimize ve emekçi halkımıza yapılan büyük kazığı sona saklamışlar. Tayyip Erdoğan kapanış konuşmasında 2022 yılı buğday ve arpa alım
fiyatlarını açıkladı.
Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO)
sert ekmeklik buğday alış fiyatı ton başına 6 bin 50 lira, bin lira da prim bedeli
olmak üzere toplam 7 bin 50 lira oldu.
Arpa alış fiyatı da ton başına 5 bin
500 lira, 500 lira prim bedeli ile 6 bin
lira olarak açıklandı.
Bahsi geçen “prim ödemesi”nden, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO)’ya veren Çiftçi Kayıt Sistemi’ne
kayıtlı çiftçiler yararlanabiliyor.
Basına yansıyan haberlere göre,
2021-2022 hasat yılında TMO 12 ayrı
ithalat ihalesi yaptı. Yani asıl işini bırakıp ithalat ofisi gibi çalışır oldu. Çıkılan
ihaleler sonucunda 3 milyon 845 bin ton
ekmeklik buğday ithal edildi. 30 Haziran 2021 tarihindeki ilk ihalede o günkü
dolar kuruyla ton başına yaklaşık 2 bin
300 TL yurt dışına akıtıldı. Tabiî bu fiyat
Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin
ardından 17 Mart 2022’de yapılan ihalede 6 bin 700 TL’ye kadar yükseldi.
Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın
verdiği bilgiye göre, geçen yıl 17 Mayıs
2021’de çiftçiden ekmeklik buğday alım
fiyatı ton başına 2 bin 250 lira olarak
açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi bu
fiyattan çiftçiden buğdayını alamadı.
Fakat, tonunu 262 dolardan başlayarak
bir dönem 457 dolara kadar ithal etti.
İthal buğdayın tonunun 6 bin liranın
üzerine çıktığı dönemler oldu.
Kendi köylümüze-çiftçimize mali-

yetin altında ücretler dayatılırken, milli
servetimiz başka ülkelere akıtıldı. Hem
de kendi çiftçimize reva görülen düşük
ücretlerin neredeyse 3 katı kadar ücret
buğday ithalatı için harcandı. Bu durum
maliyetlerini karşılayamayan çiftçimizin
üretimden çekilmesine, buğday üretiminin azalmasına sebep oldu.
Buna rağmen bakın Tayyip Erdoğan
buğday ithalatını nasıl savunuyor:
“(…)Tahıl fiyatındaki dalgalanma
üretim eksikliğinden değil. Biz buğdayı kendi ihtiyacımız için değil, onu
işleyip tüm dünyaya satmak için ithal
ediyoruz.”
Neden buğday ithal ediyormuşuz?
Kendi ihtiyacımız için değil.
Ne için?
Onu işleyip tüm dünyaya satmak
için.
Peki ithal ettiğimiz ülke bunu yapamıyor mu da biz onun buğdayını işleyip
satıyoruz?. Kendi buğdayımız ne güne
duruyor? Niye kendi buğdayımızın verimini arttırıp onu işleyerek tüm dünyaya
satmıyoruz?
Bu açıklamada bir tutarlılık gören
beri gelsin.
Peki, köylünün-çiftçinin girdi maliyetlerini karşılayabilmesi için ton başına
buğday ve arpa alış fiyatları en az ne kadar olmalı?
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Şanlıurfa Şubesi, girdi maliyetlerine dayanarak yaptığı hesaplamayla; 2022 yılı
sulu koşullarda ekilen 1 kg durum buğdayın (makarnalık buğdayın) tahmini
üretici satış fiyatının 8,37 TL, ton başına 8370 TL; 1 kg ekmeklik buğdayın
üretici tahmini satış fiyatının 7,87 TL,
ton başına 7870 TL; kuru koşullarda eki-

Bir büyük Tarihsel Devrim olan
İstanbul’un Fethi kutlu olsun!

Evet, İstanbul’un Fethi bir Büyük Tarihsel Devrimdir. Hemen ifade edelim ki
Büyük Devrimci Ustaların deyişiyle Tarihin
tekerleği hep ileri doğru, insanlığı daha ileri
bir düzene kavuşturacak şekilde dönmüştür.
Tarihte İstanbul’un Fethi gibi atılımlar insanlığın önüne yeni perspektifler çıkarmıştır, dolayısıyla ilerici bir karaktere sahiptir.
Tam da bu nedenden dolayı, böylesine büyük Tarihsel Devrimler, örneğin çıkar amaçlı bir suç örgütü olan Ortaçağcı
AKP’giller gibi insanlığın bütün ilerici ortak
değerlerine düşman yapılara hitap etmez.
Onlar tıpkı 20 yıldır din alıp satmaları, insanlarımızı Allah’la aldatmaları gibi İstanbul’un Fethi’ni de bir istismar amacı, halkımızı aldatma aracı olarak görmektedirler.
Bu yıl da hepimizin bildiği gibi, Fatih’in fethettiği İstanbul’u Batılı Emperyalistlerin elinden kurtaran Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın
ölümsüz önderi Mustafa Kemal’in adını
taşıyan Atatürk Havalimanı’nı Katarlılara
haraç mezat peşkeş çekmek üzereyken, bir
yandan da utanmadan İstanbul’un Fethi’ni
tarumar ettikleri Atatürk Havalimanı’nda
sözde kutlamaktadırlar. Bayır aşağı gidişlerini biraz da olsa durdurabilmek için halkımızın değerlerini istismar etmeye devam
etmektedirler. Dolayısıyla İstanbul’un Fethi
gibi büyük bir Tarihsel Devrimi kutlamak
AKP’giller’in hakkı da değildir, derdi de
değildir. Eğer öyle olsaydı bu çıkar amaçlı
suç örgütü, dünyanın en güzel şehirlerinden
biri olan İstanbul’u parsel parsel yabancılara satar mıydı? Başta İstanbul olmak üzere
cennet vatanımızın tüm illerini ipten kazıktan kopmuş, bir proje çerçevesinde bizzat
AKP’giller eliyle getirilip yerleştirilmiş
Ortçağcı “sığınmacı”ların bir çekirge sürüsü

misali işgal etmelerine izin verirler miydi?
Tabiî ki vermezlerdi...
Peki nedir bu Büyük Tarihsel Devrimin
özü?
Onu da Gerçek Bilim çerçevesinde,
Diyalektik Materyalist Düşünce ve Davranış Yöntemi ışığında, tüm önyargılardan ve
bönyargılardan sıyrılarak değerlendirmek
gerekir. Bilimsel Sosyalizmin Kurucuları
olan Marks ve Engels’in verileri ışığında
değerlendirmek gerekir. Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın
özellikle Antika Tarihe ilişkin çalışmalarına
vakıf olarak değerlendirmek gerekir.
Tarihler 29 Mayıs 1453’ü gösterdiğinde, iki taraf çarpışıyordu. Biri İlkel Sosyalist
Toplum geleneklerini henüz kaybetmemiş,
henüz derebeyileşmemiş olan Osmanlı Devleti’ydi. Diğeri, çoktan sınıflı topluma geçmiş
ve sınıflı toplumun bezirgân ilişkileri batağına saplanmış, halkına zulüm uygulayan Bizans Medeniyeti’ydi. Ve Bizans, Antika Tarihin zembereğinin işlemesini, bir Barbar aşısını bekliyordu, bu çürümüş-kastlaşmış, insan
düşmanı ve kamu malı hırsızlığına dayanan
Tefeci-Bezirgân düzeninden kurtulmak için.
İşte yaşamından bizar olmuş Bizans halkına nefes aldıran, Tarihin gelişimi önünde
moloz yığını gibi duran Bizans Medeniyeti’ne Barbar aşısı Osmanlılardan geldi. İlkel
Sosyalist Toplum geleneğinden gelen Fatih
Sultan Mehmet, her türlü zorluğu aştı, fethedilemez denen İstanbul’u yani Bizans’ın
başkenti Konstantinopolis’i fethetti.
Bu Fetih bugün AKP’giller’in bir Hristiyanlık-Müslümanlık savaşı gibi gösterdiği bir savaş değildir. Türkiye Devrimi’nin
Önderi Hikmet Kıvılcımlı Usta “Fetih ve
Medeniyet” adlı eserinde, “Tarih Tezi”nin
ışığında somut bir tarihsel bir olayı; İstan-

öğretmen geribildirim verir. Bu noktada öğretmen, öncelikle üretilen metnin
güçlü, üstün, olumlu yönlerine vurgu
yapmalı; ardından zayıf ve geliştirilmesi gereken yönlerine değinmelidir.
Öğretmenin düzeltme önerileri somut,
açık, anlaşılır ve öğrenciyi yönlendirici
nitelikte olmalıdır. Örneğin: “Sözcüklerin kullanımında hatalar yapmışsın.
Üzerinde çalışman ve geliştirmen gerek”
gibi bir yorum, öğrenciyi geliştirecek,
ilerletecek nitelikte bir geribildirim değildir. Bunun yerine “Yazında kullandığın …… sözcüğünün anlamına sözlükten bakmış mıydın? Bakmadıysan sana
önerim bu sözcüğün anlamlarını sözlükten araştırdıktan sonra, sözcüğü kullandığın tümceyi gözden geçirmen olacak.”
geribildirimi öğrenci için açık ve anlaşılır olacaktır.

Görüldüğü üzere, Köy Enstitüleri programında da vurgulandığı gibi,
etkili bir yazma öğretimi sürecinin sınıf
ortamında üzerinde en çok durulması gereken evresi, dönüt verme ve düzeltme
çalışmaları yapma evresi olmaktadır.
Örnek durumumuzda, yazma
sürecinin sonunda ortaya çıkan tüm metinler sınıfta paylaşılır, öğrenciler metinleri daha önce saptanmış olan değerlendirme ölçütleri çerçevesinde ( özgünlük,
yaratıcılık, akıcılık, vb) sınıfça tartışıp,
değerlendirerek hangi 10 metnin seçileceğine karar verir.
Yazma öğretiminin nasıl yapılacağını tek bir örnek üzerinden açıklamaya çalıştığım bu yazımda, yazma
konusu olarak “Eller” i seçtim. Bunun
çok somurt bir nedeni vardı: Devrimci öğretmen, içinde yaşadığımız sınıf-

lı toplum düzeninde öğrencilerimize
sınıf bilinci kazandıracak her olanağı
değerlendirmelidir. Bu bağlamda öyle
öğrenme yaşantıları düzenleyelim ki,
öğrencilerimiz çeşit çeşit el olduğunu
görsünler, bilsinler, yazsınlar. Zalimin,
vurguncunun, talancının, hiç üretmeden
hamuduyla yutanın, namussuzun, bencilin, yetim hakkı yiyenin elini görsünler,
tanısınlar, yazsınlar. Ölümüne çalışan
nasırlı elleri, işçinin, köylünün ellerini görsünler, bilsinler, yazsınlar. Sevginin, şefkatin, dostluğun, paylaşımın,
gerçek insanın ne güzel elleri olduğunu
bilsinler, yazsınlar. Tüm bunları yazmayı öğretelim çocuklarımıza çünkü
onlar yazacaklar Türkiye Devrimi’nin
Tarihini! q

len 1 kg arpanın üretici tahmini satış
fiyatının 6,28 TL, ton başına 6280 TL
olması gerektiğini açıkladı.
Şimdi Tayyip Erdoğan ne kadar açıklıyor buğday ve arpa fiyatlarını?
Buğday alış fiyatı ton başına 6 bin 50
lira. Arpa alış fiyatı da ton başına 5 bin
500 lira. Ekmeklik buğdayın maliyetlerini karşılayabilmesi için ton başına 7 bin
870 TL’den yani en az 8 TL’den üreticiden alınması gerekirken AKP’giller 6
bin 50 TL fiyat biçiyorlar.
Geçen yıla göre buğday alım fiyatı
2,8 kat arttırılırken, arazi kirası, işçilik,
akaryakıt, gübre, tohum, ilaç gibi girdilerin fiyatı bunun çok daha üzerinde zamlandı. Dolayısıyla buğday ve arpa alım
fiyatlarındaki artış, yapılan zamların ya-

nında kuş olmuş durumda.
Bir süredir basına da yansıdığı gibi,
dünyada da bir buğday ve ekmek krizinden bahsediliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun
küresel fiyat endeksi Mart 2022’de tüm
zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Önümüzdeki dönemde de bu artışın devam edeceği öngörülüyor ekonomistler
tarafından. Uluslararası arenada yılbaşından bu yana buğdayın fiyatı yaklaşık
yüzde 60 oranında arttı. Bu da başta ekmek olmak üzere diğer unlu mamulleri,

makarna vb. buğdaydan yapılan tüm
ürünleri etkiliyor.
Dünyada da buğday ve ekmek krizinin kapıda olduğu bir dönemde, kendi
buğdayını üretemiyor olmak, buğdayda yani ekmekte dahi ithalata bağımlı
olmak, bu krizden en fazla etkilenecek
ülkeler arasında olacağımızı gösteriyor.
Namuslu Bilim İnsanı Osman
Nuri Koçtürk, 1969 yılında yayımlanan “Açlık Korkusu” adlı kitabında,
Türkiye’nin 1953 yılına kadar buğday
stoklarına sahip ve tahıl ihraç eden bir
memleket olduğu bilinmektedir. Öyle
olmasına rağmen 1953 yılından sonra
Amerika’nın PL 480 yardım programlarından faydalanarak sağlanan çeşitli
yiyecek maddeleri ve bu arada buğday,
yurdumuzdaki buğday ekim sahalarının
daralmasına ve bu sahalara pamuk, tütün, pancar ve emsali endüstriyel bitkilerin ekilmesine sebep olmuştur, diyor. Osman Hoca bu sözleriyle ülkemizin tarım
politikalarının ABD-AB Emperyalistleri
tarafından nasıl belirlendiğini de ortaya
koymuş oluyor. ABD Emperyalistlerinin
planları tıkır tıkır işliyor. Bugün Cumhuriyet Tarihinin en halk düşmanı ve en
Amerikancı İktidarı AKP’giller tarafından tarımsal girdilerde tamamen dışa bağımlı hale getirilmiş durumdayız.
1969 yılında yazılan şu sözlere bakar
mısınız, sanki bugünleri anlatıyor:
“Bilindiği gibi on yıl önce diğer
memleketlere buğday ihraç eden Türkiye’miz bugün dünyanın en çok buğday ithal eden memleketlerinden biri
haline gelmiş bulunuyor. Amerika’da
üretilen buğday ve soya fasulyesinin
bu toplumun ihtiyacını aşarak bir
üretim fazlası haline geldiğini biliyoruz. Elde kalan buğdayın bir zamanlar Brezilya’nın yaptığı gibi denize
dökülemeyeceğini ve trenlerde yakıt olarak kullanılamayacağını bilen

Amerikalılar, bu üretim fazlaları için
yeni pazarlar aramaya başlamışlardır.
Şüphesiz buğday ürettiği ve hatta ihraç ettiği halde, buğday satın alan bir
memleket haline getirilmek istenilen
Türkiye’nin şartlarını değiştirmek
ve kaynaklarını yetersiz hale sokmak
kolay bir iş olmayacaktır. Bunu temin
etmek için önce PL 480 kararı ile Türkiye’mize buğday yardımı yapılmaya
başlanılmış”tır. (O. N. Koçtürk, Açlık
Korkusu)
Daha o günlerde planlananlar bugün
aynı şekilde halk düşmanı iktidarlar tarafından uygulanagelmiş ve ülkemiz
ithalata dayalı bir tarım ve hayvancılık
politikasına mahkûm olmuştur. Gıda fiyatları da buna bağlı olarak fahiş oranlarda artmış, buğday üretimi azalmış, bir
zamanların buğday ihracatçısı Türkiye,
buğdayı ithal eder hale getirilmiştir.
Sanıyoruz ki, yazımızın sonunu en
güzel bağlayacak bölüm Halkın Kurtuluş Partisi Programı’nda yer alan
“Köylü Meselesi, Örgüt ve Ekonomi
Politikası” bölümünün 15. Maddesidir:
“15- FİYAT POLİTİKASI: Tarım
ürünleri aleyhine, sanayi ürünlerinin
fiyat artışı durdurulacak. Köy ürünlerinin gerçek köylü kooperatifleri
eliyle ihracatı kolaylaştırılacak, Ofisin
yönetim ve kontrolü köylü örgütlerine
bırakılacak.
“Modern üretim küçük ekincilere
kadar götürülerek tüm tarım ürünlerinin maliyet fiyatları indirilecek.”
Bu yapılmadıkça, TMO ithalat ofisi
gibi çalışacak, artan maliyetler altında
köylü ezilecek, üretimden çekilecek,
ürünlerin fiyatı artacak ve bir kısır döngü
gibi çare ithalatta aranacak. Ama hiçbir
sorun çözülmediği gibi, sorunlar kangrenleşecek, hayat pahalılığı ve işsizlik
canımıza tak ettirmeye devam edecek.q

bul’un Fethi’ni kaleme almıştır. Eserinde
belirttiği gibi, “İstanbul’un Fethi’ni sırf
bir Müslümanlık ve Hristiyanlık savaşına
bağlamak, en az beş yüz yıl evvelki kafa
ile düşünmek olur. İstanbul’un Fethi; bir
dinin öteki dine karşı zaferi değil, ilerlemenin gerilemeye karşı zaferidir.” (Hikmet kıvılcımlı, Fetih ve Medeniyet, Derleniş Yayınları, s. 15)
İşte bu yüzden İstanbul’un Fethi bir
Büyük Tarihsel Devrim’dir. Bu Tarihsel
Devrim Avrupa’nın ikinci ve en köklü Rönesansı, Modern Avrupa Tarihinin ve Batı
Medeniyetinin gelişme başlangıcı oldu.
Fethedenler Müslüman olmasına rağmen, burada yaşayan çoğunluğu Hristiyan
ve Musevilerden oluşan halk, gönüllüce
İstanbul’un kapılarını Osmanlı’ya açmıştır.
“Bütün tarihsel değişmelerde bu böyledir, İstanbul’un Fethi’nde de yalnız başına teknik unsur, yetici bir kuvvet olamamıştı. Bütün mesele o tarihsel savaşta,
iki taraftan hangisinin insan gönüllerini
kazandığına gelip dayanıyordu. İnsan
meselesinde Bizans yaya kalmıştı. İnsanı
Türkler cezbediyordu.” (age, s. 20-21)
Osmanlı da Fetihten sonra Müslüman
olmayanları köleleştirmemiş, herkesi inancında ve yaşayışında serbest bırakmıştır.
Halka karşı hiçbir yıkım, zulüm, kıyım uygulamamıştır. Musevi ve Hristiyan halk da
Osmanlı’yı benimsemiştir. Çünkü Bizans
halkı kendilerini topraklarından eden asalak Bizans derebeylerinin vergilerinden,
zulmünden ve yoksulluktan bıkmıştı. Bizar
olmuştu, perişan durumdaydı. “İmparatorlar, ahalinin vergisini arttırmaya başladılar. Kilise ile bazı imtiyazlı sınıflar vergiden muaf oldukları için bütün yük köylü
ile esnafa yükletildi. Derebeyileşmenin
yarattığı çelişkiler, yalnız alt tabakaları
ezmekle kalmaz. Üst imtiyazlı zümrelerin
dahi tepişmelerine yol açar. Derebeyilerle

merkezî Kral arasında çarpışmalar alır
yürür.” (age s. 24 - “La Civilisation Byzantin”eserlerinden özet s. 410)
İşte Bizans Halkı Fetih öncesi böyle bir
durumdaydı…
Peki, Osmanlı’da durum neydi?
“(...) fetih zamanının bir Rum tarihçisi tarafından kaleme alınan Kritovulos’un “Tarih-i Sultan Mehmet Han
Sani” adlı kitabıdır. Bu kitaba göre, Fatih, Bizans’a hücum etmeden evvel iki
tedbir aldı:
l– Osmanlılıkta derebeyileşme istidatlarını [eğilimlerini] yok etti:
“Ahalinin şikâyeti vâki olan vülât
[valiler] ve hükkâmı [hakimleri] azletti.
“Bugün bile “şikayet”in ne yaman iş
olduğu göz önüne getirilsin. Bizans çağında, Osmanlı’nın ahaliden bizzat Padişah
eliyle şikâyet toplayabilmesi; ve sonra,
doğrudan doğruya halkın şikâyeti üzerine Beyleri ve Kadıları azletmesi ibret
alınacak örneklerdendir.
“II– Toprak düzenindeki aksaklıkları
giderdi:
“Zaten derebeyi unsurların temizlenmesi demek, toprak üzerindeki Dirlik
Düzeninin saf Osmanlı şekline indirgenmesi demekti.” (age, s. 41-42)
Fetih öncesi Osmanlı Halkının durumu
da böyledir…
Devam eder Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı, “Fetih ve Medeniyet” isimli anıt eserinde:
“(...) Ezilen Bizans Halkı, Dini ayrı
Osmanlı Türklerinde adalet ve insanî
kudret sezmiştir. Bizans rejiminin baskısı, halk için dâfia [itici] rolü oynamış; Osmanlılığın getirdiği yeni düzen, bunalan
halkı cazibe kuvveti gibi çekmiştir.
“Ve bir gün, en kritik anda, Bizanslı
insan, şehir surlarının o aşılmaz kapılarından birini, görünmez elleriyle, ansı-

zın, Kostantin’in arkasından Türklere
açıvermiştir.” (age, s. 21-22)
İşte bu şekilde kendi yurdunda derebeyileşme eğilimlerini yok eden ve Toprak
düzenindeki (Dirlik Düzenindeki) aksaklıkları gideren Osmanlı, Bizans’taki adaletsiz toprak ilişkileri yerine Dirlik Düzeni’ni
kurdu.
Dini ayrı Hristiyan halka, Dirlik Düzeninin eşitlikçi ve adaletçi toprak düzenini ve
ucuz devleti sunması Osmanlılığın en büyük cazibesi oldu.
İşte bundandır, fethedilen topraklarda
yaşayan halkların Osmanlı’ya kapılarını açması, gönüllüce Osmanlı’yı kabul etmesi ve
benimsemesi.
Antika Tarihte, İnsanlık Tarihi’nin önünü tıkayan çürümüş Medeniyetleri kaldırmak için Barbar akınlarıyla yapılan Tarihsel
Devrimler adetti. Bugün Modern toplumda,
sosyal devrimler çağında yaşıyoruz, İnsanlığın ilerlemesinin önünü tıkayan engelleri,
emperyalizmi ve Ortaçağcı gericiliği ortadan kaldırmak için artık Sosyal Devrimler yapmak gerekiyor.
Nasıl ki çürümüş Bizans, İlkel Sosyalist Toplum geleneklerini sürdürmekte olan
Osmanlı tarafından Tarih sahnesinden silinmişse, bugün de İnsanlığa büyük acılar
çektiren, milyonlarca masum insanı eşitsiz
ve haksız savaşlarda katleden, yerlerinden-yurtlarından eden, açlığa ve sefalete
mahkûm eden ABD-AB Emperyalistleri ve
onların yerli işbirlikçileri (Finans Kapital+Tefeci Bezirgânlık) da aynı sonla karşılaşacaktır.
Bunu yapacaklar da Fatih, Che, Kıvılcımlı’nın devamcısı olan Modern Sosyalistler olacaktır.
29 Mayıs 2022
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İşçi Sınıfının Yiğit Evladı Recep Vurmuş Yoldaş’ı,
bedence aramızdan ayrılışının
15’inci yıldönümünde andık

İstanbul
İşçi Sınıfın Yiğit Evladı Recep Vurmuş Yoldaş’ı, bedence aramızdan ayrılışının 15’inci yıldönümünde İstanbul İl
Örgütünde düzenlediğimiz bir etkinlikle
andık.
Recep Yoldaş nezdinde tüm devrim
şehitleri adına saygı duruşuyla anma etkinliğimiz başladı. Genel Başkan’ımız
Nurullah Ankut’un da katıldığı Anma
etkinliğinde açılış konuşmasını İstanbul
İl Yöneticimiz Mehrali Yücedağ Yoldaş
yaptı. Recep Yoldaş’ımızın mücadelesinden kesitler sunan kısa sinevizyon gösteriminin ardından ana konuşmayı yapmak
üzere sözü İstanbul İl Başkanımız Av.
Pınar Akbina Yoldaş aldı.
Pınar Yoldaş’ımız yaptığı konuşmasında; Recep Vurmuş Yoldaş’ın fedakârlığından, görev bilincinden, önderlik ve
teorik birikiminden ve mücadele azimden bahsetti. Devrimci mücadelede ve
özel yaşamımızda her birimizin Recep
yoldaş gibi azimli, kararlı, mücadeleci,
sevecen ve merhametli olması gerektiğini dile getirdi.
Pınar Akbina Yoldaş aynı zamanda
şu anda ülkemiz için kritik öneme sahip
olan birtakım ekonomik ve siyasi meselelere de değindi. Özellikle son günlerde
gündemde olan “sığınmacılar” meselesine ilişkin Partimizin güncel tutumunu
aktaran Yoldaşımız, Partimizin Suriye
Meselesi’yle ilgili de ilk andan itibaren
en doğru ve net tutumu aldığını dile getirdi. Pınar Yoldaş ayrıca AKP’giller’in

halkımızı mahkûm ettikleri işsizlik ve
pahalılık cehenneminin katlanılmaz hale
geldiğini somut verilerle bir kez daha
gözler önüne serdi.
Özellikle Suriye ve “sığınmacılar”
meselesiyle ilgili Genel Başkan’ımız
Nurullah Ankut da söz alarak AKP’giller’in ABD-AB Emperyalistlerinden
aldıkları emir doğrultusunda Suriye
Devletini parçalamak, meşru BAAS İktidarını ortadan kaldırmak için insanlık
dışı politikalar uyguladığını dile getirdi. AB-D Emperyalistlerinin Suriye’yi
parçalama planlarının yeni olmadığını,
bu aşağılık projenin 1950’li yıllara kadar uzandığını, bu projede tıpkı bugün
AKP’giller gibi Bayar-Menderes Halk
Düşmanı İktidarının piyonluk yapmayı
gönüllüce kabul ettiğini somut belgelerle
dile getirdi. Bir anlamda küçük çaplı bir
seminere dönüşen Anma etkinliğimizde
Genel Başkan’ımız başka konulara da
değinerek Yoldaşlarımızı aydınlattı.
Pınar Yoldaş’ımız konuşmasını, Recep Yoldaş için yazdığı şu dizelerle tamamladı:
DİLÊ RİHA (Urfa’nın Yüreği)
Li sibeke Gulanê

Li bin rojeke sor
Me tu bi rêkir ji Gola Masîdar
ji hembêza welatê te yî germ
Hemû tişt hemû kes girîn bi çûyîna te
Masîyan qender…
Te pir hezdikir lê ji Hozan Cigerxwîn
Em ji bi çuyina te ciger bi xwîn bûnî
“Wek te bîrindar” bûni
Serok Receb , yê karkeran
Reco’yê cîranan
Tirs û kabûs ê neyaran
Dest pî yê Partî ya me
Evindar ê doza xwe
Hevalê diler, fedakar û dilovan
Hevalê me yî ji dil û can
Tu her dem bîra me dayî
Tu di dilê me dayî
Em te ji bîr nakin tu caran
Tu êdî di dilê welatê xwe da yî
Mîna Stranek te tim digotî
Di tepikek Riha’yê bi aywanan bilind
de
Li Gelê xwe, li Hevalê xwe
Mêze dikî bi berkenî
Helbet şerê me serfirazî bibe
Çîna ku te ji bo emrê xwe feda kirî
Canê xwe dayî serketin bibe
Ewe heval ew roja em bi dilşadî çaw
dikin hat
Tu bi dilgeşiyekê şadî
Bibî Xwîn
Bigerî bi Tîngermî li temarên welatê
xwe.
URFA’NIN YÜREĞİ
Bir mayıs sabahı,
Kızgın bir güneşin altında,
Balıklı gölden uğurladık seni
Memleketinin sıcak bağrına.
Her şey, herkes ağladı gidişine
Balıklar bile…
Çok severdin ya Ozan Cigerxwîn’u
Gidişinle bizim de ciğerimiz dağlandı,
Yaralandık senin gibi.
İşçilerin Recep Başkanı
Mahallenin Reco’su
Düşmanın korkulu rüyası
Partimizin eli kolu
Kavgasına aşık
Cesur, fedakar, sevecen,
Candan yoldaşımız
Her zaman aklımızda
Her zaman yüreğimizdesin
Unutmayacağız seni asla.
Şimdi sen yüreğindesin memleketinin.
Hep söylediğin türküdeki gibi
“Bülbüllerin öttüğü
Yüksek eyvanlı” bir tepesinden
Bakıyorsun halkına,
Bakıyorsun yoldaşlarına gülümseyerek.
Elbet kavgamız zafere ulaşacak.
Ömrünü adadığın
Uğruna can verdiğin Sınıf kazanacak.
İşte yoldaş beklediğimiz o mutlu gün
geldiğinde
Sen çılgınca bir sevinçle
Kan olacak
Akacaksın memleketinin damarlarında ılık ılık.
Av. Pınar Akbina Yoldaş’ımızın ana
konuşmasının ardından Recep Yoldaş’la
birlikte omuz omuza mücadele etmiş diğer Yoldaşlarımız da söz alarak duygu ve

Nakliyat-İş’ten:

Fillo Lojistik’te 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi
Üyelerimizin Tamamına Yakının
Onayıyla İmzalandı
2022 Yılı İçin Toplam Artış % 95 oldu

Baştarafı sayfa 20’de
Ayrıca İmza Törenine Fillo Lojistik Genel Müdürü Recep Demir’de katıldı.
Toplu iş sözleşmesinde ücret artışları
6’şar aylık dönemler olarak belirlendi.
Üyelerimizin katılımıyla hazırlamış olduğumuz teklif tasarısında toplu iş sözleşmesinin içerisinde yer alan
ücret artışlarımız ve kazanımlarımız;
1) Fillo Lojistik çalışanı üyelerimizin toplu iş sözleşmesiyle birinci yıl için
ücret, ikramiye ve sosyal yardımlarda da
ki artışlarının toplamı % 95 oldu. 2. altı
ay itibariyle ücretler net olarak belirlendi. Ayıca üyelerimize toplu iş sözleşmesi
öncesindeki dönemle ilgili geriye dönük
ödemeler yapılacaktır.

2) 01.01.2023 tarihinde TÜİK’in
TÜFE oranın +2 puan ve 01.07.2023
TÜFE oranında ücretlere artışlar olacaktır.
3) Üyelerimizin vasıf grupları ve kıdemlerine göre ücretlerin belirlenmesi
kabul edildi.
4) Sözleşme ile birlikte çeşitli kademlerde de üyemiz işçiler 45 güne kadar ikramiye alacak.
5) Yakacak yardımı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda yardımlar
yapılacaktır. Ayrıca üyemiz işçiler ilk,
ortaokul-lise ve üniversitede okuyan her
bir çocuğu için öğrenim yardımları alacaktır.
6) Günlük yemek ücreti; 36.72 olarak kabul edilmiştir.

düşüncelerini dile getirdiler.
(İstanbul’daki Anma Etkinliğinde
yapılan konuşmaların tam metni Halkın
Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin bir sonraki
sayısında yayımlanacaktır.)
İzmir
Recep Vurmuş Yoldaş’ı bedence aramızdan ayrılışının 15’inci yıldönümünde İzmir’de andık
23 Mayıs 2007 tarihinde Malatya’ya
örgütlenmeye giderken geçirdiği trafik
kazası sonucu bedence aramızdan ayrılan İşçi Sınıfının Yiğit Evladı Recep Vurmuş Yoldaş’ımızı İzmir İl Örgütümüzde
yaptığımız bir etkinlikle andık. İl Örgütünde bir araya gelen partili yoldaşlarımızla Recep Vurmuş Yoldaş nezdinde
tüm devrim şehitleri için saygı duruşunda bulunduk. Ardından Yoldaşımızın ve
Partimizin mücadelesinden kesitlerden
oluşan sinevizyon gösterimi yaptık.
Bir Yoldaşımızın Recep Yoldaş’ımız
için okuduğu şiirin ardından Partimizin
İşçi Komitesinden Yusuf Gençer Yoldaş, Yoldaşımızın mücadelesi üzerine bir
konuşma yaptı.
Konuşmasında, Recep Vurmuş Yoldaş’ımızın, Türkiye Devrimi’nin Önderi Kıvılcımlı Usta’nın “Devrimci Aydın
Nedir? Hanri Barbüs” kitabında belirttiği
Devrimci Aydın’ın özellikleri olan kitle
ve hareket adamı, örgüt adamı, enternasyonal adam nitelemelerinin tam da
Recep Vurmuş Yoldaş’ımızı anlattığını
söyledi.
Yoldaşımızın Hacettepe Üniversitesi’nde okurken bir gençlik önderi
olduğunu, aynı zamanda aydının işçileşmesi-işçinin aydınlaşması düsturunu
kendisine rehber edinerek Nakliyat-İş
Sendikamızın örgütlenmelerinde ve direnişlerinde hep yerini aldığını belirtti.
Yoldaşımız konuşmasına şu şekilde devam etti:
“İzmir’de yaklaşık 7.000 işçinin örgütlendiği İzelman örgütlenmesinde İşçi
Sınıfı denizine zümrüt bir kayadan dalar
gibi daldı. O artık İşçi Sınıfının önderiydi. İstanbul Ambarlar Örgütlenmesinde Ambar İşçilerinin sevdiği, saydığı
bir işçi önderi oldu. Aynı zamanda halk
örgütümüz İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş
Derneği İPSD’nin tüm etkinliklerinde
yer aldı. Bedence aramızdan ayrıldığında 34 yaşındaydı. 34 yaşına çok büyük
mücadeleler sığdırdı. Onun anısını yaşatmak Partimizin mücadelesini daha da

ileriye taşıtmaktan geçer, onun için bu
mücadelede Recep Yoldaş olmak gerekir.”
Yusuf Gençer Yoldaş’ın konuşmasının ardından diğer yoldaşlarımız da söz
olarak Recep Yoldaş’ımızın mücadelesini değişik yönleriyle anlattılar. Anma etkinliğimiz, Recep Yoldaş’ımızın bizlere
devrettiği mücadele bayrağını daha da
ileriye taşımak sözüyle son buldu.
Recep Yoldaş devrimci kavgamızda yaşıyor!
24 Mayıs 2022

Kurtuluş Partililer
7) Yıllık ücretli izin süreleri 2 iş gün
arttırılmıştır.
8) Evlenme yardımı ve doğum yardımı olarak 1’er çeyrek altın verilecektir.
9) Fazla mesai ücretleri, hafta sonu,
ulusal ve dini bayramlarda % 100 zamlı
(3 yevmiye), hafta içerisinde yapılacak
olan fazla mesailerde % 60 zam ödenecektir.
Sosyal haklarla ilgili 2. yıl için TÜİK
tarafından açıklanacak yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) enflasyonu oranında
zam yapılacaktır.
Ayrıca;
1) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nde sendikamız etkinliğine katılan
tüm kadın üyelerimiz ücretli izinli sayılacaktır.
Başta Fillo Lojistik çalışan üyelerimiz olmak üzere, İşçi Sınıfımıza hayırlı
olsun.
23 Mayıs 2022

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

HKP’den:

Genel Sekreter Yardımcımız ve İzmir İl Başkanımız
Av. Tacettin Çolak’a, RTE’ye hakaretten
3 yıl 1 ay 27 günlük hapis cezası!

Baştarafı sayfa 20’de
Basın açıklamasında ilk konuşmayı
davaya müdahil avukat olarak katılan
Partimiz MYK üyesi, Bursa İl Başkanı, Parti Avukatımız, Halkçı Hukukçu
Halil Ağırgöl Yoldaş yaptı.
Ağırgöl, konuşmasında şunları
söyledi:

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Yoldaşlar;
Bugün İzmir İl Başkanımız Avukat
Tacettin Çolak’a hukuksuz yapılan bir
yargılamada hukuksuz cezalar verildi.
Adalet beton duvarlar arasına sıkıştırıldığı sürece de hak arayan, hukuk
arayan, eşitlik diyen, adalet diyenlere,
insanlara, yurtseverlere, devrimcilere
cezalar verildi. Verilmeye de devam
ediliyor, hem de en acımasız bir şekilde.
Tarihin yazdığı adaletsizliklerden
biri daha burada yaşandı bugün. Bizler
Anayasadan, kanundan, Uluslararası
Sözleşmelerden bahsettikçe, karşımıza
yasadışı toplanmış deliller, yasadışı
verilen emirler çıkarıldı ve Tacettin
Çolak sözde cezalandırılmış oldu.
Ama biz inanıyoruz ki, gün gelecek,
devran dönecek ve bu hukuksuzluk, bu
adaletsizlik elbet bir gün bitecek.
Ve halkımıza, insanlarımıza bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği reva görenler, bu hukuksuzluk ve adaletsizlik
içinde yaşamasını sağlayanlar elbet
bir gün cezalandırılacaklar. Çünkü
Tarihin yargılaması acımasızdır ve elbette mazlumdan, haklıdan yana karar
verecektir. Biz halkımızın karşısında
aklanmış durumdayız. İnsanlarımızın
bizi anlamasını istiyoruz, anlayacaklarından da eminiz. Burada verilen kararın Teğmen Kubilay’ın anmasını engellemek için verildiğini de biliyoruz.
O yüzden Menemen’de bu yargılama
yapıldı. Sonuçta ne ceza verilirse verilsin biz halkımızın, ülkemizin çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz, Adaletin de en yüksek değer olarak kalmasını savunacağız. Şimdi ben isterseniz
sözü, yargılanan ama bir anlamda da
yargılayan kişiye vermek istiyorum.
Avukat Tacettin Çolak’ın elbette söyleyeceği çok şey olacak.
***
Av. Halil Ağırgöl Yoldaş’ın konuşmasının ardından Av. Tacettin Çolak
Yoldaş, yaptığı açıklamada halkımıza
şöyle seslendi:
***
Değerli Halkımız,
Halkın Kurtuluş Partisi 2010 Referandumundan sonra Yargının AKP’nin
Hukuk Bürolarına dönüştürüleceğini
iddia etmişti. Bugün aradan 12 yıl geçti, 2022 yılında AKP’nin Hukuk Büroları bize bir ceza daha verdi. Hoş geldi,
sefa geldi...
Bugün verilen 3 yıl 1 ay 27 günlük
ceza aslında Menemen’de Cumhuriyet’e kasteden, Cumhuriyeti yıkmaya
çalışan Ortaçağcı gericilere karşı direnen Kubilay’ı andığımız içindir. Ve
Kubilay’ı katledenlerin torunlarının
memurları bize bu cezayı verdi. Dolayısıyla Türk Yargısı bitmiştir, Adalet
bitmiştir, kanunsuzluklar diz boyu yürümektedir ve bu kanunsuzluklar Adliyenin içine kadar gelmiştir. Bu yargıdan bir adalet beklemek, ölü gözünden
yaş ummakla eş anlamlıdır. O nedenle

yaptığımız paylaşımlar, ülkedeki haksızlıkların, ülkedeki kanunsuzlukların,
hırsızlıkların, vurgunların, yağmanın,
talanın, yalanın, kamu malı aşırmanın
teşhiridir, tespitidir.
Bunların hiçbirinde en küçük bir
suç yoktur. Bunda suç arayanlar kendisi suç işlemiştir. Biz bundan 14 yıl
önce FETÖ Yargısı da gördük, Siliv-

ri’de FETÖ’nün yargıçlarını da gördük. Onlar da önüne gelene bilet kesiyordu. Yurtsever Askerlere, Laik Aydınlara bilet kesiyorlardı. Ama şimdi
o FETÖ Yargısı-Yargıçları, yargılama
yaptıkları Silivri Zindanlarındadır.
Evet, bu devran dönecek, bu böyle
gitmeyecek ve bu yargılamaları yapanlar, bize ceza verenler de cezalandırılacak bu suçlarından dolayı. Çünkü
biz beynimizde düşündüğümüz, yüreğimizin süzgecinden geçirip ağzımızdan kelimelere döktüğümüz hiçbir
düşünceyi ama hiçbir düşüncemizi, ne
mahkemelerde, ne basının önünde, ne
de belki biraz sonra hakkımda ikinci
bir suç duyurusunu yapacak olan polis
kameraları önünde söylemekten çekiniriz. Hiçbir şeyden çekinmeyiz. Bu
ülkenin en Vatansever, en Yurtsever,
en Halksever Partisi Halkın Kurtuluş
Partisi olarak hakkımızda kim ne ceza
verecekse versin, gerçekleri söylemeye hep devam edeceğiz.

Dün Genel Başkan’ımız Çağlayan
Hukuk Bürosunda yargılandı, bugün
Menemen Hukuk Bürosunda bize ceza
verdiler. Dün Genel Başkan’ımıza silahların gölgesinde savunma yaptırmak istediler, ona isyan ettik. Bugün
de burada Kaçak Saray’ın cübbeli
memurları tarafından hakkımızda ceza
verildi. Varsın versinler, hoş geldi, sefa
geldi...
Bundan 40 yıl önce 12 Eylül Faşizminin zindanlarındaydım, 18 yaşında
bir genç olarak. O zindanlardan ben
Hukuk Fakültesine geldim. Oralarda
derviş çilesi doldurmadık, mücadele
ettik ve hukukçu kimliğimizi kazandık. Ve 40 yıl sonra, bir de ertelemesiz
bile olsa cezalarla karşılaştık. Vız gelir, tırıs gider...
Her zaman söylüyoruz;
“Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense ölmek yeğdir”
AKP Faşizminin bize vermiş olduğu cezaların hiçbir kıymeti harbiyesi
yoktur. Çünkü biz zaten Emekçi Halkımızın gönlünde çoktan beraat ettik.
***
Menemen Adliyesinin önünde
Parti bayraklarımızı dalgalandırarak
yaptığımız basın açıklamamızı, “Yeni
Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş
Savaşı’mız”, Gün Gelecek, Devran
Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek”,
“Halkız, Haklıyız, Kazanacağız”, sloganlarımız eşliğinde sonlandırdık.
12 Mayıs 2022

HKP İzmir İl Örgütü

HKP’den:

İşçi Sınıfının Yiğit Evladı Recep Vurmuş Yoldaş’ı,
bedence aramızdan ayrılışının 15’inci yıldönümünde andık

19’da
Nakliyat-İş’ten:

Fillo Lojistik’te 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi
Üyelerimizin Tamamına Yakının
Onayıyla İmzalandı
2022 Yılı İçin Toplam Artış % 95 oldu

HKP’den:

Genel Sekreter Yardımcımız ve İzmir İl Başkanımız
Av. Tacettin Çolak’a, RTE’ye hakaretten
3 yıl 1 ay 27 günlük hapis cezası!

G

enel Sekreter Yardımcımız ve İzmir İl Başkanımız Av. Tacettin Çolak’a, AKP’giller’in hukuk bürosunun
“Cumhurbaşkanına Hakaret”ten verdiği 3 yıl 1 ay 27 günlük ceza bizleri

Nakliyat-İş’ten:

mücadelemizden alıkoyamaz! Davalar
bizi yıldıramaz!
Partimiz Genel Sekreter Yardımcısı
ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak’ın 23 Aralık 2019 tarihinde Devrim

FedEx’te Sendikamız üyelerine % 20 Ek Zam

S

endikamızın örgütlendiği 500’e yakın işçinin çalıştığı, 6 yıl süren bir
mahkeme sürecinin ardında yetkimizin
kesinleştiği, Aras Holding’e bağlı Fillo
Lojistik işverenliği ile sendikamız arasında anlaşma sağlanmıştır.
Sendika üyelerinin tamamına yakının kabul ettiği anlaşma 23.05.2022
tarihinde Fillo Lojistik Genel Merkezi’nde imzalandı.
Sözleşme, Sendikamız adına Genel
Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu,
Genel Sekreterimiz Erdal Kopal, Eğitim
Daire Başkanımız Selahattin Ece, Örgütlenme Uzmanımız Mehrali Yücedağ ve
işyeri temsilcileri birlikte, İşveren adına
Fillo Lojistik Türkiye Operasyon Müdürü Onur Canberk Karagöz, Firma Danışmanı Remzi Kavgacı, Av. İlber Aydemir,
Av. Erenalp Rençber ve Av. Erdem Sü19’da
ral’ın katılımıyla imzalandı.

Şehidi Teğmen Kubilay’ı Anma Eyleminde yaptığı konuşmada Erdoğan’a
“Kaçak Saray’ın Reisi” dediği için
açılan dava, 11 Mayıs 2022 tarihinde
Menemen 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.
Duruşmada, Partimiz Avukatları Halkçı Hukukçular, HKP İzmir İl
Örgütü Yönetici ve Üyeleri de Genel
Sekreter Yardımcımız Tacettin Çolak
Yoldaş’ımızla birlikte yer aldı.
Çolak Yoldaş, “Kaçak Sarayın
Reisi” sözü nedeniyle açılan davadan beraat ederken, sosyal medyadaki
paylaşımları gerekçe gösterilerek 3 yıl
1 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme salonunda da yıldırılamaz
devrimci inancı ve mücadelesi ve 30
yıllık devrimci avukatlık deneyimi ile
yargılanan değil, yargılayan taraf olan
Genel Sekreter Yardımcımız ve İzmir İl
Başkanımız Çolak Yoldaş, tüm hukuk
kural ve ilkelerinin hiçe sayıldığı davanın ardından Menemen Adliyesi önünde Partili Yoldaşlarımızın katılımıyla
19’da
bir basın açıklaması yaptı.
FedEx’te Sendikamız üyelerine 1
Haziran’dan itibaren aylık ücretlere %20
oranında ek zam yapılacak. TİS’e göre
1 Ocak 2022’den itibaren aylık ücretlere yapılan 2.yıl için %36.08 oranındaki
artıştan sonra, Sendikamızın üyeleriyle
mücadelesi sonunda ek zam talebi kabul
edildi.
Böylece 2022 yılındaki toplamda ek
zam ile birlikte ücret artışı %63,2’ ulaşmıştır. Sendikamız üyesi FedEx İşçilerine ve İşçi Sınıfımıza hayırlı olsun.
Başta FedEx’te çalışan üyelerimiz olmak üzere, İşçi Sınıfımıza hayırlı olsun.
25.05.2022
Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

2

Demiryol-İş, TÜMTİS, Hava-İş!
1500 işçinin ekmeği ve geleceği ile oynama!
Yetki itirazlarını geri çek!

022 Mart ayında İstanbul 4. İş Mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir kararı çerçevesinde toplam
1500’e yakın işçinin çalıştığı, İstanbul
Tüvtürk Taşıt Muayene İstasyonları
İşletim A.Ş. işletmesinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
Yatırım A.Ş. işyerinde ve Ergene Araç
Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.
işletmesinde toplu iş sözleşmesi yapabilmek için ilgili Bakanlık tarafından
sendikamıza Yetki Tespitleri verilmiştir.
Bu yetki tespitlerine Demiryol-İş,

TÜMTİS, Hava-İş sendikaları ve işverenler tarafından itirazlar edilmiştir.
Ergene Araç Muayene İstasyonları
İşletmeciliği A.Ş. işletmesinde işverenin itirazı bulunmamasına rağmen
Tümtis ve Demiryol-İş sendikaları tarafından itiraz edilmiştir.
Yapılan bu itirazlara ve olumsuz
yetki tespitlerine ilişkin sendikamızın
açmış olduğu davaların duruşması İstanbul 4. İş Mahkemesinde 7 Haziran
15’te
2022 Salı günü görüldü.

HKP’den:

103’üncü yıldönümünde emperyalistlere karşı
İlk Kurşunu atan Hasan Tahsin’i saygıyla anıyoruz

16’da

Zafer, Nakliyat-İş öncülüğünde
direnen işçilerin olacak!

