HKP’den:

Ortaçağcı Faşist Din Devleti özlemcisi
AKP’giller’in Ankara Adliyesi içinde
Kur’an Kursu açmasını yargıya taşıdık

S

HKP’den:

Partimiz; on milyonlarca insanımıza hakaret eden,
“Camileri yaktılar” diyerek iftiralar atan
AKP’giller’in Reisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Ş

ınıf karakterleri gereği akılları ve ruhları her zaman Ortaçağ’ın karanlık dehlizlerinde olan AKP’giller, bayır
aşağı yuvarlandıkça çareyi Ortaçağcılığa daha sıkı sarılmakta, halkımızın dini duygularını istismar ederek soygun
ve zulüm düzenlerini sürdürmekte arıyor.
AKP’giller, yargıyı adalet dağıtan bir mekanizma olması gerekirken tüm muhalif kesimlere karşı bir operasyon silahı haline getirmekle yetinmeyip şimdi de Adliyele2’de
rin içine Kur’an Kursları açmaya başladı.

anlı Gezi İsyanı’mız AKP’giller ve Reisinde büyük
bir travmaya neden oldu. Artık Gezi, AKP’giller’in
ve Reisinin paranoyası. Şanlı Gezi İsyanı’mıza katılan
gençlere, devrimcilere, yurtseverlere zekâları yetmeyince
hemen işi ağır hakaretlere, yalanlara, iftiralara kardırıyorlar.
Kendiliğinden gelişen bir Halk Hareketiydi Gezi
İsyanı’mız. Halkımızın Ortaçağcı gidişe bir tepkisiydi.
Öyle bir tepkiydi ki dünyanın birçok yerinde insanlar Gezi
2’de
İsyanı’mızı konuştu, selamlar gönderdi.
HKP’den:

Tokat Turhal
Çaylı Köyünde
doğa katliamına
izin vermeyeceğiz!
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Anladık; onur sizin için
bir anlam ifade etmiyor.
Ama Türkiye’yi bu durumlara
düşürmeye hakkınız yok!

okat’ın Turhal İlçesine bağlı Çaylı Köyü’nde taş ocağı açmak için
ağaç ve doğa kıyımı yapılmasına karşı Partimiz yöneticilerinin de içinde
olduğu Çaylı Çevre Komisyonu’nun
başlattığı taş ocağı karşıtı mücadele
sürüyor.
Bilindiği üzere AKP’li Turhal Belediyesi, Çaylı köyü Eğertepe mevkiinde hiçbir yasal izin dahi çıkmadan
taş ocağı açmak için girişimlere başlamıştı.
2’de

HKP’den:

Başyazı

AKP’giller’in
20 Adamızı ve
2 Kayalığımızı
Yunanistan’a
peşkeş çekmesini
Çeşme’de
protesto ettik

Kötülerin ömürleri uzadıkça, kötülükleriyle
birlikte suçları ve günahlarının artıyor
olması gibi Tayyipgiller’in ve Kaçak Saray
avanesinin saltanatı uzadıkça böylesine
iğrenç ve birbirinden mide bulandırıcı
suçları artacak. Adamlar suç makinesi;
hem de hiç ara vermeden çalışan…

Ü

lkemizin en vatansever, en halksever, en insansever Partisi Halkın Kurtuluş Partisi olarak Yunanistan’ın Ege Denizi’ni Yunan Gölü haline getirme emellerini, AKP’giller’in
20 Adamızı ve 2 Kayalığımızı Yunanistan’a peşkeş çekmesini Çeşme’de
protesto ettik.
21’de

Artık iyice anlaşıldı:
Sizde onurun, utanmanın arlanmanın zerresi olsun hiç
teşekkül etmemiş de Amerikan kuklası, ciğeri beş para etmez, Arap Dünyasında bile lakabı “Testereci”ye çıkmış
olan Muhammed bin Selman adlı insan sefaletinin ve Suudilerin önündeki bu diz çöküşünüz Türkiye’nin de onurunu
yaraladı. Hem de ağır biçimde...
Ne bilsin dünya kamuoyu sizin Amerika tarafından devşirilip Türkiye’nin başına sömürge valileri gibi çöktürüldüğünüzü. Türkiye’yi asla temsil etme gibi bir niteliğinizin,
bir özelliğinizin bulunmadığını...
Öfkeden deliye dönmemek, üzüntüden kahrolmamak elde
değil. Şu utanç vericinin de ötesinde iğrenç, mide bulandırıcı
diz çöküşünüze bakın bir yahu...
Önce ne dedin Tayyip sen, Kaşıkçı katliamıyla ilgili olarak?
12’de
Aynen şunu:
HKP’den:

Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe,
kendisini yargılamaya çalışan AKP’giller’i
bir kez daha kendi mahkemelerinde yargılayarak
Tarih ve İnsanlık nezdinde mahkûm etti!

HKP’den:

Şanlı 15-16 Haziran Direnişi’mizin
52’nci yıldönümünü alanlarda coşkuyla kutladık

İzmir
İşçi Sınıfımızın mücadele tarihinde önemli bir
yeri olan 15-16 Haziran
Şanlı İşçi Direnişi’mizi,
52’nci yıldönümünde İzmir’de yaptığımız eylemle
coşkuyla kutladık.
15 Haziran Çarşamba günü Karşıyaka Çarşı’da Partimiz İlçe Örgütü
önünde toplandık. Buradan
pankartlarımız ve parti bayraklarımızla Çarşı girişine
kadar sloganlarla yürüyüş
22’de
yaptık.

Ü

lkemizin en cesur, en tutarlı, en
kararlı ve en mücadeleci muhalefetini sergileyen Partimizin Genel
Başkanı Nurullah (Ankut) Efe’nin
neredeyse her yazısı, her sözü, mahkemelerdeki her savunması, “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla dava
konusu ediliyor. AKP’giller’in, bu gerekçeden dolayı Genel Başkan’ımıza
açtırdıkları sayısız davada, kendi hukuk bürolarına dönüşmüş olan mahkemeler şu ana kadar Genel Başkan’ımıza 9 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası
10’da
verdi.

KapitalizmEmperyalizm-NassTefeci-Bezirgân
Sermaye vs.

4’te

Mustafa Şahbaz

Yemezler Tayyip,
yemezler!
6’da

M. Gürdal Çıngı

Madrid;
zafer mi
teslimiyet mi?..
8’de

Av. Tacettin Çolak

Gün gelecek, devran
dönecek...
9’da Prof. Dr. Özler Çakır

TTB Kongresi’nde
olumlu bir
değişim olamadı…
10’da

Prof. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu

Türkçe de
Tayyip
Diktatörlüğünün
Hedefinde

24’te

Hüseyin Ali
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HKP’den:

Ortaçağcı Faşist Din Devleti özlemcisi
AKP’giller’in Ankara Adliyesi içinde
Kur’an Kursu açmasını yargıya taşıdık

Baştarafı sayfa 1’de

Bu kapsamda Ankara Adliyesi İdari
İşler Sorumluları tarafından Adliye binasının içinde bir Kur’an Kursu açıldı,
bu Ortaçağcı uygulama SMS yoluyla
Hâkimlere, Savcılara ve Adliye Personellerine duyuruldu.
Ülkemizde Laikliğin en tutarlı savunucusu olan Partimiz, Anayasanın
Laiklik ilkesine alenen aykırılık teşkil

eden bu Ortaçağcı uygulamaya sessiz
kalmayarak bu işe imza atan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.
Suç Duyurusu sonrası bir açıklama
yapan HKP MYK Üyesi Av. Doğan
Erkan şu ifadelere yer verdi:
***
Maalesef Türkiye Cumhuriyeti
AKP İktidarı tarafından adım adım Din

Devletine doğru götürülüyor. Bunun
son uygulamalarından biri, Adalet dağıtmakla görevli, yargı hizmeti icra etmesi gereken Ankara Adliyesi içerisinde, İdari İşler Sorumluları tarafından
bir Kuran Kursu açılması ve bunun bir
de SMS yoluyla Hâkim, Savcı ve adliye personeline duyurulması olmuştur.
Anayasamızın başlangıç kısmında çok açık hüküm var; “Kutsal din
duygularının devlet işlerine ve poli-

tikaya kesinlikle karıştırılmayacağı”
şeklinde. Yine buna benzer Anayasamızda çok açık düzenlemeler de var,
hiçbir kurum kısmen dahi devlet işleri
ve hiçbir Anayasal kurum kısmen dahi
din olgusuna dayandırılamayacağına
ilişkin.
Yine Kemal Gözler Hoca der ki,
“Laik Devlette Devletin asla dini olmaz.” Ama buna rağmen işte şerri hü-

HKP’den:

Partimiz;
on milyonlarca insanımıza hakaret eden,
“Camileri yaktılar” diyerek iftiralar atan
AKP’giller’in Reisi hakkında
suç duyurusunda bulundu

Baştarafı sayfa 1’de

Gezi; AKP’giller ve Reisi için, o
zamana kadar tıkırında giden yalanlar
dolanlar, soygunlar, vurgunlar, vatanı
satışlar düzenlerine sokulan bir
çomaktı. Gezi panikletti, ülkeyi Faşist
Din Devletine doğru götüren Kriminal
Örgüt AKP’giller’i ve Liderini.
Arkalarına
aldıkları,
kendilerini
iktidara
taşıyıcıları,
yaratıcıları,
kullanıcıları AB-D Emperyalistlerinin
rüzgârıyla sürgit bu düzenleri devam
edecek sandılar.
Ama on milyonlar Türkiye’nin
79 ilinde sokağa dökülünce şafak attı
AKP’giller ve Reisinde. Korkularından
havadan inemediler yeryüzüne. İşte
ondan sonra hep düşünmeye başladılar.
Örgütsüz, kendiliğinden gelişen bir
Halk Hareketi bu kadar ses getirirse,
milyonları sarıp sarmalarsa bir de
örgütlü olursa bu isyan, halimiz nice
olur diye, düşünmeye başladılar. Bu
düşünce karabasanları oldu. Tekrarı
olmasın diye bu isyanın, yalanlara,
iftiralara, hakaretlere bel bağladılar.
Zaten işçiye, köylüye, çiftçiye,
yurtseverlere,
Kuvayimilliye
Kahramanlarına, Mustafa Kemal’e,
İsmet İnönü’ye karşı bozuk ağızları
iyice bozuldu. Önce “çürük”, “sürtük”
dedi Tayyip Erdoğan, Şanlı Gezi
İsyanı’mıza
katılan,
alkışlayan,
yemekler taşıyan on milyonlara.
Sonra bununla yetinmeyip Halkı
birbirine kırdırmayı, düşmanlaştırmayı
hedefleyen “Camilerimizi Yaktılar”
yalanını söyledi.
İşte Tayyip Erdoğan’ın bu iftirasına
karşı suç duyurusunda bulunduk. Bir
suçunu daha kayıt altına aldırdık.

Suç duyurusu sonrası Partimizin
MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın
yaptığı açıklama aşağıdadır:
***
Saygıdeğer Halkımız;
AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan
“Lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı
kalacağına, milletin huzur ve refahı,
millî dayanışma ve adalet anlayışı
içinde herkesin insan haklarından ve
temel hürriyetlerinden yararlanması

ülküsünden ayrılmayacağına, görevini
tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün
gücüyle çalışacağına dair Büyük Türk
Milleti ve Tarih huzurunda namusu
ve şerefi üzerine” ant içmişti. Ancak
bu andını unutmuş olacak ki önce
Türkiye’nin %75’lik bir kesimini
oluşturan insanlarımıza; kadınlarımıza,
kızlarımıza “çürük”, “sürtük” diyerek
ağır hakaretler etmiş, ardından şimdi
de “Camilerimizi yaktılar” diyerek,
milyonlarca insanımıza iftira atmıştır.
O halde soruyoruz:
1) Yakıldığı iddia edilen cami
nerededir?
2- Yakıldığı iddia edilen caminin

kümlerin öğretilmesi, yerleştirilmesi
ve yaygınlaştırılması amacıyla ve din
eğitiminin verildiği bir adliye binasını
düşünebiliyor bu iktidar.
Bu nedenle biz bugün buna karşı
bir suç duyurusunda bulunduk. Çünkü
bu Yargısal erkin kötüye kullanımıdır.
Hâkim, Savcı ve personelin, dolayısıyla bunların çocuklarının bu kursa
katılanlar ve katılmayanlar diye bir
kamplaşma yaratacaktır bu uygulama.
Başka bir dinsel inanca mensup olabilecek Hâkim, Savcı, personellere bunların çocukları bakımından bir ayrım
yapmış olacak.
Yine o adliyeden Laik bir adalet
hizmeti bekleyen yurttaşlar bakımından da bir ötekileştirme de yaşatmış
olacak. Bütün bunlar kabul edilemez.
Biz AKP’nin projelerini ve gidişatını görüyoruz, Faşist bir din devletine
doğru ülkeyi götürdüklerini görüyoruz
ama buna izin vermeyeceğiz.
İşte buna izin vermemek için de
bugün aslında Ankara Adliyesine,
Ankara Adliyesi olması gerektiğini
de hatırlatmak üzere bir suç duyurusu
Halkın Kurtuluş Partisi olarak yapmış
bulunmaktayız. Laikliği korumaya devam edeceğiz.
***

HKP’den:

Tokat Turhal Çaylı Köyünde
doğa katliamına izin vermeyeceğiz!

Baştarafı sayfa 1’de
Bunun üzerine Çaylı köyünden olan
Partimiz yöneticileri, köy halkı ve muhtarlık ile birlikte olaya müdahale etmiş
ve bu aşamada çalışmalar durmuştu.
Köy halkı kurulan komisyon önderliğinde ulusal basında da yer aldığı üzere konu ile ilgili Eğertepe mevkiinde
ve Turhal Belediyesi önünde eylemler
yapmıştı.
Doğası, ormanları ve doğal alanı
bakımından ülkemizin birçok yeri gibi
benzeri bulunmaz olan bu topraklar da
ne yazık ki şimdi AKP’giller’in ve Parababalarının kâr hırsı yüzünden yok
olma tehlikesi ile karşı karşıya. Gözlerini kâr hırsı bürüyen Parababaları, doğayı ve hayvanları yok edecek bu katliam projesini yalanlarla gizlemişlerdir.
Projenin yapımını üstlenen Turhal
Belediyesi, ÇED sürecinden kaçabilmek ve taş ocağı yapmak istedikleri bölgede yaşayan köylülere bilgi vermemek
için bilimsel araştırmalara göre yılda en

oluşan rapor sonucu verilen “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” kararına karşı Tokat İdare Mahkemesinde dava açmış ve
sürecin takipçisi olmuştur.
6 Haziran Pazartesi günü Partimiz
yöneticilerinin “ÇED Gerekli Değildir”
kararına karşı açmış olduğu davada bilirkişi incelemesi de yapılmıştır. Bu incelemeye Çaylı köyü sakinlerinin yanı
sıra partimiz avukatı, üyeleri ve yöneticileri de katıldı.
Bilirkişilere Partimiz yöneticileri,
Avukatları, Köy muhtarı ve Avukatı,
proje tanıtım dosyasında bulunan birçok çelişkiyi kanıtları ile sundu. Taş
ocağı yapılmak istenen bölgedeki tarım
alanlarını, sulak alanları, hayvanların
otladığı alanları, köylü halkın yaşadığı evleri gezdirdi. Taş ocağı yapılacak
alana kadar yakın bu yerleşimlerin ve
doğal arazilerin olması sonucunda eğer
ki bilirkişiler raporlarını bilim ışığında
yaparlarsa “ÇED GEREKLİDİR” kararının çıkması için hiçbir engel yoktur.

Partimiz, AKP’giller’in vurgunlarının, soygunlarının, kamu malı hırsızlıklarının nasıl peşini bırakmıyorsa,
aynı şekilde Laikliğe yönelik saldırılarının da peşini bırakmayacak, Laikliği
sonuna kadar savunmaya devam edecektir.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
14 Haziran 2022

HKP Genel Merkezi
adı nedir?
3- Caminin yakıldığına dair bir
görüntü var mıdır?
4- 9 yıl önce yakıldığı iddia edilen
camiden, şüpheli Tayyip Erdoğan’ın
yeni mi haberi olmuştur?
5- 9 yıl sonra böylesine vahim
bir iddianın ortaya atılmasındaki
amaç nedir? Böylesine bir iddia halkı
bölücü, halkı birbirine kırdırmaya
yönelik kışkırtmalar değil midir?
6- Yeri ve adı belli olmayan
caminin yakıldığını gören, duyan var
mıdır?
7Camiyi
ateşe
verenler
yakalanmış, haklarında herhangi bir
işlem, bir yargılama yapılmış mıdır?
Halkın Kurtuluş Partisi olarak;

Halkımızın samimi din duygularını,
dini hassasiyetlerini istismar ederek,
bilinçli bir şekilde Laik kesime karşı
kışkırtmayı amaçlayan bu tehlikeli
söyleme karşı Recep Tayyip Erdoğan
Hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa
Tahrik ve Aşağılama, İftira ile
Anayasayı ihlal suçlarını işlediği
iddiasıyla suç duyurusunda bulunduk.
Bugün olmasa bile yarınlarda,
gücünü hukuktan ve vicdanlarından
alacak hâkimler ve savcılar elbet
çıkacak, hesap soracaktır.
16 Haziran 2022

HKP Genel Merkezi

Sahibi ve Yazıişleri Müdürü: Yusuf Gençer
Yönetim Yeri: İnebey Mah. İnkılap Cad. Otohan No:
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az 410.000 ton malzeme çıkarılacak
olan bu bölgeye proje tanıtım dosyası
isimli raporda yönetmelikte belirtilen
sınır değer 400.000 ton aşılmasın ve
“ÇED GEREKLİDİR” kararı çıkmasın
diye 390.000 ton yazmışlardır.
Bunun sebebi şudur:
Eğer ki taş ocağı yapılacak alandan 400.000 ton ve üzerinde malzeme
çıkarılması gerekiyorsa kanunlara göre
burada ÇED yani Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu oluşturulmalı, bölgede yaşayan insanlarla bilgilendirme
toplantıları yapılmalı ve şeffaf bir süreç
yürütülmelidir. İşte AKP’giller ve Parababaları tam da bu yüzden yapılacak taş
ocağı alanından yılda 390.000 ton malzeme çıkarılacaktır diye gerçeklerden
uzak bir rapor hazırlamış ve böylece
ÇED sürecinden kurtulmayı planlamıştır.
Parti yöneticilerimiz konuyu derinlemesine araştırdıklarında AKP’nin
akçeli işleri ile karşılaşmıştırlar. AKP’li
Turhal Belediyesi 1 yılı aşkın bir süre
önce ana faaliyeti kaldırım taşları vb.
gibi taşlar üretmek olan bir inşaat şirketinin hisselerini satın almış, Belediye
Başkanını tek yetkili kılmış ve bu şirketle mermer fuarlarına katılıp basına
bu taşları pazarlayacağına dair röportajlar bile vermeye başlamışlardır.
Bu düzenbazlığın başından itibaren
farkında olan Partimiz konu ile ilgili
suç duyurusunda bulunmuş, yöneticilerimiz ise bu gerçek dışı bilgilerden

AKP’giller’in ve onların yandaşı
olan her türlü şirketin ülkemizin kıymetli doğasına karşı ne kadar büyük
kötülükler yaptığı gün gibi ortadadır.
AKP’giller daha birkaç sene önce aynı
şimdi Tokat’ta giriştikleri doğa katliamında olduğu gibi Kaz Dağları’mız için
de böyle bir katliama girişmişlerdi. Ancak halkımızın Kaz Dağları’mıza sahip
çıkması sonucunda vazgeçmek zorunda
kalmışlardı. İşte şimdiki hedefimiz de
Tokat Turhal Çaylı Köyü’nde yapılacak
bu çevre katliamının önüne geçmek için
mücadele etmektir. Doğamızı, çevremizi, yaşam alanlarımızı korumaktır.
İşte tüm bu nedenlerle Halkın Kurtuluş Partisi olarak Parti Program ve
Tüzüğümüzün “Çevreye ve Doğaya
Saygı” maddesi gereğince de bu doğa
katliamına karşı mücadeleye Çaylı köylüleriyle beraber girdik.
Bizim mücadelemiz cennet ülkemizin bir avuç Parababası tarafından yok
edilmesine karşı verilen bir mücadeledir.
Bizim mücadelemiz geleceğimiz
olan çocuklarımıza daha yaşanılabilir
dünya bırakma mücadelesidir.
Biliyoruz ki eninde sonunda halkın
adaleti gerçekleşecek ve cennet ülkemizi cehenneme çeviren Parababaları
düzeni son bulacaktır.
13 Haziran 2022
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Çağdaş Uygarlık Efsanesi

Hikmet Kıvılcımlı
Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın 1964
yılında kaleme aldığı bu makale, Halkın Kurtuluş Partisi’nin
girişimiyle dijital hale getirilen-herkesin kullanımına açılan,
Hollanda’daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nde
bulunan Hikmet Kıvılcımlı Arşivi’nden alınmıştır.

T

ürkiye’de Cumhuriyet 41’inci
yılını geçti. Bu yıllar içinde çok
bilginler yetişti. Bugün hayli eskimiş
bulunan kırk yıl öncekilerin, bu memlekete hiç mi bir şey getirmedikleri,
taze bilgin düşünürlerin her şeyde duyulmadık, orijinal görüşler yaratmalarıyla telafi edilmek isteniyor. Kırk
yıldır söylenenlerin boşluğunu ortaya
çıkaran seçkin yaratışlardan birisi, hele
şükür yazılı biçimde açıklandı. O, Bay
[Niyazi] Berkes’in “200 yıldır Neden
Bocalıyoruz?” araştırmasıdır.
Bay Berkes’in kolay bir metodu
var: “Sağ duyusunun termleştirdiği”
tekerlek sözcüklerle en çetin konuları
bir çırpıda çözümleyiveriyor. Örneğin,
Bay Berkes’e göre: Ortada en mutlak

gerekiyordu. Mesele olağanüstü basit,
açık ve dupduruydu. Kapitalizm derebeylikten ileri bir düzendi. “Çağdaş
Uygarlık” tılsımlı deyimi Kapitalizmden başka şeyi akla getirmeyebilirdi.
Bay Berkes eserini 1908 yılında yazmış olsaydı; kimsenin zihni karışmazdı. Osmanlılığın önünde görünen köy
Kapitalizmdi.
Cumhuriyet Türkiye’si için kazın
ayağı öyle mi?
Bugün hiç de Bay Berkes’in inandırmaya çalıştığı gibi tek sınırlı bir
“Çağdaş Uygarlık” denilen nesne yoktur…
“Uygarlık” nedir?
Eskiden Medeniyet dediğimiz şeyin uydurcasıdır.

Niyazi Berkes
anlamıyla bir Türkiye var, bir de Çağdaş Uygarlık… Türkiye 200 yıldan
beri Çağdaş Uygarlığın içine girmek
için çırpınır durur. Bir türlü de istediğine ulaşamaz…
Neden?
Bu soruya Bay Berkes’in verdiği
karşılıkları teker teker incelemeden
önce, sorunun kuruluşu üzerinde aydınlanalım. Çünkü bizim bildiğimize
göre, son 200 yılın tarihi içinde bir
Türkiye yok, söz yerinde ise iki Türkiye vardır: 1923 yılından önceki Osmanlı Türkiye’si, 1923’den sonraki
Cumhuriyet Türkiye’si… Bu iki Türkiye arasında ekonomik, sosyal, siyasal, ahlâksal, dinsel, bilimsel, edepsel
vb. hiçbir fark kabul edilmese bile, asıl
konu gene karanlıktan kurtulamıyor.
Çünkü Bay Berkes’in “inanmayan kâfir olur” keskinliğinde bir doğma gibi
ileri sürdüğü Çağdaş Uygarlık, yusyuvarlak, bir torba laftır. Acaba o laf torbasının içinde hangi anlam saklanıyor?
Osmanlı Türkiye’si için belki, ileri
memleket anlamında kullanılacak olan
Çağdaş Uygarlık deyimi, bir kerteye
dek az buçuk anlaşılabilir. O zamanlar,
yeryüzünde bir tek ileri “uygarlık”parlıyordu… Ona da, adıyla sanıyla ve hiç
kaçamaksızın: Kapitalizm deniyordu.
O yüzden, Osmanlı Türkiye’sinde “İlericilik” yahut “Gericilik” gibi sözcükler tökezlenmeden anlaşılabiliyorlardı.
Tarih yolunda “İleriye” girilecekse Osmanlı derebey düzeninden çıkıp Batının “Kapitalizm” düzeni içine girmek

Şu saatte dünyanın Medeniyete girmemiş yeri kalmış mıdır?
Hayır. Afrika’nın Ekvator ormanlarından, Amerika’nın Patagonya pampalarına, Pasifik’in en ücra adalarından, Kutupların buz deryalarına kadar
insanlar her yerde Medeniyete girmişlerdir. İçine ister istemez girilmiş bulunan Medeniyete ise “Çağdaş Uygarlık”tan başka ad konamaz. (Eskiden:
“Arapça bilen yok ya uydur-uydur
söyle” dermiş ulema. Şimdiki bilginler
de “Öz-Türkçe bilen yok ya: uygur-uygur söyle”ye getirerek, anlamları “şairin karnında” yuvarlak sözcüklerle
yetinmemelidirler. Ama herkes Berkes
değildir…) Lütfedilip “Çağdaş Uygarlık” denilen kuşu cahillerin kalın kafalarına konduruvermelidir.
Bay Berkes’in kitabının 159’uncu
sayfasında “Çağdaş Uygarlık” sözcüğünün anlamı bir tek defa, sırf teknik
bakımdan açıklanmak istenir. Fakat
nedense vaz geçilir. Oysa uygarlık belki 19’uncu Yüzyıl’da salt teknik temele bağlanabilirdi: 20’nci Yüzyıl’da iş
tümüyle sosyal karakter taşır.
Gerek 20’nci Yüzyıl, gerek ondan
önceki “Çağdaş Uygarlık” denilen bir
zat var mıdır?
Eğer, o öz-Türkçe lafın karşılığı
“Modern Medeniyet” ise, öyle bir gerçeklik vardır.
Nerede, ne zaman başlamıştır?
Batıda, 15’inci Yüzyıl’da başlamıştır.
Karakteristiği nedir?

İki bakımdan özetleyelim:
1- Ekonomi Temeli Bakımından:
Modern ekonomi de Antik ekonomi de
Bezirgân ekonomidir. Yani mal üretimi ve mal değiş-tokuşu, arz ve talepli pazar kanunu üzerine kurulur. Ama
gerek üretim, gerekse değiş-tokuş bakımından, Modern bezirgân ekonomi
ile Antik bezirgân ekonomi birbirine
taban-tabana zıttır.
Antik bezirgân ekonomi: Kişi
mülkiyetli küçük üretimdir; yeniden-üretimse hemen hemen yerinde sayan
dar-yeniden-üretimdir. Tefeci-Bezirgân “ikiz kardeş” sermaye münasebetlerine temel olur.
Modern bezirgân ekonomi: Az
çok sosyalize olmuş, metotlu bir üretime dayanır. Gittikçe de büyüyen geniş-yeniden-üretimle ilerler. Bu üretimin, mülkiyeti gibi, güdümü de, prekapitalist (sermayedar öncesi) Tefeci-Bezirgân sermayeyi az çok kökünden
kazımış olan kapitalistlerin elindedir.
Antika bezirgân ekonomide ise üretimi
küçük üretmenler (köylüler-esnaflar)
yapar, onların kredi, değiş-tokuş ilişkilerini, Tefeci-Bezirgân Sermayeciler
(prekapitalistler) ellerine tutar.
2- Sosyal Üstyapı Bakımından:
Modern toplum da, Antik toplum gibi
arz ve talepçi pazar kör kanunlarına
göre yürüttüğü için, Tarih boyunca ikide bir ekonomik-politik-sosyal krizler
ve altüstlüklerle sarsılarak yürür. Ama
bütün o altüstlükler Modern toplumla
Antik toplum arasında birbirleriyle taban tabana zıt biçimde, sonuçta olurlar.
Antik Medeniyet: Kendi iç sosyal
güçleriyle dar-yeniden-üretim ve Tefeci-Bezirgân vurgununu gideremediği
için, Uygarlık dışındaki çepçevre Barbarlık tarafından yok edilirdi. Modern
Medeniyete gelinceye dek çeşit çeşit
şahikalaşmış medeniyetlerin çöküp,
mezara girerce yok oluşları Tarihsel
Devrimler biçiminde olur.
Modern Medeniyet: Tarihte ilk
defa geniş-yeniden-üretimle Tefeci-Bezirgân kısır soygunculuğuna son
veren, az çok sosyalize ekonomi yaratabildiği için, var olan Medeniyetin
yok edilmesi yerine kurtarılmasını
sağlayan Sosyal Devrimler biçiminde
altüstlüklere yol açmıştır. Çağdaş Medeniyetle Antik Medeniyet arasındaki
bu ekonomik, sosyal ve tarihsel fark
kavranmadıkça, “Çağdaş Uygarlık”
üzerine bütün söylenenler kuru sağduyu inşaatı olmaktan öte gidemez. Ancak bu farkı klasik kitaplar yazmadığı
için, Bay Berkes’in bize anlatmasını
bekleyemezdik. Bizim beklediğimiz
şey, en az yarım yüzyıldır yazılmış çizilmiş olan 19’uncu Yüzyıl’la 20’inci
Yüzyıl arasındaki olayların farkıdır.
Yirminci Yüzyıl’da, dünyaya yalnız gözleriyle değil, düşünceleriyle de
bakan her diri kişinin gördüğü yeryüzü: “Wendell Willkie”lerin anlamaktan geri kalmadıkları kertede “Bir tek
Dünya” olmuştur. Bu tek dünyamızın
üzerinde yaşayan herkes çağdaştır. Her
ülkenin yaşadığı medeniyet de “Çağdaş Uygarlık”tır. Yalnız bu gerçek
dünyamızınki Bay Berkes’in romantizmindeki gibi bir ve tek tanrı kılıklı
“Çağdaş Uygarlık” değildir. Dünyamız
tekse de “Çağdaş Uygarlık”larımız
başlıca üç tiptedir:
Birinci Kutup: Çağdaş Kapitalizm
Uygarlığı: O EMPERYALİZM ülkelerinin düzenidir
İkinci kutup: Çağdaş Sosyalizm
uygarlığıdır: KOMÜNİZM adına bağlanmış ülkelerin düzenidir.

Üçüncü kutup: Çağdaş Nötralizm
uygarlığıdır: O da MİLLİ KURTULUŞUNU henüz yapmış TARAFSIZLAR
denilen ülkelerin düzenidir.
Somut Uygarlık dünyamızın bu üç
kutbu içinde, soyut “ileri” ve “geri”
sözcükleri bile artık 19’uncu Yüzyıl
Osmanlı lügatinde yazılmış anlamlarını yitirmiş Emperyalist çağdaş uygarlığa sorarsanız, o kendini “Sosyalizm”den de ileri görür. Rakamlarla da ispat
eder. Amerikan Sanayii, dünyanın
yarıya yakın sanayini üretme, yapma
yarışındadır. Amerikan işçileri, Avrupa işçisinin iki üç misli, Asya-Afrika
işçisinin on-on beş misli ücret alır…
Sosyalist çağdaş uygarlığa sorarsanız,
o da kendini emperyalizmden “ileri” görür. İstatistiklerle de ispat eder:
3 yılda emperyalist ülkelerin üretimi
artırış temposu %10, sosyalist ülkelerinki ise %100’dür. Sosyalist işçinin
ücret dışındaki sosyal ihtiyaçları gibi
geleceği de %100 toplumsal garanti
altındadır. Yarışan Sosyalist sistemle,
Emperyalist sistemden birine “sen çağdaşsın”, ötekine “sen çağdaş değilsin”
denemez.
Çağdaş Emperyalizm: “Bugün
benimdir, yarına Allah kerim”, diyor.
Çağdaş Sosyalizm ise: “YARIN BENİMDİR, bugüne Allah kerim” diyor.
Nükleer savaşın getireceği toptan yok
oluşu önlemek için, iki zıt kutup. Emperyalizm-Sosyalizm ortaklaşa-varoluş koeksiztans parolasıyla, Fuzuli’nin
deyimiyle: “Ben ana mihnet, ol bana
gussa” birbirlerine dokunmadan yaşıyorlar.
Emperyalist cephenin yarış öncüsü Finans-Kapitalistleri’dir. Finans
sermayesi, bankalar vasıtasıyla en kodaman şehir sermayedarlarını en kodaman toprak beyleriyle kaynaştırarak
ekonomiyi-politikayı-kültürü vb. Tekelleştiriyor. 19’uncu Yüzyıl’da Tanrılaştırdığı Milliyetçiliği nasıl inkâr
edeceğini bilemiyor. Ortaçağ Vasalitesini (Tapulu Kapıkulluğu) dirilten Enternasyonal (Milletlerarası) bir kozmopolit dünya düzeni kurmak istiyor.
Emperyalizme karşı olan çağdaş
sosyalizmin öncüsü İşçi Sınıfıdır.
Emperyalizmin Milliyetçilik düşmanı
ve işçilerden aşırı Enternasyonalist kesildiğini görünce Finans-Kapital dışındaki bütün milleti (işçi, köylü, aydın,
“vahşi” kapitalistleri) kaynaştıran Milliyetçiliği mistifikasyondan kurtarıyor.
19’uncu Yüzyıl’da yekpare bir uygarlık olan Kapitalizm, 20’inci Yüzyıl’da iki zıt (Emperyalizm-Sosyalizm)
uygarlıkları biçiminde ortasından çatlayınca, ortadan bir üçüncü çağdaş Tarafsızlık uygarlığının doğması kaçınılmaz oldu. Dünya Emperyalizm-Sosyalizm bölünüşüne uğramasıydı, her
Milli Kurtuluş hareketi bahtsız sömürge ayaklanmasından öte geçemez:
Tarafsızlık bir gün dahi yaşayamazdı.
19’uncu Yüzyıl’da Çin ilk Milli Kurtuluş hareketine kalkıştığı zaman, bütün
serbest rekabetçi kapitalist devletler
onu Afyon Harbi içinde boğdular. Emperyalizm, 20’nci Yüzyıl’a girerken,
19’uncu Yüzyıl’da kapitalizmin taptığı
“Milliyetçilik” ilkin ekonomice inkâr
etti. Finans-Kapital tekellerini yeryüzünün en ücra köşelerine kadar soktu.
Girdiği yerde tutunabilmek için kendi
iratçı-hazır yiyici karakterine en uygun
düşen geri memleket iratçı-hazır yiyici zümreleriyle kolayca kaynaşıverdi.
“Hacı hacıyı Arafta, it iti kalafatta buldu”
Bu kaynaşma olayını daha iyi açıklamak için bir fizik olayını örnek verelim… Havada sonsuz radyo dalgaları
bulunur. Ama radyonuz hangi frekansta ise ona uygun dalgayı alır. Ve bütün
öteki dalgalara sağır kalır. Toplumların
da birbirlerinin etkileri altında kalmaları için, tıpkı alıcı-verici dalgaları gibi
karşılıklı uygun frekanslarda bulunmaları gerekir.
Batı Medeniyetinin sömürdüğü
büyük ülkeler, (İslam-Hint-Çin) dünyaları, Antik Medeniyetin çökkünlük
konağına düşmüşlerdi. Gerçi tam sömürge durumunda olan ülkeler, Batının serbest rekabetçi kapitalizmini
isteseler de kapitalizm onlara izin
vermezdi. Ancak Japonya gibi yarı

Barbar kalabilmiş bir Uzakdoğu sapa
adacığı, sahici Batı kapitalizmine karşı
rezonans gösterebildi. Geri kalan yarı
sömürgelerden ne Çin ne İran ne Türkiye 19’uncu Yüzyıl kapitalizminden
bir şey anlamadı. Çünkü arada sosyal
rezonans yoktu. Fakat emperyalizm
için iş başkaydı. Emperyalizm gençlik
çağını inkâr etmiş kapitalizmin konağıdır. Tefeci-Bezirgân derebeyleşmesi
nasıl üretimden kopuk, bir avuç hazır
yiyici iratçı düzeniyse, tıpkı öyle tekelci Finans-Kapital de, her türlü üretimle doğrudan doğruya ilgisini kesmiş,
yalnız iradını düşünen bir avuç hazır
yiyici düzenidir. Onun için Batı uygarlığı ile Doğu derebeyliği, Batı Finans
Kapitali ile Doğu Tefeci-Bezirgânlığı
çarçabuk etle tırnak oluverdiler.
Milli Kurtuluş hareketlerinin bütün
iç mekanizmaları bu sosyal frekansla
işler. Çağdaş kurtuluş hareketlerinin
milli kurtuluş olması, Finans-Kapitalin
gayri milli olmasındandır. (Gayri milli: enternasyonal kozmopolit anlamında…) Milli Kurtuluş hareketlerinin
hem güç hem kolay oluşu da bundandır. Finans-Kapital sömürülen ülkede
bir sosyal sınıf olamayacak kadar keyfiyetini ve kemiyetini yitirmiş derebeyi
artığı Tefeci-Bezirgân yerli sermaye
ile can ciğer kuzu sarması olduğu için,
yığınlara bin yıllık atalet hassaları sayesinde, Milli Kurtuluş hareketinin
başlaması güç olur. Fakat bir yol başladı mıydı; bir avuç yabancı Finans-Kapitalle onun acentesi Tefeci-Bezirgân
dışında kalan bütün millet harekete
kendiliğinden katıldığı için, Milli Kurtuluş hareketi gittikçe artan bir hızla
başarıya ulaşır. Olumlu sonuç almak
veya almamak, bocalamak yahut bocalamamak da bu açıdan belirlenir. Milli
Kurtuluş hareketi salt dış milletlerarası
Finans-Kapitale karşı başarı kazanmakla yetinir de onun millet içindeki
derin, geleneksel ve tarihsel kökleri
olan Tefeci-Bezirgân derebeyi artığını
köklerinden yolmazsa, o köklerden ergeç daha azgın Finans-Kapital filiz ve
sürgünleri fışkırır. Ve Milli Kurtuluş
doludizgin teslim oluşa doğru soysuzlaşır.
Türkiye, Avrupa’yla yıllardan beri
temastaydı. Batının bütün modern
serbest rekabetçi kapitalizm dalgalarına karşı sağır kaldı. Bu vurdumduymazlık, Türkiye’nin öyle nöbet nöbet
gelişerek yükselen bir ileri ve sosyal-ekonomik düzene karşı rezonans
yokluğundandır. Türkiye, ilk Sümer
medeniyetinden beri doğup yükselen,
büyüyünce ihtiyarlayıp çöken Antik
medeniyetler zincirinin son halkası İslam medeniyetinin rönesansı idi. Fakat
Avrupa’yla savaştan başka türlü temasa geçtiği zaman, o rönesansın gelişerek yükselen ileri çağında değil, en son
ihtiyarlamış, derebeyleşmiş çağındaydı. Onun için Batının yeni gelişip yükselen çağına karşı ekonomice ve sosyal
bakımdan sağır ve kapalı kalmıştır.
20’nci Yüzyıl’da, Batı kapitalizmi
de serbest rekabet ülküsünü inkâr
ederek, onun taban-tabana zıddı olan
Finans-Kapital tekelciliğine soysuzlaşarak yaşlandı. Böylece, Batıda genç
ve ileri kapitalizmin yerine, çöken
Emperyalizm dekadansı geçer geçmez, bu Osmanlı Derebeylik dekadansı ile tıpatıp frekans haline girdi. Türkiye’deki derebeyleşmiş Tefeci-Bezirgân elemanları, Tarihin binlerce yıl
ötesinden ellerini uzatarak, Modern
çağın tekelci ve çökkün Finans-Kapital elamanlarıyla kolayca sarmaş dolaş
oldu. Kırım Savaşı bahanesiyle açılan
“İstikraz” batağına Osmanlı mandası
boylu boyunca yatkınlaştı. Bu ekonomi temelindeki olay, kültür ve üstyapıda da çiçeklendi. Batı kültüründe
Realizm, Natüralizm akımları dururken Parnasyon ve dekadanların akımı
“Edebiyatı Cedide” yapıldı…
20’nci Yüzyıl’ın bir Milli Kurtuluş
hareketi olan Kuvayimilliyecilik ile
ondan doğma Cumhuriyet Türkiye’sinin bütün gelişmeleri yukarıki gerçeklik açısından değerlendirilmelidir. Aksi
halde döktürülecek bütün “Çağdaş
Uygarlık” edebiyatı “köklü dönüşüm
sözcükleri”, söyleyenleri aldatmaktan
başka bir işe yarayamaz.q
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Mustafa Şahbaz
apitalist düzen, kör arz-talep kanununa göre işleyen bir ekonomik
sistemdir. Bu arz-talep ilişkisi, üretici
tarafında arz (sunu) olarak biçimlenir; tüketici tarafında ise talep (istem)
olarak belirir. İşin özeti: Piyasada bir
malın arzı (sunumu) talebe (isteme)
oranla artmışsa yani piyasada mal bolluğu varsa o malın fiyatı düşer. Tersine
bir mala talep arzdan fazlaysa o malın
fiyatı yükselir. Bu işleyişin yarattığı
sonuçlar, tarımda ve sanayide yıkıcı
olur. Bu yıl arzı düşük olan mal, çok
para ediyor diye, gelecek sezonda fazlaca üretilir. Bu kez arz talebi aştığı
için o malı üreten sanayici zarar eder
hatta iflas eder. Durum tarımda o malı
üreten köylü ya da tarım üreticisi için
de aynıdır. Köylünün malı elinde kalır.
Depolarda çürür. Çöpe atılır. Protesto
amaçlı yollara dökülür. Hayvanlara
yedirilir.
Köylünün ürünü hayvanlara yem
olurken kendisi de Tefeci-Bezirgân
eline düşer, ona yem olur. Zarar ettiği
yılı geçirebilmek, sonraki yılda ekim
yapabilmek için gerekli olan parayı
Tefeci-Bezirgân Sermayeden borç alır.
Tabiî söylemeye hacet yok; köylü, tefeciye, tefeci faiziyle yani yüksek faizle; yüzde yüzleri, yüzde iki yüzleri
bulan faizlerle borçlanır. Ve ondan
sonra hiçbir zaman iki yakası bir araya gelmez. Ömrü, sürekli faizin faiz
doğurduğu borcunu Tefeci-Bezirgâna
ödemekle geçer. Hani kamyon şoförlerinin meşhur bir sözü vardır ya: “Ömür
biter! Yol bitmez!”, diye. Köylü için bu
söz şuna dönüşür: “Ömür biter! Borç
bitmez!” Bu sürecin sonunda köylünün traktörü, diğer üretim araçları, atı,
eşeği, ineği ve en sonunda da toprağı,
köylünün elinden Tefeci-Bezirgâna
geçer. Köylüye şehre göç yolları görünür. Yakında kaybettiğimiz Cüneyt
Arkın’ın filminde olduğu gibi, köylü
tüm ailesiyle birlikte, “Gurbet Kuşları”dır artık. Şehrin gecekondu semtlerine sığınmış vasıfsız, ucuz işgücüdür
kapitalistler için.
Arz-talep kanunu, diğer taraftan
işçi-işveren ilişkilerinde de bire bir yürürlüktedir. Piyasada işgücü arzı çok,
işçiye olan talep düşükse işçi ücretleri
düşer. Tersinde ise artar. Fakat kapitalist düzen hep bir işsizler ordusunu
hazırda tutarak, işgücüne olan talebin
arzın üstüne çıkmasına asla izin vermez. Ya da tersinden söylersek: Piyasada her zaman bol miktarda işgücü
arzı vardır. Bu yüzden, hele bizim
gibi kapitalizmce az gelişmiş ülkelerde işsizlik, vaka-i adiyedendir. Ama
toplumumuzun da kanayan yarasıdır.
Bu, Parababaları tarafından halkımızın boynuna takılmış ateşten bir lale
(ağır hapis mahkûmlarının boynuna
geçirilen demir halka), toplumumuzu
yiyip bitiren ümmül habaistir (kötülüklerin anasıdır). Günlük hayatta bu,
İşçi Sınıfımızın karşısına; “Bu ücreti
beğenmiyorsan işte kapı, bu ücretin
yarısına çalışacak milyonlarca işçi
dışarıda bekliyor”, hain cümlesiyle çıkar. Bu rezil cümle, hem tek işçinin biraz daha insanca yaşamak için yaptığı
ücret artışı talebinde hem de işçilerin
topluca yaptıkları ücret artışı taleplerinde ortaya çıkıverir. Hatta sarı sendikacılar tarafından, sözüm ona sendikalaşmış-örgütlenmiş işçilerin bile
duydukları zehirli cümledir, bu cümle.
Hele ülkemizi sığınmacılar cennetine
çeviren Devr-i Tayyip’te bu cümle şu
hale gelir: “İşte kapı, bu ücretin üçte
birine, dörtte birine çalışmak için can
atan milyonlarca Suriyeli, Afgan vb.
işsiz dışarıda bekliyor.”
Kapitalist düzen dediğimize bakılmasın. Yeryüzünde artık kapitalizmin
yaratıcı serbest rekabetçi biçimi yoktur. Kısa ve öz söylemle artık tüm dünyada Tekelci Kapitalizm demek olan
Emperyalist sistem hâkimdir. Emperyalizmi yalnızca dış bir olgu sanmak,
kapitalizmce gelişmiş ülkelerin, geri
ülkeleri sömürmesi olarak anlamak,
daha doğrusu buna indirgemek, emperyalizmi tam olarak anlamamıza
yetmez. Çünkü artık en geri ülkede
bile yabancı emperyalistlere hizmet
eden, onların işbirlikçisi olan Tekelci

Kapitalizm-Emperyalizm-NassTefeci-Bezirgân Sermaye vs.
lersek Parababaları vardır. Hatta onların varlığı sayesinde 21’inci Yüzyıl’da
hâlâ yarısömürge haline getirilebiliyor
kapitalizmce geri kalmış ülkeler.
Yoksa ne denli ekonomik ve teknolojik güce sahip olurlarsa olsunlar,
Irak, Afganistan örneklerinde gördüğümüz gibi, Batılı Emperyalistler bir
ülkeyi işgal edip sürgit hâkimiyetlerini
kuramıyorlar. Ülkeleri sömürge statüsünde tutarak sömürme çağı çoktan
geçmiştir.
Ve bu noktada ülkemize ve halklarımıza düşen bir onur nişanı vardır.
Tüm dünyaya “Yedi Düvel”in yenilebileceğini, “geldikleri gibi gideceklerini” gösteren bir Kuvayimilliye (Ulusal
Kurtuluş Savaşı) vermiş, bunu başarıyla sonuçlandırmış ilk ülkenin yurttaşları olma onurunu taşıyoruz.
Ama… İşte mesele de bu “ama”da
toplanıyor. Türkiye çapında bir Ulusal
Kurtuluş Savaşını başarmış ülkede bile
eğer Kurtuluş-Bağımsızlık, Toplumsal
Kurtuluşla (Sosyalizmle) taçlanmamışsa o ülke, Modern (Kapitalist) ve
Antika (Tefeci-Bezirgân) Parababalarının ihanetleriyle adım adım yeniden
o Emperyalist ülkelerin tahakkümüne

emperyalizm çağında olmuştur. İçeride
zayıf Kapitalist Sınıfı, bir yandan tekelcileşirken, bir yandan da geniş halk
kitlelerini kendi sömürü düzenine razı
edebilmek için halkı kandırmak konusunda binlerce yıllık deneyime sahip
olan Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı
ile ittifaka girmiştir. Ve bu iki vatan
millet kavramı nedir bilmeyen sınıf
(daha doğrusu zümre), Ulusal Kurtuluş Savaşı vermiş halklarımızı, kolayca emperyalist metropollere (20’nci
Yüzyıl’da emperyalizm kenefinin jandarması olan ABD Emperyalizmine)
peşkeş çekmiştir.
1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle bu emperyalizme
teslimiyet, tam bir uşaklık düzeyine
çıkmıştır. Öylesine ki, Menderes, Dışişleri Bakanlığına atayacağı kişiyi
ABD’nin Türkiye Büyükelçisine sunarak Beyaz Saray’ın onayını istemiştir.
Devletin her kademesine, Ordu’nun
tüm komuta merkezlerine ABD uzmanları yerleştirilmiş, CIA ajanları
“Barış Gönüllüleri” yaftasıyla en ücra
köyümüze kadar nüfuz etmiştir.
Antika, Modern Parababaları el ele
vererek halklarımızı, Kurtuluş Sava-

giriyor. O ülkede, ABD-İngiltere-İsrail,
bir Tayyip bulup onu, her istediklerini
yaptırmak üzere, iktidara getirebiliyor.
Onu 20-21 yıl iktidarda tutabiliyor.
Onu kendi “BOP Projesi”ne eşbaşkan
tayin edebiliyor. Irak’ta işgale gelecek
ABD askerleri Anadolu’da konuşlansın diye tezkere çıkarttırabiliyor. (Bu
tezkerenin Anayasa gereğince geçmemiş sayılması Tayyip’in tezkere çıksın
diye sarfettiği gayreti unutturamaz.)
Ve Tayyip, Irak’ı işgale gelmiş kefere askerleri için The Wall Street Journal’a 2003 yılında yazdığı bir makalede şöyle diyordu; “We further hope
and pray that the brave young men
and women return home with the
lowest possible casualties…” Yani…
“Cesur genç erkek ve kadın askerlerinizin vatanlarına mümkün olan
en düşük kayıpla dönmelerini ayrıca
umuyor ve dua ediyoruz…”
Hani çok Müslüman geçiniyorlar
ya… Tayyip’in bu cümlesini okuyunca sanırsınız ki, Müslüman Irak, kefere
ABD’ye savaş açmış, ABD topraklarını işgal etmiş de Tayyip, bu Müslüman
Irak askerlerinin ülkelerine sağ salim
dönmeleri için dua ediyor.
Ey ihanet, sen nerelere kadar uzanabiliyorsun!

şı’mızda en büyük müttefikimiz olan
Sovyetler Birliği’ne düşman, en büyük
düşmanımız olan “Yedi Düvel”e (Emperyalist Devletlere) dost haline getirdiler çok kısa zamanda. Bunu da en çok
din maskesi takınarak yaptılar. Halkımızı Allah’la aldattılar. Sosyalizm gelirse din elden gider, ahlâk diye, namus
diye bir şey kalmaz, diyerek yıkadılar
insanlarımızın beynini. Hatta öylesine
namus elden gider ki; “Kendi evine
geldiğinde vestiyerde birinin şapkası asılıysa sen kendi evine giremezsin, çünkü eşin bir başkasıyladır, sen
müdahale edemezsin”, dediler. Bu ve
buna benzer rezil demagojilerle cahil
halkımızı peşlerine taktılar. Sosyalizm,
komünizm kelimeleri küfür anlamına gelir oldu. Örneğin İç Anadolu’da
söylenen Kürtçe bir türküde mealen;
“Seni bana vermediler yoksulum diye,
bir komüniste verdiler”, dedirtecek derecede yıkandı halklarımızın beyinleri.
Yani sevilen kızın bir zengine, ağanın
ya da Tefeci-Bezirgânın oğluna verilmesi “komüniste vermek” biçiminde
dile getirilir oldu.
Bunu Finans-Kapitalistler tek başlarına başaramazlardı. Tefeci-Bezirgân
Sermaye bu işi bin yıllardan bu yana
yapan, bu konuda eşsiz bir tecrübeye
sahip, Ortaçağ kalıntısı bir sınıftı. Yerli yabancı Finans-Kapitalistler işte bu
halk düşmanı, tıpkı kendileri gibi vatan
millet kavramlarını bilmeyen sınıfla ittifakı en yararlı ittifak olarak gördüler.
Önlerine atılacak bir kemik, onların
halkı Finans-Kapitalin zafer arabasına koşmaları, salhaneye giden koyun
sürüsüne çevirmeleri için yeterliydi.
Parsanın büyüğü Finans-Kapitalistlere kaldıkça bu oyun çok kazançlı bir
oyundu, bu oyun bugüne kadar sahneden hiç inmedi. Tabiî parsanın daha da
büyüğü uluslararası tekellerin, yabancı
Parababalarınındı. Onlar açısından bakınca ise yerli Parababalarının önüne
bir kemik atıyorlar malın büyüğünü
kendileri götürüyordu.
Böylesi sömürüye can dayanmazdı. Dayanamadı. Demokrat Parti iktidarı, 10 yıl yaşayabildi. 27 Mayıs günü
Kuvayimilliye Gelenekli Ordu Gençliği tarafından alaşağı edildi. Bakmayın
kimilerinin 27 Mayıs bir darbeydi demelerine. O, halk yararına demokratik

Türkiye’de
Tefeci-Bezirgân Sermaye

Batı’da Tefeci-Bezirgân Sermaye
tasfiye edilerek, feodal zincirler yok
edilerek serbest rekabetçi kapitalizm
doludizgin gelişebilmiştir. Feodalizm
yalnızca derebeylerin iktidarı değildir.
Aynı zamanda Tefeci-Bezirgân Sermaye ile Kilisenin (Ruhban Sınıfının) da
iktidarı demektir. İşte Batı’da Feodallerden ve Tefeci-Bezirgân Sermayeden
oluşan “Dünya Derebeyliği” ile Kiliseden (Ruhban Sınıfından) oluşan “Din
Derebeyliği”nin iktidarı yerle bir edilerek yapılan Sosyal Devrimle Serbest
Rekabetçi Kapitalist düzen kurulmuştur. Bu yeni düzen, kapitalist düzen,
toplumları Ortaçağ’ın Basit Yeniden
Üretim Konağından Geniş Yeniden
Üretim Konağına taşımıştır.
Bizim gibi ülkelerde ise Kapitalizme geçiş bu kadar net ve katışıksız
olamamıştır. Çünkü kapitalizme geçiş
bizde kapitalizmin tekelci aşamasında,

rimdi. Hâkim sınıfı iktidardan alaşağı
edip emekçi sınıfları iktidara getiren
Sosyal bir Devrim değildi. Ama hâkim
sınıfların tahakkümünü kısmen de olsa
frenleyen ve halka soluk aldıran bir
hareketti. Dolayısıyla Politik bir Devrimdi. Daha da önemlisi, Faşist Mussolini’nin İtalya Ceza Yasasından alınma Türk Ceza Kanununun141-142’nci
maddelerini ortadan kaldırmasa bile,
Sosyalizmi serbest bıraktı. Hatta 27
Mayıs’ın lideri yapılan Cemal Gürsel;
“Türkiye’de bir komünist partiye de
ihtiyaç var”, diyebildi.
Fakat sosyal gerçeklik her şeyi belirledi. 27 Mayıs’ın bütün halkçı iyi
niyetlerine rağmen İşçi Sınıfı ekonomik ve siyasi anlamda örgütlü olmadığı için zaman yine Parababalarının
lehine işledi. Sular, Finans-Kapital+Tefeci-Bezirgân Sermaye sınıflarının
değirmenine aktı. ABD’de devşirilmiş, Morrison Firmasının adamı olduğu için “Morrison Süleyman” diye
anılan Süleyman Demirel “Çoban
Sülü”ye dönüştürülerek iktidar yapıldı. ABD’nin Para-Casus-Ordu gücü,
bizim yerli Parababalarını emrine
alınca, onların kanalından Tefeci-Bezirgân Sermaye temsilcilerini Türkiye
sathına salınca halkımız; “Bizden biri,
işte adı üstünde Çoban Sülü”, diyerek
Demirel’in peşine takıldı. Oysa kendisi Isparta Tefeci-Bezirgân ailelerinden
birinin çocuğuydu.
ABD’nin Sovyetler Birliği’ni güneyden kuşatma projesi olan “Yeşil
Kuşak Projesi” aksamadan yürüyordu.
Ama bu da yetmedi tabiî. Demirel’in İstanbul Teknik Üniversitesinden sınıf arkadaşı, profluğa kadar yükselmiş Hoca Necmeddin Erbakan
piyasaya sürüldü. “Milli Görüş” adı
altında millilikle, yerlilikle hiçbir ilgisi
bulunmayan ABD yapımı bir hareket
yaratıldı. Tefeci-Bezirgân Sermayenin
doğrudan yuvalanıp yönettiği bu hareket, zaman zaman yasaklanmış gibi
gösterilse de, hep korunup kollandı.
12 Eylül Faşist Darbesinin reisi Kenan
Evren sözde bunlara da karşı yapmıştı
darbeyi. Fakat el altından Türkiye’den
kaçmış olan N. Erbakan’ı siyaset yapması için çağıran da yine K. Evren’di
“netekim”.
Tabiî Tefeci-Bezirgân Sermayenin
marifeti yalnızca siyasi parti kurmaktan ibaret değildi. Diyanetin imam
kadroları, İmam Hatip Liseleri ve mezunları, tarikatlar, Komünizmle Mücadele Dernekleri, İlim Yayma Cemiyeti
vb. vb. örgütlenmelerle halk içinde
gericiliğin yayılması, Ortaçağ özleminin (Şeriatçılığın) örgütlenmesi hızla
yürüdü.
Bir de buna Kontrgerilla’nın siyasi ayağı olan MHP Faşizmi eklendi.
Onlar da “Tanrı Dağı kadar Türk, Hira
Dağı kadar Müslümandılar”, ABD’nin
Panama’daki Kontrgerilla üssünde
dünya çapında ilk yetiştirilen Kontrgerillacılardan olan, ABD hizmetkârı
Alparslan Türkeş sayesinde. ABD’nin
NATO’ya alırken ülkelere kurulmasını
şart koştuğu, kanunsuz Süper NATO
ya da Türkiye’deki adıyla Kontrgerilla’nın siyasi yapılanması olan MHP,
onun yavrusu Ülkü Ocakları eliyle,
ABD çıkarlarını kayıtsız şartsız savunan ve devrimci düşmanlığını tek tek
cinayetler ve toplu katliamlarla hayata geçiren sözüm ona bir milliyetçilik,
halklarımızın başına bela edildi. Ve bu
bela, dinci belayla birlikte “Cumhur
İttifakı” adı altında halen görev başındadır.

Devr-i Tayyip’te,
Tefeci-Bezirgân Sermaye
Palazlanıyor

Finans-Kapitalistler (Tekelci Burjuvalar), günümüz dünyasının kayıtsız
şartsız egemenidirler. Dünya çapında
ABD ve diğer Emperyalist Metropollerin Finans-Kapitalistleri, tüm dünyadaki kapitalist ülkeleri ekonomik tahakkümleri altında tutar. Bu hâkimiyet
soyut bir kavram değildir. Uluslararası
Finans-Kapitalistler,
yerli-işbirlikçi
Finans-Kapitalistleri, önlerine küçük
bir kemik atarak, kendine bağlar. Öbür
türlü sayıları birkaç yüzü geçmeyecek
uluslararası tekelin tüm dünyayı avucunun içine alması mümkün değildir.
Fakat bir ülkenin yerli Finans-Kapitalistleri de toplum düzeyinde bir avuç
kadardır. Türkiye için söylersek 30-40
bilemedin 50 aileden oluşan, sayıları

300-500 kişiyi geçmeyen bir azınlık
zümredir Finans-Kapitalistler-Parababaları. Bu sayıca azlığını örgütlülüğü
sayesinde aşar Parababaları. Çünkü
ekonomiyi yani altyapıyı elinde bulundurduğu için üstyapıyı da (siyasetten
dine, felsefeye; kültürden sanata, ahlâka kadar her şeyi) o belirler. Bir diğer
büyük silahı da Tefeci-Bezirgân Sermayeyi yedeğine almasıdır. Tefeci-Bezirgân Sermayenin en büyük silahı ise
halkı Kur’an’ın deyişiyle; Allah’la aldatmaktır. Tüm bu olanaklar bir araya
gelince sayıları 300-500’ü geçmeyen
Modern Parababaları (Finans-Kapitalistler) ile sayıları 3000-5000’i geçmeyen Antika Parababaları (Tefeci-Bezirgânlar) tüm milletmiş gibi görünür.
Daha doğrusu kendini öyle gösterebilir. Gösteriyor…
Tefeci-Bezirgân Sermaye temsilcileri Tayyipgiller, yine ABD’nin eliyle
ama bu kez İngiltere ve İsrail ile birlikte
iktidara taşındı. Bilindiği üzere üç şart
öne sürmüşlerdi: ABD’nin BOP Projesinin gerçekleştirilmesine yardımcı
olacaklar, Ilımlı İslam uygulamasını
hayata geçirecekler ve İsrail’in güvenliğini sağlamak için çalışacaklardı.
Bu şartları kabul ederek ve Milli Görüş (ama ne milli görüş…) gömleğini
çıkararak gerektiğinde papaz gömleği
giymeyi kabullenerek (bu son söylediğimiz bizzat Tayyip’in kendi ağzından
çıkmış sözüdür) iktidar oldular. Tabiî
yine Finans-Kapitalistler, özellikle de
yabancı Finans-Kapitalistler efendi,
Tefeci-Bezirgân Sermaye ve temsilcileri uşak rolünde bulunmak koşuluyla
yürüdü bu rezil ittifak. Fakat iktidar
nimetlerinden yararlanmayı en üst
düzeyde başaran AKP’li Tefeci-Bezirgânlar ve üst düzey siyasi temsilcileri,
başta Tayyip ve avenesi olmak üzere,
küplerini doldurarak Finans-Kapitalistleştiler:
“Tek bir yüzükle geldim. Bir gün
zenginleşirsem bilin ki çalmışımdır”,
diyen Tayyip, Abdüllatif Şener’in deyişiyle 300 milyar doların sahibidir.
Tıpkı Tayyip’in evlatları gibi Bin
(Milyar) Ali’nin çocukları da “gemicik” filolarına sahiptir. Yurt dışı bankalarda milyarları vardır.
Beşli, onlu, otuzlu çeteler vb.leri
de çaplarına göre Finans-Kapitalistleştiler. “128 milyar nerede?”, sorusunun
cevabı da buradadır.
Ama parsanın büyüğü, hep yabancı
Parababalarının oldu:
Bankaları yabancı sermayeye
sattılar. Şu anda Türkiye Bankacılığının (ki en kârlı alandır) yüzde sekseni
yabancı Parababalarının tekelindedir:
“Bankacılık Sektörü 2022 Nisan
aylık verileri açıklandı. Sektör 2021
yılı Nisan ayında 4,3 milyar TL Net
Kâr açıklarken 2022 Nisan Net kârlılığı 8 kat artarak 34,9 milyar TL
oldu.
“Bankacılık sektörü 2021 ilk
dört ayda 20,7 milyar TL Net kâr
açıklarken 2022 ilk dört ay kârlılığı da %374 artırarak 98,2 milyar
TL olarak gerçekleştirdi ve 2021 yıl
sonundaki 92,9 milyar TL’lik kârlılığını da ilk dört ayda geçmiş oldu.”
(https://www.paraanaliz.com/2022/yazarlar/erol-tasdelen/erol-tasdelen-bankalar-nisan-karliligini-8-kat-artirdi-g-31834/) İstanbul Borsası bile
katar da dahil yabancı sermayenin at
oynattığı bir alandır.
Şeker fabrikalarını sattılar. Sonuç: Şekeri yabancı tekellerden ve tekel fiyatıyla alıyoruz:
“Son bir yılda şekerin kilosu 6.5
TL’den 24 TL’ye, çuvalı yaklaşık
220-250 TL’den 1.100 TL’ye yükseldi.” (https://www.birgun.net/haber/sekere-buyuk-zam-yuzde-67-ye-varanartis-393202)
SEKA’yı yok ettiler. Artık kâğıt
ihtiyacımızın neredeyse tamamı yabancı tekellerden avro verilerek sağlanıyor. Sonuç:
“Kâğıdın tonu bir yılda 5 bin liradan 25 bin liraya çıktı. Boya, kalıp gibi maliyetler nedeniyle basılan
kitaplar da yüzde 50-100 arasında
zamlandı. Yayıncılar zorda.” (https://
www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/
kagit-fiyatlarindaki-artis-nedeniyle-kitap-basimi-neredeyse-durdu-1933531)
Örnekleri çoğaltmanın gereği yok.
Bir de Tayyip’in kendisi ve hınk
deyicisine dönüşmüş Arkabahçelisi
çıkıp “Milli ve Yerli” edebiyatı yapmıyorlar mı… İnsanın çıldırası geliyor.
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Bir de Tayyip’in doğradığı
“Nass” var ki,
değil civcivler
Mamutları, Dinozorları
getirsen yutamazlar

Neymiş efendim, Faiz sebep, enflasyon sonuçmuş. Zaten “Nass” da
bunu “faiz haramdır” diyerek apaçık
ortaya koymuş. “Sana bana ne ola
ki…”
Böyle buyuruyor hazret.
İyi de bu “Nass” tarihe karışalı yüzyıllar geçti. Hatta Muaviye’nin iktidar
olmasıyla birlikte Tefeci-Bezirgân Sermaye iktidarı kurulduğu için o günden
beri bu “Nass” sizlere ömür.
Ve sen kalkıp 21’nci Yüzyıl’da,
kapitalizmin tekelci çağında, faizi ortadan kaldıracaksın öyle mi?
Hem temsil ettiğin sınıflar hem de
kendin tekelci-emperyalist ülkelere,
özellikle de ABD’ye göbekten bağlıyken ve onlara uşaklık etmeyi en büyük
beceri sayarken bunu başaracaksın
öyle mi?
Gülerler kedinin çamaşır yıkamasına…
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), TÜİK olmazdan önce DİE idi.
Yani açık yazılımıyla Devlet İstatistik
Enstitüsü idi. DİE her yıl bir “Yıllık”
yayınlardı. O Yıllıklarda Türkiye’de
ve belli başlı ülkelerdeki enflasyon
rakamları da verilirdi. Ve o tablolarda Sovyetler Birliği’ndeki rakam, her
yıl için 0 (yazıyla sıfır) olurdu. Çünkü
orada planlı ekonomi uygulanıyor ve
gelir olabildiğince eşit dağıtılıyordu.
Demek ki, faizle ilgili Nass’ın uygulanabilmesi için Sosyalist bir düzen
kurmak gerekiyor.
E, sen Sosyalist misin?
Sümme haşa!..
Öyleyse…
Türkiye’de Kuvayimilliye yadigârı
ne kadar fabrika varsa sattın. Satılan
fabrikalar çok kısa sürede yabancı tekellerin mülkiyetine geçti. Yabancı
tekeller, bu fabrikaların üretimlerini
HKP’den:
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durdurdu. Türkiye’de üretim yapmak
yerine başka ülkelerde hazır üretimde
olan fabrikalarının mallarını ithal etmeyi daha kârlı buldular. Örneklerle
sözü uzatmamak adına bir örnek verecek olursak:
Şeker fabrikalarını sattınız. Köylünün pancar üretme kotalarını iyice daralttınız. Önce köylüyü üretimin dışına
attınız. Sonra bu fabrikaları satın alan,
özellikle yabancı tekeller, tek tek kapattı bu fabrikaları. Böylece işçileri de
işsiz ve üretim dışı bıraktınız. Ve şeker
artık ithal edilen bir üründür güzelim,
bereketli topraklara sahip ülkemizde.
Yani dolarla dışarıdan alınan bir me-

Çarklar dönüyor ama bu çarkların ve dişlilerin arasında ezilen, sömürülen halklarımızdır.
Ama halkın da bir hesap terazisi var. O da bu
ihanetlerin, bu soygunların hesabını sormak
için hazırlanıyor. Bu haramilerin, haramzadelerin halkın şaşmaz adalet terazine çıkmaları
ve hesap vermeleri, çelik bilezikle tanışmaları
kaçınılmazdır ve o günler çok yakındır.

taya dönüştü şeker. E, dolar da yine
sayenizde aldı başını 18 liralara kadar
yükseldi. İthal şekerin kilosu şu anda
perakende piyasada 24-25 liradır.
Diğer taraftan düşük teknolojili sanayimiz, üretim yapabilmek için ithalat (dışalım) yapmak zorunda. Çünkü
sanayi ürünlerimizi üretebilmek için
her yüz liralık girdinin, yetmiş liralık
kısmını ithal etmemiz gerekiyor. Dışarıya satacağımız her yüz liralık mal
için de aynı şekilde önce yetmiş liralık
ithalat yapmamız gerekiyor. Yani dolar

29 Yıldır Madımak Yanıyor Hâlâ!

undan 29 yıl önce insanlık tarihinin
en korkunç katliamlarından biri daha
yaşanmıştı bu topraklarda. Hem de basit
bir müdahale ile önlenebilecekken. Üstelik hiç kimsenin burnu kanamadan. Evet,
Sivas’ta Pir Sultan Abdal etkinliklerinde
Madımak Oteli’nde içinde aydınlarımızın, çocuklarımızın, sanatçılarımızın
olduğu 33 insanımız diri diri yakılarak
katledildi. Hem de Mustafa Kemal ve
Laik Cumhuriyet düşmanı Ortaçağcı gericilerin sevinç çığlıkları arasında. Hem
de devletin gözü önünde.
Oysa yüreği insan sevgisi ile dolu aydınlarımızın, sanatçılarımızın yaptıkları
tek şey; yüz yıllar öncesinden günümüze
seslenen, dünya insanlığına mal olmuş,
zulme baş kaldırmış, haksızlığa isyan etmiş ve bu uğurda idam edilmiş, devrimcilere, yurtseverlere ilham kaynağı olmuş,
“Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” diyen Pir Sultan Abdal’ı anmaktı.
Ancak yerli-yabancı Parababalarının ve
emperyalist çakalların tetikçiliğini yapan
Ortaçağcı, Amerikancı, CIA- Pentagon,
Muaviye-Yezid İslamcıları tarafından katledildiler. Aynı güruh, benzer katliamları
IŞİD eliyle Suriye’de de yaptı. Orada da
IŞİD’in yaptığı canice katliamlar hafızalarımızda tazeliğini koruyor.
İdeolojisi Muaviye-Yezid, CIA-Pentagon İslamcılığı olan bu Ortaçağcı güçler, ABD Emperyalizminin “Yeşil Kuşak” Projesi ile doktrine edilmiş, bizzat
CIA tarafından özel olarak eğitilmiştir.
Bilindiği gibi yıllarca AKP’giller ile Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet’e karşı
amaç ve çıkar birliği yapan Pensilvanyalı
İblis, bunların içinde rolünü en iyi yapanlardandır. Tabiî ona “Ne istediler de
vermedik?” diyen AKP’giller’in Reisi
Tayyip Erdoğan da. Sivas Katliamı sanıklarının davası zaman aşımından düştüğü
zaman ne demişti Tayyip Erdoğan?
“Milletimize hayırlı olsun”.
Ve onun hınk deyicisi Diyanet İşleri
Başkanı ve 135 bin imamı, zaman zaman
toplumun nabzını ölçmek için çıkışlar
yapmaktadırlar, hatta yandaşlarına artık
Şeri kuralların yaşama geçirilmesi gerektiği de söyletilmektedir. Yani Ortaçağcı
gericilik devletin hücrelerine kadar yerleşmiştir.
Ama ne yaparlarsa yapsınlar Ortaçağ
Avrupa’sının Engizisyonları nasıl akıl ve
bilim karşısında Tarihin çöplüğüne bir
daha geri gelmemecesine gönderilmişse,
bunlar da aklın ve bilimin karşısında bir

gerekiyor.
E, yine geldik aynı yere; sayende
dolar 18 liralarda dolaşıyor.
Böyle bir ülkede enflasyon olmaz
da ne olur?
Enflasyon olunca ne olur?
Bugün yüz liraya 4 kg şeker alabiliyorken, 6 ay sonra şekerin kilosu 50 liraya çıkarsa 2 kilo alabilirsin demektir.
Pekiyi, zar zor geçinen bir halk olduğumuz için pek tasarruf edemiyoruz
ama sayenizde cukkaları götüren Parababaları paralarını ne yapsınlar? TL’de
tutup enflasyonun kemirmesine mi bıraksınlar?
Devleti tokatlayacak kadar zeki bu

daha geri dönmemecesine Tarihin çöplüğüne atılacaktır.
Ne demiş yüz yıllar önce Hacı Bektaş Veli?
“Bilimden gidilmeyen yolun sonu
karanlıktır”.
Akıl ve bilim düşmanı Ortaçağcı
gericilik, onların ekonomik gücü Tefeci-Bezirgân Sermaye ve müttefikleri Finans-Kapitalin sömürü ve soygun düzeni
mutlaka yıkılacak ve yerine halkçı ve insancıl bir düzen mutlaka kurulacaktır.
Sivas Katliamı’nın bir sorumlusu da
Ortaçağcı gericiliğin siyasi simgesi olan
türban eylemlerine, kıyafet özgürlüğü adı
altında destek veren sözde solculardır.
Onların önder belledikleri Said-i Nursi
gibi Ortaçağcı gerici için Anma Toplantıları düzenleyen, ilanlar veren Amerikancı
Kürt Hareketi ve onlarla saf tutan Sevrci
Soytarı Sahte Solculardır. Ve şimdi bunlar, ikiyüzlülükle Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anıyorlar, utanmadan!
Sivas Katliamı’nı protesto etmek,
Sivas’ta yaşamını yitirenlerini anmak demek; Ortaçağcı gericiliğe, onların siyasi
plandaki temsilcilerine karşı mücadele etmek demektir. Onların ağababaları
ABD-AB Emperyalist çakallarına karşı
açıktan mücadele etmek demektir.
Bunu bir tek Partimiz yapıyor. Her
alanda Ortaçağcı gericiliğe ve ABD-AB
Emperyalist çakallarına karşı durmadan
savaşıyor. Elbette gücü oranında… Böyle
bir mücadelenin verilmemesi şu veya bu
şekilde Ortaçağcılığın ve emperyalizmin
değirmenine su taşımaktır. Onun içindir
ki 29’uncu yıldönümünde Madımak yanmaya devam ediyor hâlâ.
Bu devran böyle gelmedi, böyle gitmeyecek!
Elbette ki halkımız bu Ortaçağcı gericilikten de, ABD-AB Emperyalist Çakallarından da, yerli satılmışlar cephesinden
de hesap sormak için Partimiz etrafında
örgütlenecek ve bu insanlık dışı düzene
son verecektir. O zaman insanlığın baş
belası olan ve halklara dayatılan Modern
gericilik Emperyalizm ve Antika gericilik Ortaçağcılık, Tarihin çöplüğünde yitip
gideceklerdir. Bir kez daha Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren o güzel insanları
sevgi ve saygıyla anıyoruz.
Gün gelecek, devran dönecek ve elbet hesap sorulacaktır!
02 Temmuz 2022
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vurguncuların böyle bir aptallık yapacakları beklenebilir mi?
Beklenemez.
Ne yapar bu uyanıklar?
Paralarını dövize; dolara, avroya
yatırırlar.
Bunu hiçbir güç engelleyemez.
Bunu engelleyebilecek tek bir mekanizma vardır: Enflasyon oranından
daha yüksek oranda faiz vermek.
Ama sen Müslümansın ya… Faize
karşısın ya… Nass, “faiz haramdır” diyor ya… Zınk diye iktidarının 19’uncu

senesinde bu Nass’ı görüyorsun ve hayata geçirmeye çalışıyorsun. Öyle mi?
Eğer öyleyse bizim de aklımıza
şöyle bir şey geliyor: Hani ABD’nin şu
meşhur “Yeşil Kuşak Projesi”ni hayata
geçirmek için açılan, açtırılan, bizzat
tarafınızdan teşvik edilerek sayıları
rekorlar kıran Kur’an Kurslarından,
İmam Hatiplerden mezun olan on binlerce, yüz binlerce hafızdan (Kur’an’ı
ezberlemiş kişilerden) yüz tanesinden,
okuduğu Sureleri, Ayetleri bize tercüme etmesini istesek acaba kaçı gerçekten tercüme eder? Hadi sıfır demeye
dilimiz varmıyor. Bir ikisi desek belki
de abartmış oluruz.
Şeytan diyor ki, Tayyip de İmam
Hatip mezunu ya… Hatta hafız ya…
O da mı sadece ezberledi Kuran’ı, anlamını bilmez mi acaba? Bu günlerde
acaba bir Aksakallı Pir, Tayyip’in rüyasına girdi de bu Nass’ı kulağına o
mu fısıldayı mı verdi? Böylece Tayyip,
Nass konusunda hidayete mi eriverdi?..
Söz bu kadar Nass’tan açılmışken… Tek Nass elbette faizle ilgili
olan Nass değildir.
Örneğin: “Çalmayacaksın”, bir
Nass’tır. Yürürlüğe koysak başta Tayyip olmak üzere Tayyipgiller’den tek
kişi dışarıda kalabilir mi?
Örneğin: “Öldürmeyeceksin”, bir
Nass’tır. Gezi eylemlerinde ölen canların, ölüm emrini ben verdim, diyen
dışarıda kalabilir mi?
Örneğin: “Yalan söylemeyeceksin”, bir Nass’tır. “Camide içki içtiler.
Türbanlı hanım kızımızın üzerine üstleri çıplak, meşin pantolonlu 70 kişi
çişini yaptı. Camileri yaktılar”, diye
yalanlar söyleyip dindar insanlarımızı
gezicilerin üzerine kışkırtmak isteyen
birinin cezası ne olmak gerekir?
Örneğin: “İnfak (Malının, kazancının sana ve ailene yetecek kadarını
elinde tut gerisini dağıt)”, bir Nass’tır.
Uygulasak, ki uygulamamız gerekir,
hangi Modern ve Antika Parababası bu
konuda gereğini yerine getirmeyi dini
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Sivas Katliamı’nı 29’uncu yılında
Yamanlar Mahallesinde lanetledik

HKP, SEV-DER, AKD Yamanlar
Şubesi, İPSD ve Diyarbakır Erenler
Derneği olarak 2 Temmuz Sivas Katliamı’nı lanetledik, katliamda yaşamını
yitiren insanlarımızı andık.
2 Temmuz Cumartesi günü saat
20.30’da Yamanlar Mahallesi PTT
önünde bir araya geldik. Sivas Şehitlerinin fotoğraflarının olduğu pankart
ve parti bayraklarımızdan oluşan kortejimizle etkinliğin yapılacağı Üç Fidan Parkı’na doğru yürüyüşe geçtik.
Yürüyüş sırasında Sivas Katliamı’nın

suçlarını unutmayacağız. Unutmak,
en başta inancımıza, direncimize,
bilincimize ve bu uğurda bedel ödeyen, Kerbela’dan Şeyh Bedrettin’e,
Pir Sultan’a ve bugüne kadar, hak
ve hakikat mücadelesinde inançları
uğruna bedel ödeyenlere ihanettir.
Unutmak; Asım Bezirci’nin Kalemine, Hasret Gültekin’in Bağlamasına, Nesimi Çimen’in Curasına,
Asuman Sivri’nin Semahına, Koray
Kaya’nın düşlerine ihanettir”, ifadelerini kullandı.

sorumlularının teşhir edildiği konuşmaların yanı sıra, katliamı lanetleyen
sloganlarımızı attık.
Yamanlar Mahallesi Halkının alkışlarla destek verdiği yürüyüşümüz
Üç Fidan Parkı’nda son buldu. Burada
ilk konuşmayı Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Yamanlar Şubesi Başkanı
Hüseyin Görer yaptı. Hüseyin Görer
konuşmasında; “Ülkemizde yaşanan
her türlü ekonomik, siyasal ve kültürel krizlerin baş sorumlusu emperyalizm ve başta AKP hükümeti
olmak üzere onun ülkemizdeki işbirlikçileridir. Haramilerin saltanatını
er ya da geç ama mutlaka yıkacağız.
Katliamların hesabını mutlaka soracağız. Bu ülkeyi ve bu dünyayı yaşanır kılmak biz insanların elindedir.
Bu gerçeği her yerde ve her alanda
haykırmaya devam edeceğiz. Değil
29 yıl, 29 asır da geçse Madımak Katliamı’nı ve diğer işlenmiş insanlık

Ardından Partimiz adına Yusuf
Gençer konuşma yaptı. Yusuf Gençer
konuşmasında şunları dile getirdi:
“Bundan 29 yıl önce insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından
biri daha yaşanmıştı bu topraklarda. Hem de basit bir müdahale
ile önlenebilecekken. Üstelik hiç
kimsenin burnu kanamadan. Evet,
Sivas’ta Pir Sultan Abdal etkinliklerinde Madımak Oteli’nde içinde
aydınlarımızın, çocuklarımızın, sanatçılarımızın olduğu 33 insanımız
diri diri yakılarak katledildi. Hem
de Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet düşmanı Ortaçağcı gericilerin
sevinç çığlıkları arasında. Hem de
devletin gözü önünde.
Oysa yüreği insan sevgisi ile dolu
aydınlarımızın,
sanatçılarımızın
yaptıkları tek şey; yüz yıllar öncesinden günümüze seslenen, dünya insanlığına mal olmuş, zulme baş kal-

bir görev beller? Vb. Vb.
Biz yine gelelim bizim meşhur
Nass’ımıza.
Hazret yeni bir içtihat oluşturdu:
Faiz yüzde 14’e kadar helaldir. Fazlası
haramdır. Öyle ya Merkez Bankasının
faizi yüzde 14’te çakıldı kaldı.
Bir de anlıyoruz ki bu yüzde 14 de
senin benim için değilmiş. Parababaları, bu faiz oranıyla Merkez Bankasından kredi çekip yine devlete (tahvil
mahvil yoluyla) çok daha yüksek faiz
oranlarıyla satıyorlarmış. Yani hiçbir
riske girmeden, hiçbir üretim faaliyetine ihtiyaç duymadan Parababaları bu
paraları cukkalıyorlar.
Yetmedi Kur Korumalı Mevduat
(KKM) diye bir şey icat ettiler. Yüzde on dört faiz garantili bu mevduatta
eğer dolar yükselirse (sanki yükselmemesi gibi bir şık varmış gibi) bir de o
farkı hazineden ödeyecekler. Ki, 21
milyar lirayı ödediler bile.
Ey sevgili halkım,
Ödeyecekler, verecekler, hazineden karşılayacaklar… hepsi aynı yere
çıkar: Senden alıp Parababalarına aktaracaklar.
Nebati bunu veciz şekilde dile getirdi zaten:
“Enflasyonla birlikte büyümeyi
tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Üretimi ve büyümeyi tercih
ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr
ediyorlar. Çarklar dönüyor”
Çarklar dönüyor ama bu çarkların
ve dişlilerin arasında ezilen, sömürülen halklarımızdır. Ama halkın da bir
hesap terazisi var. O da bu ihanetlerin,
bu soygunların hesabını sormak için
hazırlanıyor. Bu haramilerin, haramzadelerin halkın şaşmaz adalet terazine
çıkmaları ve hesap vermeleri, çelik bilezikle tanışmaları kaçınılmazdır ve o
günler çok yakındır. q

dırmış, haksızlığa isyan etmiş ve bu
uğurda idam edilmiş, devrimcilere,
yurtseverlere ilham kaynağı olmuş,
“Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” diyen Pir Sultan Abdal’ı
anmaktı. Ancak yerli-yabancı Parababalarının ve emperyalist çakalların tetikçiliğini yapan Ortaçağcı,
Amerikancı, CIA-Pentagon, Muaviye-Yezid İslamcıları tarafından katledildiler.
Sivas Katliamı’nın bir sorumlusu da Ortaçağcı gericiliğin siyasi
simgesi olan türban eylemlerine,
kıyafet özgürlüğü adı altında destek
veren sözde solculardır. Onların önder belledikleri Said-i Nursi gibi Ortaçağcı gerici için Anma Toplantıları
düzenleyen, ilanlar veren Amerikancı Kürt Hareketi ve onlarla saf tutan
Sevrci Soytarı Sahte Solculardır. Ve
şimdi bunlar, ikiyüzlülükle Sivas
Katliamı’nda yaşamını yitirenleri
anıyorlar, utanmadan!
Bu devran böyle gelmedi, böyle
gitmeyecek!
Elbette ki halkımız bu Ortaçağcı
gericilikten de, ABD-AB Emperyalist Çakallarından da, yerli satılmışlar cephesinden de hesap sormak
için Partimiz etrafında örgütlenecek
ve bu insanlık dışı düzene son verecektir. O zaman insanlığın baş belası
olan ve halklara dayatılan modern
gericilik emperyalizm ve antika gericilik Ortaçağcılık, Tarihin çöplüğünde yitip gideceklerdir. Bir kez
daha Sivas Katliamı’nda yaşamını
yitiren o güzel insanları sevgi ve saygıyla anıyoruz.” dedi.
Sık sık “Sivas’ın Hesabı Sorulacak”, “Sivas’ı Unutma Unutturma”,
“Şeriat Ortaçağdır”, “Sivas’ın Işığı
Sönmeyecek”, “Gün Gelecek Devran
Dönecek Katiller Halka Hesap Verecek” sloganlarının atıldığı etkinliğimizde şiirler okundu. Etkinliğimiz,
Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren
sanatçılarımızın türkülerinin söylenmesinin ardından son buldu.
Sivas Katliamını Unutmadık Unutturmayacağız!
2 Temmuz 2022
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M. Gürdal Çıngı

Rakamlarla Türkiye
ekonomisinin hal-i
pürmelali

Yahu Tayyip, sık sık “Ben ekonomistim.” diyorsan ya, çok komik oluyorsun, farkında mısın?
Sen ekonomist falan değilsin! Sadece İmam Hatip mezunu birisin.
Haa, ekonomiyi seviyor olabilirsin, ekonomi okuyamadığın için içinde
ukde de kalmış olabilir ama okumadan
“Ben ekonomistim” dediğin anda, en
azından komik oluyorsun.
Bir de tabiî yalan söylemiş oluyorsun.
Ki, onun senin açından hiçbir önemi yoktur, biliyoruz. Çünkü senin sermayen yalan. Yemek yer, su içer gibi
yalan söylüyorsun çünkü. Durup dinlenmeden hem de…
“Ekonominin de sorumlusu benim,
ben”, diye höykürüyorsun ya, işte o
gerçek.
Ne yazık ki, Türkiye’nin başına
gelmiş felaketlerin en büyüklerinden
birisi olarak, şu anda ekonomiyi sen
yönetiyorsun. Tabiî sonuç felaket oluyor ekonomi açısından ve dolayısıyla
ülkemiz, halkımız açısından…
Rakamlar da olaylar da gerçeklikler de bunu gösteriyor hep.
Bak, sana birkaç rakam, birkaç örnek göstereceğiz ekonominin felaket
durumu hakkında.
Hani, senin yalanlarından birisi de
nedir?
“Türkiye’nin, dünyanın 10’uncu
büyük ekonomisi olacağı.”

Şu anda Türkiye,
dünyanın kaçıncı büyük
ekonomisidir?

Uluslararası Para Fonu (IMF)’nin
Nisan 2022 tarihli “Dünya Ekonomik
Görünüm Raporu”na göre Türkiye
gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) dikkate alındığında 2021’de dünyanın en
büyük 21’inci ekonomisidir.
Peki, önceki yıllarda kaçıncı büyük
ekonomiydi Türkiye?
2011-2015 yıllarında 16’ncı büyük
ekonomiydi. O yıllardan bu yana da
sürekli olarak geriliyor. Önce 17’nci
sonra 2018-2019 yıllarında 19’uncu
ve 2020’de 20’inci 2021’de de 21’inci
sıraya düşmüştür. Yani 2016’dan bu
yana Türkiye ekonomisi küçülmektedir.
Sıralama dışında Milli Gelir Seviyesine bakıldığında ise Türkiye’nin
Gayri Safi Milli Hasılası (GSYH’si)
2021’de 806,8 milyar Amerikan doları oldu. 1980’den bu yana en yüksek
GSYH, 2013’te 957,5 milyar dolar ile
görülmüştü. Yani burada da düşüş görülmektedir.
Türkiye’nin dünya ekonomisinden
aldığı pay 1980’de yüzde 0,86 iken
bu oran 2021’de yüzde 0,84’e geriledi. Bu pay IMF’nin tahminine göre
2022’de yüzde 0,67’ye kadar düşecek.
Türkiye’nin dünya ekonomisinden
aldığı pay 2002’de yüzde 0,69; 2003’te
ise yüzde 0,80’di. Bu oran 2013’te
yüzde 1,24’e kadar çıkarak 1980’den
bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.
Yani dünya ekonomisinden aldığımız
pay da (2013 yılına göre) neredeyse
yüzde yüze yakın küçülmüştür.
Büyük ekonomi deyince de rakamlar önemli burada. Yani neye göre büyük, neye göre küçük?
Şimdi bunu görelim:
2021 yılında dünyanın en büyük
ekonomisi, 22 trilyon 998 milyar dolar
ile ABD’dir. İkinci sırada 17 trilyon
458 milyar dolar ile Çin var.
Şimdi bu tabloyu görelim:
(https://tr.euronews.
com/2022/05/16/turkiye-dunyan-n-kac-nc-buyuk-ekonomisi-dunya-ekonomisindeki-pay-ne-kadar)

Yemezler Tayyip, yemezler!
Tabloda da gördüğümüz gibi,
dünyanın en büyük ekonomisi olan
ABD’yle aramızda neredeyse 28 kattan fazla fark var. 2’nci Çin’le neredeyse 22 kat, 13’üncü Brezilya ile ise
2 kat fark var… Bir üstümüzde yani
20’nci sırada yer alan İsviçre’nin nüfusu 8.6 milyon, yüzölçümü 41.285
(Konya’nın 38.873) km²’dir…
Yani Türkiye ekonomisi, dünyanın
ilk 20 ekonomisi karşısında ne kadar
büyük?
İşte bu kadarcık!
Üstelik işin bir başka yönü de ekonominin büyüklüğünden kimin, hangi
sınıfın, hangi kesimin ne kadar pay aldığıdır. Buna az sonra gireceğiz.

Peki Milli Gelir Dağılımı
ne durumdadır?

Kaçınılmaz olarak o da düşüyor.
Hem de büyük oranda. Rakamlar şöyle:
Resmi verilere göre Kişi Başı Milli Gelir 9 bin 539 dolardan 9 bin 374
dolara geriledi. Ve bu gerileme 2018
yılından bu yana devam ediyor.
IMF’nin yukarıda aktardığımız
Nisan 2022 Raporu’na göre, Türkiye,
kişi başına gelir açısından da 2015 yılında 66’ıncı sıradayken 2021 yılında
78’inci sıraya indi.
Tayyipgiller’in “Orta Vadeli Program”larında bu yıl için yapılan hesaplamalar kur ortalamasının 9,27 olacağı
varsayımına dayanıyordu. Ancak kur
artışıyla bu varsayımlar bütün gerçekliğini yitirdi. Dolar kuru, geçtiğimiz
günlerde 17,60’ları gördükten sonra şu
günlerde 16,76’larda. Dolayısıyla bu
yıl içinde gerçekleşen ortalama kura
göre hesaplandığında, sadece kur farkından dolayı Türkiye’nin milli geliri
büyük oranda düşecek. Bu düşmenin,
gerilemenin sonucu olarak da Kişi Başına Milli Gelir 6 bin 354 dolarlara kadar gerileyecek..
Üstelik Raporda, bu yıl Türkiye’nin
692,4 milyar dolarlık milli gelirle 23.
sıraya gerileyeceği öngörülüyor. Ama
kurdaki bu yükselişin sonucu olarak
daha da gerileyebilir sıramız…
Bu rakamlar, somut gerçekliği gösteren rakamlardır.
Şimdi konuyu bir başka açıdan inceleyelim.
Türkiye’nin markalarının değeri
Bir ülkeyi ekonomide temsil eden
markalar vardır. Dünyanın neresinde
olursanız olun, bu markayı gördüğünüzde, o markanın sahibi ülke akla
gelir.
Örneğin Coca-Cola, McDonald’s,
Apple, Google, Microsoft deyince
ABD; Samsung deyince Güney Kore;
HUAWEI deyince Çin akla gelir.
Ya Türkiye hangi markasıyla akla
gelir?
Hiçbir markasıyla akla gelmez.
Çünkü Türkiye’nin, Tayippgiller’in
pek sevdikleri söylemle “Yerli ve Milli” dünya çapında hiçbir markası yoktur. Dünya markalar sıralamasında esamisi bile okunmaz Türk markalarının.
Bu gerçeklik de rakamlarla sabittir.
Türkiye’nin en değerli 100 markasının (havayollarından bankalarına,

sanayi şirketlerinden gıda şirketlerine
vb.lerine) toplam değeri şu anda 16
milyar dolar civarında. Bu 100 markanın son 13 yıldır ortalama değeri 20 ila
30 milyar dolar civarında seyrederken,
son 3 yıldır bu rakamlar sürekli olarak
düşüyor. Ve gördüğümüz gibi, 16 milyar dolara kadar gerilemiş durumda.
Daha da gerileyecek yine kaçınılmaz
olarak kurun bu denli yükselmesi karşısında.
Türkiye’nin 100 markasının değeri
16 milyar dolarken, sadece Apple’ın
marka değeri 355,1 milyar dolar. Amazon’un 350,3 milyar dolar, Google’ın
263,4 milyar dolar. Listeyi uzatmaya
gerek yok, sanırız.
Dünyanın en değerli 500 markası
içinde hiçbir Türk markası yok. Çünkü listenin en altında yer alan markanın değeri 4,6 milyar dolar. Bu rakama
ulaşan hiçbir Türk markası yok.
Üstelik, “Yerli ve Milli” denilenlerin de büyük çoğunluğu yabancı ortaklı, büyük bir kısmında yabancıların

AKP’giller
İşçiye-Emekçiye düşman,
Parababalarına dosttur!

Yahu Tayyip, senin adamların
açıkça itiraf ediyorlar ki, uyguladığımız ekonomi politikalar tümüyle işverenlerin yararına olan politikalardır,
diye. Bak, Bakanın Nebati, üstelik de
senin de katıldığın Kızılcahamam’daki
kampta ne söylemişti, bir kez daha hatırlatalım mı sana?
“Dövizi düşürmek için yüksek

“Ekonominin de sorumlusu benim,
ben”, diye höykürüyorsun ya, işte o gerçek.
Ne yazık ki, Türkiye’nin başına gelmiş
felaketlerin en büyüklerinden birisi olarak, şu anda ekonomiyi sen yönetiyorsun. Tabiî sonuç felaket oluyor ekonomi
açısından ve dolayısıyla ülkemiz, halkımız açısından…
payının daha fazla olduğu markalardır.
Örneğin Ford Otosan yerli marka
mıdır?
Hayır, değildir.
Turkcell yerli marka mıdır?
Hayır, değildir.
Garanti BBVA yerli midir?
Hayır, değildir…
Ama bu ve benzeri markalar “yerli” marka olarak adlandırılıyor.
Yani Tayyip; yemezler senin ekonomistliğini de, Türkiye’nin dünyanın
en büyük 10 ekonomisinden biri olacağı yalanını da…
Bak yemiyor dünya insanlığı. Okuyalım mı sana bir araştırmanın sonuçlarını?
“2022 yılında yumuşak güç araştırması yaptıklarını ve Türkiye hakkında dünya genelinde yüz bin kişiye sorular yöneltildiğini kaydeden
İlgüner, “Türkiye ile ilgili çarpıcı
sonuçlar çıktı. Hukuk ve insan haklarına saygı konusunda Türkiye 10
üzerinden 2.4 puan alıyor. Bilimde
önder midir diye soruluyor, 10 üzerinden 2.7 puan alıyor. Türkiye’nin
çekici yaşam tarzı var mı diye soruluyor, 10 üzerinden 3.1 alınıyor.”
(https://tr.sputniknews.com/20220616/
m a r k a - u z m a n i - i l g u n e r- 1 0 0 - d e gerli-turk-markasinin-toplam-degeri-16-milyar-dolar-1057502559.
html)
Bak, gerçekler bunlar Tayyip!

faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik.
Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih
ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek
için çok sert tedbirler alabilirdik.
Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları
frenledik. Diğer yandan üretimi ve
büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden
dar gelirliler hariç üretici firmalar,
ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar
dönüyor. Büyümeyi tercih ettiğimiz
için büyüme rakamları iyi geliyor,
büyüme istihdama da olumlu olarak yansıyor. Ama biz dar gelirli
vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini
arttırıcı düzenlemeler yapıyoruz.
Böylece onları enflasyonun karşısında korumaya çalışıyoruz.” (https://
www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/milletvekilleri-ne-sordu-erdogan-ne-yanit-verdi-42078196)
Yani bütün bu laf salatalarının sonucu neymiş?
“Bu sistemden dar gelirliler hariç
üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar”mış…
Alavere dalavere İşçi Memet-Halk
Memet nöbete!
Gerçeklik de bu zaten.
Koç’undan Sabancı’sına, Alarko’sundan Yapı Kredi’sine, Doğan’ından Erdemir’ine hepsi kârlarını yüzde 218, 323, 370 vb. oranlarda arttırmışlar. Kârlarına kârlar katmışlar.
(https://www.yenicaggazetesi.com.
tr/2022nin-ilk-ceyreginin-en-cok-kazanan-sirketleri-belli-oldu-karlarina-kar-kattilar-552794h.htm)
Aynı dönemde işçilerin durumu ne
olmuş?
2022 yılına TL cinsinden yüzde
50 artışla 4253 lira ile başlayan asgari ücretin o günkü kurla dolar karşılığı
316 dolar seviyesindeydi. Ancak kurda
yaşanan yükselme, 4253 liralık asgari
ücreti 30 Haziran itibarıyla 254 dolara
kadar düşürdü.
Ya Kamu Çalışanları açısından du-

rum ne olmuş?
Aşağı yukarı aynı kayıplara uğradılar.
Ya Köylümüz, Esnafımız?
Temel girdileri olan gübrenin, mazotun, elektriğin, doğalgazın yüzde
200-300-400 arttığı bir dönemde onu
da ne siz sorun, ne biz söyleyelim…
Demek ki biz size, Türkiye düşmanısınız, Vatan ve Halk sizin için hiçbir
değer ifade etmiyor, derken doğruları
söylüyorduk. Bak, bu gerçekliği Genel
Başkanvekilin Numan Kurtulmuş nasıl
itiraf ediyor.
Önce demagoji yaparak şunları
söylüyor: “Bizim kendi para birimimize itibar etmemiz lazım. Bunun
üzerinden alışverişlerimizi yapmamız, bunun üzerinden uluslararası
ticarette Türk lirasının değerini bir
şekilde değerli para haline getirmemizin doğru olduğu kanaatindeyim.”
Vay be, adamlar Türk Lirasının
değerini arttırmak istiyorlarmış, TL’yi
değerli para haline getirerek alışverişleri TL üzerinden yapmak istiyorlarmış, diyorsunuz okuyunca.
Ancak, Vehbi’nin kerrakesi sonradan geliyor:
“Bu anlamda paramızın belirli
bir seviyede olmasının şöyle bir artısı var; ihracatı artırmış oluyoruz.
Buradaki dengeyi korumamız lazım.
Eski dönemde maalesef Türk parası
çok değerliydi.
“1 dolar 1.20 seviyelerindeydi.
Bu ortaya ne çıkarıyordu? Olağanüstü yüksek miktarda ithalat. Yani
ne varsa kalem dahil her şeyi daha
ucuza dışarıdan ithal eder durumdaydık. Çok şükür 2013’ten sonraki dönemlerde yavaş yavaş Türkiye
bundan uzaklaştı.” (https://tr.sputniknews.com/20220616/kurtulmus-eskiden-turk-lirasi-degerliydi-ithalat-cikariyordu-cok-sukur-turkiye-bundan-uzaklasti-1057491749.html)
Yani ne yapılmış?
TL’nin değeri bilinçli olarak düşürülmüş!
TL, değersiz para haline getirilmiş.
1,20’lerden 17,60’lara kadar düşürülmüş!
Daha da ne kadar düşürülecek? Allah (yok yok; ekonomist ve ekonominin hakimi Tayyip) bilecek(!)
Ve bu böyle devam edecekmiş…
Vay babam vay! Van anam vay!
Kimlerin eline düşmüşsün, ne hallere düşürülmüşsün güzel ülkem. Cennet ülkem…
Siz projesiniz. ABD’nin, İngiltere’nin ve İsrail’in projesisiniz. Ve bu
projeyle size bir görev verildi, iktidara getirildiğinizde uygulamak şartıyla.
Siz şimdi, o görevinizi yerine getiriyorsunuz; “adeta vatanı pazarlıyorsunuz”, göreviniz gereği. Ve ülkemizi en
az üçe bölmek istiyorsunuz.
Ancak başaramayacaksınız. Projeleri yırtıp atacağız. ABD ve AB Emperyalistlerini bir kez daha yeneceğiz
ve siz yerli işbirlikçileri de Tarihin
çöplüğüne göndereceğiz, verdiğimiz
İkinci Kurtuluş Savaşı sonucu.
Biz, kazanacağımızdan adımız gibi
eminiz! Ve siz kaybedeceğinizi biliyorsunuz!
Çünkü Tarih, hükmünü böyle verdi!
Gelecek o güzel günler. Gelecek!q
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atılılar kendilerini “Uygar” olarak, kendileri dışındaki halklarıysa “Vahşi” olarak adlandırırlar.
Ve özünde sömürme, yeraltı ve yerüstü servetlerini yağmalama amacıyla
kendi coğrafyaları dışındaki yerlere
gittiklerinde de oralara “Uygarlık”
götürdüklerini söylerler. “Demokrasi”, “Özgürlük” götürdüklerini söylerler. Kendi halklarını bunlarla kandırırlar, gittikleri yerlerdeki halklara
da bunu empoze ederler. Beyaz ırkın,
sarı, siyah, melez ırklara üstün olduğunu söylerler, bunu vâzederler onlara.
On binlerce yıl süren İlkel Sınıfsız
Toplum Konağında eşit ve özgürce,
kankardeşleri olarak yaşadı insanlar.
Ancak insanlığın gelişiminin bir aşamasında, insanlar arasında maddi ve
sosyal eşitsizlikler başladı ve böylece
Sınıflı Toplumlar ortaya çıktı.
6-7 bin yıldır süren Sınıflı Toplumla birlikte de eşitsizlikler, adaletsizlikler, zalimlikler, zulümler aldı yürüdü.
Egemen Sınıf durumuna geçen bir
avuç azınlık, büyük bir çoğunluğu
soydu, sömürdü ve zulmetti. Onları tahakkümleri altına aldı. Bu durum yüzyıllardır sürüyor…
Batılılar-Avrupalılar, günümüzde
de insanlığa büyük acılar çektiriyorlar.
Hem maddi hem de sosyal eşitsizlikleri artırarak zulüm düzenlerini devam
ettiriyorlar.
Tabiî Batılılar derken, onların egemen sınıflarını, daha doğrusu egemen
zümrelerini kastediyoruz. Yani Tekelci
Finans-Kapitalistler zümresini.
Bu dünya çapında bir avuç ama
gerçekten bir avuç Parababası, insanlığa çok büyük acılar çektiriyor. Onları
canevinden vuruyor, İşsizlik-Pahalılık
cehenneminde yakıp kavuruyor.
Normal dönemlerde yaptığı zalimliği, Koronavirüs salgını gibi, savaşlar
gibi, doğa olayları gibi olağanüstü durumlarda da sürdürüyor bu Parababaları. Üstelik bu gibi durumlarda daha
fazla sömürü, daha fazla vurgun ve
talan yapıyorlar.
İki yıldır süren Koronavirüs salgını
süresince, ilaç, sosyal medya ve dağıtım tekelleri başta olmak üzere, tekelci
şirketler kârlarına kârlar katıyorlar.
Örneğin Koronavirüs aşısını geliştiren Alman İlaç şirketi BioNTech,
sadece bu ilaçtan milyarlarca dolar kâr
elde etti. Etmeye de devam ediyor.
Bu aşı sayesinde, piyasa değeri 87
milyar dolar olan BioNTech şirketinin
sahibi olan Uğur Şahin, Özlem Türeci
ile birlikte “Dünyanın en zengin 500

Uygarlığınız batsın!
Düzeniniz batsın!
insanı” listesinde 15.3 milyar dolar
kişisel servetleriyle 137. sırada yer aldılar.
Uğur Şahin bu serveti nereden elde
etti?
Esas olarak Koronavirüs aşısından…
İnsan sağlığıymış, insana hizmetmiş… Geçin bunları bir kalem. Zaten
buldukları aşının patentini ücretsiz olarak tüm ülkelere vermeleri, böylece insanlığın ortak bir kazanımı olması için
yapılan önerileri kesin bir dille reddetti
bu ikili. Onlar için biricik ölçü, elde
edilecek kârdır, vurulacak vurgundur.
Yani böyle adaletsiz, eşitliksiz bir dün-

6-7 bin yıldır süren Sınıflı Toplumla birlikte
de eşitsizlikler, adaletsizlikler, zalimlikler, zulümler aldı yürüdü. Egemen Sınıf durumuna
geçen bir avuç azınlık, büyük bir çoğunluğu
soydu, sömürdü ve zulmetti. Onları tahakkümleri altına aldı. Bu durum yüzyıllardır sürüyor…
yada yaşıyoruz.
24 Mayıs 2022 tarihli aşağıdaki
haberi okuyalım ve görelim eşitsizliği:
***
Oxfam: ‘Milyarderler gıda ve
enerji kriziyle servetini katladı’
İngiliz uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, (…) İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi
Forumu (WEF) kapsamında her yıl gelir adaletsizliğine ilişkin ortaya koyduğu araştırmasını yayımladı. Yardım kuruluşundan yapılan araştırmada, önce
salgın, ardından Rusya’nın Ukrayna’yı
işgali nedeniyle artan enerji ve gıda
fiyatlarıyla zenginlerin servetlerin servet kattığı ele alındı.
Açıklamada, gıda ve enerji alanında yatırımları olan milyarderlerin
toplam servetinin son iki yılda toplam
453 milyar dolar arttığı, yine son iki
yıl içerisinde küresel ölçekte 62 yeni
gıda milyarderinin ortaya çıktığı kaydedildi.
SALGIN SONRASI CARGILL
AİLESİNE MENSUP MİLYARDER
SAYISI 12’YE YÜKSELDİ
Dünyanın en büyük gıda girişimcilerinden biri olan Cargill ailesine

HKP’den:

“Testereci”nin önünde diz çökerek
ülkemizin onurunu ayaklar altına alan Tayyip
Erdoğan ve diğer sorumlular hakkında
suç duyurusunda bulunduk!

T

ürkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek için yemin eden Kaçak Saray’da mukim Recep Tayip Erdoğan ve bütün avanesi,
Uluslararası İlişkilerde geçerli bütün
protokol kurallarını ve Devletlerarası ilişkilere hakim olan Mütekabiliyet
İlkesini yerle bir ediyorlar. Kaçak Saray’da “ben ettim sen etme” dercesine
yapılan atlı karşılamalar, aynı günün
akşamında “Testereci” lakaplı, gazeteci Cemal Kaşıkcı’nın katliam emrini veren Prens Selman’a methiyelerin
düzüldüğü müzik eşliğinde verilen
ziyafet, bir zamanlar katil denilen insanlarla yapılan kucaklaşmalar, Suudilere diz çökmenin, “üç beş dolar atın
önümüze, her istediğinizi yapmaya, ne
isterseniz vermeye hazırız”ın törenidir.
Ve AKP’giller’in üç beş dolar
karşılığında ayaklar altına aldıkları,
ülkemizin onurudur. Kendileri çoktan
vazgeçtiler onurdan, gururdan, ulusal
duygulardan ve de insanlıklarından. İktidara taşınmanın bedeli olarak kuklacı
AB-D Emperyalist Efendilerine teslim
ettiler bütün insani değerlerini. Ama
bu sefer yaraladıkları; Türkiye’nin

mensup milyarder sayısı salgın öncesi
8 iken bu sayının 12’ye yükseldiğinin
belirtildiği açıklamada, ailenin 3 gıda
deviyle birlikte küresel tarım piyasasının yüzde 70’ini kontrol ettiğine vurgu
yapıldı.
Geçen bir yıllık sürede gıda fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 artış yaşadığının hatırlatıldığı açıklamada, fiyat artışlarının 263 milyon insanı yoksulluk
sınırının altına itmesinin de beklendiği
belirtildi.
Küresel ölçekte yoksulluk sınırına
itilecek 263 milyon insanla birlikte,
günde 1,90 doların altında gelirle yaşam mücadelesi veren küresel nüfusun

dünyadaki imajı, onuru, gururu...
Bu satış onları, AKP’giller’i etkilemiyor olabilir. Türkiye’nin onurunun
yara alması “Katil ABD Ortadoğu’dan
ve Ülkemizden Defol” diyemeyenleri
etkilemiyor olabilir. ABD kuklası insan
sefaletleri önünde bu diz çöküş, AB-D
Emperyalistlerinin umut kaynaklarını,
yerel müttefiklerini, “demokrasi güçleri”ni etkilemiyor olabilir.
Ama bu ülkenin en vatansever,
en halksever partisi Halkın Kurtuluş
Partisi’nin biz neferlerini derinden etkiliyor. Kahroluyoruz, öfkeden deliye
dönüyoruz içine düşürüldüğümüz bu
durum karşısında. İçimiz acıyor insanların bu kadar alçalmasına. Bir kez
daha, bir kez daha bileniyoruz, kinleniyoruz ve dünyanın en kutsal mücadelesi olan insanlık mücadelesine daha sıkı
sarılıyoruz.
İşte yapmış olduğumuz suç
duyurusu ile, siyasi mücadelemizin
bir parçası olan hukuki mücadelemizle AKP’giller’in bu suçunu da kayıt
altına aldırıyor, gelecek kuşaklara bir
belge olarak sunuyor, tarihe bir kez
daha not düşüyoruz. Unutulmasın,

860 milyona ulaşmasının beklendiğine
de dikkat çekildi.
“AHLÂKİ AÇIDAN SAVUNULABİLİR BİR YANI YOK”
Açıklamada değerlendirmelerine
yer verilen Oxfam İngiltere Direktörü
Danny Sriskandarajah, “Doğu Afrika’da insanlar açlıktan ölürken dünyanın en zenginlerinin servetlerini artan
gıda ve enerji fiyatlarıyla yükseltmesinin ahlâki açıdan savunulabilir bir
yanı yok” ifadesini kullandı.” (https://
www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/oxfam-milyarderler-gida-ve-enerji-kriziyle-servetini-katladi-1939323)
***
Bu, işin ekonomik yanı. Bu konuyla ilgili başka örnekler, rakamlar vermeyeceğiz. Örnek yeterince açık.
Bir de ırksal yan var bu düzenin ortaya çıkardığı.
Yukarıda söylediğimiz gibi, beyaz ırka mensup Batılılar, diğer ırkları aşağılık ırk olarak görürler. Onlara
hiçbir insani değer vermezler. Onları
insan olarak bile görmezler. Onları
sürülecek, yönetilecek, kendi aşağılık
çıkarlarına hizmet edecek sürü olarak
görürler.
Batılıların tarihi, Amerika’da, Afri-

“Uygar” ABD’nin polisi tarafından 90 el kurşun sıkılarak katledilen Walker
ka’da, Okyanusya’da, Ortadoğu’da vd.
yerlerde, diğer halklara, ırklara karşı
uyguladıkları sistematik soykırımlar,
işgaller, talanlar tarihidir.
İkinci Emperyalist paylaşım Savaşı’nda Almanların ve Hitler’in yaptıkları ortadadır. ABD’de, egemen beyazların yüzyıllardır yaptıkları ayrımcılık
ortadadır. Hem Amerika yerlilerine
hem de sömürge haline getirdikleri
Afrika’dan getirdikleri zencilere karşı
uyguladıkları insanlık dışı uygulamalar ortadadır.
Ve özellikle ABD’de Beyazlar;
Zencilere, Latinlere, Hispaniklere ve
diğer azınlıklara karşı kin ve öfkeyle doludurlar. Bu ırklara karşı sürekli
saldırı halindedirler. Hem acımasızca.
Hem de vahşice saldırırlar.
ABD’de sık sık gösteriler yapılır,
ayaklanmalar ortaya çıkar, polis kurşunuyla haksızca öldürülen kişilerden
ötürü. Ama genellikle bu polisler aklanır. Ya da çok az cezalarla kurtulurlar.
İşledikleri vahşice cinayetleri olmamışa çevrilir. George Floyd cinayeti
bunun büyük bir örneği olduğu gibi,
sonrasında da birçok cinayet işlendi.
İşte bunun son örneği yine ABD’de
ortaya çıktı 3 Temmuz günü:
“Vücudundan 60 kurşun çıktı...
Polis böyle katletti
“(…)
ABD’nin Ohio eyaletinde, polisin
siyahi genci 60 kurşunla öldürmesinin ardından hafta sonu düzenlenecek Bağımsızlık Günü kutlamaları
iptal edildi.
“(…)
“Ailenin avukatı Bobby DiCello,
Walker’ın vücuduna, yüzü dahil 60
kurşunun isabet ettiğini, buna rağmen hastaneye kaldırıldığında ellerinin arkadan kelepçelenmiş olduğunu kaydetti.
“Olaya karışan polislerin idari
izne ayrıldıkları ve soruşturmaya
tabi tutuldukları bilgisi paylaşıldı.
“Akron Polis Departmanına

göre, 27 Haziran’da Walker, polis
tarafından trafik ihlali nedeniyle
durdurulmuş, kovalamaca esnasında polislerin silahından çıkan
90’dan fazla kurşundan 60’ı siyahı
gence isabet ederek ölümüne sebep
olmuştu.
“Mapping Police Violence isimli kuruluşun verilerine göre, bu yıl
ülkede 286 kişi polisin silahından
çıkan kurşunla can verdi.” (https://
www.odatv4.com/dunya/vucudundan-60-kursun-cikti-polis-boyle-katletti-243479)
Aklınız, havsalanız alıyor mu? Düşünebiliyor musunuz vahşeti?
Suçlama: Trafik ihlali!
Başka bir şey değil.
Silahsız 1 kişi ve silahlı 10’larca
polis!
90 kurşun sıkılıyor ve 60’ı yüzü dahil vücudunun her yerine isabet ediyor!
Bu nasıl bir polisliktir? Bu nasıl bir
insanlıktır? Bu nasıl bir duygudur? Bu
nasıl bir öfkedir! Bu nasıl…
Artık söyleyecek söz bulamadık!
Ama bunlar böyledir. Tarihleri
böyledir bunların. Bunlar sürekli kişi
olarak da, sınıf ve zümre olarak da, insana ve insanlığa karşı suç işlerler.
Çünkü bunların “Uygarlık” anlayışı budur! Düzenleri budur bunların!
Çünkü Sınıflı Toplum insanlığı suçlara
batırır. Çürütür insanları.
İnsanı insan yerine koymamak,
sağılacak, kullanılacak ve sonra da öldürülecek bir sürü hayvanı olarak görmek…
Ama bu düzen böyle devam etmez.
Edemez. İnsanlık bir gün uyanır ve
zalimlerin düzenlerini başlarına çalar.
Yıkar bu zalim, insanlık dışı düzenlerini. Arar hakkını ve bulur. Kurar insanca yaşayacağı bir düzeni.
Bu düzen, insanın insanı ezmediği,
sömürmediği, soymadığı, zulmetmediği bir düzendir.
İnsanlık er geç kuracak sınıfsız, sömürüsüz düzeni!q

“katiller” sözlerinin bütün hepsini de
yalayıp yuttular.
Bu, AKP’giller’in ve Reisinin Suudilerden gelmesini umduğu 3-5 dolar
için diz çöküşüdür.
Bu durum, ulusal hiçbir değer taşımayan, Ortaçağ’ın Ümmetçisi Tefeci-Bezirgân Sermayenin günümüzdeki
temsilcisi AKP’giller’de onurun, arlanmanın, utanmanın zerresinin teşekkül etmediğinin göstergesidir.
Bir kez daha kesince ortaya çıktı ki
AKP’giller ve Reisi kendi halkına karşı ejderha, dışarıda AB-D Emperyalistlerine, Suudilere, Katarlılara, Birleşik
Arap Emirliği’ne kuzu...
Onuru yaşamdan değerli bulan, en
vatansever, en haksever parti olarak
haykırıyoruz:
“Türkiye’yi bu durumlara düşür-

meye hakkınız yok!”
AKP’giller’in ve Reisinin ülkemizi
düşürdükleri bu içler acısı durumu da
kayıt altına aldırdık. Başta Recep Tayyip Erdoğan gelmek üzere Türkiye’nin
onurunu yaralayan bu müzikli ziyafete
katkı sunanlar hakkında; Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini,
Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama suçlarını işledikleri için suç duyurusunda
bulunduk.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
2 Temmuz 2022

silinmesin, İnsan Soyunun en büyük
düşmanları ve yerli satılmışlarla nasıl
mücadele edilir görülsün diye...
Suç duyurumuz sonrası Partimiz
MYK Üyesi Adnan Okur Yoldaş’ın
yaptığı açıklama aşağıdadır:
***
Saygıdeğer Halkımız;
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ı, davetsiz olarak gittiği Suudi
Arabistan’da valiye karşılatan, ciğeri
beş para etmez, Arap Dünyasında bile
lakabı “Testereci”ye çıkmış olan Suudi
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
adlı insan sefaletinin, devletlerarası
ilişkilere hakim olan Mütekabiliyet
İlkesi gereği Ankara Valisi tarafından
karşılaması gerekirken, bu Amerikan
kuklasına üst düzey protokol uygulanıyor, müzikli ziyafetler veriliyor.
Amaç ne?
Açık...
ABD Emperyalist Haydudunun
buyruğuna uymak.
Suudi alçaklarından üç beş dolar
dilenebilmek.
İşte bunun için Türk Yargısını yok
saydılar ve Testereci Suudi Prensi Selman’ın emriyle katledilen Cemal Kaşıkcı’nın Davasını, İstanbul Çağlayan
Adliyesinden alıp tüm dosya bilgi ve
belgeleriyle birlikte Suudilere teslim
ettiler. Artık AKP’giller’in ve Reisinin bir klasiği haline gelen, “vermem”,
“göndermem”, “hesabını verecekler”,
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Madrid;
zafer mi teslimiyet mi?..

eçtiğimiz günlerde İspanya’nın
başkenti Madrid’de NATO zirvesi yapıldı.
Tayyip Erdoğan; zirve öncesi yaptığı “sert”(!) açıklamalarla İsveç ve
Finlandiya’nın; “teröre destek veren,
teröristleri barındıran devletler”,
olduğu iddiasıyla NATO’ya girmelerine”şiddetle” karşı çıktı.
Böylece içerideki hülooğğcularının “yerli ve milli” duygularını iyice
köpürttü.
Sanırsın Madrid’e savaş kazanmaya gidiyor.
Toplantılar başlar başlamaz bir de
ne görelim; Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmelerine onay
vermiş!
Sakın yanlış anlaşılmasın, toplantıda herhangi bir tartışma-ikna süreci

Eline “jelibon” verip kandırmak
istediğiniz küçük çocukların bile inanmayacağı bu yalanlara bizimkiler balıklama atladılar.
İçeride ise, tek merkezden manşet
atmakla ünlenen satılmış, yandaş medya anında göreve başladı.
Şu başlıklara bakın:
“Türkiye kazandı” (Hürriyet),
“Erdoğan evine zaferle dönüyor”
(Sabah), “Türkiye’nin zirvesi oldu”
(Milliyet), “Zirvenin kazananı Erdoğan” (Akşam).
Peki Türkiye ne kazandı?
F-16’lardan çok daha üstün teknolojiye sahip olan ve 1,4 milyar doları
peşin ödediğimiz F-35’leri geri mi
aldı?
Hayır…
Biden’le yapılan görüşmede bunun gündeme bile gelmediği çok açık.
Çünkü bizimkiler o gasp edilmiş batak

falan yaşanmıyor.
Biden’den gelen bir telefondan
sonra Tayyip “evet” diyor.
Bunun karşılığında ne mi alıyorlar?
Bir çuval vaat…
Finlandiya ve İsveç’teki teröristlerin iadesi istenecekmiş!..
Terörizmle mücadelede istihbarat
paylaşacaklarmış!..
F-16’ların modernizasyonu için
gayret geliştireceklermiş!..

parayı kurtarabilmek için F-16’ların
modernizasyonunda (nasıl modernize
etmekse) kullanılmasına razılar.
Onlar ne diyor?
Ülkelerine dönünce “gayret geliştireceğiz” diyorlar.
Yani antlaşma yok, vaat var…
Bu mu kazanım?
Anlaşmadan sonra Adalet Bakanı
Bozdağ; “33 teröristin iadesini isteyeceğiz”, diye açıklama yaptı.
İyi de bu anlaşma olmadan da1999

G

Dünya Süt Günü ve
Süt içmeden büyü(yeme)yen çocuklarımız

1

Haziran Dünya Süt Günü’nü süt
üreticilerinin sorunları ve fahiş
oranlarda artan süt ve süt ürünleri fiyatlarıyla karşıladık.
Türkiye’nin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü
(FAO)’nun kararıyla her yıl 1 Haziran
Dünya Süt Günü olarak kutlanıyor.
Litresi 20 TL’ye ulaştığı için süt
içemeyen çocuklarımız ve halkımız
mutsuz, süt üreticisi de mutsuz. Öyleyse ortada kutlanacak bir şey de yok.
Bu yüzden Dünya Süt Günü’nde üreticinin ve tüketicinin sorunlarını ortaya
koyacağız.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
2021 “Çiğ Süt Üretim İstatistikleri” verilerine göre, Türkiye’de geçen
yıl üretilen çiğ süt miktarı yüzde 1,3
azalarak 23 milyon 200 bin ton oldu.
AKP’giller Türkiye’si süt üretiminde gerilediği gibi süt tüketiminde
de birçok ülkenin gerisinde kaldı. Türkiye’de süt tüketimi yılda kişi başına
34 kilogram.
Basına yansıyan haberlere göre,
Uluslararası Süt Genom Konsorsiyumu tarafından yapılan bir araştırma,
süt tüketimi ile kişi başına düşen milli gelir arasında güçlü ilişki olduğunu
gösteriyor. Refah düzeyi yüksek ülkeler, diğer ülkelere göre çok daha fazla
süt tüketiyor. Dünyada en fazla süt tüketimi Avrupa’da. Dünyada en çok süt
tüketilen 10 ülke ve kişi başı yıllık süt
tüketim miktarları şöyle:
1. Finlandiya - 430,46 kg/kişi
2. Karadağ - 349,21 kg/kişi
3. Hollanda - 341, 47 kg/kişi
4. İsveç - 341,23 kg/kişi
5. İsviçre - 318, 69 kg/kişi

6. Arnavutluk - 303,72 kg/kişi
7. Litvanya - 295, 46 kg/ kişi
8. İrlanda - 291,86 kg/ kişi
9. Kazakistan - 288,12 kg/ kişi
10. Estonya - 284,65 kg/kişi
Düşünebiliyor musunuz, bizim
ülkemizde insanlarımız yılda 34 kg,
günde sadece 93 g yani yarım bardağı bulmayan miktarda süt tüketirken,
refah düzeyi daha iyi durumda olan
ülkelerde bu oran yılda 284 ile 430 kg
arası, yani bizimkinin neredeyse 10
katı.
Kişi başı 34 kilogram süt tüketebildiğimiz AKP’giller Türkiye’sinde,
2021 yılında 1 litre kutu sütün fiyatı 7
lira 45 kuruş iken, bu sene aynı sütün
fiyatı 19 lira 50 kuruş. Yani bir yılda
içtiğimiz süte yüzde 162 oranında
zam gelmiş. Sadece süt değil tabiî,
sütün zamlanması süt ürünlerine de
yansıyor. Peynir kg fiyatı 130 liralara,
tereyağı 140 liralara çıkmış durumda.
Yoğurdun kilogram fiyatı 20 lirayı aştı.
Namuslu Bilim İnsanı Osman Nuri
Koçtürk, “Gıda Emperyalizmi” adlı
kitabında, elimizdeki kayıtlara göre

tarihli “Terörizmin Finansmanının
Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme”nin ve “Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi”nin terör ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin kararlarının uygulanması çerçevesinde iade isteyebilirdin.
Elini tutan mı vardı?
Bunların neresi kazanım yahu?
Esasen yukarıda verilen gazete
başlıklarının tamamı Batı Basınından
alıntı.
Tabiî, Batı Tayyip’le mavra geçiyor.
Onlar bilmiyorlar mı teslimiyeti?
Bal gibi biliyorlar ama bozguna zafer havası çalarak bizimkilerin gönlünü hoş tutuyorlar.
Çünkü verilmiş ve bağlayıcılığı
olan hiçbir söz yok…
Bütün bunlar içeride yandaşların
gözünü boyamak için yapılıyor.
Batı basınının bu manşetlerinden
hareketle ülkesinde eleştirilere maruz
kalan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde; daha NATO zirvesi bitmeden İsveç
gazetesi Aftonbladet’e yaptığı açıklamada; “Erdoğan’a boyun eğmedik”,
demekten çekinmedi.
Devamında da; “Terör faaliyeti
olduğu yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız”, diye
konuştu. Linde; “Kürtler açısından
insan haklarının ya da demokratik
haklarının risk altında olduğunu
düşünmelerini gerektirecek bir sebep yok”, dedi.
“33 teröristin iadesini isteyeceğiz”
diyordun değil mi Bekir efendi!
Bu sözleri İsveç Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarıyla birlikte değerlendirdiğimizde bizimkilerin kendi
kendilerine gelin güveyi oldukları çok
açık değil mi?
Peki bu tezgâhlar yeni mi kuruluyor?
Tabiî ki hayır.
Gelin yakın geçmişteki bazı teslimiyetlerini şöyle bir hatırlayalım.

Tayyip Erdoğan’ın; “ben görevde kaldığım sürece bu papazı kimse alamaz”, diye kuru efelenmelerine
rağmen Trump’ın Mazlum Kobani’nin
gizli mektubunu da iliştirerek gönderdiği ve “kabadayılık yapma, aptal
olma”, diyerek 9 Ekim 2019 günü
kendisine yazdığı mektubu üzerine;
ajan-papaz Brunson’ı kuş olup uçurmadılar mı ülkelerine?
Yine aynı şekilde Merkel’in bir telefonu ile diğer bir ajan Deniz Yücel’i
cezaevinden almadılar mı?
Obama’nın elinde beyzbol sopası ile yaptığı bir telefon görüşmesiyle
Irak’lı Peşmergelerin Ayn el-Arab’a
(Kobani’ye) geçip PYD/YPG güçlerine yardım etmelerine izin vermediler
mi?
Biden, Tayyip için “diktatör” demedi mi?
Öte yandan, sadece İsveç ve Finlandiya mı teröristleri barındırıyor?
Yahu NATO ülkelerinin neredeyse
tamamının aynı destekleri verdiğini
görmüyor musunuz?
NATO demek ABD demektir.
Yani NATO’nun patronu ABD’dir.
Bakın ABD bunlara neler yaptı?
Madrid’de geyik çevirdikleri Biden; 22 Nisan 2021’de Erdoğan’ı telefonla arayarak; “yarın 1915 olaylarını
soykırım olarak tanıyacağım”, dedi
ve bu tanımayı yapmadı mı?
Kaldı ki, ABD’den önce Fransa
başta olmak üzere birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi benzer kararları almıştı.
İkide bir iadesini istedikleri Pensilvanyalı İblis’in iadesini sağlayabiliyorlar mı?

Lideri Salih Müslim’i birçok
kez devlet töreni ile karşıladığınız
PKK’nin Suriye kolu olan PYD/YPG
şimdi kimin yanında?
ABD’nin binlerce TIR’la yığdığı
silah ve cephane ile ABD’nin Ortadoğu’daki kara gücü değiller mi?
Şu anda Fırat’ın doğusu kimin işgali altında ve burada “Müslüman bir
İsrail” kurma planlarını yaşama geçirmek isteyen kim?
Bu projenin yaşama geçirilmesinde sadece ABD değil, hepsi de NATO
üyesi olan İngiltere, Fransa, Almanya,
İtalya, Hollanda, İspanya vb. Batılı ülkeler rol almıyorlar mı?
Öyle ki, bu ülkeler arasında en militan olan Fransa, PYD/YPG lider ve
komutanlarını birçok kez Elysee Sarayı’nda ağırlamadı mı?
Geçmişte devleti paylaştığınız ve
Avrupa ülkelerinde faaliyet göstermelerine referans olduğunuz FETÖ’cülerle aranızda 15 Temmuz ganimet
paylaşımına girdiğinizde Türkiye’den
kaçan bu teröristlerin birçoğu Avrupa’ya sığınmadılar mı? Hatta bunların
büyük çoğunluğunun AB’nin lideri
Almanya’da yuvalandıklarını bilmiyor
musunuz?
Bal gibi biliyorsunuz.
Kendilerine hizmette kusur yapmadığınızı gördükleri sürece sizinle çalışmaya devam ediyorlar.
Ama en küçük bir koftiden kabadayılığınızı bile yediriyorlar anında…
Hepsi sizin ciğerinizi biliyor.
Sonra da kalkmış bozguna zafer
havası çaldırıyorsunuz?
Yazık ki, ne yazık…q

1938 yılında Türkiye’de insan başına bir yılda 22 kilo et ve 151 kilo süt
düşerken, bu miktarlar 1962 yılında et
için 12 kiloya, süt için 103 kiloya kadar düşmüş bulunuyor, diyor.
2022 yılında ne kadara düşmüştü?
34 kilograma.
60 yılda halkımızın süt tüketimi yüzde 67 oranında düşürülmüş.
1950’lerden beri iktidara gelen Amerikancı partiler ülkemizin yeraltı ve
yerüstü kaynaklarını ABD-AB Emperyalistlerine kerte kerte peşkeş çektiler.
Ancak Cumhuriyet tarihimizin hiçbir
döneminde bu ihanet ve peşkeşler
AKP’giller dönemindeki kadar hızlı
ve aşırı olmadı. AKP’giller, efendileri
ABD-AB Emperyalistlerine, kendilerini iktidarda tutup küplerini doldurma
ve makamlarını koruma karşılığında
ülkemizi tam teslim ettiler.
Cumhuriyet tarihinin en halk düşmanı, doğa düşmanı, vatan düşmanı
iktidarı bunlar. Mustafa Kemal ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın yadigârı olan
ne varsa ona düşmanlar. Ülkemizi getirdikleri hâl içler acısı.
Neden yeterli süt tüketemiyoruz?
1 Nisan 2022’den itibaren geçerli
olmak üzere Ulusal Süt Konseyi tarafından çiğ süt fiyatı 5 lira 70 kuruş
olarak belirlendi. Daha sonra çiğ süt
fiyatına yüzde 30 zam yapılarak, 15
Mayıs 2022’den
itibaren geçerli olacak fiyat 7
lira 50 kuruş
olarak açıklandı.
Basına yansıyan
haberlere göre,
üreticinin beklentisi 8 liranın
üstündeydi. Şu
anda daha da
fazla olur üreticinin beklentisi.
Çünkü
üretici
artan maliyetler

altında eziliyor ve üretim yapamaz geliyor. Bu durumda da üretimden çekilerek büyük şehirlere göç ediyor, işsizlik kervanına katılıyor.
Daha önceki yazılarımızda da konu
etmiştik. Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, süt/yem paritesinin uluslararası
normlara göre 1.5 olması gerektiğini
belirtiyor. Ancak gelen tarımsal girdilere yapılan zamlarla süt/yem paritesi
1’in bile altına gerilemiş durumda.
Neredeyse hepsi ithal olan gübre, ilaç,
elektrik, su, mazot, tohum vb. her türlü
girdiye her gün zam üstüne zam geliyor.
AKP’giller süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışına karşı hemen ithalatın
önünü açıyor. Süt ürünlerinde ithalat
vergileri sıfırlanıyor. İthalat ağır girdi maliyetleri altında ezilen süt üreticisini üretim yapamaz hale getiriyor.
Üretim azalıyor, talep karşılanamıyor
ve AKP’giller yeniden ithalata başvuruyor. Bilinçli bir şekilde yaratılan bu
kısır döngü “başka çaremiz yok” edebiyatıyla devam edip gidiyor.
Çocuklarımızın ihtiyacı kadar süt
ve süt ürünü tüketebilmesi, sağlıklı
beslenip bilişsel ve fiziksel gelişmelerini tamamlayabilmesi için;
Dünya Süt Günü’nün süt üretimin-

deki büyük başarılarımızın, yeterli süt
tüketiminin kutlanacağı bir gün olması
için;
Çiftçimizin-Köylümüzün ağır maliyetler altında ezilmemesi, üretimin
desteklenmesi için,
Köylünün tekniğin en son olanaklarıyla üretim yapabilmesi için, bu
AKP’giller iktidarından kurtulmaktan
başka çare yoktur. Demokratik Halk
İktidarını kurmaktan başka çare yoktur.
İşte Sosyalist Küba’da büyükbaş
hayvan sıkıntısı varken dahi devlet her
çocuğa sekiz yaşına dek günde bir litre
süt vermektedir.
Bizde ise, Derin Yoksulluk Ağı’nın
29 Haziran’da açıklanan araştırmasına
göre, yoksulluk koşullarında büyüyen
çocuklar, yetersiz beslenme nedeniyle fiziksel, sosyo-duygusal ve bilişsel
gelişim alanlarında potansiyellerini
gerçekleştiremiyor. Çocuklar evde
kahvaltı yapamıyor, okulda beslenmelerini gerçekleştiremiyorlar.
Bunları görüp duyarsız kalmak,
gözümüzü kapatmak ne mümkün... Bu
yüzden gözümüzü daha çok açalım,
çocuklarımıza ve emekçi halkımıza bu
zulmü yapanlara karşı mücadele edelim, başka çaremiz yok.q
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0 yılını dolduran AKP’giller iktidarında, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı da eğitimde Ortaçağcı-gerici
gidişin hızla devam ettiği ve bu gidişin vahim sonuçlarının yaşandığı; hem
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin
hem de velilerimizin kendi paylarına
düşen sorunlarla, acılarla boğuştuğu
bir yıl oldu.
Bir durum değerlendirmesi yapabilmek için, bazı rakamları bir kez
daha anımsamakta yarar var. Aşağıda,
TEDMEM 2021 Değerlendirme Raporu’nda aktarılan bazı verilere yer
verilmiştir:
2020-2021 eğitim-öğretim yılında
5 yaş grubu çocukların okul öncesinde
ve ilkokulda okullaşma oranı %58,53
olmuştur. TÜİK 2021 verilerine göre,
Türkiye’de 5 yaşındaki çocuk sayısı
1.333.047’dir. 2020-2021 eğitim öğretim yılında 5 yaş grubundaki 552.815
çocuk eğitim öğretim sistemi dışında
kalmıştır.
Zorunlu eğitim çağındaki yaklaşık
676 bin çocuk eğitim sisteminin dışında kalmıştır. Eğitim sistemi dışında
kalanların büyük çoğunluğu 14-17 yaş
aralığındaki çocuklardan oluşmaktadır. 4+4+4 kesintili eğitim ucubesinin
sonucu olarak, okul terkleri en çok
lise kademesinde olmuştur. Bu yaş
aralığındaki her 10 çocuktan biri; toplamda 457 binden fazla çocuk zorunlu
eğitimde olması gerektiği halde okul
sistemine kayıtlı değildir.

LGS Sonuçlarına İlişkin
Sayısal Veriler

LGS kapsamındaki merkezi sınav
sonuçları, öğrencilerin önemli bir kısmının sekiz yıllık zorunlu temel eğitim
sonrasında özellikle Matematik, Fen
Bilimleri ve Türkçe alanlarında oldukça düşük bir performans sergilediğini
göstermektedir. 2021 yılında yirmi soruluk matematik testinde öğrencilerin
doğru cevap ortalaması 4,20’dir. Bu
değer, son üç senenin en düşük değeridir (2019: 5,09-2020:4,89). Merkezi
sınava katılan her iki öğrenciden biri
matematik alt testinde 3 ve altında soruya doğru cevap verebilmiştir. Yirmi
soruluk fen bilgisi testinde doğru cevap ortalaması 8,04’tür. Öğrencilerin
neredeyse yarısının (%47,9) doğru
cevap sayısı 0 ile 6 arasında değişmektedir. Yirmi soruluk Türkçe testinde
ise öğrencilerin doğru yanıt ortalaması
9,41’dir. Öğrencilerin %61,09’u 10 ve
altında soruya doğru yanıt verebilmiştir.

Temel Becerilere Yönelik
Uluslararası Araştırma
Sonuçları

PISA ve TIMSS gibi uluslararası
araştırmaların sonuçları da öğrencilerimizin önemli bir temel becerileri kazanamadığını göstermektedir. Örneğin
TIMSS 2019 bulguları, Türkiye’de 8.
sınıf öğrencilerinin %20’sinin matematikte temel yeterlik düzeyine dahi
erişemediğini göstermektedir. PISA
2018 bulguları da benzer şekilde 15
yaş grubu öğrencilerinin yaklaşık
%37’sinin matematikte, %26,3’ünün
okumada, %25,1’inin ise fende temel
yeterlik düzeyinin altında olduğunu
ortaya koymaktadır.

YKS Sonuçlarına İlişkin
Sayısal Veriler

2021-YKS’de tüm adaylar içinde
TYT’den 150 ve üzerinde puan alan
aday oranı önceki yıla göre yaklaşık
10 yüzde puan azalarak %68 olmuştur. YKS’ye katılan her 10 adaydan
üçü Temel Yeterlik Testinde (TYT)
150 puan barajının altında kalmıştır.
2021 yılında yaklaşık 2,5 milyon aday
YKS’ye katılmış; sınava katılan 2,5
milyon adaydan yalnızca 1 milyonu
bir yüksek öğretim programına yerleşebilmiştir.
TYT ve AYT’deki alt test ortala-

Gün gelecek, devran dönecek;
okullarımızı, sokaklarımızı, evlerimizi
çocuklarımızın çalıp söylediği
umut şarkıları çınlatacak

maları incelendiğinde, önceki yıllarda
olduğu gibi TYT’de öğrencilerin görece daha az başarılı olduğu alt testler temel matematik ve fen bilimleri olmuştur. Buna göre 40 soruluk matematik
testinin doğru cevap ortalaması 5,11;
20 soruluk fen bilimleri testinin ortalaması ise 3,21’dir.
Son üç yılda AYT barajını geçen
öğrenci oranları incelendiğinde, 2021
yılında TYT ile AYT sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde barajı geçen öğrenci oranlarının en düşük değerde olduğu
görülmektedir.

Öğretmen İstihdamı

2021 yılında yaklaşık 1,2 milyon
öğretmen görev yapmaktadır. 20212022 eğitim öğretim yılında görev yapan kadrolu öğretmen sayısı 774.536,
sözleşmeli öğretmen sayısı ise
114.001’dir. Ataması yapılmayan öğretmen sayısı bir milyonu bulmuştur.
2021 yılında MEB, 21.407 öğretmen ataması yapmış ve bu sayı son 16
yılın en düşük sayıdaki öğretmen ataması olmuştur.

Eğitim Harcama ve
Yatırımları

Toplam eğitim bütçesinin dağılımına bakıldığında, 2021 yılında yaklaşık 147 milyar TL’nin Millî Eğitim
Bakanlığına, 45 milyar TL’nin YÖK
ve üniversitelere, 19 milyar TL’nin
Kredi ve Yurtlar Kurumuna, 643,5
milyon TL’nin ÖSYM’ye ayrıldığı görülmektedir. MEB bütçesinin yaklaşık
%81’ini personel giderleri oluşturmaktadır. Bütçenin zorunlu harcamalarını
oluşturan personel ve SGK prim giderleri haricinde, eğitim öğretim için kullanılabilecek kaynak, MEB bütçesinin
yalnızca %19’unu oluşturmaktadır.
(https://tedmem.org/yayin/2021-egitim-degerlendirme-raporu)
OECD’nin “Bir Bakışta Eğitim
2021 Raporu”na göre Türkiye’de öğrenci başına yapılan harcama, OECD
ortalamasının yarısından daha azdır.
OECD ortalamasında ilkokuldan yükseköğretime kadar olan kademelerde
öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 11.680 dolar iken Türkiye’de yapılan harcama 5.723 dolardır. Raporda
yer alan verilere göre Türkiye, OECD
ülkeleri arasında öğrenci başına en az
harcama yapan ülkeler arasındadır.
(Education at a Glance 2021. https://
doi.org/10.1787/b35a14e5-en).
Eğitimdeki hal-i pürmelalimize ilişkin önemli bir veri de OECD
Sosyal ve Duygusal Beceriler Araştırması’ndan
gelmiştir.
(https://
www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_09/07170836_No19_-_
OECD_Sosyal_ve_Duygusal_Beceriler_Arastirmasi.pdf)
MEB’in yayınladığı “Türkiye Ön
Raporu”’nda, “Öğrencilerin kendi duygularının farkına varması ve
başkalarının duygularını anlaması,
sorumlu olması, kendi ilgi ve kararları dışında diğer insanları ve canlıları da ilgilendiren konulara ilgi
duyması ve bu konularda adım atması, risk ve fırsatları değerlendirebilmesini gerektirmektedir. Öğrencilerin duyarlı olması ise kendileri
dışında bir dünya olduğunun ve bu
dünyadaki bireylerin endişelerine
ortak olabilmesi, bir toplumun ya
da grubun parçası olabilmesi, ortak
değerlere sahip insanlarla işbirliği yapabilmesi gibi birçok beceriyi
gerektirmektedir (Elias vd., 1997).
Görüldüğü üzere, bu ana becerileri
kazandırmak için öğrencilerin sahip
olması gereken beceriler çoğunlukla
sosyal ve duygusal özelliklerdir.” denilmektedir.
OECD tarafından 2019 yılında başlatılan araştırma, sosyal ve duygusal
becerileri odağına alan ilk uluslararası
çalışmadır. Araştırmada 10 ve 15 yaş
düzeylerindeki öğrencilerin sosyal ve
duygusal becerilerinin ölçülmesi ve bu

becerilerin farklı yaş grupları arasındaki değişiminin belirlenmesi hedeflenmektedir. Türkiye, araştırmanın ilk
döngüsüne katılan dokuz ülkeden biridir. Dokuz ülkeden 10 şehrin katıldığı
araştırmada, Türkiye örneklemi İstanbul ile temsil edilmiştir. Araştırmada,
öğrencilerin başkalarıyla etkileşimde
olma, açık fikirlilik, işbirliği, duygu
düzenleme ve görev performansı becerilerine odaklanılmıştır.
Çalışmanın Türkiye açısından
önemli bir bulgusu, Türkiye’de hem
10 yaş hem de 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin hayatlarından memnun olma
derecelerinin bir ölçüsü olan yaşam doyumunun uluslararası ortalamanın altında olmasıdır. 10 yaş grubunda uluslararası ortalama 8,23 iken Türkiye’de
8,10’dur. 15 yaş gurubunda ise uluslararası ortalama 7,18 iken Türkiye’de
6,30’dur. Türkiye, araştırmaya katılan
dokuz ülke arasında, 15 yaş grubu öğrencilerinin ortalama yaşam doyumlarının en düşük olduğu ülkedir. Araştırma sonuçları, 15 yaş grubu öğrencilerinin yaklaşık yarısının (%46,35) düşük
veya orta yaşam doyumuna sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu sonuç şaşırtıcı mı?

AKP’giller’in Ortaçağcı gerici eğitim uygulamalarıyla laik ve bilimsel
eğitim sistemi çökertildikçe, çocuklarımız-gençlerimiz sorgulayamaz, düşünemez, akıl yürütemez hale geldiler.
Öte yandan, bu din bezirgânlarının
hayâsızca sürdürdükleri vurguncu-talancı halk düşmanı ekonomi politikaları sonucu ana-babaları işsizliğe,
pahalılığa, yoksulluğa mahkûm edilen
halk çocuklarımız okullarına aç-açık
gittiler. Beslenme-barınma gibi temel
gereksinimleri karşılanamayan; defter, ders kitabı, çanta, kalem vb asgari
okul malzemeleri alınamayan, sağlıksız, kirli, hiçbir estetiği olmayan ve
bilimsel anlamda kesinlikle elverişli
olmayan fiziki ortamlarda, okullarda
eğitim gören çocuklarımızın kendileri-

ni okula ait hissetmesi, öğrenebilmesi,
akademik başarı sağlayabilmesi, mutlu
olabilmesi mümkün olabilir miydi?
Elbette hayır!

“Hayır” Yanıtını
Perçinleyen Önemli Bir
Etmen

2021 yılında atanan 21.407 öğretmen içinde, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği, 1805 atama ile en
yüksek ilk 4 içinde yer almıştır. Buna
karşın, atanan müzik öğretmeni sayısı 458 olmuştur. İlkokul ve Ortaokul
(4+4) programları haftalık ders çizelgesinde, zorunlu ders olarak yer alan
müzik dersi haftada 1 saat olarak yer
almaktadır. Yani ilk 8 yıl boyunca haftada 1 saattir müzik dersi. Zorunlu ders
olarak yer alan Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi dersi ise, ilkokul 4. Sınıftan
başlayarak ikinci 4 yıl da dahil olmak
üzere, 5 yıl boyunca haftada 2 saat olarak yer almaktadır. Yani, programda
zorunlu din dersine ek olarak, seçmeli
dersler kategorisinde konulan ama öğrencilere empoze edilen din dersleriyle birlikte tüm eğitim ortamlarının her
düzeyde cemaat-tarikat örgütlerine tes-

lim edildiği gerçekliği de dikkate alınırsa, bu yaptığımız karşılaştırma daha
anlamlı olacaktır.
Yaklaşık bir hesap yapacak olursak, MEB, bir ders yılını ortalama 182
işgünü olarak belirlemiştir. Bu durumda, bir ders yılı ortalama 36 hafta
olmaktadır. 8 yıllık eğitim süreci 288
haftaya karşılık gelmektedir. Bu durumda ilk ve ortaokulda öğrencilerimizin zorunlu müzik dersi 288 saat; buna
karşın zorunlu Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi dersi, aynı hesapla, ilk ve ortaokul sürecinde 360 saattir. Kısacası
öğrencilerimiz, hem bilişsel hem de
duyuşsal yeterliklerinin gelişimini etkileyecek çok önemli bir değişkenden
mahrum bırakılmaktadır AKP’giller
iktidarı tarafından.
Alan yazınında, müzik eğitiminin,
bir müzik aleti çalmanın, öğrencilerin
kısa süreli bellek ve bilişsel gelişimlerini olumlu yönde etkilediği vurgulanmaktadır. Araştırma sonuçları,
müzik notalarının kodunu çözmeyle
ilgili alanlarda, beyindeki gri madde
yoğunluğunda da fark olduğunu ortaya
koymakta, müzik aleti çalanların zaman içinde hem görsel-uzaysal hem de
sözel kısa süreli bellekte daha fazla gelişme gösterdiğine ve müzik pratiği ile
bilişsel performans arasındaki ilişkiye
dikkat çekmektedir.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2948283/, https://
www.frontiersin.org/articles/10.3389/
fnhum.2013.00926/full)
Yukarıda değindiğimiz etkileri dışında, araştırmalar, müzik eğitiminin
bireylerin sosyal duygusal alandaki
becerilerinin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ortaya koymaktadır.

Çalışmalarda, duygu tanıma, empati,
toplum yanlısı davranış ve özgüven
gibi sosyal-duygusal yeterliliklerle
müziğin bağlantısını ortaya koyan kanıtlar yer almaktadır.
(https://journals.sagepub.com/
doi/pdf/10.1177/2059204318815421,
https://journals.sagepub.com/doi/
pdf/10.1177/21582440211068501)

Ya Sosyalizmde
Müzik Eğitimi?

Küba’da müzik eğitimini anlatan
bağlantısını verdiğimiz kısacık tanıtım videosunda, okullarda müzik eğitiminin 12 yıl boyunca haftada 8 saat
verildiği ve bu süre zarfında öğrencilerin yaklaşık 3600 saat müzik eğitimi
aldıkları dile getiriliyor. Müzik eğitiminin öğrencilerin beyin gelişimine ve
duygusal gelişimine olumlu etkilerine
değiniliyor.
(https://www.youtube.
com/watch?v=960nLgllGKk)
Yukarıdaki verileri Türkiye ile kabaca karşılaştırılabilir duruma getirmek istersek; Küba’da 8 yılda verilen
müzik eğitimi, 2400 saat eder. Yani
bizim sekiz katımız! İşte sosyalizmin
nimeti!

İngiltere ve Galler’deki en büyük
öğretmen sendikası olan Ulusal Öğretmenler Sendikası NUT’ın resmi delegasyonu tarafından 22 Ekim-29 Ekim
2016 tarihleri arasında Küba’ya yapılan ziyarete ilişkin gözlemlerini yansıtan eğitim raporu, İngiltere’de bulunan
Küba Dayanışma Kampanyası tarafından 2018 yılında yayımlanan belgede
sunulmuştur. (https://cuba-solidarity.
org.uk/resources/upr%20csc%20submission%202017.pdf)
Küba’da eğitimle ilgili önemli gözlemlerin yer aldığı raporda, sanat ve
müzik eğitimi ile ilgili olarak şunlar
yer almaktadır:
“Küba okullarında sanatın varlığı, ziyaretimiz boyunca dikkat çekiciydi. Ziyaret ettiğimiz hemen hemen her okulda öğrenciler bizim için
gösteri yaptı, şarkı söyledi veya dans
etti. Çizim, resim, heykel, müzik ve
dansa ayrılan zamanla sanat, sadece
programa tam olarak entegre edilmekle kalmamakta, aynı zamanda
çocuklar sınıflarında ve oyun alanlarında sanat eserleri ve müzikle çevrilmekteydi. Ziyaret ettiğimiz bazı
okulların dış duvarları devasa duvar
resimleriyle süslenmişti.
“Bunların çoğu, eğitim sistemine
toplumsal katkı olarak ünlü Kübalı sanatçılar tarafından yapılmıştı.
Ayrıca biri müzik okulu, diğeri sanat okulu olmak üzere iki uzmanlık
okulunu ziyaret ettik. Bu okullardan
öğretmenler, müzik veya sanata ilgileri ve/veya yetenekleri varsa öğrencileri başvurmaya teşvik etmek
için ilkokulları ziyaret etmekteydi.
Öğrencilerin ikiye bölünmüş uzun
bir okul günü vardı. Yarım gün boyunca yaşıtlarıyla aynı hızda normal programı işliyorlardı. Diğer
yarısı için, küçük gruplar halinde
veya bire bir eğitim veren uzmanlar
eşliğinde müzik veya sanat dersleri
vardı. Öğrenciler daha sonra üniversiteye veya teknik eğitime devam
etme veya Sanat alanında kariyer
yapma seçeneğine sahip olmaktaydı.
Uzmanlık okullarının sağlanmasının
yanı sıra, normal okullardaki sanat
ve müzik standardı inanılmaz derecede yüksekti ve eğitim programında bu konuları çalışmak için verilen
süre oldukça fazlaydı.”
Küba neden müzik eğitimine bu
kadar önem veriyor?
Çünkü insana, insanın her yönden
gelişimine değer veriyor. Çocuklarının
her yönden sağlıklı ve mutlu olması
önemli sosyalist Küba için.
Sosyalist Küba’da çocuklar, insanlar mutlu, özgüvenli. Sokaklarda dans
ediyor, şarkı söylüyor, dünyanın Başhaydudu ABD Emperyalist Çakalının
tüm saldırılarına göğüs geriyor, “Feleğe Meydan Okuyor”lar. Küba halkı
eğitim ve bilim alanında sosyalizmin
tüm nimetlerinden yararlanıyor, gelişiyor, insanlığa katkı sunuyor.
Ülkemiz çocukları, halkımız ise
Faşist Din Devletine giden yolda inim
inim inliyor; Ortaçağcı gericiliğin kıskacında mutsuz, özgüvensiz, geleceksiz.
Ama gün gelecek, devran dönecek,
AKP’giller çocuklarımıza yaptıkları
zulümlerin de hesabını verecekler. İşte
o gün geldiğinde okullarımızı, sokaklarımızı, evlerimizi çocuklarımızın
çalıp söylediği umut şarkıları çınlata-
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ürk Tabipleri Birliği (TTB), doktorların meslek örgütü. Ülkemiz tarihinde doktorlar, ülkemizin önemli aydın kesimlerinden birini oluşturmuştur.
TTB kuruluş amaçları itibarıyla doğrudan halkın sağlığı ile İlgilidir. Doktorların mesleki uygulamalarını esas
olarak TTB ve Tabip odaları düzenler.
12 Eylül 1980 Faşist Darbesinden sonra kamuda çalışan hekimlere üyelik
zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu durum,
TTB’nin yetki ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamıştır. TTB kendisine
üye olmayan doktorlardan sorumludur.
Onların uygulamalarını kamu adına denetlemekle yetkilidir.
12 Eylül Faşist darbesi öncesinde,
TTB öne çıkan demokratik kitle ve
meslek örgütlerinden biriydi. 12 Eylül
yönetimi iki yıl TTB’nin faaliyetlerini
sınırladı. Daha sonra kamuda çalışanlara üye zorunluluğunu kaldırdı. Burada
hedef, TTB örgütlülüğünü zayıflatmak
dağıtmaktı. O yıllarda TTB Başkanı
olan Nusret Fişek idam cezalarının kaldırılması için büyük bir mücadele vermiştir. 1980 sonrası demokrasi ve hak
arama mücadelesinde TTB hep en önlerde olmuştur. TTB, 1991 ve 2001’de
AB-D Emperyalistlerinin Irak’a saldı-
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rısına karşı çıkan kitle örgütlerinin en
önde olanlarından biridir.
Ülkemizin sol cephesinde olan ciddi
savrulma, bu yıllardan sonra TTB’yi de
etkilemiştir. 2010 yılında yargı bağımsızlığını kaldıran anayasa halk oylamasında, “Yetmez Ama Evet”çilerin baskısı nedeniyle, TTB “Hayır” cephesinde
yer alamamıştır. Sonraki süreçte “Sahte Barış” sürecine destek verilmiştir.
CIA tezgâhı olan Ergenekon ve Balyoz
Operasyonlarında AKP iktidarı yanında saf tutulmuştur. Vesayet rejimi diye
diye, elde olan demokratik kazanımların adım adım ortadan kaldırılmasına
ses çıkartılmamıştır. Suriye Savaşının
başından beri AB-D Emperyalistlerinin
Suriye Halklarına saldırısına karşı bir
duruş gösterilmemiştir. Genel bir savaş
karşıtı söylem, barış istiyoruz söylemleri geliştirilmiştir. Kezlerce eleştirmemize rağmen, “Savaş kimin savaşı?”,
“Barış kimlerin barışı?” sorularının cevabını alamamışızdır. Anladığımız; Ortadoğu’da istenen barış Amerikan Barışı
(Pax-Americana)’dır.
Son 20 yılda, TTB yönetimi kendini
hep solda tanımlamasına rağmen AB-D
Emperyalizmine eylem ve söylem olarak tek laf edemez durma gelmiştir.
TTB kongrelerinde, yönetime karşı mu-

Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut) Efe,
kendisini yargılamaya çalışan AKP’giller’i
bir kez daha kendi mahkemelerinde yargılayarak
Tarih ve İnsanlık nezdinde mahkûm etti!

Devam eden “Derdest Davalar”da ise
Genel Başkan’ımız hakkında 24 yıl hapis cezası isteniyor.
Sanıyorlar ki bu davalarla Nurullah
(Ankut) Efe’yi yıldırabilirler.
Sanıyorlar ki Gerçek İnsan, Gerçek
Devrimci Genel Başkan’ımızı sindirebilirler.
Sanıyorlar ki Partimizin mücadelesini engelleyebilirler.
Fena halde yanılıyorlar!
AKP’giller’in talimatıyla Genel
Başkan’ımızı yargılamaya cüret eden
mahkemeler, her seferinde Kaçak Saraylı Reis ve avanesinin işlediği binbir
türlü suçun maddi kanıtlarıyla Genel
Başkan’ımız tarafından ortaya konduğu birer platforma dönüşüyor. Her seferinde AKP’giller’in yaklaşan sonları
Genel Başkan’ımız tarafından bir kez
daha hatırlatılıyor. Her seferinde bu
tepeden tırnağa suça batmış kriminal
örgütün tüm mensuplarının bağımsız
yargı önüne mutlaka çıkarılıp hesaba
çekileceğinin altı bir kez daha çiziliyor.
Genel Başkan’ımızın 11 Aralık
2020 tarihinde kaleme aldığı “Vatan
Satıcı, Yezid Dincisi ve Amerikan Piyonu” başlıklı yazıdan dolayı yine
“Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması
bugün Anadolu Adliyesi 12’nci Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Daha duruşma başlamadan bir
kanunsuzluğa imza atılarak duruşma
salonuna metrelerce mesafe kala koridora bariyerler çekildi. Amaç, tam bir
ay önce, 10 Mayıs 2022’de Çağlayan
Adliyesindeki aynı içerikli bir başka
duruşmada yapmaya çalıştıkları gibi
duruşma salonuna seyirci almamaktı.
Ancak başta Genel Başkan’ımız olmak
üzere Partili avukatlarımız ve Yoldaşlarımız bu hukuksuzluğa izin vermedi.
Duruşma, izleyicilerin de katılımıyla
saat 10.00’da başladı.
Genel Başkan’ımız AKP’giller’i
yargılamaya “Masayı Devirecek” konuyla başladı. Tayyip Erdoğan’ın bir
yüksekokul diploması olmadığını, bu
yüzden de “Cumhurbaşkanı” sıfatına
haiz olmayan bir kişinin “Cumhurbaşkanına hakaret”e maruz kalmasının
mümkün olmadığını dile getirdi. Tayyip’in bu yönüyle 20 yıldır “Evrakta
Sahtecilik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçu işleyerek Cumhurbaşkanlığı
makamını gasp ettiğini dile getiren Genel Başkan’ımız, Kaçak Saraylı Reis’in
bu suçundan dolayı da yargılanıp hak

lar. Avukatlarımız ayrıca daha önceki
benzer yargılamalardan çok sayıda
emsal karar göstererek “isnadın ispatı”
çerçevesinde çeşitli taleplerde bulundular.
Yargının, AKP’giller’in hukuk bürolarına dönüştürüldüğü gerçeği, bugünkü duruşmada verilen kararda da
bir kez kendini gösterdi. Mahkeme,
Tayyip Erdoğan’ın avukatının talebi
üzerine, yaptığı savunmadan dolayı
Genel
Başkan’ımız hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla bir kez
daha suç duyurusunda bulunulmasına
karar verdi. Genel Başkan’ımızın ve
Parti avukatlarımızın tüm talepleri reddedildi ve dava 18 Kasım 2022 tarihine
ertelendi.
Duruşma çıkışı İstanbul Anadolu
Adalet Sarayı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın açıklamasında ilk sözü HKP MYK Üyesi ve
İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina Karaman Yoldaş aldı. Yoldaşımız
konuşmasında şunları dile getirdi:
***
Değerli Halkımız, Değerli Basın
Emekçileri,
AKP’giller ve Reisi operasyon silahı haline getirdikleri, hukuk bürolarına dönüştürdükleri yargı eliyle her
geçen gün Türkiye’nin en devrimci,
en yurtsever, en doğasever, en vatansever Partisi olan Halkın Kurtuluş Partisi’ne ve onun Gerçek İnsan, Gerçek
Devrimci olan Genel Başkanı Nurullah (Ankut) Efe’ye saldırmaya devam
ediyor. Neredeyse onun söylediği her
söze, yazdığı her yazıya, mahkemede
yaptığı her savunmaya dava açar duruma geldiler.
Bugün Anadolu 12’nci Asliye
Ceza Mahkemesi yeniden tarihi bir
yargılamaya şahit oldu. Ve Genel Başkan’ımız burada kendisine isnat edilen
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasına karşı AKP’giller’i ve onların Reisini kendi mahkemelerinde tek tek,
deliller göstererek, belgeler göstererek
mahkûm etti.
Ancak bu yargılamada da daha
girerken engellemelerle karşılaştık.
Bariyerler kuruldu, duruşmaya Parti
Üyeleri alınmak istenmedi, izleyiciler
alınmak istenmedi ve bizler tartışarak
duruşmaya girdik.
Öylesine zorlama bir iddianame
hazırlanmıştı ki, suç isnadı bile belli değildi. Genel Başkan’ımızın daha
önce karakolda verdiği ifadeye bile
dava açtılar ve Genel Başkan’ımız
yargılama sırasında tek tek ifadesinde
geçen sözleri belgeleriyle, isnadın ispatı niteliğinde bir savunma yaparak
kanıtladı.
Ve mahkemede hem AKP’giller’in
Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasızlığıyla ilgili, hem de uygulamala-

rıyla ilgili belgeler sunarak şahitler dinlenmesini istedik. Yine TCK 299’uncu
maddenin, Cumhurbaşkanına hakaret
maddesinin Anayasaya aykırılığını iddia ettik. Ancak mahkeme bütün bu iddialarımızı ve taleplerimizi reddetmekle kalmadı, Genel Başkan’ımızın burada yaptığı savunmaya yönelik de yeni
bir suç duyurusunda bulunma kararı
verdi. Ve duruşmayı 18 Kasım 2022’ye
erteledi. Burada başta söylediğimiz
gibi, Genel Başkan’ımız ve Partimizin
Hukukçuları olarak bizler AKP’giller’i
asıl yargılayan olduk. Onları kendi
mahkemelerinde mahkûm ettik.
Sonuç ne olursa olsun... Zaten kendisi bunu söyledi mahkemede “Siz esir
alındınız, sonuç ne olursa olsun bu benim için bir onurdur”, dedi. Ve biz biliyoruz, ne yazık ki o kadar sindirilmiş,
baskı altına alınmış ki Yargı, onların
dediklerinden dışarıya çıkmayacaklarını şimdiden biliyoruz.
Ama şunu da söylüyoruz; ne Halkın Kurtuluş Partisi’ni, ne de onun Genel Başkanını hiçbir güç yıldıramaz.
Verdiğiniz cezaların, on yıllara varan
cezaların hiç biri Genel Başkan’ımızı
yıldıramaz!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
***
Av. Pınar Akbina Yoldaş’tan sonra
bir açıklama yapan Genel Başkan’ımız şunları söyledi:
***
Sevgi ve Saygıdeğer Arkadaşlarım,
Artık iyice kendini dağıtan, ne yaptığını bilmez hale gelen, Amerika tarafından devşirilip Türkiye’nin tepesine
çöktürülmüş olan Tayyip Erdoğan,
hepimizin bildiği gibi birkaç gün önce
Türkiye’nin %75’lik bir kesimini oluşturan insanlarımıza; kadınlarımıza,
kızlarımıza, ağıza alınmayacak iğrenç,
leş küfürler etti.
Biz yazımızda da belirttik. Böylesine kadınlarımıza, kızlarımıza yapılan
bir küfrü sadece Mütareke Döneminde
Yunan İşgalciler yaptı. Bunlar da onların devamcısıdır. Hiç kimse bu şekilde
kızlarımıza, kadınlarımıza saldıramaz.
Bunun hesabını er geç soracağız! O
sözleri bir bir yalatıp yutturacağız ona!
Ve iki gün sonra Kızılcahamam’da
milletin sırtından partisine kamp yaptırdığı otelde, bu küfrünü bir kez daha
savundu. “Onlara hak ettiği dilden
konuştum ben,” dedi. Biz de burada,
mahkemede söylediğimiz gibi; Hâkimlerine, Savcılarına ve Avukatlarının yüzüne karşı söylediğimiz gibi,
ona diyoruz ki;
“Be ahlaksız, be korkak! Biz de
sana hak ettiğin dilden konuşuyoruz: Sürtüğün de kallavisi sensin,
çürüğün de kallavisi sensin. Eninde
sonunda bu sözleri sana yalatıp yutturacağız.”

TTB Kongresi’nde
olumlu bir Değişim olamadı…

HKP’den:

Baştarafı sayfa 1’de

halif olarak, Bin Kalıplı Perinçekgiller
önderliğinde, kendini TTB yönetimi
çizgisinde görmeyen fakat soldayım
diyenler, MHP ve AKP çizgisindekiler
ortak listeler çıkartmışlardır. Seçim sırasında bir araya gelen bu gruplardan
meydana gelen 2018 seçimlerinde bu
grup 200 oy, Yönetim grubu da 250 oy
almıştır.
TTB içinde yönetimi yalnızca biz
Halkçı Doktorlar cepheden eleştirdik.
TTB yönetimlerinin antiemperyalist
ve antifeodal ilkelerden vazgeçtiğini
açıkça ortaya koyduk. TTB Laikliği de
açıktan savunamıyor. Eylül 2012’de
KESK ile ortak yapılan 4+4+4 medrese
eğitimi düzenine karşı yapılan mitingde,
bildiriler ve afişlerde laik eğitimi savunan cümleler bile yoktu. Sloganlardan
laiklik çıkarılmıştı.
Halkçı Doktorlar olarak 2016 ve
2018 kongrelerinde, fikirlerimizi grup
olarak ortaya koyarak liste oluşturduk.
Çok oy alamasak bile doğrudan eleştirilerimizi yaptık.
Geçen hafta TTB 74. Büyük Kongresi yapıldı. Kongrede üç grup yarışmış
oldu. İllerde yapılan seçimlere göre zaten yönetimde olan “Etkin Demokratik TTB” Grubunun kazanması kesindi.
Etkin Demokratik TTB Grubu kendi

içinde
önseçim yapmıştı.
Bu grup içinde
önseçim yönteminden rahatsız olanların bir
kısmı, kongreye
gelmedi. Grup
içinden yönetimin yanlışları
üzerine yazılar
yazan, konuşmalar
yapanlar oldu. AKP,
MHP ve Perinçekgiller’in desteklediği “Bağımsız Hekimler” Grubu
2. oldu.
Bizler de bu kez, Perinçekgiller,
AKP ve MHP ve Etkin Demokratik
TTB dışındaki doktorların oluşturduğu
“Çağdaş Hekimlik” Grubuyla birlikte
davrandık. Grup olarak 3. olduk. Böyle
bir üçüncü grubun oluşturulması önemliydi. Antiemperyalist, Antifeodal ilkleri savunan bir grup olarak kongrede yer
almış olduk.
TTB’nin geleceği açısından Çağdaş
Hekimlik Grubunun sürekliliği önemli.
Hekimler kendilerini örgüt içinde hissetmiyorlar. Sendika ve TTB örgütlülüğü arasındaki farklar da pek çok doktor
arkadaşımız tarafından değerlendirilmiyor. Doktorları mesleki anlamda bir
araya getirecek, ekonomik-demokratik
haklarını savunacak bir örgüt olmalı
TTB. Tüm doktorların zorunlu üyeliği

Davaya konu olan yazısının başlığında geçen “Vatan Satıcı”, “Yezid
Dincisi” ve “Amerikan Piyonu” ifadelerinin her birinin tam olarak gerçeği
yansıttığını söyleyen Genel Başkan’ımız, Tayyip’in bu tanımlamaları neden
hak ettiğini bir bir kanıtlarıyla ortaya
serdi.
Tayyip Erdoğan’ın vatan satıcılığını kanıtlamak için Ege’de bize ait olan
20 Ada ve 2 Kayalığın AKP tarafından
Yunanistan’ın egemenliğine terk edilmesini örnek veren Genel Başkan’ımız,
“Tayyip Erdoğan, AB-D’li efendilerinden aldığı emirler uyarınca vatan topraklarını iradi olarak başka bir devlete
terk etmiştir”, ifadelerini kullandı. Genel Başkan’ımız, Tayyip’in BOP Eşbaşkanlarından biri olmasının da vatan satıcılığını kanıtladığını belirterek AB-D
Emperyalistlerinin BOP uyarınca Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdiğini, Türkiye’nin de bu çerçevede en az üç parçaya
bölünmek istendiğini dile getirdi.
Tayyip Erdoğan’ın “Yezid Dincisi”
olduğunu da somut kanıtlarıyla ortaya
koyan Genel Başkan’ımız, AKP’giller’in Kerbela’da Hz. Hüseyin’i ve
yakın çevresini acımasızca katleden
Yezid’in uyguladığı yöntemlerle halkımızın dini değerlerini istismar ettiğini,
halkımızı “Allah’la Aldatarak” sömürü
ve zulüm iktidarlarını sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.
AKP’nin ABD Emperyalistleri tarafından bir proje olarak yaratıldığını,
bunu kuruluş aşamasının şahitleri olan
Merkez Parti Genel Başkanı Abdürrahim Karslı, Ortaçağcı Abdurrahman
Dilipak ve daha birçok kişinin açıkça ifade ettiğini söyleyen Genel Başkan’ımız; AKP’giller’in aynı zamanda
ABD’li efendilerinden aldıkları emirler doğrultusunda Irak’ın ve Libya’nın
parçalanmasına, Suriye’nin cehenneme çevrilmesine katkıda bulunduğunu,
onlarla işbirliği yaptığını dile getirdi.
AKP’giller’in Amerikan Piyonları
oldukları gerçeğini netçe kanıtlayan
daha pek çok örnek gösteren Genel
Başkan’ımız, AKP’giller’in halkımıza ve insanlığa karşı işledikleri binbir
suçtan dolayı hesaba çekileceğini bir
kez daha vurgulayarak AKP’giller Yargılamasını sonlandırdı.
Genel Başkan’ımızın ardından söz
alan Parti avukatlarımız, Genel Başkan’ımız hakkında açılan bu davanın
hem usul hem de esas bakımından tepeden tırnağa hukuksuzluklarla dolu
olduğunu dile getirdiler, somut hukuki
argümanlarla bu gerçekliği kanıtladı-

mutlaka sağlanmalı. Doktorluk özünde sosyal bir meslek. Doktor halkını,
memleketini, dünyayı bilmek, değerlendirmek zorunda. Bireycil hırslardan
kurtulup, toplumcul davranan doktor
mesleğini en iyi yapan doktordur.
Meslek Örgütümüz dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu koşullardan
çok ciddi etkilenmektedir. Ekonomik ve
sosyal sıkıntılar doktorları zora sokmaktadır. Tüm bu koşullar içinde meslek
örgütümüze sahip çıkmak zorundayız.
TTB yönetimi her geçen yıl, doktorlardan ve memleketin asıl sorunların uzaklaşmaktadır. Bu kongrede olumlu bir
değişim yaşanmamıştır. Bundan sonra il
tabip odalarından başlayarak, mesleğine
sahip çıkan, laikliği açıktan savunan,
AB-D Emperyalizminin bölgemizdeki
operasyonlarına karşı duran bir TTB yaratmalıyız.q

Bu adam kalkıyor, bizim siyasi değerlendirmelerimizi kendisine hakaret
ettiğimiz savıyla davalar açıyor bize ya...
Biz Şövalyeyiz, insan bizim için
değerlidir. Bizim hasım tarafımızda
olsa bile, hasmımız olsa bile, biz hiçbir
insana hakaret etmeyiz. Bir Şövalye
hakarete uğradığı zaman hasmını düelloya davet eder. Biz de aynısını yaptık.
Ama onda o yürek yok ki... Korkak,
yalancı, Amerikan devşirmesinde yok
ki o yürek...
O, 1500 kişilik koruma ordusunun arasında milletimize küfretmeyi
marifet sanıyor. Bu korkaklıktır, bu
ahlâksızlıktır. Bunun hesabını er geç
verecek; buralara, bu mahkemelere gelecek. Önce o sözleri yalayıp yutacak,
sonra da bağımsız yargı önünde Türkiye Halkının kadınlarına, kızlarına,
gençlerine hakaret etmek, küfür etmek
neymiş, onun hesabını verecek!
Duruşma salonunda da söyledik.
“Göreceksiniz”, dedik, “o, buralara
sanık sıfatıyla geldiği zaman, dizleri
titreyecek ve ayakta duramayacak, bayılıp yere düşecek. Böylesine korkak,
böylesine yüreksiz bir adam o”, dedik.
Bizi davalarla korkutmaya, yıldırmaya çalışıyor. Biz öğrencilik yıllarımızda bunların ataları olan, öncülleri
olan faşistlerin, Ortaçağcıların açtığı
kurşun yağmurlarında da hiç korkuya
kapılmadık. 12 Eylül Faşist Diktatörlüğü tepemizde yağlı urganlar sallandırırken, idam talebiyle bizi yargılarken
orada da biz hiçbir korkuya kapılmadık. Onları yargılamaya devam ettik.
Sen ne yapabilirsin bize?
Elinde güç var, atarsın Silivri Zindanına.
Başka?
Hepsi hoş geldi, sefa geldi.
Önderimiz Kıvılcımlı ne diyor?
“Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense, ölmek yeğdir.”
Biz de 60 senedir bu şiarla yaşadık,
bu şiarla toprağa gideceğiz.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
***
AKP’giller ne yaparlarsa yapsınlar
Genel Başkan’ımızın, Partimizin mücadelesini engelleyemeyecekler. Gün
gelecek, devran dönecek, AKP’giller
adlı bu çıkar amaçlı suç örgütü bağımsız mahkemelerde, emri sadece hukuktan ve vicdanlarından alan Gerçek
Hâkimlerin karşısında hesap verecektir. Ve eninde sonunda Çelik Bilezikle
tanışacaklardır.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Haziran 2022
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Proletaryadan Kopuş ve “Sınıftan Kaçış”:
Kimlik Siyaseti, Feminizm, LGBT…

B

ilimsel Sosyalizmin ölümsüz iki
kurucusu Karl Marks ve Friedrich Engels, 21 Şubat 1848 tarihinde
yayımladıkları “Komünist Parti Manifestosu” (Das Manifest der Kommunistischen Partei) adlı ünlü eserlerinde,
Proletaryanın yani İşçi Sınıfının niteliğiyle ilgili şu ifadeleri kullanıyorlardı:
“Bugün burjuvazi ile karşı karşıya gelen bütün sınıflar içinde yalnızca proletarya gerçekten devrimci
bir sınıftır.” (Karl Marks-Friedrich
Engels, Komünist Parti Manifestosu,
Sol Yayınları, 1. Baskı, s. 142)
Proletaryanın toplum içindeki tek
devrimci sınıf olduğu gerçekliği, elbette ki kapitalizmin tekelci aşaması
olan, çürümüş, dağılmış, asalaklaşmış
biçimi olan Tekelci Kapitalizm döneminde yani Emperyalizm Çağında da
geçerliliğini korumaktadır.

sice yöntemlerden biri de, yine sahip
oldukları olağanüstü imkânlarla “daha
iyi bir dünya” için İşçi Sınıfına ve İşçi
Sınıfı mücadelesine alternatif olarak
yutturmaya çalıştıkları toplumsal kesimlerin ve sözde toplumsal mücadelelerin önünü açmaktır. Bu da en az,
yukarıda altını çizdiğimiz İşçi Sınıfı
saflarında yaratılan ideolojik ve pratik
tahribat kadar tehlikeli ve yıkıcıdır.
Finans-Kapitalistlerin bu yönteminin özü, taşıdıkları niteliklerden dolayı
toplum içerisinde gerçekten baskıya
maruz kalan, kimi zaman yaşam haklarından mahrum edilen, kimi zaman
devlet zorbalığının kurbanı olan kesimlerin tekil örgütlülüğünü teşvik etmek, bu kesimlerin şöyle ya da böyle
yürüttüğü mücadeleyi Proletarya mücadelesine alternatif olarak sunmaktır.
Ve maalesef ayakları yere basmayan,

Nitekim Marks ve Engels’in teorik
mirasını devralarak daha da geliştiren, o zamanki dünya koşullarında ve
o zamanın verileriyle emperyalizmin
kusursuz bir tahlilini yapan Lenin,
kaleme aldığı “Emperyalizm-Kapitalizmin En Yüksek Aşaması” adlı
eserinde Proletaryanın toplum içerisindeki en devrimci yığın olduğunu şöyle
belirtir:
“Proletarya, şu anda insanlığın
bütün geleceğinin kendisine bağlı olduğunun bilincine sahiptir ve bütün
kıyım, açlık ve kötülük yılgılarıyla
tehdit altında bulunan halk çiçeğinin yok olmasını engellemek için
bütün gücünü kullanacaktır.” (V. I.
Lenin, Emperyalizm-Kapitalizmin En
Yüksek Aşaması, Sol Yayınları, 12.
Baskı, s. 153)
Günümüzde egemen sınıfları korkudan tir tir titreten en önemli gerçekliklerden biri işte budur. Bunu çok
iyi bilen egemen sınıflar bu gerçekliği
perdelemek için her türlü aracı kullanmakta, dünya çapında bu perdeyi
yırtıp, toplumsal mücadelenin birincil
öznesini İşçi Sınıfı olarak kabul edip
mücadele eksenini bu yönde belirleyen
tüm siyasi hareketlerin önünü tıkamak
için elinden geleni yapmaktadır.
Uluslararası Finans-Kapitalin dünya genelinde İşçi Sınıfı örgütlenmelerini engellemek, Proletaryayı sınıf
bilincinden arındırmak için kullandığı
yöntemler son derece çeşitlidir. Bu
yöntemlerin başında, hepimizin bildiği gibi, İşçi Sınıfı içerisinde Truva Atı
rolü oynayan çeşitli siyasi yapılar, sendikalar, işçi örgütleri vs. kurmak gelir.
Bu sahte İşçi Sınıfı örgütleri, insanın
insan tarafından sömürülmesinin ortadan kaldırılması için ilk basamak olan
İşçi Sınıfının siyasi iktidarı bütünüyle
ele geçirmesi gibi bir hedef koymazlar
önlerine. Tam tersine; onların işlevleri
Proletaryanın devrimci potansiyelini
heba etmek, eskilerin deyimiyle “müesses nizam”ın sınırları içerisinde,
egemen sınıflarla barışık bir şekilde
İşçi Sınıfı hareketinin sosyalizme gidişini engellemektir.
Parababaları ve onların siyasi plandaki temsilcileri, Proletaryanın devrimci potansiyelinin ortaya çıkmasını
engellemek için sadece İşçi Sınıfı saflarına ajan niteliğinde yapılanmalar,
örgütler ve kişiler sokmakla yetinmezler. Kullandıkları en aşağılıkça ve sin-

Marksizm-Leninizmden kopmuş olan,
kendilerini “sol”, “sosyalist”, “komünist” olarak niteleyen kimi yapılar da
Finans-Kapitalistlerin bu dolmasını
afiyetle yutar. Bu durum tüm dünya
için geçerli olduğu gibi Türkiye için de
geçerlidir.
Parabalarının bu yolla kitleler nezdinde yarattığı kafa karışıklığının en
önemli nedenlerinden biri, Proletarya
mücadelesinin alternatifi olarak sunulan bu hareketlerin son derece “hümanist”, “insancıl”, “ilerici” gibi gözüken
argümanlarla ve sloganlarla ortaya
çıkmalarıdır. Fakat bu hareketlerin en
önemli ortak özelliği, sözde mücadelelerinin temeline toplumsal üretim
ilişkilerinden kopuk, soyut bir “insan”
ve “insan hakları” kavramı oturtmuş
olmalarıdır. Egemen sınıflar tarafından
sinsice dayatılan, burjuva aydınların
dört elle sarıldığı bu yaklaşımın kökü
derinlere, tâ 19’uncu Yüzyıl’ın ortalarına kadar gider.
Örneğin Marks ve Engels, 1845
yılının Nisan-Mayıs aylarında kaleme aldıkları “Alman İdeolojisi” (Die
deutsche Ideologie) adlı eserlerinde,
kendilerine “Hakiki Sosyalistler” diyen Alman burjuva aydınlarının genel
olarak insan kavramını toplumsal koşullardan ve üretim ilişkilerinden ne
denli kopuk bir şekilde ele aldıklarını
şöyle teşhir etmişlerdir:
“Bu, hakiki sosyalizm (…) artık
gerçek insanlarla değil, “İnsan” ile
meşguldür, tüm devrimci tutkuyu
kaybetmiştir ve bu tutkunun yerine
tümel [evrensel] insan sevgisini ilan
eder. Bunun sonucu olarak yüzünü
proleterlere değil, Almanya’nın en

kalabalık iki insan sınıfına, hayırsever yanılsamalarıyla küçükburjuvalara ve işte bu küçükburjuvaların
ideologlarına; filozoflarla onların
öğrencilerine döner.” (Karl Marks,
Friedrich Engels, Alman İdeolojisi,
Evrensel Basım Yayın, 2. Basım, s.
394)
Bilimsel Sosyalizmin iki kurucusu
aynı noktaya “Komünist Manifesto”da
da değinirler:
Hakiki Sosyalizm, “(…) bir sınıfın bir başka sınıfla savaşımını ifade etmekten çıktığı için (…) hakiki
gereksinimleri değil, Hakikatin gereksinimlerini, proletaryanın çıkarlarını değil, İnsan Doğası’nın, hiçbir
sınıfa ait olmayan, hiçbir gerçekliği
bulunmayan, yalnızca felsefi fantezinin puslu dünyasında var olan genel
olarak insanın çıkarlarını temsil ettiğinin bilincindeydi.” (age, s. 160)
2016 yılında hayatını kaybeden
Amerikalı Marksist Tarihçi Ellen
Meiksins Wood, Marks-Engels’in
kıyasıya eleştirdiği “Hakiki Sosyalizm”in” öne sürdüğü tezlerin Soğuk Savaş döneminden itibaren, özellikle de
Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp’ın
dağılışından beri “Yeni Hakiki Sosyalistler” aracılığıyla tüm dünyada etkisini yeniden gösterdiğini belirtmiştir.
Wood, “Sınıftan Kaçış-Yeni Hakiki
Sosyalizm” adlı kitabında, ilericilik,
demokratlık, hatta Sosyalizm ve Marksizm kisvesi altında özellikle Avrupa
Komünizminin etkisindeki örgütlerin
Proletaryadan ne kadar koptuklarını, burjuva ideolojisinin savunucuları
haline geldiklerini anlatmakta, onları
eleştirmektedir.
Kitabında şu değerlendirmeyi yapmaktadır örneğin:
“İşçi sınıfını, sosyalizm mücadelesindeki konumundan uzaklaştırmak, ya büyük bir stratejik hata
yapmak ya da toplumsal ilişkiler ve
iktidar hakkındaki bu çözümlemeye
karşı çıkarak, en azından üstü örtülü bir biçimde, sosyalizmin sunduğu
kurtuluşun niteliğini yeniden tanımlamak demektir. Ama işçi sınıfını
başta gelen devrim öznesi olarak kabul eden geleneksel görüşün karşısına, kapitalist toplumda toplumsal
güce ve çıkara ilişkin alternatif bir
çözümlemenin hiçbir zaman etkili
şekilde çıkarılmamış olması anlamlıdır. Elbette bu durum, birçoklarının,
işçi sınıfının devrimci potansiyelinden kuşkuya düştükleri ve onun yerine başka devrimci özneleri, sözgelimi öğrencileri, kadınları, alternatif
“yaşam tarzları”nın uygulayıcılarını
ve şu ya da bu türden halk ittifaklarını, daha yakınlarda ise “yeni
toplumsal hareketler”i önerdikleri
gerçeğini ortadan kaldırmaz. Ne var
ki, bu alternatiflerin hiçbiri, kapitalizmi oluşturan toplumsal güçlere
ve kapitalizmin belirleyici stratejik
hedeflerine ilişkin sistemli bir yeniden değerlendirmeyle desteklenmemiştir. Bu alternatif görüşlerin tipik
tarzı, iradeci ütopya ya da umutsuzluk ifadesidir veya çoğu kez olduğu
gibi, her ikisidir: Bir dönüşüm süreci için hiçbir gerçek umut olmadan
dönüşüme uğramış bir toplum hayali.” (Ellen Meiksins Wood, Sınıftan
Kaçış-Yeni Hakiki Sosyalizm, Yordam
Kitap, 2. Basım, s. 37)
Wood, Proletaryadan ideolojik kopuşa ilişkin şu çarpıcı, bir o kadar da
doğru tespitleri yapmaktadır:

Parababaları ve onların siyasi plandaki temsilcileri,
Proletaryanın devrimci potansiyelinin ortaya çıkmasını engellemek için sadece İşçi Sınıfı saflarına ajan
niteliğinde yapılanmalar, örgütler ve kişiler sokmakla yetinmezler. Kullandıkları en aşağılıkça ve sinsice
yöntemlerden biri de, yine sahip oldukları olağanüstü imkânlarla “daha iyi bir dünya” için İşçi Sınıfına ve
İşçi Sınıfı mücadelesine alternatif olarak yutturmaya
çalıştıkları toplumsal kesimlerin ve sözde toplumsal
mücadelelerin önünü açmaktır. Bu da en az İşçi Sınıfı saflarında yaratılan ideolojik ve pratik tahribat kadar tehlikeli ve yıkıcıdır.

“Bütün YHS’lerin [Yeni Hakiki
Sosyalistlerin], en azından ortak bir
önermesi vardır: İşçi Sınıfı, sosyalizm mücadelesinde hiçbir ayrıcalıklı konuma sahip değildir; çünkü
bu sınıfın içinde bulunduğu durum,
sosyalist politikanın başka herhangi
bir sınıfa göre daha doğal ya da daha
kolay ortaya çıkmasını sağlamaz.
Ama bazıları daha da ileri gideceklerdir: İşçi sınıfının –ya da “geleneksel” işçi sınıfının– sosyalist bir politika üretme potansiyeli, aslında, öteki
toplumsal gruplardan daha zayıftır.
İşçi sınıfının devrimci olması gibi bir
zorunluluk olmadığı gibi, bu sınıfın
temel karakteri, devrim karşıtı, “reformist”, “ekonomist” olmasına elverişlidir.” (age, s. 25)
Şimdiye kadar özetlemeye çalıştığımız gerici ideolojinin örnekleri ne
yazık ki Türkiye’de de yoğun bir şekilde görülmektedir. İdeolojik açıdan
büyük oranda ABD-AB Emperyalistlerinin, Avrupa Komünizminin hegemonyasını gönüllü şekilde kabullenen
ve ne yazık ki insanlarımızın solcu,
devrimci, sosyalist, komünist olarak
bildiği hareketler Proletaryadan çoktan kopmuş bulunmaktadır. Bazıları
ise Proletaryanın gerçek ideolojisini,
Marksizm-Leninizmi zaten hiç benimsememişlerdir. Proletaryadan ideolojice kopmak doğal olarak pratikte
de kopmayı beraberinde getirmiştir.

Marksist Tarihçi Ellen Meiksins Wood
Durum böyle olunca da toplumsal
mücadelenin temel öznesi olarak İşçi
Sınıfını değil başka kesimleri görmektedirler. Zaten devrim hedefinden de
çoktan vazgeçmişlerdir.
Peki ne yapar bu ideolojik sefalet
içindeki “sol” gruplar?
Sınıf esasına dayalı siyaset yapmak
yerine etnik temele dayalı siyaset yaparak, Eğitim Sen’in son genel kurulunda yaşandığı üzere temel metinlerinden “sınıf savaşımı”nı çıkarırlar.
İşçi Sınıfı denizine olanca güçleriyle dalıp işçileri örgütlemek yerine,
örneğin ülkemizdeki ne idüğü belirsiz
göçmenlerin peşine düşerler.
İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik,
Dayanışma ve Mücadele Günü olan 1
Mayıs’ta Tayyip’in parmağıyla işaret
ettiği Maltepe Dolgu Alanına, Bakırköy Çukuru’na tıpış tıpış giderler ama
LGBT’lerin “Onur Yürüyüşü” için polisle çatışmayı göze alarak Taksim’i
zorlarlar.
Fabrikalarda, işyerlerinde, tarlalarda, toplumsal üretimin her alanında
yüzbinlerce kadın işçi kölece çalışıp
iliklerine dek sömürülürken onları örgütlemek yerine soyut bir “kadın hakları” söylemiyle Feminizm, denilen
burjuva akımının peşine takılırlar.

Doğa sevgisini bile istismar ederek
AB-D Emperyalistleri tarafından fonlandığı herkesçe bilinen sözde çevre
örgütleriyle iş tutarlar, etkinlikler düzenlerler.
Kimileri de hızını alamayarak “Sınırsız, sömürüsüz, vegan bir dünyayı kurmaya geliyoruz”, gibi akla
ziyan sloganlar ortaya koyarlar.
Ve bu siyasetleriyle Marks-Engels
Ustaların dediği gibi “hakiki gereksinimleri değil, Hakikatin gereksinimlerini, proletaryanın çıkarlarını değil,
İnsan Doğası’nın, hiçbir sınıfa ait olmayan, hiçbir gerçekliği bulunmayan,
yalnızca felsefi fantezinin puslu dünyasında var olan genel olarak insanın
çıkarlarını” temsil ederler.
İşte bu sözde sol gruplar, bir başka
ifadeyle sefalet solları, Proletaryadan
ideolojik ve pratik kopuşun, aynı zamanda Wood’un ifadesiyle “Sınıftan
Kaçış”ın ibretlik örneklerini ortaya
koymaktadırlar. Bu ideolojik fahişeliğin karşılığını da karanlık merkezlerden fonlanarak fazlasıyla almaktadırlar.
Bir noktanın altını çizmeden geçmeyelim:
Bu sefalet sollarının, haklarını savunduklarını iddia ettiği kesimler gerçekten baskı altında mıdır, acı çekmekte midir?
Elbette öyledir…
AB-D Emperyalistlerinin ve yerellerdeki kuklalarının cehenneme çevirdiği dünyamızda sömürge ulus mensupları da, kadınlar da, göçmenler de,
eşcinseller de gerçek anlamda cehennemi yaşamakta, hayvanlara değer verilmemekte, doğamız katledilmektedir.
Ancak bu öznelerin Proletaryadan kopuk mücadeleleri ya da sadece bu konuları merkeze alan bir mücadele asla
çözüm getiren bir mücadele olamaz.
Gerçek çözüm; Proletaryanın gerçek sınıf partisi etrafında örgütlenerek
siyasi iktidarı ele alması, kendisiyle
birlikte ezilen, sömürülen, baskı altında tutulan, aşağılanan tüm toplumsal
kesimleri gerçek kurtuluşa ulaştırmasıdır.
Türkiye’deki Parababaları işte bu
gerçekliği çok iyi bildikleri için Türkiye İşçi Sınıfının yegâne politik partisi, ülkemizin gerçek muhalefet partisi olan Halkın Kurtuluş Partisi’nin
önüne her alanda engel çıkarmakta,
örneğin seçimlere girmesini, İşçi Sınıfımız ve tüm halkımızla daha çok
kaynaşmasını engellemektedirler. İşte
bu yüzden HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un ağzından çıkan her söze
dava açmaktadırlar. İşte bu yüzden
çıkardıkları antidemokratik yasalarla, kanunsuzca dayattıkları barajlarla,
işkolu değişiklikleriyle Türkiye İşçi
Sınıfının yüzakı DİSK/Nakliyat-İş
Sendikası’nı işlevsiz hale getirmeye
çalışmaktadırlar.
Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Gerçek Devrimcilerin “Başta İşçi Sınıfımız Gelmek Üzere” şiarıyla yürüttüğü mücadele engellenemeyecektir.
Gerçek İşçi Sınıfı İdeolojisi eninde sonunda galip gelecek ve insanın insanı
sömürdüğü bu kahrolası düzen o ideoloji ışığında baştan ayağa yıkılacaktır.
Ve yine o ideoloji ışığında insanlığın
kardeşçe bir arada yaşadığı bir dünya
düzeni mutlaka kurulacaktır. q
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Başyazı
Nurullah Ankut
Baştarafı sayfa 1’de
Videonun Tapesi:
Cemal Kaşıkçı, Başkonsoloslukta
ne yazık ki alçakça bir operasyonla,
evet, şehit edildi.
Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Ha,
kusura bakmayın, dedik, o kadar değil.
Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz.
Ha verelim de ondan sonra bir de
bunları yok mu edeceksiniz?
Kendi istihbarat şefi bile, “Bu bir
felaket, bu adam uyuşturulmuş”, diyor.
“Ya böyle bir şey yapılamaz”, diyor.
Niye?
Adam açık açık diyor ki, “Ben kesmesini iyi bilirim”, diyor.
Bunlar dünyayı enayi zannediyor,
insanları enayi zannediyor. Bu millet
enayi değil...
***
İşte bu konuşan sensin, Tayyip...
Sadece bu konuşmaları yapmakla kalmadın. Washington Post’a da
iki köşe yazısı yazdın. Birincisini,
cinayetten tam 1 ay sonra, 2 Kasım
2018’de, ikincisi de 30 Ekim 2019’da,
aşağı yukarı 1 yıl sonra yazdın. Bak,
birincisinde ne demişsin:
“Bu detaylardan daha önemsiz
olmayan bazı soruların yanıt bulması, bu menfur olayı daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Cemal’in cenazesi nerededir? Suudi yetkililerin
cenazeyi teslim ettiklerini öne sürdükleri ‘yerel işbirlikçi’ kimdir? Bu
ince ruhlu insanın, katil emrini kim
vermiştir? Maalesef Suudi makamları bu soruları yanıtlamayı reddetmektedir. Cinayeti işleyenlerin, Suudi Arabistan’da derdest edilen 18
şüphelinin içinde olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde bu şahısların kendilerine verilen ‘Cemal’i öldürme ve
Türkiye’den ayrılma’ emirlerini yerine getirmek üzere geldiğini de biliyoruz. Son olarak Cemal’in katledilmesi emrinin, Suudi hükümetinin
en üst makamlarından geldiğini de
iyi biliyoruz.” (https://www.aa.com.
tr/tr/cemal-kasikci/cumhurbaskani-erdogan-washington-posta-kasikci-cinayetini-degerlendirdi/1301416)
Ve devam ediyorsun yazmaya Tayyip:
“Dünyanın aynı soruları sormaya devam etmesi amacıyla elimizde
bulunan kanıtları, Amerika Birleşik
Devletleri başta olmak üzere tüm
dost ve müttefik ülkelerle paylaştık.
Sorularımızın cevaplarını ararken,
Türkiye ve Suudi Arabistan’ın dostça ilişkiler içinde olduğunu vurgulamak isterim. Cemal Kaşıkçı’nın
öldürülmesi emrini Hadim ül-Haremeyn Kral Selman’ın verdiğine
inanmam kesinlikle mümkün değildir.” (agy)
Ne diyorsun yani Tayyip?
Cinayet emrini Kral vermedi.
Geriye kim kaldı?
Senin kankan, Testereci Prens Muhammed bin Selman...
Aslında bebeler bile biliyor emri
onun verdiğini ve Suudi Devleti’ni tek
başına onun yönettiğini. Tabiî Amerika’nın kucağında olmak kaydıyla...
Burada bir de Osmanlı Sultanlarının unvanlarını alıp kıçı kırık, ABD
kuklası, halk düşmanı Suudi yetkililerine veriyorsun. “Hadim ül-Haremeyn” sıfatını, yani Mekke, Medine
ve Kutsal Toprakların koruyucusu
kollayıcısı-bakıcısı-hizmetkârı sıfatını
alıp bu şerefsizlere veriyorsun. Böylece de Osmanlı Sultanlarıyla bu Ame-

Anladık; onur sizin için bir anlam ifade
etmiyor. Ama Türkiye’yi bu durumlara
düşürmeye hakkınız yok!
rikan kuklalarını eşitlemiş oluyorsun.
Hani sen Osmanlıcıydın?
Senin her şeyin yalan, dümen, kandırmaca be Tayyip...
Gelelim bir yıl sonra yazdığın ikinci makalende dediklerine:
“Washington Post gazetesinde
köşe yazarlığı yapan Suudi gazeteci
Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi, 11
Eylül terör saldırılarını saymazsak,
21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı
olayı sayılabilir. Zira 11 Eylül’den
beri hiçbir olay, uluslararası düzeni
bu denli tehdit etmemiş; dünyanın
kabul ettiği kurallara meydan okumamıştır. Aradan bir yıl geçmesine
rağmen cinayetle ilgili bildiklerimizin hâlâ sınırlı olması ise uluslararası toplumun üzerinde düşünmesi
gereken üzücü bir gerçektir. Suudi
gazetecinin ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılıp aydınlatılmayacağı,
çocuklarımızın nasıl bir dünyada
yaşayacağını belirleyecektir.” (https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-washington-post-a-yazdi-kasikci-cinayeti-11-eylul-den-sonra-21-yuzyilin-en-tartismali-olayi-olabilir,841599)
Bu tespitlerin muhakkak ki gerçeği
ifade ediyor, Tayyip. Demek ki, Kaşıkçı Cinayeti 11 Eylül saldırılarını bir
tarafa bırakırsak 21’nci Yüzyıl’ın en
canavarca cinayetiymiş. Ve bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılıp aydınlatılamayacağı, faillerinin hak ettikleri
cezaya çarptırılıp çarptırılamayacağı,
“çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşayacağını belirleyecek”miş, öyle mi?
Öyle...
Bütün bu sert söylemlerine karşın
sen aslında yamukluğu baştan yaptın.
Testereci lakaplı Prens Muhammed
bin Selman’ı katliamın failleri arasına
koydurmadın. Bir numaralı fail olması
gerekirken onu suç işleyenlerin dışında bıraktırdın. Davayı açtırdığın savcı,
senden o doğrultuda emir aldı. Mecburen de davayı öyle açtı.
Sonra sen katliam günü de çok
önemli bir yamukluk yaptın. Diplomatik dokunulmazlık sadece büyükelçilikler için geçerlidir. Konsolosluklar, büyükelçilik statüsünde değildir,
Uluslararası Hukuk Normlarına göre.
Burada işlenen ve işlenmekte olan
adli olaylara ve ülke aleyhine vahim
sonuçlar doğuracak olaylara, o ülkenin asayiş kuvvetleri anında müdahale
edebilir ve suçluları derdest edebilir.
Bunun Türkiye’de de başka ülkelerde
de örneğine rastlanmıştır.
Kaşıkçı cinayetinde de olaya anında müdahale edilip katiller suçüstü
derdest edilebilirdi. Veya Konsolosluk
ablukaya alınarak çıktıkları anda yakalanıp sorguya çekilebilirdi. Bunlar yapılmadı. Cellâtlar geldikleri gibi özel
uçaklarıyla ve suç aletleriyle ve hatta
parçalara ayırıp valizlere doldurdukları Kaşıkçı’nın cesediyle birlikte çekip
gittiler.
Hadi bu yanlışları yaptın. Gelelim
katliam sonrası televizyon ekranları önünde yaptığın höykürmelere ve
Washington Post’a yazdıklarına. İnsan
o kadarcığında bile tutarlı olur, o sözlerinin arkasında durur, onları fırıldak
gibi 180 derece dönerek yalayıp yutmaz...
Şimdi ne yaptın?
Devşiricin, yapımcın ABD Emperyalist Haydudunun buyruğuna uymak
ve de Suudi alçaklarından üç beş dolar
dilenebilmek için, yukarıda söyleyip
yazmış olduklarının tamamını yalayıp
yutuverdin be Tayyip...

Ne dedi Suudi?
Önce şu Kaşıkçı Davasını İstanbul
Çağlayan Adliyesinden alıp tüm dosya
bilgi ve belgeleriyle birlikte bize teslim edeceksin. Ancak ondan sonra seninle görüşebiliriz...
Ve sen bu emre anında uydun. Emrindeki kukla savcılar, Adalet Bakanın
ve onun altındakiler ve davaya bakan
yargıçlar da senin buyruğunu harfiyen yerine getirdiler. Malum ya sen
ve avanen dış ilişkilerde yani yabancı
devletler karşısında en irisinden en entipüftenine kadar bir tavşan kadar korkaksınız ve bir kümes hayvanı kadar
çaresizsiniz, uyumlusunuz...
Ama yurt içinde “ejderha”sın...
Devleti bütün kurumlarıyla avcunun içine almış durumdasın. Emrine uymakta tereddüt geçiren ya da
yanlışlar yapan bakanlarını bile küfür
ve hakaret yağmuruna tutup ya tokat
manyağı yaparsın ya da yere yatırtıp
kafasına ayağınla basarsın ve özür diletirsin onlara. Erdoğan Bayraktar’a
yaptığın gibi...
Sonunda ne yaptın Tayyip?
Kaşıkçı Davasının dosyasını her
şeyiyle birlikte Suudi’ye teslim ediverdin...
Böylelikle de ortada ne insanlık
bıraktın, ne vicdan merhamet, ne hak
hukuk, ne kanun manun, ne yargı...
Başta Testereci gelmek üzere Suudi
cellâtlar alacaklar Kaşıkçı Dosyasını,
adalet dağıtacaklar, öyle mi?
Buna eşekler bile inanmadığı gibi
“aii, aii” diye anırarak güler be Tayyip...
İşte siz busunuz be oğlum! Bütün
insanlığınız, çapınız, kalibreniz bu
sizin yahu! İnanın sizlerden birinin
suretini gördüğüm ya da sesini duyduğum zaman sapasağlam olan midem
bulanıyor, kusmamak için kendimi zor
tutuyorum. Derin nefesler alıp aklıma
olumlu düşünceler getiriyorum. Ve de
her seferinde, nasıl bu kadar insanlıktan uzak, insanlıkla zerre miktarda
olsun ilgisi olmayan, bir dirhem olsun
insani değer taşımayan bu insanlar bu
ülkede, hem de bu kadar çok miktarda
yetişebildi, diye kahroluyorum.
Suudilerden hiç kimse davet etmediği halde sen geçen bayramda yani
Ramazan Bayramında oraya gittin, değil mi Tayyip?
Gitmeden önce de hiç ıkınıp sıkılmadan, nefes alır su içer gibi günde
belki yüzlerce kez yaptığın şekilde bir
yalan atıverdin, Tayyip. Dedin ki;
“Hadim ül-Haremeyn’in davetlisi
olarak Ramazan Bayramımızı Kutsal
Topraklarda geçireceğiz.”
Topladın bakanlarını, tabiî eski
Meclis Başkanın ve Başbakanın Milyar Ali’yi de yanlarına koydun, doldurdun uçağa bunları, beraberce Suudi’ye
gittiniz. Cidde Havalimanı’nda kim
karşıladı seni Tayyip?
Mekke Emiri yani Mekke Valisi
Halid el Faysal...
Burada unutmadan belirtelim. Dönüşünde kim uğurladı seni Tayyip?
Vali bile değil, onun yardımcısı...
Vali Yardımcısı uğurladı seni...
Ayrıca senin resmi ziyaret-gezi
programına Kâbe’yi bile koymadılar. Sen rica ettin; “Ya izin verin de
Kâbe’yi olsun bir ziyaret edebilelim”,
diye. Lütfedip verdiler Suudiler de
sana bu izni. Oysa tüm Müslüman ülke
liderlerinin ve ülke ileri gelenlerinin
resmi ziyaret programlarının olmazsa
olmazıydı Kâbe ziyareti. Yani seni bunun bile dışında tuttular. Ve sen, amigolarınla birlikte tam da Kâbe ziyareti

yaptığın anda, seni fesli, sakallı, elinde dilenci tasıyla sadaka toplayan bir
dilenci suretinde gösteren fotoğrafını
medyaya servis ediverdiler. Ve yine
tam o anlarda, Suudi Devlet Televizyonu, bizdeki TRT’nin karşılığı olan televizyon, seni Suudi’den hiç kimsenin
davet etmediğini ve kendinizin oraya
gittiğini yayımlayıverdi. İşte bununla
ilgili haber:
“Erdoğan’ın Prens Selman’a sarıldığı karelerle [akıllara] kazınan
ziyaret ile ilgili iddiayı Suudi Arabistan’ın resmi televizyonu Al-İkhbariya öne sürdü.
“Daha önce Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve Ankara, Suudi Arabistan’ın daveti üzerine ziyaretin gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Fakat
Suudi Arabistan’ın resmi medya
kuruluşu Al-İkhbariya, ziyaretin
Erdoğan’ın isteği üzerine gerçekleştiğini aktardı.” (https://artigercek.
com/haberler/suudi-arabistan-erdogan-i-biz-davet-etmedik)
Din alıp satmanız gibi, insanları
Allah’la aldatmanız gibi yalan, dümen,
riya, sahtekârlık sizin en büyük sermayeniz yahu...
Nasıl hiç rahatsızlık duymadan
bunları yapabiliyorsunuz böyle, şaşıyoruz biz...
Ve ayrıca Tayyip, bak bir Suudi
yetkili, daha doğrusu onun da arkasında olan Veliaht Prens Muhammed bin
Selman ne diyor, sizin bu yeni oynaşınız için:
“Bizim ona ihtiyacımızdan daha
çok onun bize ihtiyacı var ve o bizim
ayağımıza geldi. Erdoğan bu duruşuyla milyarlarca dolarlık gelir kaybına uğradı. Bu yüzden ticaret koşullarını biz belirleyeceğiz.” (https://
www.a3haber.com/2022/04/30/suudi-yetkili-the-guardiana-konustu-erdoganin-bize-daha-cok-ihtiyaci-var-ticaret-kosullarini-biz-belirleyecegiz/)
Demek ki tam teslim vaziyettesiniz, Tayyip. Tümüyle diz çökmüş durumdasınız...
Ve ne acıdır ki rezalet, ihanet ve
kepazelik bu kadarla kalmadı. Testereci Muhammed bin Selman, avanesiyle
birlikte Türkiye’ye geldi bir hafta önce
-22 Haziran’da.
Ve siz Testereciyi nasıl karşıladınız
Tayyip?
Resmi törenle, değil mi?
Ve tören kıtasına bir şatafatlı “Selamünaleyküm” çekti Selman, değil mi?
Bereket ki tören kıtası onurunu korumasını bildi, Testereci’ye yanıt vermedi, yanıtsız bıraktı onu...
Sakın böyle yaptı diye tören kıtasını da cezalandırmaya kalkıp o onurlu
vatan evlatlarının hayatlarını cehenneme çevirme. Dedik ya yukarıda; sen
yurt içinde ejderhasın, güç yetirilmez
bir cellâtsın diye, gözüne kestirdiğin
her vatan evladının hayatını karartırsın
hiç duraksamadan diye...
Kaşıkçı Dava Dosyasını Suudi’ye
devrederek yani kurbanın davasını cellâdının eline teslim ederek yaptığınız
insanlık dışı, hukuk-ahlâk dışı, vicdan-namus dışı, utanma-arlanma-onur
dışı buyruğunuza uymayı reddeden
İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı, saygıdeğer hukuk insanı Nimet Demir’i mesleğinden ettiniz hiç
acımadan, değil mi?
Olay şu:
“Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öl-

dürülmesine ilişkin davada dosyanın Suudi Arabistan’a gönderilmesine şerh düşen ve muhalefet eden
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı Nimet Demir, Kahramanmaraş’a atandı.
“Demir, kararı Halk TV’den İsmail Saymaz’a değerlendirdi.
“Saymaz’ın ‘Şerhinizden ötürü bu atamaya maruz kaldığınız
düşünülüyor’ demesi üzerine Demir ‘Aynı şeyi düşünüyorum. Bana
haber verilmedi. Beklemiyordum’
diye yanıt verdi. Demir, kararından
ötürü yaptırıma uğramasını ‘Demokrasi, insan hakları ve özgürlük
anlayışının ve değerinin gereği neyse onu yapmaya çalışıyordum. Bu
otoriter yapılarda her zaman tepki
görecek duruştur. Ben de o duruşun
şu anda mağduru konumundayım
diyeyim’ diye yorumladı. Mesleği
bırakmaya karar verdiğini kaydeden Demir, ‘Ailemle görüşüyorum.
Onlarla birlikte ortak karar vereceğiz. Ama hemen dilekçemi vermeyi
düşünüyorum’ dedi.” (https://onedio.
com/haber/kasikci-davasinin-surulen-hakimi-meslegi-birakma-karari-aldi-bu-kadar-cesur-olacaklarini-tahmin-etmiyordum-1077112)
Namuslu olmak, onurlu olmak,
Gerçek İnsan olmak, hukuka ve kanuna uygun davranmak size batıyor, değil mi Tayyip?..
Bakınız, bu namuslu hukuk kadını sizin kanun, insanlık ve ahlâk dışı
buyruğunuza uymayı reddederken,
verdirttiğin oy çokluğuyla karara nasıl
bir şerh düşüyor:
“Uluslararası alanda işledikleri
suçlardan dolayı ciddi manada yargılanmayıp, müeyyideye uğramadığını gören zorba yönetimlerin, bu
durumdan cesaret alarak eylemlerini pervasızca sürdürecekleri, zaman
içerisinde bu tavrın teamüle ‘sünnete’ dönüşeceği kabulden varestedir.
Bize yakışan, bu tavırları uluslararası platformlarda dile getirmek
suretiyle hukuksuzluk ve zorbalığın
önüne geçecek kurumların oluşmasında ön ayak olmak iken, ne yazık
ki bu fırsatlar kaçırılmıştır. Davalar,
bozulan ikili ilişkilerin düzeltilmesine diyet olarak verilmiştir.” (https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/
cemal-kasikci-davasinin-atanan-hakimi-nimet-demir-benim-tayinim-yargiyi-hizaya-getirme-tayinidir-1949570)
Bir karışıklığa yol vermemek için
şu noktayı da belirtelim:
İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi, davanın Suudi’ye devredilmesine karşı yapılan itiraza bakan mahkemedir. Yani bir üst mahkemedir. Devir
teslim kararını oybirliğiyle verense
İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesidir.
Biz hep diyoruz ya Tayyip; ne hukuk bıraktınız, ne yargı bıraktınız, ne
kanun bıraktınız, ne kuvvetler ayrımı
bıraktınız, ne Laik Cumhuriyet bıraktınız diye... İşte Türkiye’yi içine düşürdüğünüz çukur burasıdır.
Prens Selman Türkiye’ye geldi ve
devlet töreniyle karşılandı, başta sen
olmak üzere, dedik ya yukarıda. Peki
nasıl gitti, onu kim uğurladı Tayyip?
Bak, Suudi gazeteciler sayesinde
onu da öğrenmiş olduk. Aşağıdaki fotoğrafa bakıver bakalım:
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Kim var orada Tayyip?
Şahsın Hükümetinin başı, değil
mi?..
Utanmanın dirhemini bırakmamışsın Tayyip be...
Neyse, bütün bunları da bir kenara
koyalım. Kaçak Saray’ında müzikli,
sazlı sözlü bir ziyafet çektin ya Prens
Selman ve avanesine. Tabiî hep milletin sırtından. Yoksul, çilekeş, işsizlik-pahalılık cehenneminde kıvranan
halkımızın sırtından. Halkın alınterinden, göz nurundan gasp ettiğin milyonları harcayarak...
Orada çalan müzik Arap müziğiydi, şarkı da Arapçaydı, değil mi?
Meğer o şarkı Suudi tarzı bir güzellemeymiş, bir marşmış be Tayyip...
Arap dünyasında “Testereci” lakabıyla alaya alınan, iğrenç bir yaratık
gözüyle bakılan, senin kucaklaşmalara
doyamadığını Prens Selman’a yazılıp
düzülüp okunan bir marşmış, bir güzellemeymiş.
Hem de kime okutmuşsun onu, biliyor musun Tayyip?
Kerkük Türkmeni (bu vesileyle
Arapça bilen) TRT Sanatçısı Ahmet
Tuzlu’ya. Zavallı sanatçımızı bu iğrenç, bu rezil oyununa aracı etmişsin
be Tayyip. Temas ettiğin kim varsa
kirlendiriyorsun, küçültüyorsun, bayağılaştırıyorsun onları da. Mecburen
yapıyorlar bunu: Kimisi çıkarı öyle gerektirdiğinden, kimisi de korkusundan,
işimi kaybetmeyeyim, bir zulme uğramayayım diye. Kirletemediklerini de
işte yukarıda andığımız onurlu kadın
hukukçumuz gibi anında ezip cezalandırıp mesleğinden ediyorsun.
Şimdi gelelim o güzellemenin içeriğine...
O da şöyleymiş Tayyip:
***
KİMSE KUSURA BAKMASIN;
BÖYLE BİR REZALET OLAMAZ!
Çoktan beri yazı yazmıyordum.
Ancak Suudi Veliahtı Selman’a Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda verilen şarkılı şamatalı yemekte, söylediği Kerkük
türkülerini kimi zaman hüzünlenerek,
kimi zaman neşelenerek ama zevkle
dinlediğimiz TRT sanatçısı Türkmen
kardeşimiz Ahmet Tuzlu’ya söylettirilen ve kamuoyunun “Arapça şarkı”
olarak bildiği Selman Methiyesi üzerine yazmak istedim. “Selman Methiyesi” diyorum, çünkü öyle.
Bu sözde şarkı, İstanbul’un göbeğinde işlenen en vahşice, en adice, en
alçakça, en ahlâksızca cinayetin azmettiricisi olduğu dünya alem tarafından kabul edilen Selman için yazılan
su katılmamış bir methiye.
Bu cinayetle ilgili olarak Sayın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şunları söylemişti:
“Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan bizden belgeleri almak istedi.
Belgeleri dinletiriz ama vermeyiz; bir
de bunları yok mu edeceksiniz? Ses
kaydında üst düzey asker açıkça, ‘Ben
kesmeyi iyi bilirim’ diyor. Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi
zannediyor. Bu millet enayi değil; hesabı sormasını bilir.”

Peki, hesabını sorduk mu? Hayır!
Üstüne üstlük azmettirici Türkiye’ye
davet edildi, henüz Kral olmamasına
rağmen Kral gibi karşılandı, devlet
protokolümüzün hilafına dönüşünde
de uçağa kadar gidilip yolcu edildi.
Oysa Sayın Cumhurbaşkanı Suudi
Arabistan’a gittiği zaman Vali seviyesinde birileri tarafından karşılanıp
uğurlanmıştı, öyle değil mi?
Bunları geçelim de beni, en çok o
sazlı sözlü yemekte Selman için söylenen methiye rahatsız etti. Keşke Ahmet Tuzlu gibi bir sanatçımız buna alet
edilmeseydi. Acaba diyorum, acaba
Sayın Cumhurbaşkanı o methiyeden
ve özellikle sözlerinden haberdar mı
idi ya da birilerinin işgüzarlığı mı idi?
O methiyenin Suudi Arabistan’da
dolaşan videosunu da dinledim, Ahmet
Tuzlu’nun okuduğunu da dinledim.
Arapçam hele de böyle methiyeleri
tercüme etmeye yeterli olmadığı için
bilen arkadaşlardan yardım aldım ve
o sözler karşısında kendi adıma, milletim, devletim adına utandım. Kimse
kusura bakmasın; eleştiri en tabii hakkımdır ve bu hakkı kullanıyorum.
Sözü fazla uzatmaya gerek yok. O
methiyenin Türkçe sözlerini okuyunca
zaten hak vereceksiniz. İşte o sözler:
Allah büyüktür
Yolumuz uzundur
Düşmana zehir saçarız
Bu Suudili daha yukarı yukarı [üsttedir, yukarıdadır, üstündür]
En saf ve en değerli ülke
Seninle birlikte birleşiriz
Ve efendimiz için sözümüze sadık
kaldık
Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir,
yukarıdadır, üstündür]
Birleşme bayrağı üsttedir
Yükseklerde ve şimşeklerin üstünde
Sana şan her zaman yakışır
Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir,
yukarıdadır, üstündür]
İhtişam sahibi Selman
Yolu görkemli yoldur
Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir,
yukarıdadır, üstündür]
Selman kararlı Selman
Verici ve birleştiricidir
Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir,
yukarıdadır, üstündür]
Efendim ve en üstün destek
Halkın hepsi senin askerin
İşaret et sana karşı toplananları
ezelim
Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir,
yukarıdadır, üstündür]
Atalarımızdan vasiyet
Ve torunlarımıza miras
Ülkemiz için ölmek
Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir,
yukarıdadır, üstündür]
Yapıcı, benim evimi yapan
İlerleme, kalkınma ve refah
Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir,
yukarıdadır, üstündür]
Merhaba gençliğin prensi
Efendim hoş ve ince
Emellerin Bulutlara kadar uzanır
Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir,

yukarıdadır, üstündür]
Halk vizyonunuzu destekliyor
Seni aklınla seviyor
Ve kişiliğine bağlıdır
Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir,
yukarıdadır, üstündür]
Arapların güvenliği bizim güvenliğimizdir
Kim barışımızı ihlal ederse
Zaman okumuza muhatap olur
Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir,
yukarıdadır, üstündür]
Askerlerimiz tehlike anında
Kırmızı ölüm için susuz kalır
Hava, kara ve deniz
Bu Suudili yukarı yukarı Suudi…
(Osman Oktay, https://www.habererk.
com/kimse-kusura-bakmasin-boyle-bir-rezalet-olamaz-1)
***
Yukarıda da belirttiğimiz gibi ciğeri beş para etmez, insan sefaleti ve
Arap Dünyasında bile adı “Testereci
Cellât”a çıkmış bir Amerikan kuklasına yapılan ve Kaçak Saray’da senin
Selman’a yağ yakmak için icra ettirdiğin bu güzellemeyi dinlerken hiç mi
biriniz rahatsızlık duymadı, Tayyip?
Yahu siz nasıl bir canlı türüsünüz
böyle... Yüz milyarlarca dolarlık silahına, modern uçaklarına, füzelerine,
harp araç ve gereçlerine rağmen donanımsız Şii Husiler karşısında bile kara
savaşında hiçbir varlık gösteremeyen
ve onların Suudi toprakları üzerinde
ilerleyişini durduramayan Suudi Ordusuna ve Suudi Krallığı’na yapılan
bu güzelleme ancak gülünç olabilir
yahu... Suudi’nin bütün develeri bu
güzellemeye kahkahalarla güler...
Ama siz inanırsınız, değil mi Tayyip?..
Gerçi siz de inanmazsınız da üç beş
dolar için inanmış görünürsünüz, inanmışı oynarsınız. Tabiî onuru bir tarafa
fırlatıp atmak kaydıyla yaparsınız bu
işi.
Ne diyor güzellemenin nakaratında?
“Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir,
yukarıdadır, üstündür]”
Senin Kaçak Saray’ında bu güzelleme yapılırken sen ve avanen ne olmuş oluyor Tayyip?
Siz de “Aşağı aşağı, daha aşağı ve
çukura” olmuş oluyorsunuz değil mi?
Aynı zamanda bu söylenmiş oluyor. Ve
siz bunu afiyetle yiyip yutup hazmediyorsunuz, Tayyip...
Ve sanırız-kuvvetle muhtemeldir
ki bu rezaleti de sen ve avanen düzenledi be Tayyip... Vicdansız, kriminal
psikopat Testereci’ye şirinlik yapıp üç
beş dolar daha fazla koparabilmek için
böylesine alçalmayı, diz çökmeyi sizler planlayıp programlayıp uyguladınız
be Tayyip...
Ve biz, sizler gibi insan suretinde
yaratılmış olmasına rağmen insan gibi
yaşama hakkını kullanmaktan vazgeçip kendini böylesi durumlara düşürenler için de üzülürüz ama bizi esas
olarak üzüntüden kahreden, acılara
boğan şey; sizin gibilerin hem bu Testereci alçaklar nezdinde hem de dünya
halkları nezdinde Türkiye’yi temsil
ediyor görünmenizdir. Türkiye’nin
onurunu da o alçakların ayakları altına
atıp çiğnetiyorsunuz bu davranışınızla.
O katiller sürüsünün ayakları altında
çiğnetiyorsunuz.
İşlediğiniz bu ağır suçun da hesabını vereceksiniz Tayyip, bundan da hesaba çekileceksiniz. Biz yaparız böyle
şeyler ve yanımıza kalır, diye düşünmeyin asla.
Ve elbirliğiyle ortaya koyduğunuz
bu Kaçak Saray rezaletini, Kaçak Saray’da oynadığınız bu iğrenç tiyatroyu,
senin sözcün Kalın İbrahim nam hafız
bak nasıl savunuyor, binbir demagoji
yaparak:
“Suudi Arabistan Veliaht Prensi

ye’yi ziyareti, muhalefet cephesinde
tepkilere neden oldu. Cemal Kaşıkçı
cinayeti sonrası ilk resmi ziyaretini
gerçekleştiren Prens Selman hakkında sorulan, ‘Prens Selman’ın
gelişi dış politikada bir U dönüşü
müdür?’ sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘Uluslararası ilişkilerde ezeli ve
ebedi düşmanlık olmaz. Kaşıkçı cinayetine kadar bir sorunumuz yoktu.’ yanıtını verdi.
“(...)
“Bir başka ülkenin vatandaşlarının yargılanması söz konusu burada.
O kişilerle ilgili Suudi Arabistan’da
bir hukuki süreç oldu. Dediğim gibi
bizim vicdanımızı rahatlatmayabilir.
Hukuki açıdan baktığımızda 6706
uygulandı. Başka ülkeler de başka
türlü girişimler de yapabilirdi. Bir
iki yerde bireysel davalar açıldı.
“(...)
“ABD’de başka yerlerde. Bizim
bu davalara dahlimiz söz konusu
olmaz. Ailesinin bir dava süreci olmadı Cemal Kaşıkçı’nın. Katılalım,
katılmayalım bir hukuki süreç işletildi. Bir başka ülkenin vatandaşlarının yargılanması söz konusuydu.
Bununla ilgili adli işlem yapıldı, orada 16 kişiyle ilgili mahkeme yapıldı
ve cezalar verildi. Dolayısıyla hukuki olarak baktığımızda bu tarafı
ihmal etmek lazım. (https://www.sondakika.com/dunya/haber-cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-selman-in-gelisi-15041059/)
Görüldüğü gibi, arkadaşlar; Tayyip, Kalın İbrahim Hafız’ı boşuna seçmemiş sözcüsü olarak. Bunda da demagogluk kallavi. Yalan, dümen, hile,
kandırmaca kallavi boyutlarda. Tabiî
bu tür özellikler Tayyipgiller için en
makbul özellikler olarak kabul edilir.
Söylediği her bir cümle, demagojik
açıdan birbirinden daha iğrenç, daha
mide bulandırıcı. Sen bu davayı cellatlarının eline teslim etmekle insanlığından vazgeçiyorsun yahu bütünüyle.
İnsanlığa dair her türlü değerden, anlayıştan vazgeçiyorsun. Ulusal egemenlikten vazgeçiyorsun.
Bir de şunu söylüyor ya Suudi Arabistan’da yaşayan ailesi için: “Ailesinin bir dava süreci olmadı”, diyor.
Bir; nasıl olacaktı? Böyle bir şeyin
olabilmesine imkân var mı? Onlar da
mı kellelerini, boyunlarını vurdursalardı babalarının hakkını aramaya kalkıp
da? Kaldı ki onlar hak aramaya kalksalar ne olacaktı? Suudi’de yaşanmış
olan sözde trajikomik dava süreci yaşanmamış mı olacaktı?
Kaldı ki ailenin tümden davaya hiç
karışmadığı doğru değil. Şöyle ki;
Suudi’de 16 kişi kukla mahkemede
güya yargılandı. Bunlardan 8’ine beraat verildi. 3’üne 24’er yıl hapis, 5’ine
de idam cezası verildi. Sonrasında da
aile adına çağrılan Kaşıkçı’nın oğlu
mahkemeye getirildi. İdam mahkûmlarını affedip etmeyeceği soruldu. Tabiî
Kaşıkçı’nın oğlu da mecburen “affediyoruz”, dedi. Çünkü adı gibi biliyordu
ki aksi durumda kendisinin ve ailesinin
de başına bir süre sonra bir bahaneyle
babasının yaşadığı bir facia getirilecekti. Böylece idam mahkûmlarının
cezası da hapse çevrilmiş oldu...
Sonrası mı?
Sonrasında da tabiî ki, bu kişiler
güya hapiste yatıyor görünür ama cezaevi dışında normal hayatlarını yaşamaya devam edip gider. Hem de ödüllendirilerek... Efendileri tarafından
verilmiş riskli bir emri başarıyla yerine
getirmiş olmalarından dolayı...
Bu işlerin böyle olduğunu Kalın
İbrahim Hafız da, “TR001” kod adıyla CIA’ca devşirilmiş olan bu vatandaş
da, adı gibi bilir... Bilir ama o da mecburdur böyle oynamaya. Çünkü o da
böyle oynayarak arpalığa konabilmek-

tedir aile boyu...
Bakın, yeni bir haberden öğrendiğimize göre bu şahsın kızı Rumeysa
Kalın Karabulut da şu an TRT World’de çalışmaktaymış. Hem de işin magazin boyutu diyelim hani medyanın
söyleyişiyle; türbanını atmış olarak...
Ne diyor Kalın İbrahim bir de?
6706 sayılı kanuna dayanarak biz
bu işi yaptık, diyor. Oysa yaptıkları
burada da bir sahtekârlıktan ve kandırmacadan başka hiçbir şey değil. 6706
Sayılı Uluslararası Adli İşbirliği Mevzuatının başlangıcında bulunan 4’üncü
maddesi aynen şunu der:
“Adlî İşbirliği Taleplerinin Reddi
“MADDE 4- (1) Yabancı devletlerin adlî iş birliği talepleri;
“a) Türkiye’nin egemenlik hakları, millî güvenliği, kamu düzeni
veya diğer temel çıkarlarının ihlal
edilmesi,
“b) Talebe konu fiilin sırf askerî
suç, düşünce suçu, siyasî suç veya
siyasî suçla bağlantılı bir suç olması,
“c) Talebe konu kişinin ırkı, etnik
kökeni, dini, vatandaşlığı, belli bir
sosyal gruba mensubiyeti veya siyasî
görüşleri nedeniyle bir soruşturma
veya kovuşturmaya maruz bırakılacağına veya cezalandırılacağına
ya da işkence veya kötü muameleye
maruz kalacağına dair inandırıcı nedenlerin bulunması,
“ç) Talepte bulunan devlette
savunma hakkına ilişkin temel güvencelerin bulunmaması hâllerinde
reddedilebilir.” (https://diabgm.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/
2462021115200CEZA%C3%8E%20
KONULARDA%20ULUSLARARASI%20KONULARDA%20ADL%C4%B0%20%C4%B0%C5%9EB%C4%B0RL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20MEVZUATI.pdf)
Bütün bunları Kalın İbrahim bilmiyor mu?
Adının Kalınlığını bildiği gibi tabiî ki biliyor. Ama onun görevi de demagojik laf salatası yapmak, gargara
yapmak, gözlere kül serpmek. O da
bu konuda maharetli işte. CIA boşuna
devşirip “TR001” kod adıyla kodlandırmamış bunu. Ve Tayyip’in yanına
senin sözcün olsun diye boşuna yerleştirmemiş. Bunların alayı demagojide,
kandırmacada, yalanda, iftirada, riyada
hep bir numaradırlar.
Bu mide bulandırıcı sözleri daha
fazla irdelemeye devam etmeyelim
isterseniz. Bunlarda insani değerler de
ulusal değerler de tümden iflas noktasındadır.
Bunlar böyle de… Ülkemizi böylesine onursuz bir duruma düşürdükleri
için onların bu suçları hakkında da bir
suç duyurusunda daha bulunması gerekir herhalde Avukat Yoldaşlarımızın,
Kaçak Saray’da yaşatılan bu rezalet
hakkında. Başta Tayyip, sonra bu rezaletin tertiplenmesinde yer alan onun
avanesindeki şahıslar ve o iğrenç, yüzkarası güzellemeyi okuyan TRT Sanatçısı zavallı ve oradaki müzisyen ekibi
hakkında.
Kötülerin ömürleri uzadıkça, kötülükleriyle birlikte suçları ve günahlarının artıyor olması gibi Tayyipgiller’in
ve Kaçak Saray avanesinin saltanatı
uzadıkça böylesine iğrenç ve birbirinden mide bulandırıcı suçları artacak.
Adamlar suç makinesi; hem de hiç ara
vermeden çalışan...
Hep söyleyegeldiğimiz gibi sonları artık iyice yaklaştı. Tabiî sonlarıyla
birlikte hesaba çekilecekleri günün gelişi de...
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Kadın cinayetlerinin en önde gelen kışkırtıcısı Kaçak Saray’ın
Ortaçağcı anlayışı ve onunla uyumlu Yargısıdır

Ö

yle görülüyor ki Tayyip’e hakaret davalarından aldığımız ve
alacağımız cezalar toplamı bir süre
sonra; Pınar Gültekin’in katili, canavara dönüşmüş insan sefaletine
verilen cezanın iki katına ulaşacak...
Bu aşağılık cellât, melek gibi
yavrucağı kim bilir ne yalanlarla
kandırarak aylarca rezil, lanet arzularına alet etti...
Öyle anlaşılıyor ki kızcağız, bu
namussuzun evli olduğunu anlayınca ondan uzaklaşmak istiyor. Ve
uzaklaşıyor da. Fakat böylesi İblisleşmiş yılanlarda yalan mı yok? İşte
son bir kez görüşelim, diyerek çağırıp çiftliğine mi diyelim, kır evine mi
diyelim götürüyor çocuğu. Ve orada
da hazırladığı insanlık dışı planını
uygulayarak boğarak öldürüyor. O
kadarla da kalmıyor; yavrucağın
ölmüş bedenine de işkenceye devam
ediyor. Yakmaya çalışıyor cesedi,
sonra da 160 cm yüksekliğindeki bir
bidonun içine eğip büküp sokarak
üzerine beton döküyor...
Bu insanlık dışı işlerin her aşamasında kendisine kardeşi, babası, eski
eşi, ortağı yardımda bulunuyor.
İnsanım diyen her kişinin yüreğini
yakan bu canavarlık, inanın Amerikan
seri katillerinde bile ender görülür.
Besbelli ki katliamda yer alanların tamamı insanlıktan çıkmış birer kriminal psikopattır.
Ve iki gün önce, olaya bakan sözde
mahkeme kararını açıklıyor.
Karar şu:
“Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbetten indirime giderek 23 yıl hapis, tutuksuz sanık kardeşi Mertcan
Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün
ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın
ise beraatine karar verdi.
“HAKSIZ TAKRİK İNDİRİMİ
İLE 23 YIL HAPİS
“Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı’ya önce ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası verdi.
“Mahkeme, haksız tahrik indirimi ile cezayı 23 yıla indirdi.” (https://
www.odatv4.com/guncel/pinar-gultekin-davasinda-karar-242213)
Besbelli ki cinayetin her yönü ayan
beyan meydanda olmasa ve işi araştıran polisler görevlerini layıkıyla yapıp
sapık cellâdı konuşturmasa ve cesedin
yerini buldurtmasa, adı “mahkeme”
olan kuruluşu oluşturan hafızlar hepsine beraatı basıp geçeceklermiş.
“Haksız Tahrik İndirimi” he?..
Bizim Tayyip’e hakaret savıyla
açılan davalarda hiç böyle bir indirime
gidilmiyor. Hem de hiçbirinde gidilmiyor. Tam tersine; davalar durmadan
yeni dava doğuruyor. Sen Savcılık ifadende de hakaret ettin, mahkemedeki
konuşmalarında da hakaret ettin, diye
habire yeni davalar üretiyor Tayyip’in
mahkemeleri bize karşı.
23 yıl hapis...
Yatarı, kurban kızımızın avukatının
açıklamasına göre 14 buçuk yılmış...
Onun da ne kadarı kapalı cezaevi
olur, ne kadarı açık cezaevi belli değil.
En azından biz bilemiyoruz şimdilik...
Tabiî bu arada Tayyip’le Kaçak
Saray’ın Arka Bahçeli’si el ele vererek
bir af ya da af anlamına gelecek yeni
bir yargısal düzenlemeyle bu tür canavarları salıverebilirler de. Bu da olası
durumlardandır.
Tabiî bu mahkeme sıfatını taşıyan kurumlar esasında mahkeme filan
değil. Burada oturan şahıslar gerçek
anlamda savcılar yargıçlar değil. Bunların alayı Muaviye-Yezid Dincisi, Ortaçağcı, meczuplaşmış kişilerdir.
Bunlardaki anlayış şudur:
“Bu kız açık saçık giyinen biri.
Bakın işte askılı kıyafetler filan giyiyor. Evlenmeden erkeklerle düşüp kalkıyor. Böylelerinin zaten toplumdan
ayıklanması gerekir. Bu tür olaylar
aslında toplumun geneli için olumluluktur. Keşke hep böyle olaylar yaşansa da toplum bu tür kadınlardan,
kızlardan kurtulsa. Zaten denir ya; su

testisi su yolunda kırılır, diye. İşte bu
kızınki de öyle olmuş. Belasını aramış,
sonunda da bulmuş. Aslında kız böyle
olmasaydı o erkek böyle bir iş yapmak
zorunda kalmayacaktı. Başı belaya girmeyecekti. Bak, eşinden de ayrılmış.
Herhalde bu kız yüzünden ayrılmıştır.
Yani suçlu olan bu olayda aslında bu
kızdır. Kadın denen yaratık da zaten
Şeytandır. Kandırır erkekleri, baştan
çıkarır. Sonunda da onların başını belaya sokar.
“Ama ne yapalım ki bir taraftan da
işte kanunlar var. Bunları da hiçe sayıp
alayını da beraat ettiremiyoruz. Onlara
da şeklen uymaya mecburuz. Takdir
hakkımızı kullanarak işte bu kadarını yapabildik. Daha fazlası elimizden
gelmedi.”
Anlayış bu olunca, bu kafadan ve
bu ruhiyattan sağlıklı bir sonuç beklemek elbette ki saçma olur. Maalesef
Tayyipgiller mahkemelerinin büyük
çoğunluğu aslında mahkeme olmayan,
sadece sureta mahkemelerdir. Onlardan gerçek insan vicdanını tatmin
edecek bir karar çıkmasını beklemek
tekeden süt çıkmasını beklemek kadar
akıl ve mantık dışı olur, büyük bir saçmalık olur.
Ve ne yazık ki bunların kendileriyle
aynı kategoriden avukatları da vardır.
Karar sonrası cellâdın avukatının yaptığı açıklama şöyle:
“Biz başından beri canavarca
hisle öldürme yok diyoruz. Pınar
Gültekin yaşarken diri diri yakılmamış. Bu üzücü olay öldükten sonra
gerçekleşiyor. Çünkü bizim aldığımız adli tıp raporlarında bunlar sabittir. Cemal Metin Avcı canavarca
hisle, eziyet çektirerek suçlarından
zaten beraat etti. Sadece tasarlayarak öldürme var. Medyada “müebbetten indirime gidildi” yazılıyor
yok böyle bir şey. Yani verilen bu 23
yıl hapis cezası sadece tasarlayarak
öldürmekten verildi. Ancak istinaf
mahkemesine itirazımızı yapacağız
ve bu da bozulacak. Karardan memnunuz adalet tecelli etti diyebiliriz.”
(https://www.odatv4.com/guncel/pinar-gultekin-davasinda-karar-242213)
Görüyor musunuz avukattaki anlayışı?
Sözde mahkeme heyetininkiyle
bire bir aynı. Müvekkili canavarca hisle öldürmemiş kızı.
Bre ahlâksız!
Canavarca hisle öldürmeyen, hiç
o çocuğun canını aldıktan sonra olsun
ona eziyet etmeye, cesedine işkence etmeye devam eder mi?
Cesedi yakıp sonra da varile sokup
üzerine beton döker mi?
Canavarlaşmamış bir kişi, insanlıktan bütünüyle çıkmamış, insanlıkla her
türlü bağını koruyan bir yaratık böylesine bir namussuzluk yapabilir mi hiç?
Bir de istinafa götürecekmiş kararı.
14 buçuk yıl yatarı olan cezayı bile fazla buluyor avukat olacak şahıs. Daha
da düşürtecek aşağıya. Belki de aklından geçen hemen tahliye ettirmek...
Türkiye bu rezil çukurlara nasıl getirilip düşürüldü ya...

Nasıl böyle insanlar üretir hale geldi bu toplum?
Tayyipgiller muhakkak ki kısa süre
sonra ufkumuzdan çekilip gidecekler.
Mecburen gidecekler. Ama onların
çürüttüğü, insanlıktan çıkardığı böyle
milyonlarca insan, toplumda varlıklarını sürdürmeye devam edecek. İşte
Tayyipgiller’in Türkiye’ye verdikleri
en önemli hasarlardan biri de budur.
En önemli kötülüklerinden biri de budur. Böyle insanları yetiştirmiş olmaktır...
Bunlar, çoğu kızcağızımın, kadıncağızımızın katilini zaten beraat ettiriyorlar ya da birkaç yıllık cezalara çarptırıp salıveriyorlar. İşte melek yüzlü,
melek kalpli Ağrılı Leyla evladımızın
cellâtları ne oldu?
Hepsi salıverildi...
İşte onun da kararı:
“Ağrı’da kaybolduktan 18 gün
sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili ikinci
davada karar çıktı. Daha önce “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse
mahkum olan amca, bu kez diğer 6
sanıkla birlikte beraat etti.” (https://
www.ntv.com.tr/turkiye/leyla-aydemir-cinayeti-davasindasaniklara-beraat,lNOrXSl0X0ihMzz8bhq1DQ)
Şimdi sormak lazım, mahkemeyiz
diyen bu hafızlara:
Peki, bu melek yavrumuzu kim öldürdü?
Uzaylılar mı?
Cinler periler mi?
Alın işte benzer bir karar daha:
“Eşini öldürdüğü iddiasıyla hapis cezası verilen sanık istinafta beraat etti
“Kayseri’nin İncesu ilçesinde karısını balkondan iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla mahkemece 24
yıl hapis cezası verilen sanık hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu olarak yargılanan sanık istinafta
beraat etti” (https://www.haberturk.
com/son-dakika-esini-oldurdugu-iddia-edilen-koca-beraat-etti-3394254)
İşte bir facia daha:
“Antalya’da cansız bedeni battaniyeye sarılı bir şekilde bulunan Dilara Kandak’ın katil zanlısı olarak
yargılandığı davada ağırlaştırılmış
ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski eşi Ahmet Yorulmaz (26),
dosyanın istinafa taşınmasının ardından yeniden yargılandığı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza
Dairesi’nde beraat etti.” (https://
www.posta.com.tr/son-dakika/dilara-kandak-cinayetinde-eski-ese-istinaftan-beraat-karari-2317882)
Böyle binlerce olay sayılabilir ne
yazık ki Türkiye’de.
Tayyipgiller’le beraber çalışan insanların ve onların oğullarının işlediği
bu tür cinayetler zaten olmamışa döndürülmektedir anında. Sedat Peker’in
de bütün ayrıntılarıyla ortaya koyduğu
gibi Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar’ın Kazakistanlı
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi
öğrencisi Yeldana Kaharman’ı aynı

yukarıdakiler gibi canavarca öldürerek
işlemiş olduğu suç zaten hiç olmamış
sayıldı.
Konuya ilişkin şöyle diyordu Sedat
Peker videosunda:
“Tolga Ağar’ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu.
Kızcağız jandarmaya gidiyor, ‘Tolga Ağar bana tecavüz etti’ diye. Kız
şikâyet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün
ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini
açmıyor.”
(https://www.sondakika.
com/haber/haber-sedat-peker-e-tolga-agar-cephesinden-cevap-geldi-14116935/)
Hatırlanacağı gibi, olay Jandarmaya sorulunca da Jandarma, böyle
bir olaydan bizim hiçbir bilgimiz yok.
Görmedik, duymadık, bilmiyoruz, bize
hiç kimse de gelip başvurmadı, diyor
ve kızcağızımızın dosyası kapatılıyor...
Yine bir AKP milletvekilinin evinde de benzer bir cinayet işlenmişti, değil mi?
Onunla ilgili medyaya yansıyan
haber de şu şekildeydi:
“AK Parti Milletvekili Şirin
Ünal’ın Ankara’daki evinde ölü bulunan Özbekistan vatandaşı Nadira
Kadirova için sosyal medyada kampanya başlatıldı. 23 Eylül’de hayatını kaybeden Kadirova’nın şüpheli
ölümüyle ilgili #NadirayaNeOldu
etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.
“Kadirova’nın Şirin Ünal’ın silahı ile intihar ettiği açıklandı. Olayla ilgili bir açıklama yapan Ankara
Emniyet Müdürlüğü, intihar sırasında Ünal ile birlikte milletvekilinin eşinin ve kızının da evde bulunduğunu duyurdu. Ancak Türk basınına konuşan Özbek kadının abisi,
“Kardeşimin intihar etmesini gerektirecek herhangi bir durum yoktu.
Önümüzdeki günler üniversite sınavı için kursa başlayacaktı” ifadelerini kullandı.” (https://tr.euronews.
com/2019/10/01/ak-parti-milletvekilinin-evinde-olu-bulunan-genc-kadin-icin-sosyal-medyada-kampanya-nadira)
Görüldüğü gibi Tayyipgiller avanesinin her suçu gibi bu türdeki suçları
da anında örtbas edilip olmamışa çevriliveriyor. Mahkemeler kendilerinin
hukuk bürolarına dönüşmüş durumda.
O bakımdan kararı, aslında Tayyip
nam hafızın ikamet ettiği Kaçak Saray
veriyor, her olayda olduğu gibi böyle
olaylarda da. Mahkemeler işin sadece
yazıcısı, klavyecisi...
İşte Türkiye’de Muaviye-Yezid
Dincilerinin iktidarı hüküm sürdüğü
için, kadınlarımız için ülkemiz tam bir
cehenneme dönmüştür.
Her an tacize, tecavüze uğrayabilirler, öldürülebilirler, işkencelerden
geçirilebilirler. Failleri de ya hiç ceza
almaz ya da çok az bir cezayla işin
içinden sıyrılırlar...
Durup dinlenmeden din adına kadını aşağılamanın, şeytanlaştırmanın
varacağı yer kuşkusuz burasıydı...
İnanış bu, anlayış bu, kültür bu,
mahkemeler bu... Bu anlayışa sahip
olanların hepsi, kadını erkeğin kulu
kölesi olarak görür. Tabiî köle, sahibinin her dediğine itaat etmez ise, onu
öldürmek de dahil, her türlü zulmü
yapmak erkek için bir hak haline gelir.
Tabiî bu anlayış Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının egemenlik
sürdürdüğü toplumların genel anlayışıdır. Bizde her ne kadar iktidar
Finans-Kapitalistler elinde bulunsa
da onun, daha Kuvayimlliye’nin ilk
yıllarından itibaren ortaklık ettiği bu
sınıf, Sümerlerden bu yana insanlığın
ve şu anda da bütün İslam ülkelerinin
baş belası olan Antika Tefeci-Bezirgân
Sermaye Sınıfıdır.
Yani Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı, Finans-Kapitalin ikinci planda
da olsa iktidar ortağıdır. Bir avuç Finans-Kapitalist, Anadolu’nun tüm şehir, kasaba ve köylerini haraca kesmiş
bulunan bu, insan hakkı hukuku nedir
bilmez, acımasız, kadını köle olarak
gören Antika Sınıf aracılığıyla iktida-

bilir.
Ekonomik altyapıdaki sınıf ilişki
ve çelişkileri bu olunca, kaçınılmaz
biçimde onun ürettiği kültür de, siyaset de aynı anlayışta olacaktır. Alın işte
Tayyipgiller iktidarı...
Bugün muhalefet rolünü oynayanlar ne kadar farklı Tayyipgiller’den?
İşte Finans-Kapitalistler kadar
farklı...
Tayyipgiller bu Antika, Sömürgen,
Asalak Sınıfın temsilcisi olmakla birlikte kendileri de beşli, yedili çeteleriyle memleketin tüm varlıklarını ve
halkımızın alınterini gasp eden yandaş,
vurguncu sözde işadamlarıyla artık Finans-Kapitalistleşmiş durumdadırlar.
Böylece bizdeki egemen kültür,
bu Antika Sınıfla Finans-Kapitalistler
Zümresinin kültürlerinin karışımından
oluşan işte böyle bir çorba kültürdür.
Zaten Finans-Kapitalistler kültüründe
de-Batı kültüründe de kadın ezilen cinsiyeti oluşturur. Ama Tefeci-Bezirgân
Sermaye kültüründe bu ezilme katmerlenir.
Kadına yönelik bu bakışı, Ortadoğu’nın Kitaplı Dinlerinde de buluruz.
İşte İslam’ın bu konudaki anlayışını en
özet biçimde ortaya koyan ayetlerden
birisi: Nisa Suresi, Ayet 34...
“Allah’ın kimini kimine üstün
kılmasından ötürü ve erkeklerin,
mallarından sarfetmelerinden dolayı erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler. İyi kadınlar, gönülden boyun
eğenler ve Allah’ın korunmasını
emrettiğini, kocasının bulunmadığı
zaman da koruyanlardır. Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz
kadınlara öğüt verin, yataklarında
onları yalnız bırakın, nihayet dövün.
Size itaat ediyorlarsa aleyhlerine yol
aramayın. Doğrusu Allah Yüce’dir,
Büyük’tür.” (Nisa Suresi, 34. Ayet,
Diyanet İşleri Eski Meali)
İşte bakış apaçık biçimde ortaya
konmuş.
Ne diyor?
Allah erkekleri kadınlardan üstün
kılmıştır. Ayrıca erkekler mallarından
sizin için “sarfederler.” Bu sebeplerden dolayı kadınlar üzerinde hâkimiyet
sahibidirler. İyi kadınlar da, diyor, erkeklerine gönülden boyun eğenlerdir...
Serkeşlik eden olursa da, diyor, kademeli bir şekilde şöylece cezalandırın
onları, diyor.
Yine bildiğimiz gibi miras meselesinde de kadın erkeğin yarı değerindedir.
İşte ayet:
“Çocuklarınızın mirastan payları konusunda Allah size şu emirleri
veriyor: Erkek çocuğun payı, kız çocuğun payının iki katıdır (...)” (Nisa
Suresi, 11. Ayet)
Bir de şahitlik meselesine bakalım,
orada durum neymiş.
“(...) Erkeklerinizden iki şahid
tutun; eğer iki erkek bulunmazsa,
şahidlerden razı olacağınız bir erkek, biri unuttuğunda diğeri ona
hatırlatacak iki kadın olabilir. (...)”
(Bakara Suresi, 282. Ayet, Diyanet İşleri Eski Meali)
Gördüğümüz gibi şahitlikte de iki
kadın ancak bir erkeğin yerini tutuyor.
Bunun gerekçesi neymiş?
Kadın unutabilirmiş...
Biri unutursa diğeri ona hatırlatırmış, olayın aslının ne olduğunu...
Ama erkek?
O unutmaz. Çünkü erkek. Kadın
değil ki unutsun...
Görüldüğü
gibi
arkadaşlar;
Kur’an’daki anlayış böyledir.
Tabiî evlilik meselesinde de kadın
muazzam şekilde aşağılanmaktadır.
Erkeğin dört kadına kadar isterse evlenme hakkı vardır. Ve bu hak, 1400
yıl boyunca erkekler tarafından kullanılmıştır. Bunun yasal biçimde Türkiye’de ortadan kaldırılması ancak Cumhuriyet Döneminde, 1926’da Medeni
Kanunun kabulüyle gerçekleşmiştir.
Türkiye Barolar Birliğinin, Medeni Kanunun Kabulünün 2016’daki
90’ıncı Yıldönümü Açıklamasında
kadınlara yönelik bu kazanımlar şöyle
ifadelendirilir:
“Medeni Kanun ile erkeğin birden çok kadınla evlenebilmesi yerine
tek eşlilik, erkeğin “boş ol” demesi
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ile sonuçlanan boşanma yerine, kadının ve erkeğin Kanunda belirtilen
nedenlere dayanarak boşanma davası açabilmesi ve mahkeme kararıyla boşanma, mirastan erkek çocuğun tam pay, kız çocuğun yarı pay
alması yerine her ikisinin eşit pay
almaları kabul edilmiştir.” (https://
www.barobirlik.org.tr/Haberler/medeni-kanunumuzun-kabulunun-90-yili-67755)
Hep söyleyegeldiğimiz gibi, İslam
kadınlarının en büyük felaketi Hz.
Muhammed’in ilk eşi Hz. Hatice’nin
erken vefatı olmuştur. Onun yaşadığı dönemde Mekke’de ortaya konan
86 surenin hiçbirinde kadınları vuran
böyle emir, yasak ve anlayışlar yoktur. Çünkü Hz. Hatice, Mekke’nin en
asil, en saygı gören, en zengin insanlarından birisidir. Onun sağlığında, Hz.
Muhammed’le birlikte olduğu 25 yıl
süresince kadınları aşağılayan, ikinci
kalite insan sayan Medine dönemi sure
ve ayetlerinin, bırakalım ortaya konmasını, Hz. Muhammed bunları düşünemezdi bile... Düşünmeye cesaret

Nurullah Ankut
Birkaç gün önce, bilindiği gibi,
Nakşibendî Tarikatı’nın Fatih’teki
İsmailağa Camii’ni karargâh tutmuş, orada 68 yıldır imamlık yapma
bahanesi altında saf, cahil, bilinçsiz
insanlarımızı zihin hasarına uğratarak Ortaçağ’ın zifiri karanlıklarına
götürebilmek için gece gündüz demeden kan teri dökerek çalışan bir
halk düşmanı, bir Laik Cumhuriyet
ve Mustafa Kemal düşmanı, bir Kuvayimilliye düşmanı öldü...
Cenaze törenine on yıllardan bu
yana ona sadakatle bağlı olan ve sürekli desteğini ve cemaatinin oyunu
almış olan Kaçak Saraylı Tayyip
başta gelmek üzere onun bakanları
ve onun eski akıldanesi ve başbakanı olan Davidson Ahmet ön safta hazır bulunmak kaydıyla katıldı.
Tabiî hep söyleyegeldiğimiz gibi,
bu Tayyipgiller zaten kendileri de Kaçak Saraylı Hafız’ın şeyhliğinde bir
tarikat olmak kaydıyla, bir tarikatlar
ve cemaatler koalisyonudur. Türki-

ye’nin tüm şehir, kasaba ve köylerini
örümcek ağı gibi sarmış bulunan ve
hepsi de istisnasız ABD ve AB Emperyalistlerinin kucağında oynayan
bu din tüccarları, bu din alıp satarak
insanlarımızı Allah’la aldatan din
derebeylikleri, sonunda 20 yıldan bu
yana Türkiye’nin başına bela olan
Tayyipgiller İktidarını üretti...
Bunlar durup dinlenmeden her ağızlarını açışta, her soluk alışta din alıp din
satarlar. İçtenlikli, saf, bilinçsiz, cahil
insanlarımız da bunları Gerçek Müslüman sanır. Bunları vatansever sanır.
Oysa bunlar, Birinci Kuvayimilliye’de
de emperyalist işgalcilerle iç içe, yan
yana olmuşlardı, o günden bugüne de hiç
duruşlarını, tutumlarını değiştirmediler.
Yani Uluslararası Emperyalistlerin dinci
maskeli ajanlarıdır bunların tamamı...
İnsanlarımızı kafadan uyuşturabilsinler ki onları, efendileri olan ABDAB Emperyalistlerinin çıkar arabalarına bağlayabilsinler, koşabilsinler...

Kadına yönelik şiddet de öyle.
Bunun bir ölçüde de olsa ortadan
kaldırılması, Antika Tefeci Bezirgân
Sınıfının (çünkü o durup dinlenmeden bu zulmü üretmektedir), ekonomik plandaki varlığına son vermekle
olur. O zaman onun ürettiği anlayış da
kültür de otomatikman kendiliğinden
ortadan kalkar. Ama yukarıda da belirttiğimiz gibi Modern Finans-Kapital Zümresi kadını hep ikincil cinsiyet
olarak görür, o da kadına zulmetmekten geri durmaz.
O zaman iş gelir nereye dayanır?
Hep söyleyegeldiğimiz yere:
Kadınların Kurtuluşu, İşçi Sınıfının Kurtuluşundan Bağımsız Değildir!
Kadınların Kurtuluşu, Halkın Devrimci Demokratik İktidarından kesintisiz biçimde Sosyalist İktidara geçilmesiyle çok önemli ölçüde gerçekleşmiş
olur. Çünkü kadını aşağılayan, ezen ve
onu ikinci sınıf cinsiyet olarak gören
ekonomik altyapı ortadan kaldırılmış
olur. İnsanın insanı sömürmesi, ezmesi
son bulmuş olur. Böylece kadınlarımız

da özgürlüklerine kavuşurlar gerçek
anlamda.
Fakat 10 bin yıldan bu yana sürüp
gelmekte olan erkek egemen kültürün
yarattığı anlayış, kendisini üreten ekonomik altyapı ve sosyal sınıf ilişkileri
ortadan kaldırılmış olsa da günbegün
hafifleyerek daha bir süre devam eder.
Tabiî çok önemli ölçüde hafiflemiş olarak ve her geçen gün de biraz daha azalarak devam eder.
Parti Programı’mızda cinsel suçlarla ilgili ortaya konan bakış, müeyyide
şudur:
“Irz suçu (cinsel suç) dışında
idam cezası olmayacak.”
Demek ki Partimiz, idam cezasını
sadece cinsel suçlar için öngörmektedir. Dolayısıyla da kadın cinayetlerine,
kadına yönelik cinsel suçlara bu denli
duyarlı ve hassas yaklaşmaktadır Hareketimiz.
İşte bu sebepten biz diyoruz ki:
Kadın-Erkek el ele, Devrimci
Mücadeleye...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
22 Haziran 2022

Akıllarında yatan; bütün okulları kapatmak, ülkeyi medreselerle,
tekkelerle şeyhliklerle, Kur’an Kurslarıyla doldurmaktır.
Kadınları da evlere hapsetmektir…

konulan 86 Surenin hiçbirinde kadınları yıkan ayetler bulunmaz. Çünkü
Mekke’de Cihat yoktur. Dolayısıyla da
İslam’ın bu 13 yıllık sürecinde ne Cihat yapılmıştır ne maddi ganimet elde
edilmiştir ne de köle, cariye...
Ayrıca da Mekke dönemi Hz. Muhammed’in çok çekindiği ve sevip saydığı ilk eşi, İslamiyet’i de birlikte oluşturmuş olan Hz. Hatice’nin varlığı dönemidir, sağlığı dönemidir. Hz. Hatice,
bilindiği gibi Mekke’nin en asil, en
saygıdeğer ve en zengin kadınlarından
biridir. Onun sağlığında Hz. Muhammed, kadınlar aleyhine, kadınları yıkan bir söz söylemeyi, bir ayet ortaya
koymayı bırakalım yapmayı, aklından
dahi geçiremezdi. Hayal dahi edemezdi. Hz. Hatice’den öylesine çekinir ve
onu öylesine sever sayardı.
Hep söyleyegeldiğimiz gibi, Müslüman kadınların en büyük talihsizliği
Hz. Hatice’nin erken ölmüş olmasıdır.
Onun ölümünden sonra Hz. Muhammed hem çok eşliliğe yönelmiş hem de
kadınlar aleyhine erkek egemen kültürün ve onun ekonomik altyapısını oluşturan Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye
Sınıfının kadına biçtiği rolü ayetlerle
Kur’an’a sokabilmiştir.
Medine dönemi kadınlar için felaket anlamına gelen, cehennemcil
Surelerin ortaya konduğu dönemdir.
Cihatlar dönemidir, bununla gelen büyük ganimetler, ele geçirilen erkek ve
kadın köleler dönemidir. Bunca bol kadın köle yani cariye, ganimete paralel
olarak paylaştırılınca, Müslüman erkeklerin de maddi yaşam koşulları rahatlamış, genişlemiştir; bu sayede de o
bol miktardaki kadın köleye-cariyeye
bakabilme imkanı doğmuştur.
Kadınları istediğiniz şartlarda evde
tutabilmek için onları böyle buyruklarla mahkûm edip cezalandırmanız
gerekmektedir.
Kadınlar Cihat yapamaz, yapmaz.
Sadece Cihat sonunda ganimet olarak
yani maddi zenginliklerle birlikte ele
geçirilir, paylaşılır savaşçılar arasında.
Ve cariyelerin güzelliğiyle ün salanları
önde gelen ünlü sahabilere verilir. En
güzel olarak belirleneni de Hz. Muhammed’in payına düşer.
Maddi ganimetlerin paylaşımına
geçilmeden önce Hz. Muhammed’in en
güzel cariyeyi belirleyip alması adettendir. Hatta kuraldır. Hz. Muhammed’in
sadece kendisinin sahip olduğu bu ayrıcalığa ya da kurala “Safiyy” denir. Anlamıysa, “zata mahsus, şahsa özel” demektir. Ki bu zat, Hz. Muhammed’dir.
Müslüman toplumlarda yaygın
olarak kullanılan “Safiyye” ya da “Safiye” kadın adı da buradan kaynaklanır. Hatırlanacağı gibi Safiye, Hz. Muhammed’in Hayber Seferi sonrasında
ele geçirilen cariyelerin en güzelidir.
Babası Hayber Yahudilerinin Reisiydi. Bu savaşta babası, kardeşi ve genç
eşi -daha yeni evlidirler- Müslümanlar
tarafından öldürülür Safiye’nin. Hz.
Muhammed ona İslam’a geçmesi koşuluyla, onu özgür kılacağını ve eş olarak alacağını söyler. O da kabul eder.
Tam bilemiyoruz, belki de mecburen...

bile edemezdi...
Yine bildiğimiz gibi, Hz. Hatice yaşadığı sürece Hz. Muhammed gençlik
yıllarını yaşamış olmasına rağmen hep
tek eşli kalmıştır. Mecburen kalmıştır.
Yine aksini düşünememiştir bile. Böylesine etkin, baskın bir gücü vardı Hz.
Hatice’nin Hz. Muhammed üzerinde.
Eğer Hz. Muhammed’le birlikte
onun ömrünün sonuna kadar yaşamış
bulunsaydı Hz. Hatice, kadını vuran
bu ayetlerin hiçbiri kesinlikle Kur’an’a
giremezdi.
Zaten yine biz hep ne diyoruz?
İslam’ın ortaya konuluş sürecinin Mekke Dönemi, Devrimci İslam’ı
oluşturur. Medine Dönemi ise giderek
olumsuzlaşır, bir anlamda geriye düşer, gericileşir.
Hz. Hatice’nin ölümü kadınların
felaketi olur, yukarıda da belirttiğimiz gibi. Yapılan cihatlarla elde edilen
büyük ganimetlerden oluşan servet,
Müslümanları bozar. Onların para pul,
mal mülk düşkünü olmalarına yol açar.
Tabiî bu ekonomik altyapının ürettiği
kültür de Kur’an ayetlerinde ister iste-

Bunlar; Antika Tefeci-Bezirgân
Sermayenin 1400 yıldan bu yana üretmiş bulunduğu demagojik, insan aklıyla alay eden ve tamamı da yalanlar
üzerine kurgulanan zengin kültürel
mirasa sahiptirler. O bakımdan bunlar,
insanlarımızı İblisçe kandırırlarken hiç
sıkıntı çekmezler.
İşte bu Mahmut Ustaosmanoğlu’ndan bu konuda birkaç fetva:
“Bir baldız eniştesine gözükmemelidir. Beraber bir sofrada yemek
yememelidir. Yalnız olarak bir yolda
yürümemelidir.
“Kadınların şoför olarak arabaya binmeleri şehevata girer. Bunu
ben kendi kafama göre söylemiyorum. Bu ayetin tefsirini yapan Hz.
Ali diyor ki bu gibi bineklere binmek şehevattandır.
“Kadınları aldılar işe, erkekler
kaldı işsiz.
“Şimdi kadınları okutuyorlar,
düştü tavuk çakalın eline, tavuk çakalın eline düşerse ne olur? Çakal
onu yer.

“Kadınların şerefi gizli kalmalarında ve erkeklerle görüşmemelerindedir. Kadın çalışacak diye tutturmuş, sonra aç kalırlarmış. Sen
karışmasana, o Allahu Teâlâ yarattığının rızkını verir. Sen yeter ki adam
ol, Müslüman ol, uslu ol, akıllı ol.
“‘Kızlar katiyen ortaokul, lise
üniversiteye gitmez. Bunun fetvası
yoktur. Siz melek gibi kızlarınızı, çocuklarınızı nasıl o gibi yerlere teslim
edersiniz? Kızlarımızın tek gideceği
yer kız medreseleri vardır. Oraya gidecekler. Hiç erkekle işleri yoktur.”
(https://www.yenicaggazetesi.com.tr/
ismailaga-cemaati-lideri-mahmut-ustaosmanoglunun-sohbetlerinde-soyledikleri-yeniden-gundem-oldu-kadinlar-icin-soyledigi-sozler-dikkat-cekti-556233h.htm#17)
“-Ben kadınların dükkân açmasını asla helal görmüyorum
“-Çok acayip bir zamandayız. İki
karı almak çok zor, çok zor!
“-Kadından memur olmaz. Ka-

mez yansımasını bulur.
Hz. Muhammed, bir Tarihsel Devrimin Önderi olduğu için ömrü boyunca mala mülke asla bir eğilim göstermemiştir. Ümmetini de eğilim göstermekten sakındırmak istemiştir. Hep
söyleyegeldiğimiz gibi onun gönlünden geçen de komünist bir ekonomik
sisteme sahip toplum kurmaktı. Ama
buna gücü yetmedi...
Fakat Hz. Hatice’nin kaybından
sonra, kadınlara yönelimi değişti, bakışı değişti, içinde bulunduğu Antika
Sermaye Sınıfının anlayışını benimser
hale geldi. Kendisi de çok eşli oldu.
Pek çok kadınla evlendi.
Özetçe, Mekke’de doğan Tarihsel
Devrim, Medine sürecinde sönmeye
başladı, gücünü kaybetti. Bunun üstyapıdaki yansımaları da işte yukarıda
andığımız şekilde oldu...
Günümüz Türkiye’sinde her ay
30’un üzerinde, bazen 40’ı bulan sayılarda kadınımız ne yazık ki erkekler
tarafından katledilmektedir. Kadın cinayetleri hız kesmeden artışını sürdürmektedir. Taciz ve tecavüzler de öyle.

dınlar mektebe gitmez. Duymadık
demeyin!
“-Kadın sokakta gezecek bir şey
değildir, erkeğe gözükecek bir şey
değildir.
“-Ey kadınlar! Altınlarınızı öttürmeyin, erkeklerin nefsi uyanır.
“-Kadınlar okullardan, dairelerden çekilmelidir, 104 kitaptan biri
bile fetva vermez kadınların çalışacağına dair. Kız çocuğunun orta
mektepte, lisede işi yoktur. Benîisrail’in ilk yıkılışı kadınlar yüzünden
oldu. Kadınların vazifesi; ev işleri
yapmak, efendisine itaat etmek ve
millete, memlekete hayırlı evlat, asker yetiştirmek. Budur kadının vazifesi başka yok!
“-Zaruret olmadan kadınlar alışverişe çıkıyorlar, direksiz kubbeleri
yıkacak bunlar!
“-Efendisi vefat etmiş bir hanımın nafakası temin ediliyorsa dört
ay on gün evinden dışarı çıkamaz.
Hatta bulunduğu apartman dairesinin üst katına ya da yan dairesine
dahi gidemez…
“(...)
“Bazıları da diyorlar ki efendi
hazretleri kuddise sirruh bana izin
verdi diyorlar. Ben kimseye izin
vermedim. Bir de yalan söylüyorlar.
Öyle deyip bütün kadınları şoför
yapıp yoldan çıkaracaklar. Onların
arabalarına binenlerden de razı değilim.
“Yolda giderken birine çarpsa
kaza olsa polis onu kucağına alıp
götürecek eğer bu hanımlar bundan
vazgeçerlerse eski muhabbetilerimi
sürdürürüm.
“Benim bir kızım var. Sana koca
İstanbul’u vereceğiz. Kızın şoförlük
öğrensin. Vallahi billahi müsaade etmem. Sen ona şoförlük değil İstanbul’un dünya sevgisini veriyorsun.
Dünya sevgisi insanı sarhoş eder.
Sarhoş adama bütün kitapları okusanız anlamaz.” (https://www.veryansintv.com/mahmut-ustaosmanoglunun-kadinlara-yonelik-sozleri-gundemde/)
Görüldüğü gibi, arkadaşlar, Hazret
ne rol biçiyor kadınlarımıza, kızlarımıza?
“Mutfakla yatak odası arasında
ömür tüketmeye mahkûm kölelik.”
Başka hiçbir şey değil... Yani İnsanın
yarısını sosyal hayattan çekip eve hapsediyor. Tabiî dolayısıyla üretimden de
tümüyle uzak tutmuş oluyor kadını.
Bu Ortaçağcı zehir saçıcısı, afyon
tüccarı; tüm bunları kendi hayalhanesinden mi uyduruyor?
Ne acıdır ve ne yazıktır ki değil...
Bugün de varlığını sürdüren, Ortadoğu kökenli üç Kitaplı Dinin tamamında kadınlar bu statüdedir.
Kur’an’ı ele alalım. İşte Ahzab Suresi, işte oradan birkaç ayet:
“Ey Peygamberin hanımları!
Sizler herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Allah’tan sakınıyorsanız edalı konuşmayın, yoksa, kalbi bozuk

olan kimse kötü şeyler ümit eder;
daima ciddi ve ağırbaşlı söz söyleyin.
“Evlerinizde oturun; eski Cahiliyye’de olduğu gibi açılıp saçılmayın; namazı kılın; zekâtı verin; Allah’a ve Peygamberine itaat edin. Ey
Peygamberin ev halkı! (ehl-i beyt)
Şüphesiz Allah sizden kusuru giderip sizi tertemiz yapmak ister.
“Ey inananlar! Peygamber’in
evlerine, yemeğe çağırılmaksızın
vakitli vakitsiz girmeyin; fakat davet edilseniz girin ve yemeği yiyince,
dağılın. Sohbet etmek için de girip
oturmayın. Bu haliniz Peygamber’i
üzüyor, o da size bir şey söylemeye
çekiniyordu. Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamber’in eşlerinden bir şey isteyeceğinizde onu
perde arkasından isteyin. Bu sayede
sizin gönülleriniz de, onların gönülleri de daha temiz kalır. Bundan
sonra ne Allah’ın Peygamber’ini üzmeniz ve ne de O’nun eşlerini nikâhlamanız asla caiz değildir. Doğrusu
bu, Allah katında büyük şeydir.
“Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına,
dışarı çıkarken üstlerine örtü almalarını söyle; bu, onların hür ve namuslu bilinmelerini ve bundan dolayı incitilmemelerini daha iyi sağlar.
Allah bağışlar ve merhamet eder.”
(Ahzab Suresi, 32, 33, 36 ve 59. Ayetler, Diyanet İşleri Meali)
Evet, arkadaşlar; ne diyor Kur’an
ve Ahzab Suresi?
Peygamber hanımları, diyor, evlerinde oturacaklar.
Onlar tüm Müslüman kadınların
örnek alması gereken kadınlar değil
mi?
Evet, aynen öyle.
O zaman bütün Müslüman kadınları da eğer Allah’a yakın olmak istiyorlarsa evlerinde oturmalıdırlar...
Fakat yukarıda aktardığımız 59.
Ayet, dışarıya da çıkabileceklerini söylüyor, öyle değil mi?
Burada bir çelişki var. 33. Ayette
“evde kalın, evinizde oturun”, deniyor;
59. Ayette “dışarıya çıkarken üstlerine
örtü almalarını” söylüyor. Tabiî sadece
Peygamber hanımları için söylemiyor
59. Ayet. Bütün müminlerin hanımları
için de söylüyor o buyruğu.
Biz buradan şunu anlıyoruz ki ancak belli şartlarda, mecbur kaldıkları
durumda kadınlar, tabiî Peygamber
eşleri de dahil olmak üzere, dışarıya
çıkabileceklerdir, üzerlerine örtülerini
almaları kaydıyla...
Ahzab Suresi, ortaya konuş sırasına
göre, yani İslamiyet’in oluşum sürecinde 23 yıllık sürenin 18’inci yılında tebliğ edilir Müslümanlara. Yıl olarak 627
yılında, Hz. Muhammed’in vefatından
5 yıl önce. Kur’an’ın 90’ıncı Suresidir.
Tabiî Medine’de ortaya konan Suredir.
Medine’de ortaya konan, yine İslam’ın son yıllarında tebliğ edilmiş
olan, kadınları yıkan dört Sureden
ikincisidir, Ahzab Suresi. “Mekki”
diye adlandırılan, Mekke’de ortaya
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Ve üç günlük Hayber-Mekke arası yolculuk süresini bile bekleyemeyen Hz.
Muhammed, yolda iki hurma ağacı
arasına bir bez bağlatarak onun arkasında evlenip gerdeğe girer Safiye’yle.
Daha önce de sözünü etmiştik birkaç kez. Kadınları ikinci kategori insan sayan diğer buyruklar Nisa ve Nur
Surelerinde ortaya konur. Nisa Suresi,
Ahzab’dan bir yıl sonra yani 628’de
tebliğ edilir Müslümanlara. 92’nci Suredir. Nisa Suresi’nde de erkeğin kadın
üzerindeki hâkimiyeti, iyice ezici hale
getirilir. 34. Ayet aynen şöyle buyurur:
“Allah’ın kimini kimine üstün
kılmasından ötürü ve erkeklerin,
mallarından sarfetmelerinden dolayı erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler. İyi kadınlar, gönülden boyun
eğenler ve Allah’ın korunmasını
emrettiğini, kocasının bulunmadığı
zaman da koruyanlardır. Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz
kadınlara öğüt verin, yataklarında
onları yalnız bırakın, nihayet dövün.
Size itaat ediyorlarsa aleyhlerine yol
aramayın. Doğrusu Allah Yüce’dir,
Büyük’tür.” (Diyanet İşleri Meali)
Ve gelelim Nur Suresi’ne. Bu da
102. Suredir. Ortaya konuş tarihi aşağı yukarı 629-630 ya da en fazla 631
yılları arasındadır. Yani Hz. Muhammed’in vefatından bir iki yıl öncedir.
Burada da ortaya konan kadın karşıtı ayet şöyle der:
“Mümin kadınlara da söyle:
Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini, yakalarının
üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları,
babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin
oğulları, kız kardeşlerinin oğulları,
kendi kadınları (mümin kadınlar),
ellerinin altında bulunanlar (köleleri), erkeklerden, ailenin kadınına
şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi
kimseler yahut henüz kadınların
gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın
diye ayaklarını yere vurmasınlar
(Dikkatleri üzerine çekecek tarzda
yürümesinler). Ey müminler! Hep
birden Allah’a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.” (31. Ayet, Diyanet
İşleri Meali)
Demek ki arkadaşlar; örtünmeyle
ilgili ayetler-Kur’an buyrukları İslamiyet’in son beş yılı içindedir. 23 yılın
ilk 18 yılında örtünmeyle ilgili herhangi bir “Tanrı Buyruğu” denilerek emir
ya da yasak ortaya konmamıştır.
Buradan da biz neyi anlarız?
Bu örtünme meselesinin İslam’ın

son yıllarında ortaya çıkan ekonomik,
sosyal koşulların bir ürünü olarak ayetler biçiminde ortaya konduğunu, konu
edildiğini anlarız.
Yine hep söyleyegeldiğimiz gibi
İslamiyet, Arap Toplumunda ortaya
çıkan-yaşanan bir Tarihsel Devrimdir.
Bu 23 yıllık sürecin 13 yıllık Mekke Dönemini Devrimci Atılım Yılları
oluşturur; geriye kalan 10 yıllık Medine Dönemini ise gerileme-bozulma-donuklaşma-gericileşme
yılları
oluşturur.
Cihatlar ve onların getirdiği büyük
miktardaki ganimetler, ele geçirilen
verimli araziler, köle ve cariyeler, bu
bozulmanın altyapıdaki ekonomik,
maddi temelini teşkil eder.
Mekke Dönemi İslam’ı kölelerin,
yersiz yurtsuzların, yoksulların, ezilen ve sömürülen kitlelerin benimsediği-savunduğu bir İslam’ken, tabiî
onlara yönelik kurtarıcı mesajlar veren
bir İslam’ken, Medine Dönemi artık bu
ruhunu önemli oranda kaybeder. Ganimet paylaşımının, köle-cariye sahibi
olmanın, kadını iyice aşağılayıp ezmenin mubah sayıldığı bir dönem olur.
Mekke Döneminde ve hatta Medine
Döneminin ilk yıllarında canlılığını
koruyan bu ruh, İlkel Komuna geleneklerinden kaynaklanan bir İlkel Sosyalist Toplum Düzeni öngörür-önerir.
Fakat tabiî Hz. Muhammed’in bunu
uygulamaya koymaya gücü de ömrü
de yetmez. Daha önce de defaatle söylediğimiz gibi; Hz. Muhammed kadın
meselesi hariç bu ruhunu ömrünün
sonuna kadar korur. Mala mülke zerre kadar olsun değer vermez. Kendisi
Ümmetin en yoksulu düzeyinde bir yaşam standardı uygular. Fakat yalnızca
kadın konusunda, içinde doğduğu Antika Tefeci Bezirgân Sermaye Sınıfının
egemenliğini sürdürdüğü toplumunun
ve onun kültürünün öngördüğü savrulmayı, gericileşmeyi kabul etmiş ve
hatta benimsemiş olur.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Hz.
Hatice İslam’ın ortaya konuş sürecinin
sonuna kadar yaşayabilmiş olsaydı,
kadınları ezen bu ayetler ortaya kesinlikle çıkmayacaktı, çıkamayacaktı...
Bu anlayış bugün hangi ülkelerde
egemen?
Afganistan’da, değil mi başta?
Oradaki Taliban’ın ve Ortadoğu’daki IŞİD’in, El Kaide’nin, El Nursa’nın, Tahrir-üş Şam’ın vb.lerinin anlayışı da bire bir budur, değil mi?
İsmailağa Camii’nde mekân tutan,
orayı karargâh belleyen Mahmut Ustaosmanoğlu ve cemaatinin anlayışı da
aynen budur. Ve hatta Türkiye’deki 30
küsur tarikat ve onlara bağlı 100 küsur
cemaatin anlayışı da aşağı yukarı budur.
Fakat FETÖ’cüler ve Tayyipgiller,
ana düşünceleri bu olmakla birlikte,
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HKP İzmir İl Örgütü olarak İnciraltı Kent
Ormanı’nda Parti Pikniğimizi Yaptık

alkın Kurtuluş Partisi İzmir İl
Örgütü olarak, 26 Haziran 2022
Pazar günü İnciraltı Kent Ormanı’nda,
kadını-erkeği, genci-yaşlısıyla “Dostların Arasında, Güneşin Sofrası”nda,
Kurtuluş Partisi yoldaşlığını paylaştığımız pikniğimizi gerçekleştirdik.
İki yıldır ülkemizi kasıp kavuran
Kovid-19 salgını nedeniyle, eylem-

lerde bir araya gelişlerimiz dışında
yoldaşlık sıcaklığını yaşattığımız geleneklerimizi ertelemek zorunda kalmıştık. Havaların da güzel olmasını fırsat
bilerek hasret giderelim, eğlenelim,
şiirler okuyalım, şarkılar söyleyelim
istedik.
Piknik hazırlıkları, piknik komitemiz öncülüğünde tamamlandı. Belir-

lediğimiz piknik alanını sabah erken
saatlerden itibaren Partimizin pankartı,
Mustafa Kemal’in portresinin olduğu “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” ve “İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş
Derneği” pankartı ile çevreleyerek belirgin hale getirdik.
Sabah kahvaltısını, piknik komitesinin hazırladığı, yoldaşlarımızın
da kendi hazırladıkları yiyecekler ile katkı sunduğu ortak sofrada söyleşerek neşe
ile hep beraber yaptık. Bizlerin paylaşımcılığını gören
halkımız da hiç çekinmeden
yanımıza gelip dumanı tüten
semaverimizin lezzetli çayını
içtiler. Yoldaşlarımızın yaptığı
yemeklerden aldılar.
Partimiz Genel Sekreter
Yardımcısı ve İzmir İl Başkanımız Av.
Tacettin Çolak Yoldaş’ımız, ülkemizin
durumunu ve seçimlere girmemizin
neden engellendiğini değerlendiren,
AKP’giller iktidarı tarafından uygulanan ablukanın nasıl bertaraf edileceğini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Tacettin Çolak Yoldaş’ın yaptığı konuşma bizlerin yanı sıra, alanda piknik

şartların dayatması sonucu bu anlayışlarında revizyona gitmek mecburiyetinde kalmışlardır. Çünkü adları
gibi bilmektedirler; Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yukarıda aktardığımız
fetvalarını verip onları uygulamaya
kalkmaları demek, Allah’la aldattıkları on milyonu aşkın kadının bir anda
uyanmasına ve bunlara başkaldırmasına yol açacaktır. Her ne kadar Allah’la
aldatılarak beyinleri uyuşturulmuş olsa
da, bu insanlarımız, bu kadınlarımız
az çok Laik Cumhuriyet’in getirdiği
kazanımları kullanmakta ve yaşamaktadırlar. Onları bütünüyle kaybetmekle
karşı karşıya geldikleri gün, uykudan
uyandıkları ve kendilerini aldatarak
ezip sömürenlere isyan bayrağını açtıkları gün olacaktır.
İşte bu sebeple Tayyipgiller, Ortaçağ’a gidişi adım adım yapıyorlar.
Yani kadınlarımızı, insanlarımızı, meşhur anlatımıyla kurbağa deneyinde olduğu gibi alıştıra alıştıra hedefleri olan
cehennemcil düzenlerine götürmeye
çalışıyorlar.
Yine dünün önemli haberlerinden
biriydi: Trabzon Of’ta bir Ortaçağcı
geçit töreni yapılmış. İsterseniz bununla ilgili haberi de aktaralım kısaca:
“Trabzon’un Of ilçesinde, eğitimlerini tamamlayan 254 hafız için
Of Müftülüğü tarafından Çarşıbaşı
Büyük Camisi’nde icazet töreni düzenlendi.
“Törende, koronavirüs salgını
sırasında eğitimini tamamlayan ancak belge alamayan hafızlara icazet
belgeleri verildi.
“Of Belediyesi önünde toplanan 254 hafız, Trabzon Büyükşehir
Belediyesi mehter takımı eşliğinde
Çarşıbaşı Büyük Camisi’ne kadar
yürüdü.
“Törene, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Diyanet İşleri Başkanlığı
Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanı Abdurrahman Akkuş,
Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Emin Aşıkkutlu, Of Müftüsü
Hüseyin İspiroğlu, Trabzon Kuran
Kursları Dernekler Federasyonu
Başkanı Ahmet Özdemir ile hafızların aileleri katıldı.” (https://www.
aykiri.com.tr/trabzon-of-ta-egitimlerini-tamamlayan-hafizlar-icin-icazet-toreni-duzenlendi/24493/)
Görüldüğü gibi, arkadaşlar, devlet
erkanıyla Trabzon Üniversitesi Rektörü dahil olmak üzere Diyanet’in merkezi ve yerel yöneticileri de bu törenin
içinde hatta organizasyonunda bilfiil
yer alıyorlar.
Neymiş?
254 hafız sarıklarıyla, cübbeleriyle
hafızlıklarını Laik Cumhuriyet’e meydan okuyarak sergiliyorlarmış...
Acaba bu hafızların bir teki olsun,
hatta onların kallavi hocaları olsun

Kur’an’ın Arapça metnini ezberleyip
okumakla orada ne anlatıldığına dair
bir tek cümlecik olsun anlayabilmişler
midir?
Orada önerilen toplum düzeninin
ne olduğunu zerre miktarda olsun kavrayabilmişler midir?
Kesinlikle hayır...
Eğer bu dindarlıksa ve toplum İslam’a dönerek huzura kavuşacaksa,
haydin hep birlikte bunu yapalım. Tüm
okulları, üniversiteler de dahil olmak
üzere kapatalım. Bilime, tekniğe dayalı tüm fabrikaları ve üretim araçlarını, ulaşım ve iletişim araçlarını yok
edelim. Ulaşımı yine o devirde olduğu
gibi atlarla, develerle sağlayalım. Savaşları kılıçla, mızrakla, okla, baltayla
yapmaya hazırlanalım. Ve Ordumuzu
bu türden savaş araç gereçleriyle donatalım.
Türkiye’yi ve hatta bütün İslam
Dünyasını yönetmek için bir Halife seçelim. Halifelik senin mi hakkın yoksa
benim mi, diyerek taraftarlarımızla birlikte birbirimizle savaşlara girelim. 90
bin Müslümanın öldüğü Muaviye’yle
Hz. Ali arasındaki Sıffın Savaşı’nda
olduğu gibi. Yine Hz. Ali ile Hz. Ayşe
arasında geçen, 10 bin Müslümanın
canından olduğu Cemel Vakası’nda olduğu gibi. Kerbela Faciası’nda olduğu
gibi. Benimsemediğimiz Halifeleri öldürelim, öldürtelim. Senin tarikatın mı
Gerçek Müslümanlığı temsil ediyor bizim tarikatımız mı, diye tarikatlar arasında savaşlar yapalım. Sonra da hep
birlikte “Huzur İslam’dadır”, diye
sloganlar atalım.
Bak, Muaviye-Yezid İslamı’nın ve
onun önerdiği Şeriatı yaşayan Afganistan, Suudi Arabistan vb. Şeriat ülkeleri
ne kadar huzurlu, değil mi?
Var mısınız buna?
Yoksunuz tabiî, yoksunuz. Gelemezsiniz. Çünkü hepinizin efendisi,
oynatıcısı ya da kuklacısı ABD ve AB
Emperyalist Haydutlarıdır. Onların
verdiği buyruklar sizin için Tanrı buyruğu mertebesindedir. Onlar da tabiî
deli değildir. Emperyalist çıkarlarını
ve onların nasıl sağlanacağını çok iyi
bilirler. Eğer bütünüyle Muaviye-Yezid dönemine götürün toplumunuzu,
biz yanınızdayız, arkanızdayız, derlerse; bugün size en içtenlikle bağlı bulunan, Allah’la aldattığınız cahil, yoksul
kitlelerin bile bir anda uyanacağını ve
alayınıza başkaldıracağını çok iyi bilirler.
O bakımdan işte sizlerin böyle
Türkiye’de Laik Cumhuriyet’i yıkarak
ülkeyi adım adım Ortaçağ karanlığına
doğru her gün biraz daha sürüklemenizi emreder size. Siz de bunu yapmaktasınız AKP’giller olarak 20 seneden
beri...
Gerçi 14 Mayıs 1950’de iktidara
gelen Celal Bayar-Adnan Menderes

yapan halkımız tarafından da ilgiyle
dinlendi. Sonrasında yoldaşlarımız da
söz alarak görüşlerini açıkladılar. Kadın bir işçi yoldaşımızın Partimizin
verdiği haklı mücadeleye katılım
çağrısı yapan yürekten konuşması,
katılımcıları duygulandırdı.
Öğlen
yemeğinin
ardından
etkinliğimiz, çocukların, yetişkinlerin
ve gençlerin birlikte oynadığı halat
çekme, çuval yarışı ve kıyasıya
mücadele edilen voleybol maçıyla
devam etti. Pikniğimizde sporun yanı
sıra bizleri besleyen önemli alanı,
sanatı da ihmal etmedik. Şiirler seslendirdik, sesi güzel yoldaşlarımızın
saz eşliğinde söylediği türkülere eşlik
ettik. Pikniğimiz, her zaman dile getirdiğimiz gibi halkların kardeşliğini
yansıtan türkülerle, oyun havalarıyla
ve çekilen halaylarla son buldu.
Kısacası “Yarin Yanağından Gayri
Her Yerde Hep Beraber” olmanın mutluluğunu yaşadığımız bir günü paylaştık. Ve pikniğimizi, yaşamın her anının
böylesine paylaşımcı, mutlu, insana
yaraşır geçeceği bir ülke kurmanın
haklı mücadelesini tüm kararlılığımızla, yılmadan sürdürme sözü vererek
sonlandırdık.
26 Haziran 2022

HKP’den:

HKP İzmir İl Örgütü

Ö

çetesinin Demokrat Parti iktidarından bu yana ülkemiz kerte kerte bu
ihanet yoluna, bu bataklığa sürüklenmekteydi. 70 yıldan beri her iktidar,
bu Ortaçağcı gidişin yolunun taşlarını
döşemekte bir öncekinden daha ileri
gitti. Ve tabiî alayınız, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Amerikan kuklasısınız.
1950’den bu yana, hatta bir ölçüde de
olsa 1946’dan bu yana Türkiye’yi Türkiye yönetmemektedir kesinlikle. En
katı ve tartışmasız biçimde ABD ve
AB Emperyalist Çakalları yönetmektedir. Seçimler meçimler hepsi hikâyedir, kandırmacadır, oyundur, hiledir,
düzendir. Ve bu seçimlerin her seferinde sandıktan Amerika kimi belirlediyse o çıkar iktidar olarak...
Defalarca aktardığımız gibi ne diyordu CIA Şefi Nelson Ledsky?
“Biz Meclisin (TBMM) her yerindeyiz.”
Yani diyor ki adam, iktidarı da muhalefeti de biz yönetiyoruz. Bundan
daha açık söylenişi var mıdır bu hainane işin?
Muhalefet rolünü oynayan en kallavi iki Amerikancı Sermaye Partisi,
parti programlarına kadar geçirmişler
NATO’culuğu, Amerikancılığı. Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin
siyasi plandaki temsilcisi HDP ve askeri plandaki temsilcileri olan PKK,
PYD, YPG, DSG zaten Amerika’yla
ve onun casus örgütleriyle ve onun
Özel Kuvvetleriyle iç içedir. Bilindiği
gibi Irak’ta Barzanistan’ı, Kuzeydoğu
Suriye’de de PKKistan’ı Amerika yönetmektedir esasında.
Ne yazık ki bizim dışımızdaki
kendisine sosyalistim diyen sol da
HDP’nin ve CHP’nin yörüngesine savrulup yerleşmiştir tam olarak. Dolayısıyla onlar da ABD Haydut Devletinin
ipleriyle oynatılmaktadırlar. Yani aynı
kuklacı onları da oynatmaktadır. İşte
Türkiye’nin kahredici trajedisi budur.
Ve sonuçta iş gelip yine bize kalmaktadır. Hatırlanacağı gibi Usta’mız
Hikmet Kıvılcımlı da girdiği ve yarısını yarı derebeyi Türkiye’nin zindanlarında geçirdiği devrim savaşını biz
genç yoldaşlarına emanet etmiştir. Bu
vesileyle Usta’mızın ve ömrünü adadığı devrim davasının tek gerçek ve
meşru mirasçısı, temsilcisi biziz. İşte
bu sebeplerle de ülkemizin ve halkımızın kurtuluşuna önderlik etmek ve kurtuluş yolunu göstermek bizim omuzlarımızdadır.
Bu büyük, kutsal sorumluluğumuzun gereğini de er geç yerine getireceğiz. Bu en insancıl, en meşru, en kutsal
davayı zafere ulaştıracağız.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

4 Temmuz 2022

Kadın Komitelerimizin düzenlediği pikniklerle,
halaylarımızla yaza merhaba dedik

zellikle pandemi nedeni ile iki yıldır birçok etkinliği, pikniği yapamadık; evlere kapandık. Bu yaz biraz
daha özgür bir şekilde etkinliklerimizi
yapıyoruz. İstanbul’da da İl Kadın Komitemiz İstanbul’un koşulları nedeni ile
biri Avrupa diğeri Anadolu yakasında olmak üzere iki ayrı piknik gerçekleşirdi.
Anadolu Yakası’nda Sarıgazi’de
faaliyet gösteren Sancaktepe İlçe Kadın Komitesi üyelerimiz ve mahalleden
gelen arkadaşlarımızın da katılımıyla 5
Haziran günü Sancaktepe Aydos mesire alanında piknik yaptılar. Kahvaltı ile
başlayan pikniğimizde Kadın Komitemiz üyesi Ayten Bin Yoldaş’ımız coşkulu bir konuşma yaparak AKP’giller’in
dert üreten yanlış ekonomi politikalarını anlattı. İşsizliğin, zamların nedenleri
konuşuldu ve çözüm yolları anlatıldı.
Kadın cinayetlerine de değinen yoldaşımız, partimizin seçimlere katılmasının
önüne engeller çıkaran AKP’giller’e
karşı halkımızı HKP saflarında örgütlenmeye ve dayanışmaya davet etti.
Piknik boyunca gruplar halinde sohbetlerimiz devam etti. Geç saatlere kadar devam eden pikniğimizden herkes
eğlenmiş ve mutlu bir şekilde ayrıldı.

Avrupa Yakası’nda ise İl Kadın Komitemiz Gazi Mahallesi Kent Ormanı’nda 26 Haziran günü piknik yaptı. Burada da pikniğimiz, Kadın Komitemiz
ile birlikte üyelerimiz ve mahalleden
katılanlarla sabah kahvaltısı ile başladı.
İkili sohbetlerin yapıldığı pikniğimizde,
yemekten sonra Kadın Komitemiz adına Hülya Arslan Yoldaş’ımız pikniğe
gelenlere ülkemizin ekonomik ve sosyal
durumunu anlatarak özellikle AKP’giller’in 20 yıllık iktidarlarının sonunda
ülkeyi ve halkımızı ne hale getirdiğini
rakamlarla ve örneklerle anlattı. Söz
alan başka yoldaşların da yaptıkları değerlendirmelerle birlikte verimli bir sohbet oldu. Sonrasında halaylar çekerek
pikniğimizi bitirdik.
Her iki piknikte de yoldaşlarımızla, arkadaşlarımızla ve misafirlerimizle
birlikte soframızı, yiyeceklerimizi, neşemizi, mutluluğumuzu ve dertlerimizi
paylaştık; kardeşleştik.
Kurtuluş Partili Kadınlar olarak çalışmalarımız, etkinliklerimiz, mücadelemiz devam edecek.
26 Haziran 2022
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Recep Vurmuş Yoldaş, yaşamını adadığı ve o çok sevdiği kavgamızda yaşıyor!

İşçi örgütlenmesi için Malatya’ya giderken 23 Haziran 20005 tarihinde trafik
canavarına kurban verdiğimiz Gerçek İnsan, Gerçek Devrimci Recep Vurmuş
Yoldaş, bedence aramızdan ayrılışının 15’inci yıldönümünde, 24 Mayıs 2022’de
Kurtuluş Partili Yoldaşları tarafından bir kez daha anıldı.
HKP İstanbul İl Yöneticisi Mehrali Yücedağ Yoldaş’ın açılış konuşmasını,
HKP MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina Yoldaş’ın ise ana konuşmayı yaptığı anma etkinliğine HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut da zaman
söz alarak katkında bulundu. Anma etkinliğindeki konuşmaların tam metnini yayımlıyoruz.
rak kazandım”, derdi üniversiteyi. Ve
Mehrali Yücedağ: Arkadaşlar ağabeyi dolayısıyla tanışıyor Hareketiherkese merhaba. Bugün bir araya mizle ve hemen tanışır tanışmaz kavgelmedeki amacımız, 15 yıl önce Ma- rıyor Hareketimizi. Çok kıvrak zekalı
latya’ya örgütlenme mücadelesi için bir arkadaştı ve Hacettepe Üniversitegiderken, elim bir kaza mı diyelim, bir sini kazanıp Ankara’ya geliyor yoldatrafik cinayeti mi diyelim, sonucunda şımız. Onu o gün otogardan alan Ankaaramızdan bedence ayrılan Recep Yol- ralı yoldaşımız anlatıyor: “Aldım, eve
gittik ve o gece Nikitin’in Ekonomi
daş’ımızı anmak için bir araya geldik.
Öncelikle programı söyleyeyim Politiği’ni tartıştık dedi ve öyle kavraben: Önce kısa bir saygı duruşu, arka- mıştı ki şaşırdım”, dedi. Yani öylesine,
sından kısa bir sinevizyon, arkasından bizden değil henüz ama zekasıyla olayı
Pınar Başkan’ın Recep Yoldaş’ı anla- hemen kavramış ve aktarmış. Birlikte
tan, mücadelesini anlatan sunumu ola- çok güzel bir tartışma yapıyorlar.
cak, arkasından duyurularımız olacak.
Ben bugüne kadar kaybettiğimiz
Recep Yoldaş
tüm yoldaşlarımız için ve devrim şe- cesareti ve pratik zekasıyla
hitleri için herkesi bir dakikalık saygı
Hacettepe Ünivesitesi’nin
duruşuna davet ediyorum.

“Muhtarı”ı oluyor

Selam olsun bizden önce geçene
Selam olsun savaşırken düşene
Yol ver ölüm
Çök yıkıl ey mezar
Bak devrim dev gibi dimdik
İnsan ateştir yanarken yakar
Bomba patlarsa açılır gedik

Anıları mücadelemizde yaşayacak...
Evet arkadaşlar, Recep Yoldaş’ı
anlatmak zor. Recep Yoldaş’ı şu anda
İşçi Sınıfı mücadelemizde yaşatıyoruz.
Partimizde, AKP’giller’e karşı verdiğimiz mücadelemizde yaşatıyoruz, yaşatmaya da devam edeceğiz.
Recep Yoldaş öğrenci olarak girdi
siyasi hayatına, öğrenci önderi oldu
önce. Sonrasında sınıf mücadelesi içerisine girdi, işçi önderi oldu ve hayatını
da bu şekilde sürdürdü. İşte işçi örgütlenmesine giderken de bedence aramızdan ayrılmış oldu ama 15 yıldır onun
mücadelesini bizler sürdürmeye devam
ediyoruz. Gerek Parababalarının işçi
düşmanlığına karşı, gerek sarı sendikacılara karşı, gerek şu anki mevcut iktidarın halkımıza yaşatmak istediği şeriat sistemine ülkemizi götürenlere karşı
mücadelemizde Recep Yoldaş’ımız
yaşıyor. Şimdi sinevizyonu verelim, iki
dakikalık bir sinevizyonumuz var.
(...)
Sinevizyonu hazırlayan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Pınar Başkan’a
Recep Yoldaş’ın mücadelesini anlatmak üzere sözü veriyorum.
Av. Pınar Akbina: Değerli Yoldaşlar; bu görevi 15 yıldır alamamıştım ama bu yıl almak istedim. Recep
Yoldaş’ı genç yoldaşlarımıza anlatmak
istedim. Kendi yaşadıklarımla da aktarmak istedim, öyle bir sorumluluk
hissettim. Çünkü Recep Yoldaş da olsa
aynısını yapardı diye düşünüyorum.
Çok zor bir görev; insanın omuz
omuza, kol kola savaştığı, birlikte mücadele ettiği yoldaşını kaybetmesi, onu
anlatması gerçekten çok zor. Recep
Yoldaş da Kürt kökenliydi, aynı kökendeniz. İşçi Sınıfı içinde mücadele
ediyordu. Yani çok, nasıl söyleyeyim,
hem Coca-Cola Direnişi’nde uzun zaman birlikte mücadele ettik, İPSD’de
ettik, Partide ettik... Benim hem mücadele arkadaşım hem halay arkadaşımdı
hem müzik arkadaşımdı; birlikte müzikler dinlerdik. Kardeşimdi benim,
candan bir kardeşimdi. O yüzden gerçekten anlatması çok zor, zorlanarak
aldım bu görevi ama dediğim gibi anlatmak da istedim.
Recep Yoldaş çok yoksul bir ailenin çocuğuydu, arkadaşlar. Toprağa
vermek üzere Urfa’ya gittiğimizde
yaşadığı evi gördük: Yoksul bir mahallede iki göz bir odada kalabalık bir
şekilde yaşamışlar. Gerçekten çok büyük mücadeleler vererek üniversiteyi
kazanmış bir yoldaşımız. Kendi anla-

Ve yoldaşımız Hacettepe Üniversitesinde gerçekten çok etkin bir arkadaş.
Hemen oranın önderi oluyor ve Hacettepe’deki lakabı “Muhtar”. Hâlâ da
öyle bir efsane olarak yani, böyle dolaşır ismi. Orada hem de faşizme karşı
önemli bir mücadele veriyor yoldaşlarımız, gericiliğe karşı. Faşistlerle olan
bir çatışmada dava açılıyor ve yargılanıyorlar. Hâkim barıştırmak istiyor, el
sıkıştırmak istiyor faşistlerle ama Recep Başkan bu, el sıkışmak ister mi...
Hemen orada kıvrak bir zekâyla kendi
yoldaşlarının elini sıkarak olaydan o
şekilde çıkıyorlar.
Yoldaşımız Hacettepe’de okurken
İşçi Sınıfı mücadelesine daldı. Partimizin, Usta’mızın “aydının işçileşmesi
işçinin aydınlaşması” şiarından hareketle İşçi Sınıfına, İşçi Sınıfı Mücadelesine denize dalar gibi dalıyor yoldaşımız. Orada bir karar alarak Mehrali
Başkan’la beraber, yoldaşımızda bir

yazı yazmıştı onu okuyan yoldaşlarımız bilirler, birlikte Aktif Dağıtım’ı
örgütlemek için, Hareketimizin kararı
tabiî, oraya giriyorlar. Mehrali Başkan
da belki anlatmak ister, ben çok ayrıntıya girmeyeceğim. Orada işverene
karşı öyle net bir şekilde tavır koyuyor ki ilk başta, tabiî önceden sendikal
çalışmalar daha gizli gidiyordu, gizli
bir şekilde çalışmayı yürütüp işçilerin
gönlünü kazanıp ondan sonra örgütlenmeyi başlatmak gerekiyordu. En sonunda işten çıkarmak için yanına çağıran işveren;“yuh be size”, diyor. “Asıl
size yuh be!”, diyerek net bir şekilde
tavrını koyuyor ve direnişe katılıyorlar yoldaşlarımız. Mehrali Başkan’la
birlikte iki yoldaşımızda aynı şekilde
tavırlarını koyuyorlar.
Ve şöyle bir şey yoldaşlar: Sadece
Aktif Dağıtım değil, Recep Başkan’a
şurada bir örgütlenme var, dediğinizde
çantasını sırtına alıp giden bir yoldaştı. İzelman’da, İzmir’de 6 bin kişilik
bir işyeri örgütledi Hareketimiz ve 28
günde yaptı bunu. Ve oraya taşınan
yoldaşlarımız oldu. Bunlardan birisi
de Recep Yoldaş’tı ve bedence kaybettiğimiz gün de arkadaşlar Malatya’da
örgütlenme var dediler. Yoldaşlarımız

çantasını alıp yola çıktı ama ne yazık
ki Kayseri’de bu lanet düzenin lanet
trafik canavarı diyelim, yoldaşımızı
aramızdan aldı. 34 yaşındaydı daha ve
evlilik hazırlığı yapıyordu bir yoldaşımızla. Ne yazık ki çok erken bir gidiş
oldu Recep Yoldaş’ımızın gidişi.
Recep Yoldaş’ımız çok okurdu
arkadaşlar. Yine Ankaralı yoldaşları
şunu söylerler: Yatağının kenarında
altı çizili, Ustaların kitaplarını bulurduk. Marks, Engels, Lenin, Kıvılcımlı
Ustaları ve Marksist estetik üzerine kitaplar okurdu.
Yine Genel Başkan’ımız anlatmıştı: Recep Yoldaş, o zaman bilgisayar
bu kadar gelişkin değildi, gazetelerden
ABD Emperyalizmiyle ilgili, güncel
siyasi meselelerle ilgili kupürler keser,
Genel Başkan’ımıza verirdi ya da gönderirdi. Böylesine hareketin sorunlarına, teorimize kafa yoran bir yoldaştı.
Yine Ankaralı yoldaşı anlatıyor,
Bayrampaşa Cezaevinde kısa bir süre
yatan yoldaşımız anlatıyor: Oraya
girdiğinde Hacettepe’den bir ortak tanıdık çıkıyor ve şöyle söylüyor; “Ben
bunların Hacettepe’de bir yoldaşlarını
tanıyorum. Adına ‘Muhtar’ diyorlar,
müthiş bir adam, çok karizmatik, tek
başına bütün yapıları çekip çeviriyor.
Çok çalışkan. Hepiniz öyleyseniz devrimi siz yaparsınız.” Bunu arkadaşlar,
başka bir gruptan birisi söylüyor düşünebiliyor musunuz? Yani böylesine
sadece kendi yoldaşlarımız arasında
değil diğer bütün gruplar arasında da
böylesine saygınlığı olan, böylesine
önderliği olan bir yoldaştı Recep Başkan.
Aras Kargo Direnişi ve Grevi, İzelman, Ambarlar İstanbul, Konya, Ankara, Zonguldak, Ambarlar Örgütlenmeleri, Coca-Cola, Bandırma Bagfaş, Kocaeli Pirelli Ekolas Örgütlenmelerinde
birebir yoldaşımız aktif bir şekilde yer
almıştı, öncülük etmişti. Hatta Aras
Kargo Grevinde bir aylık da bir cezaevi dönemi olmuştur. Burada İl Yöneticimiz Durmuş Kaygusuz Ağabeyimizle birlikte yattılar cezaevinde. O da
belki anlatır. Ve orada söyledikleri yoldaşların; yine bir sürü grubun olduğu

bir ortamda yoldaşımız koğuşun temsilcisi oluyor. Hemen orada da önderliğini gösteriyor, niteliğini gösteriyor ve
kendileri teklif ediyorlar yoldaşımıza.
Normalde bir yarış olur, biz yapacağız
diye, ama böylesine kendisini bir anda
gösteren, kabul ettiren bir yoldaştı.

Genç yaşına rağmen
Nakliyat-İş Sendikası’nın
Genel Yönetim Kurulu
Üyeliği görevini de
yürütüyordu

Yoldaşımız aynı zamanda Nakliyat-İş Sendikası’nın Genel Yönetim
Kurulu Üyesiydi. Ama Recep Başkan sadece sendikada değildi. Recep
Başkan partideydi, Recep Başkan o
dönem İPSD çalışmamız vardı mahallede, oradaydı. Orada “lise istiyoruz”,
“uyuşturucuya son” kampanyalarında
örgütleyen, öneriler üreten bir yoldaşımızdı. Parti çalışmamızda da bize o
kadar çok faydası olurdu ki yoldaşlar,
resmi olarak bir görevi yoktu ama yoldaşımız bir yönetim kurulu üyesi gibi
çalışırdı, öneriler getirirdi, bildiriler
yazardı, Aydın-Köylü-Esnaf Komitemiz vardı bunu canlandıran faaliyetler

bir gün ekmek zammıyla ilgili bir bildiri yazmasını rica etmiştik. Hani ekmek
zammı, zamları eleştiren bir bildiri olur
ya. Ama yoldaşımız ekmeğin kökenine
inmişti yani öylesine araştırmayı seven,
okumayı seven bir yoldaştı.
Bir yandan üzülerek anlatıyorum
ama bir yandan da Recep Başkan deyince hepimizin yüzünde hep gülümseme olur, güzel anarız Recep Başkan’ı;
çok pozitif enerjisi olan bir yoldaştı.
Küçükle küçük olurdu, yaşlıyla yaşlı
olurdu. Evlerde sık sık kalırlardı. Yoldaşlarımızın evinde, gittiği evin çocuğuna bir oyuncak, kitap götürürdü
mesela. Benim annemin anneannesi o
dönem hayattaydı, rahmetli Fatma Nenem, onunla böyle Kürtçe müzik üzerine konuşuyorlar, eski sanatçılardan
bahsediyorlar. Recep Başkan gidiyor,
İzmir’de o dönem Kemeraltı’ndan o
eski sanatçıların kasetlerini buluyor.
Yani böylesine içten sevecen, yüreğe
girmeyi bilen bir yoldaştı gerçekten.
Recep başkan yedirmeyi çok severdi, yedirmeyi içirmeyi çok severdi.
Urfalılarında bir özelliğidir bu yani
misafirperverdirler. O bunu Partide
yoldaşlarına çok güzel uygulardı. Gittiği evlerde de yapardı. Recep Başkan
varsa partide güzel yemekler olur, yeşillik yemeyi sevdirmiştir bize mesela,
acı yemeyi sevdirmiştir. Böylesine de
paylaşımcı bir arkadaştı aynı zamanda.
Yine Erdal Başkan burada, onun
çok anısı vardır. Onlar komün bir yaşam yaşadılar, aynı evde yaşadılar. Ve
söyledikleri, komün yaşama çok yatkın,
çok uyan bir yoldaştı. Burjuva bir toplumda yaşıyoruz arkadaşlar, bencilliğin
hâkim olduğu bir toplumda yaşıyoruz.
Şimdi bile baksak, beraber yaşayan kaç
insan anlaşabiliyor? Öğrenci evlerini
görüyoruz, dağılıyor kısa bir sürede.
Ama Recep Yoldaş her şeyini ortaya
koyan, varıyla yoğuyla paylaşan bir
yoldaştı. Komün yaşamada böylesine
uygun ya da onu yaşatan bir yoldaştı.
Yine arkadaşlar, sanatsal yönü de
vardı Recep Yoldaş’ın. Birçok yönüyle
kendini geliştirmiş bir yoldaştı. Recep
bağlama çalardı, ney çalardı, diller öğrenmeye çalışırdı, farklı yabancı diller
öğrenmeye çalışırdı, yanık sesiyle türküler söylerdi. Biz de Kürtçe müzik
üzerine çok sohbet ederdik. Ben de
biraz ilgilendiğim için müzikler dinlerdik, paylaşırdık yeni sanatçıları, kimler
var diye.

İnsan sevgisiyle dolup taşan bir Yoldaşımızdı Recep
Yoldaş

Yine yoldaşlarının her derdine koşan bir arkadaştı. Ev hayatını da bili-

gelen yoldaşları evlerinde barındırırlardı. Ve bir yoldaş hastalanmıştı hiç unutmuyorum. Gece kalkıp gidip eczaneden
ilaç alıp getirmişti. Yani böylesine fedakâr, alçakgönüllü bir yoldaşımızdı.
Aynı zamanda yoldaşlar, bunları anlatırken ben Genel Başkan’ımızın “Devrimci Önder Nedir?” kitabında aslında bir devrimci önderde olması gereken
özellikleri de anlatmış oluyorum. Recep Yoldaş’ımız bu özelliklere sahipti.
İnsan sevgisi dedik, cesaretli bir
yoldaşımızdı, arkadaşlar aynı zamanda.
Biliyorsunuz, Genel Başkan’ımız insanın Üç Vatanı var, der. Bunlardan birisi
de Cesaret Vatanıdır. Korkusuzdu, yani
gözünü budaktan esirgemezdi arkadaşımız. Yine Ambarlar Örgütlenmesinde
birçok şehir dolaştılar ve bu örgütlenme
sırasında hem sarı sendikacılarla hem
işverenin çakallarıyla birçok kez karşı
karşıya geldiler. Hem de silahlı, sopalı
adamlarla karşı karşıya geldiler. Bir keresinde yoldaşlarımızı, Erdal Başkan’ın
da olduğu iki yoldaşımızı sıkıştırıyorlar
ve yoldaşımız hiç çekinmeden belindeki bıçağı çıkarıp müdahale ediyor ve
uzaklaştırıyor oradan. Yani böylesine
korkusuz, yiğit bir yoldaşımızdı.

Sonuç almada kararlı,
eylemci ve alçakgönüllü
bir kitle adamı,
bir devrimci önder

Recep Başkan Sonuç almada kararlıydı, eylemciydi, girişimciydi, uyanıktı, alçakgönüllüydü, hareket ve kitle
adamıydı ve örgüt adamıydı arkadaşlar.
Tüm bu devrimci önder olmanın kriterlerini bağrında taşıyan bir yoldaştı.
Atlamış olmak istemiyorum ama
buradan şunu da kısaca bir açmak istiyorum, yoldaşlar. Kıvılcımlı Usta’mızın; “işçinin aydınlaşması, aydının
işçileşmesi”, şiarından bahsetmiştim,
Recep Yoldaş’ımız buna uygun davrandı, diye. Burada kısaca o makalesini aktarmak istiyorum ben tekrar hatırlamak
için. Bu hepimiz için çok önemli bir
makale. Hepimizin, büyük çoğunluğumuzun, ne diyelim, özellikle genç yoldaşlarımızın aydın kimliğinden dolayı
da biraz açmak istiyorum. Bu yazı 15
Aralık 1970’te yazılmış.
“Aydın kimdir?
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“Hepimiz oradan, aydın saflardan
geldik. Ama ardımızdaki köprüleri
atarak. Yoksa, sayımız sürümüze bereket istediğince kabarık olsun, kalitece Aydın: Burjuva toplumu egemen
kaldıkça, iliklerine dek BİREYCİ
burjuva aydınıdır. Burjuvazinin Aydına yüzlerce yıldan beri “düşünce”,
“doğru”, “ülkü” diye bütün yutturdukları: Eğer “düşünce” ise, “Derebeyi veya burjuva düşüncesi”dir.
Doğru ise: Egemen sınıflar için doğru’dur. Ülkü ise: İşveren sınıfının ülküsüdür.
“Yüzlerce yıllık tarihin, onlarca
yıllık ömürün aydın kafalara doldurup taşırttığı moloz ve karyerist
(külâh kapıcı) düşünceler ve saloz
davranışlar, burjuva aydınlarının bir
vuruşta beyinleri içinden çıkarıp atabilecekleri yük değildir.
“Arınma Ateşinde Temizlenmeli:
“Bunun için her aydının çok sıkı
bir örgüt okulunun (Frenk’lerin
“purgataire” dedikleri) arınma ateşinden geçmesi gerekir.
“Ömür boyu arınma ateşinden
geçe geçe alçak gönüllü, gerçekçi ve
yiğit uzun çıraklık cihadını (kutsal
savaşını) göze almayanlar, yalnız
kendilerini aldatmış olabilirler. Kimseyi kandıramazlar. Daha doğrusu,
yalnız kendileri gibileri kandırıp, hep
birden batağın içine gömülmekten
başka uzun vâdeli sonuç alamazlar.”
Tam da yoldaşlar, Hareketimizi anlatıyor Usta. Hepimiz bu arınma ateşinden geçmeye çalışıyoruz, geçiyoruz
da İşçi Sınıfı Partisi olduğumuz için.
Ama tabiî ki arkada bırakacağımız çok
şeyler var. Ama Recep Yoldaş’ımız bu
arınma ateşinden geçmiş, bunu iliklerine dek yaşamış bir yoldaştı. Daha çok
yapacakları vardı, birlikte mücadeleye
devam edebilseydik ama ne yazık ki
hayat acımasız, aldı aramızdan. Yunus
Emre’nin dediği;
Bu dünyada bir nesneye
Yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere
Gök ekini biçmiş gibi.
Yani çok genç yaşta, yiğit iken
genç yaşta ölenlere...
Henüz filizlenmiş ekin biçilmiş
gibi ne yazık ki kaybettik yoldaşımızı.
Yoldaşlar, Recep’i anlatacak çok şey
var ama ben özetçe böyle anlatayım
daha burada anısı olan yoldaşlarımız
da ekleme yaparlarsa çok sevinirim.
Ben tabiî şunu da söylemek istiyorum: Bizler için anma günleri aynı
zamanda inancımızı, azmimizi, bilincimizi bileme günleri, geliştirme günleri. Ben o yüzden biraz da bugüne değinmek istiyorum. Bugün çok önemli
süreçlerden geçiyor ülkemiz. Bazı
önemli gündemler var şu an ülkemizde, onlardan kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar.
Son dönem biliyorsunuz özellikle
Suriye’deki sığınmacılar. Suriye’den
ülkemize gelen sığınmacılar meselesi
çok gündemde günlerdir. Gitmeliler
mi, kalmalılar mı, nasıl gitmeliler?
Yani bu kendine devrimciyim diyen gruplar içinde çok karışık durum.
Bir yandan düşmanlaşıyor halk, bir
yandan kalsın diyenler var yani o bakımdan Genel Başkan’ımızın bir yazısı
yayınlandı onu kısaca ben bir yeniden
aktarmak istiyorum size.

AKP’giller Suriye
meselesinde ABD ve
AB Emperyalistlerinin
değirmenine su taşıyor

Şimdi bildiğimiz gibi arkadaşlar,
Suriye savaşını yıllardır işliyor Hareketimiz, Genel Başkan’ımız. Kısaca
bir dönem kardeş dediği Suriye’ye,
Beşşar Esad’a bir anda AKP’giller,
Tayyipgiller düşman kesildiler. Bunun
nedenini de biliyoruz: ABD’li, AB ve
Siyonist İsrailli efendilerinin emriyle
tamamen hareket ediyorlar. O yüzden
“katil” dediği İsrail ile “şerefsiz” dediği Birleşik Arap Emirlikleri’yle, yine
“katil” dediği Suudilerle arayı yalvar
yakar düzeltti. Ama hâlâ Suriye’yle
düşman bir politika izliyor Tayyip.
Genel Başkan’ımızın son yazısında bir
dönem ABD’de uzun yıllar dışişleri
bakanlığı yapan ve ABD tarihindeki

ilk kadın başkan adayı olan Hillary
Clinton’ın bir yazısından aktarma yapılmıştı. Bu yazı gerçekten çok açık bir
şekilde, nedenini bir kez daha ortaya
koyuyor, şöyle diyor yazıda:

bu olanaklar hiçbir ülkede sağlanmıyor
onlara. Bir kısmı da Avrupa’ya gitti
ama çok az miktarda, Avrupa’ya giden
de oldu.
Ama Tayyipgiller bu sinsi işgal-

“İsrail’in, İran’ın güçlenmekte
olan nükleer kapasitesiyle başa çıkmasına yardım etmenin en iyi yolu,
Beşşar Esad’ı devirmeleri için Suriye Halkına yardım etmektir.
“Suriye’ye geri dönelim. İran’ın
İsrail’in güvenliğini tehdit etmesini mümkün kılan şey İran ve Suriye’deki Beşşar Esad arasındaki
stratejik ilişkidir. Bu, doğrudan bir
saldırı yoluyla olmayabilir. Böyle bir
şey İran ve İsrail arasında son 30
yıllık düşmanlık döneminde hiç gerçekleşmemiştir. Ancak Lübnan’daki Hizbullah gibi İran tarafından
Suriye aracılığıyla güçlendirilen,
silahlandırılan ve eğitilen güçler tarafından gerçekleştirilebilir. Esad
rejiminin sona ermesi bu tehlikeli ittifakı da bitirecektir. İsrail yönetimi
Esad’ın devrilmesinin neden kendi
çıkarlarına olduğunu şimdi daha iyi
anlıyor.
“Esad’ı devirmek sadece İsrail’in güvenliği için çok iyi olmayacaktır, aynı zamanda İsrail’in nükleer tekelini kaybetme konusunda
gösterdiği anlaşılabilir korkuyu da
hafifletecektir.
“Suriye’deki isyan şu anda 1 yıldan fazla süredir devam ediyor. Ne
muhalefet geri çekiliyor ne de rejim
dışarıdan gelecek bir diplomatik
çözümü kabul edecek. Suriyeli Diktatör Esad’ın fikrini, sadece kendi
hayatının ve ailesinin tehlikeye gireceği bir güç kullanımı ya da tehdidi
değiştirecektir.” (https://www.hkp.
org.tr/tasidigi-sifatlar-da-attigi-imzalar-da-butunuyle-gecersizdir-yok-hukmundedir-cunku-diplomasi-yoktur/)
Bu sözler arkadaşlar, gerçekten
de Tayyipgiller isimli tepeden tırnağa
suça batmış mafyatik kriminal örgütün
Türkiye’ye değil tamamen ABD, İngiltere ve İsrail’e çalıştığının çok açık
ve net kanıtı. Şimdi bu sığınmacılar
kendiliklerinden gelmediler ülkemize,
biliyorsunuz. Daha Suriye’den tek bir
sığınmacı gelmemişken Hatay, Antep,
Urfa gibi illerimizde sınır bölgelerinde
Tayyip kamplar kurdu ve kendileri çağırdılar bu insanları. Şimdi ülkemizdeki bu “geçici sığınmacı” yani uluslararası tanımı da bu arkadaşlar, literatürde
böyle kullanılıyor, “geçici sığınmacı”
olarak kullanılıyor.
Uluslararası alanda bunların ilk
Türkiye’ye girişi 2011. Aradan 11 yıl
geçti şu an, bu sığınmacıların sayısı için Tayyip’in Birleşmiş Milletler
Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, oradaki konuşmasında 9 milyon diyor. Bir
de yine 30 küsur ülkeden, özellikle de
Afganistan’dan getirdiği bir kesim var,
onlarla birlikte şu an sayı 10 milyon,
arkadaşlar. Feridun Sinirlioğlu;“Biz 9
milyon Suriyeliyi besliyoruz”, diyor
yani arkadaşlar. 250 milyar dolar Türkiye’yi zarara uğratmış durumdalar.
Kendi halkımız açlık, sefalet, yoksulluk içinde yaşarken bu insanlara harcanan para, düşünün, 250 milyar dolar...
Yani böylesine sinsi bir işgal var
ülkemizde ve bu dünyanın hiçbir yerinde görülmüş, duyulmuş değil. Zaten
biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkeleri
kesinlikle sığınmacıları istemiyorlar.
Ama bu sığınmacılarda aslında bakarsanız köken olarak Arap. Başka Arap

den gayet hoşnutlar. Az önce Afganistan’dan dedim; Bangladeş, Sudan,
Nijerya, Senegal, Fas gibi ülkelerden
de getirdiler, yani 10 milyonu oradan
tamamlamış oldular. Yani Tayyipgiller Türk ve Kürt Halklarına bu kadar
yardım yapmazken bu geçici sığınmacılara ne yazık ki bu kadar kolaylıklar
sağlamış durumdalar. Zaten hepimiz
mahallemizde, evimizin yakınında
görüyoruz, yaşıyoruz. Hastaneye gidiyoruz onlara öncelik veriliyor; öyle
emir geliyor yani, gözünüzün önünde
sizi bırakıp onları alıyorlar. Böylesine
kendi ülkemizde ikinci sınıf vatandaş
durumuna düşürülmüş şekildeyiz ne
yazık ki.
Biz savaş başladığında, arkadaşlar,
Suriye Büyükelçiliğini ziyaret edip
şunu söylemiştik2011’de:
“Biz sizin düşmanınız değiliz, Türkiye ve Suriye halkları kardeştir”, dedik ve Tayyipgiller’in amacını anlattık.
Yani genel Başkan’ımızın “Yugoslavya, Irak, Libya, Suriye Sıra Sende
Türkiye” adlı kitabımızı da götürerek
orada bu politikaların amacını anlattık
ve onlara şunu söyledik: 22 ülkenin sınırlarını değiştirmeyi hedefliyorlar ve
bu projenin ismi de BOP.
Ancak ne yazık ki o süreçten sonra
Tayyipgiller 100 tane devletin temsilcilerini ülkemizde topladılar “Suriye’nin Dostları” adı altında, biliyorsunuz. İstanbul’da bir araya geldiler
ve Suriye’yi BOP çerçevesinde nasıl
bir an önce parçalarız, dağıtırız bunun
cevabını aradılar. Ve asıl oradan çıkan
“eğit-donat” şeklinde kategorize ettikleri oradaki gerici, Ortaçağcı, çoğu
cezaevlerinde yatan, işte gerici El-Kaideci olan, Talibancı olan katil sürüsünü
eğittiler ülkemizde, biliyorsunuz. Ve
bu cihatçıların bütün maddi finansmanı Suudi Arabistan, Katar, Türkiye gibi
ülkeler tarafından sağlandı. Ne yazık
ki ülkemizde de “MİT TIR’ları” olayı denilen donanımlar da bu TIR’larla
sağlandı. Biliyorsunuz MİT TIR’ları
ile ilgili Partimizin suç duyurusu oldu
ve bu nedenle Genel Başkan’ımıza
dava açıldı. Şu an Ankara’da görülmekte olan bu davada da o dönemin
yöneticileri olan Tayyip, Davutoğlu,
Efkan Ala, öbürünün ismini hatırlayamadım...
Deniz Bin: Hakan Fidan.
Av. Pınar Akbina: Hakan Fidan,
onlar şikâyetçi oldular, Genel Başkan’ımıza dava açıldı ve Genel Başkan’ımız onları kendi mahkemelerinde
yargıladı, mahkûm etti. O dava hâlâ
devam ediyor, Onun da duyurusunu yapacağız önümüzdeki Perşembe
günü. Ankara’da duruşması görülecek,
şu an Yargıtayda dosya, oradan haber
bekliyoruz ama gidecekmiş gibi hazırlanacağız. Eğer farklı bir haber gelirse
katılmayacağız duruşmaya. Ama hâlâ
asıl suçu işleyenler yargılanmazken
dava Genel Başkan’ımıza açıldı.
Biliyorsunuz, bunlar hukuku da
bitirdiler ülkede; yani Tayyipgiller’in
operasyon silahına döndü hukuk. Son
dönem sırf Partimize bir hafta içinde
biliyorsunuz 4,5 yıl hapis cezaları verildi. Aynı hafta Genel Başkan’ımız
yine Tayyipgiller’i mahkemelerinde
yargıladı. Genel Başkanı’mızın eşi
Hacer Teyzemize Tayyip’e hakaretten

cımız ve İzmir İl Başkanımız Tacettin
Çolak Abimize, hem de üst sınırdan
ceza verildi, Menemen’de yaptığı bir
konuşmadan dolayı. Yani Tayyipgiller
ülkeyi ne yazık ki bu hale getirdiler.
Davalardan çağrışım yaptı ama sığınmacılara dönecek olursak...
Şimdi arkadaşlar aslında bu insanların ülkelerine dönmeleri için şu an
şartlar hazır yani gitmelerini engelleyen durum ortadan kalkmış durumda.
Önceki hafta Nakliyat-İş Sendikamızın Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu İtalya’nın başkenti Roma’da
dünya çapında komünist, sosyalist,
demokrat, ilerici 110 milyon üyeye
sahip Dünya Sendikalar Federasyonu’nun bir toplantısına, Kongresine
katıldı. Orada da tabiî dünya çapında
ilericisendikaların üyeleri bulunuyordu. Orada Suriye meselesi de açılıyor
arkadaşlar ve şunu söylüyorlar Suriyeli
temsilciler:
“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.”
Yani görüldüğü gibi arkadaşlar, bir
engel yok. Bu nedenle bu insanların
geri gitmesi gerekiyor. Bu kadar insanın ülkemiz insanıyla entegre edilmesi
mümkün değil.

derilmeleri lazım. Aslında bu konuda
yine Genel Başkan’ımızdan çok alıntı
yapıyorum, kendisi de burada ama...
Aslında AB ülkelerine gitmeleri daha
uygun olabilir, birçok kesimde onu
istiyor, oralara gidebilseler... Onlarında görmesi lazım nasıl bir şeye neden
olduklarını, nasıl bir felakete neden olduklarını görmeleri açısından AB ülkelerine de gidebilirler. Aslında gitseler
daha da iyi olur ama onu biliyorsunuz
kapatıyorlar. Tayyip’e de paralar verip,
ne diyelim, rüşvetler verip ona da engel oluyorlar.
Nurullah (Ankut) Efe: Şimdi onu
da vermiyorlar, Amcam.
Av. Pınar Akbina: Yani dalga geçiyorlar Tayyip’le artık zaten.
Nurullah (Ankut) Efe: Soros’tan
bir aktarma yapalım, Soros’un görüşünü de aktarırsan...
Av. Pınar Akbina: Hocam Soros’unkini ben almadım.
Nurullah (Ankut) Efe: Aynı yazıda.
Av. Pınar Akbina: Siz isterseniz...
Ama tamamını almamıştım, Hocam.
Biraz özetlemeye çalıştım hani zaman
açısından ama...
Nurullah (Ankut) Efe: Soros da
aynı şeyi diyor. Türkiye’de kalmalılar,
AB’nin alacağı Suriyeli sığınmacı sayısının azami miktarı bir milyon olur,
onu da gönüllülük esasına göre almalı
Avrupa ülkeleri, diyor.
Mahmut Gümüş: Kalifiye olanları...
Nurullah (Ankut) Efe: Kalifiye
ve gönüllülük esasına göre. Yani ben
yüz bin alırım, ben elli bin alırım, ben
hiç almam... Hiç baskı yapılmamalı ve
Türkiye’de kalmalılar, diyor Soros da
açıkça. Soros’un, CIA’nın, Merkel’in,
Johnson’ın, hepsinin ortak görüşü, bir
proje kapsamında budur.
Av. Pınar Akbina: Sorostabiî lazım olduğunda kullanacak onları.
Nurullah (Ankut) Efe: O kullanacak. Tayyip kullanacak, Amcacığım.

Nurullah (Ankut) Efe: Bir araya gireyim. Cumhuriyet’in haberi:
Kilis’te şu anda Türk vatandaşlarına
Suriyelilerin oranı %73,5’e ulaşmış.
Hatay’da da sayılar bu oranlara doğru
geliyor hızla.
Av. Pınar Akbina: Evet. Aslında böyle devam ederse, ne diyelim,
Suriye ülkesine döneceğiz. Yani biz
azınlıkta kalacağız öyle görünüyor ki.
Zaten...
Halil Arabulan: Zaten resmi rakam bu.
Av. Pınar Akbina: Resmi rakam…
Kim bilir gerçekte ne kadar daha fazladır. Halil Abide Kilis’e gitti, görmüştür
mutlaka, sokakta bile artık karşılaşamıyoruz neredeyse Türk vatandaşıyla
yani...
Şimdi arkadaşlar, tabiî biz bunu
söylerken biliyoruz ki, bu savaşın
mağduru kadınlar ve çocuklar en başta. Onu mutlaka belirtmeliyiz. Masum, kurban yani bunlar. Erkeklerde
de kurban olan bir kesim var. Yani biz
bunlara düşmanlık edemeyiz, böyle bir
politika yürütmek doğru değil.
Nurullah (Ankut) Efe: Bütün savaşların mağduru kadınlar ve çocuklar...
Av. Pınar Akbina: Kadınlar ve
çocuklardır elbette. Biz bunları gönderirken, geri gitsinler derken üzmeden,
kırmadan yani insani koşullar içerisinde geri dönmelerini savunmalıyız,
savunuruz, böyle olmalı. Ama şunu

Çünkü hepsi Tayyip Sultan diyorlar.
Platform kurmuşlar “Suriyeliler Platformu”diye, belki Mahmut izliyordur.
Orada Kilis’te ve Hatay’da hazırız, put
kafaları, puta tapanları bekliyoruz, diyorlar. Cesaretleri varsa gelsinler buraya, diyorlar.
Mahmut Gümüş: Tehdit ediyorlar
Hocam...
Nurullah (Ankut) Efe: Tayyip
Sultan’ın liderliğinde biz her türlü savaşa hazırız, buyursunlar gelsin cesareti olanlar, diyor. Yani Tayyip de bu
amaç için alıyor. Hepsi aslında doktrine edilmiş. Yani önderleri doktrine
edilmiş, şefleri. O bakımdan hepsi
Tayyip Sultan ve Ümmette sınır olmaz,
diyor. Sınır ne demek, diyor yani. Biz
burada Ümmeti bir araya getirmek için
mücadele ediyoruz, diyor. Tayyip’le,
Sadat’la, Diyanet İşleri Başkanlığıyla,
Fesli Kadir’le aynı görüşteler, sığınmacılarıntoplum önderlerinin hepsi.
Av. Pınar Akbina: Teşekkür ederim Hocam.
Evet arkadaşlar, Suriye meselesi 11
yıldır devam ediyor, biliyorsunuz. Bu
konuda da Genel Başkan’ımızın yazıları, açıklamaları, kitapları var. Yani
çok geniş bir konu, ben özetlemeye
çalıştım ama. Kısacası göçmenler konusu tartışıldığı için bunu açmak istedim. Yaklaşımımız bu şekilde arkadaşlar. Bunu da bulunduğumuz bütün
platformlarda bu şekilde tartışmalıyız.
Zaten biliyorsunuz birçok kendine sol
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Nurullah (Ankut) Efe: Amcacığım,
2016’da aynı konuyu işleyen bir yazı
yazmışız. Orada da CIA’nın 1957’den
itibaren İngiliz Entelijans Servisi ile
birlikte Suriye’deki BAAS Rejimini
devirmek için planlar yaptığını ortaya
koymuşuz. İlhami, sana zahmet en son
aldığımız çıktıdan o ajanların şeyini
bir okuyabilir miyiz?
Adamlar 1957’de başlamışlar
BAAS rejimini devirme çalışmalarına, o zaman başlamışlar. Madem açıldı
netçe arkadaşların kafası netleşsin ki
her yerde açıkça, yüreklice savunsunlar. Okumayla aramız pek iyi değil

işgal etme ve önde gelen şahsiyetlere
yönelik suikastlar gerçekleştirme planları yapmışlardı.
“Yeni keşfedilen belgeler, Harold
Macmillan ve Başkan Dwight Eisenhower’in...”
Nurullah (Ankut) Efe: İlhami bir
dakika.
Macmillan zamanın İngiltere başbakanı, Dwight Eisenhower de Amerikan Başkanı arkadaşlar, 1950’li yıllar...
İlhami Erdem: “(...)1957’de Suriye’nin Batı destekli komşuları tarafından Suriye’nin işgali için gerekçe
olarak düzmece sınır olayları çıkarılması ve devamında Şam’daki en etkili
üçlünün “yok edilmesi” üzerine kurulu
CIA-MI6 planını nasıl onayladıklarını
gösteriyor.
“Korkutucu derecede açık tartışmalar içeren raporlar, Londra Üniversitesi Royal Holloway’de uluslararası
tarih okutmanı Matthew Jones tarafından, Bay Macmillan’ın Savunma Sekreteri Duncan Sandys’in özel belgeleri
içinde keşfedildi.
“Tarihçilerin, istihbarat servislerinin 1957 Sonbaharında Suriye
Rejimini devirme peşinde olduklarını
bilmelerine karşın, üç önemli figürün
katledilmesinin bu entrikanın tam kalbinde olduğunu gösteren belgeler ilk
kez ortaya çıktı. 1957 Eylülü’nde Washington’da bir araya gelen çok gizli ve
üst düzey bir çalışma grubu tarafından hazırlanan belgede, Şam’daki en
önemli üç adamın öldürülmesi gerektiği konusunda Bay Macmillan ve Başkan Eisenhower için en ufak bir şüphe
bırakılmıyor.“Özgürlükçü güçlerin eylemlerini kolaylaştırmak için…”
Nurullah (Ankut) Efe: İlhami bir
dakika. Amerika kendi ajanlarını böyle niteler, bildiğimiz gibi arkadaşlar.
Onların yandaşları hep özgürlükçüdür,
demokrasi güçleridir, demokrasi götürmek isterler. Hep böyle olumlu nitelemelerle, kavramlarla, terimlerle ifade
ederler ajanlarını.
Av. Ayhan Erkan: İnsan haklarına
saygılı...
Nurullah (Ankut) Efe: Saygılı...
Yani yaptığının tam tersini sözde ortaya koyar, evet.
İlhami Erdem: “(...) Suriye rejiminin askeri eylemlerini organize etme
ve yönlendirme kapasitesini azaltmak
için, kayıpları durdurmak ve yıkımı mi-

yani o bakımdan sözlü kültürden geldiğimiz için...
Pınar, Dengbej Geleneği sadece
Kürtlerde yok, Türklerde de var, masal
geleneği.
İlhami Erdem: Evet okuyorum
arkadaşlar. Yani Genel Başkan’ımızın
sözünü ettiği rapor, kendisinin de ifade
ettiği gibi 1957 tarihli bir rapor. Guardian’da çıkan bir yazıdan alıntıdır bu,
buradan çevrilmiş bir yazı.
Nurullah (Ankut) Efe: İngiliz gazetesi meşhur Guardian, biliyorsunuz.
İlhami Erdem: “Macmillan destekli Suriye suikast komplosu
“Belgeler, Beyaz Saray’ın ve No
10’un (İngiltere Başbakanlık Konağı’nın) petrolün körüklediği işgal planı
komplosunu gösteriyor
“Irak’taki savaştan 50 yıl önce,
İngiltere ve Amerika, terör yaymakla
ve Batının petrol kaynaklarını tehdit
etmekle suçladıkları bir başka Arap
ülkesine yönelik gizli bir “rejim deği-

nimuma indirmek için, mümkün olan
en kısa zamanda istenilen sonuçları
elde edebilmek için, kilit niteliğindeki
belli insanların ortadan kaldırılması
amacıyla özel bir çaba sarf edilmelidir. Bu kişilerin ortadan kaldırılması,
ayaklanma ve müdahale sürecinin hemen başında, zamanın koşullarının ışığında bir an önce başarılmalıdır.”
“Londra ve Washington tarafından
onaylanan belgede üç adamın ismi geçiyordu: Suriye Askeri İstihbarat Şefi
Abd al-Hamid Sarraj, Suriye Genelkurmay Başkanı Afif al-Bizri ve Suriye
Komünist Partisi Lideri Khalid Bakdash.
“Daha bir yıl önce büyük ölçüde
Anthony Eden’in Süveyş’teki feci maskaralıkları sayesinde iktidara gelmiş
bir başbakan olarak Macmillan gözle görülür biçimde savaş yanlısıydı.
Raporu günlüğünde “en çetin rapor”
olarak niteledi. Gizlilik çok üst düzeydeydi. Macmillan “gevezeliğe” eğilimli olmaları nedeniyle raporun İngiliz
şeflerden ve personelden dahi gizli tu-

O konudaki tavrımızda çok net bizim.
Şimdi yoldaşlar, bunun dışında pahalılık… İşsizlik, pahalılık...
Nurullah (Ankut) Efe: Arap Dünyasının en laik ülkesinin lideri Beşşar
Esad ve Suriye en demokrat ülkesi
yani. Sünniler özgür, Aleviler özgür,
Maruniler özgür, Hristiyanlar özgür,
Dürziler özgür; hepsine eşit davranıyor
yönetim. Hiçbirini aşağılamıyor, hiçbirini dışlamıyor yani.
Av. Pınar Akbina: Dışlamıyor, zaten bu aşamada yaptıkları açıklamada
af getirmesi de bunu gösteriyor. Sığınmacılar ülkelerine dönseler daha da rahat edecekler besbelli.
Nurullah (Ankut) Efe: Eskiden de
öyle...
Halil Arabulan: Rejimi destekleme gerekçesi olarak Suriye’deki azınlıklar da bunu söylüyor.
Nurullah (Ankut) Efe: Hepsi destekliyor tabiî. Yüzde 74 oy alması Beşşar Esad’ın bu şartlarda boşuna değil
yani. Hepsi kurtuluşu orada görüyor,
BAAS Rejiminde görüyor yani.
Deniz Bin: Soysuz’un açıklaması
var ya; bir milyonunu göndereceğiz
ama bir yandan da emekçi halklara
ucuz işgücü, silahı olarak dayatılıyor
yani. Bu yönü de var yani.
Av. Pınar Akbina: Evet yoldaşlar,
Hocam katacağınız başka bir şey varsa
devam edebiliriz, başka bir konuya geçeceğim, o yüzden.

CIA ve İngiliz Entelijans
Servis 1957’den beri
Suriye’deki BAAS Rejimini
devirmek için
planlar yapar

“Albay Adib Shishakli’nin muhafazakâr askeri rejiminin 1954’te Baas
Partisi ve Komünist Parti politikacıları ile onların Suriye Ordusu’ndaki
müttefikleri tarafından devrilmesinden
beri Suriye’de gün geçtikçe yükselen
Batı karşıtlığı ve Sovyet sempatisi,
Downing Street’te (İngiltere Başbakanlığında) ve Beyaz Saray’da kaygıları arttırıyordu.
“Eylemin çağrısını yapan CIA’nın
Ortadoğu Şefi, eski Başkan Theodore
Roosevelt’in torunu KermitRoosvelt
idi. Roosvelt, Albay Sarraj’ı, General
al-Bizri’yi ve Bay Bakdash’ı kukla
başkanın arkasındaki asıl güç olarak
tanımladı. Hatta bu üçlü, İngiltere ve
Fransa’nın gizliden İsrail’le de anlaşarak bir önceki yıl Süveyş Kanalı’nın
millileştirilmesini ortadan kaldırmak
gibi feci bir girişimde bulunmasından
sonra Nikita Kuruşçev’in yörüngesine
daha da yaklaşmıştı.
“1957’de Amerika, Süveyş Kanalı
hareketine karşı olsa da Başkan Eisenhower; Moskova’nın komünizmi
Ortadoğu’ya yayması için Suriye’nin
bir merkez olabileceği tehlikesini daha
fazla göz ardı edemeyeceğini hissetti.
O ve Bay Macmillan Suriye’nin, terörizm ihraç ederek ve ülke içi muhalefetleri cesaretlendirerek Batı yanlısı
komşularını istikrarsızlaştıracağından
korktu. Daha da önemlisi, Suriye aynı
zamanda Batı yanlısı Irak’ın petrol
sahalarını Türkiye’ye bağlayan, Ortadoğu’nunana petrol boru hatlarından
birinin de kontrolünü elinde tutuyordu.
“Tercih edilen plan” şunu da ekliyor:
“Suriye’de bir iç karışıklık çıkararak ilerleme yönünde bir siyasi karar alınınca CIA hazırlanacak ve SIS
(MI6) bazı kişilerle de ortak çalışarak,
Suriye içinde küçük sabotajlar ve ani
saldırılar düzenleyecektir.”
“Bu iki servis eylemlerinin çakışmaması ve birbirlerini engellememesi
için uygun şekilde fikir alışverişi yapmalıdır. Eylemler Şam’da yoğunlaştırılmamalı; operasyon abartılı bir
görüntü vermemeli ve Suriye rejiminin
anahtar kişilerinin ekstra bireysel koruma tedbirleri almalarına yol açmaktan kaçınmaya mümkün olduğunca
özen gösterilmelidir.
“Sabotaj
“Rapor; gerekli düzeyde korku yaratıldıktan sonra, Irak ve Ürdün askeri
müdahalesine bahane üretmek için sınır olayları ve çatışmaları çıkarılacağını söylüyor. Raporda aynı zamanda,
Suriye’nin “komşu ülke hükümetlerine
yönelik komploların, sabotajların ve
şiddetin sponsoru gibi gözükmek zorunda kalacağı” belirtiliyor. “CIA ve
SIS, tansiyonu yükseltmek için hem
psikolojik alandaki hem de eylem
alanındaki kapasitelerini kullanmalıdırlar.” Bu, Ürdün’deki, Irak’taki ve
Lübnan’daki “sabotaj, ulusal komplolar ve çeşitli güçlü askeri eylemler”le
ilgili suçların Şam’ın üzerine atılacağı
anlamına geliyor.
“Plan bir “Özgür Suriye Komitesi”
kurulması ve “Suriye’deki paramiliter
ve başka eylemsel yeteneklere sahip
politik hiziplerin” silahlandırılması
çağrısını yapıyor. (Plana göre) CIA ve
MI6, iç kalkışmaları-örneğin Güneydeki Dürzîleri- teşvik edecek, Mezze
Hapishanesi’ndeki siyasi tutukluların
serbest kalmasına yardımcı olacak ve
Şam’daki Müslüman Kardeşleri kışkırtacaktı.
Nurullah (Ankut) Efe:“Özgür
Suriye Komitesi” adını koymuşlar tâ
o zaman, 1957’de. Şimdi ne diyorlar?“Özgür Suriye Ordusu.” Bakın
aynı ad, arkadaşlar.
İlhami Erdem:“Planı yapanlar,
Baas/Komünist rejimi sıkı biçimde anti
Sovyetik olan başka bir rejimle değiştirmeyi düşündüler. Fakat bunun halka
hitap etmeyeceğini ve “muhtemelen
daha başlangıçta sert tedbirler ve gücün despotik biçimde kullanılmasını”
gerektireceğini kabul ettiler.
“Plan hiçbir zaman uygulanmadı.
Bunun başlıca nedeni Suriye’nin Arap
komşularının eyleme geçmeye ikna
edilememesi ve yalnızca Türkiye’den
yapılacak bir saldırının kabul edilemez
bulunması idi.”
Nurullah (Ankut) Efe: Bir dakika
İlhami...
Demek ki arkadaşlar, bu hainane
CIA planını sadece kim kabul ediyor o
zaman da?
Türkiye değil mi?
Bunlar niye Menderes’e övgü dü-

Biraz önce gelirken gördüm; Topkapı girişindeki durakta yine o alçağın,
Menderes’in, o sapığın, iki evli kadınla
cinsel ilişkiye giren o alçağın resmini.
O vatan satıcının devamlı orada
niye resmini asıp masum, kurban gibi
gösteriyorlar? Ve Tayyipgiller ve hatta
Sorosçu Kemal niye ona sahip çıkıyor?
Çünkü ataları onlar, kart babaları
onlar. Bunlar devamcıları yani. O günde tek Türkiye sahip çıkıyor bugün de
tek Tayyipgiller bu ihanete ortak oluyor. Tabiî bugün Suudiler de var, Katar da var, Birleşik Arap Emirlikleri de
var. Destekleyenler daha da çoğalıyor.
İlhami Erdem:“Bir sonraki yıl,
Baasçılar eski müttefikleri Komünistlere sırtını döndü ve Suriye’yi Nasır’ın
Mısırı’yla, 1963’e kadar sürecek olan
bir federasyona götürdü.” (https://
www.hkp.org.tr/bakin-tayyip-kimin-cok-heveslenip-de-yapamadigi-ihanet-taseronlugunu-yapmaktaymis-bes-yildan-bu-yana-suriyede/)
Hocam rapor bu kadar fakat yazının içerisinde sizin yazdığınız bölümler aslında bugüne de ışık tutar
nitelikte. İsterseniz oralardan da bir iki
paragraf okuyalım çünkü muhalefeti
de içeriyor.
Av. Pınar Akbina: Hocam siz mi
anlatırsınız?
Nurullah (Ankut) Efe: İlhami
okusun. O da beş buçuk yıl önce yazdığımız bir yazı. Kitaplarımızın birinin
içinde ama bende unutmuşum hangisinin içinde...
Halil Arabulan: İkinci “Kanunsuzlar”’da olabilir.
Nurullah (Ankut) Efe: Olabilir.
Evet İlhami.
İlhami Erdem: Şimdi bu bölüm,
Genel Başkan’ımızın yazdığı bölüm
arkadaşlar:
“Biz boşuna tekrarlayıp durmuyoruz, arkadaşlar; Türkiye’de 1950’den
itibaren işbaşına gelen bütün iktidarlar ABD ve AB uşağıdır, haindir, halk
düşmanıdır, satılmıştır diye. Zaten o
iktidarların tamamını ABD Emperyalistleri devşirmiştir, örgütlemiştir
ve devletin tepesine oturtmuştur. Yani
bunların tümü ABD yapımıdır. İşte en
son örnekleri de Kaçak Saraylı Reis’in
AKP İktidarıdır.
“Bugün artık sadece iktidar değil, Meclisteki muhalefet partileri de
doğrudan ABD’nin, CIA’nın yönetimi
altındadır. Dolayısıyla da onlar da haindir, halk düşmanıdır, Amerikan işbirlikçisidir.
“Dikkat edersek; Meclisteki bu
Amerikancı Dörtlü Çete’nin tamamı
da ABD ve Avrupa Birliği Emperyalistlerinin 1957’de hazırlayıp ancak
2011’de uygulamaya koyduğu Suriye’yi çökertme, parçalama planının
gönüllü savunucularıdır. Tabiî bunların öncülüğünü, iktidar olduğu için,
Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’gilleri yapmaktadır. Beş yıldan bu yana
meydanlarda o Reis höykürmektedir,
“Zalim Esed, Zalim Esed” diye.
“Kontrgerilla’nın Özel Partisi
MHP’nin Bahçeli Şefi de bugün netçe
görüldüğü gibi, Kaçak Saraylı Reis’in
en önde gelen amigosudur. Bu sebeple, o artık Kaçak Saraylı’dan ayrı
düşünülemeyecek denli kaynaşmıştır,
AKP’giller’le.
“CHP’nin Sorosçu Kemali de ne
demişti, ABD’li efendileri karşısında?
“Biz Beşşar Esad’a Tayyip Erdoğan’dan daha fazla karşıyız.”
“Amerikancı Kürt Hareketi PKK
ve onun legal partisi HDP ve PYD,
YPG ise zaten ABD’nin Suriye’deki ortağı ve yerel kara gücüdür, Obama’nın

“Ne demişti, Demirtaş ve Gültan
Kışanak ABD’de emperyalist efendileri karşısında?
“Bize Suriye’de rol verin.”
“O da verir tabiî…
“Dedi ki; “Siz de benim yerel kara
gücümü oluşturun Suriye’de.”
“Öylece de oldu…
“Suriye’de bugüne dek hayatını
kaybetmiş yarım milyon civarındaki
masum Müslüman Halkın katilleri işte
bu canilerdir, arkadaşlar.” (agy)

Siyonist İsrail’in hedefi
de Suriye’yi
bölüp parçalamak

Nurullah (Ankut) Efe: İlhami
kısa... Bir de Oded Yinon’un 1982’de
yazdığı, İsrail’in Siyonist gazetesinde
bir makalesi var. O kısa paragraf, sadece Suriye ile ilgili bölüm.
İlhami Erdem:
“SURİYE
“Lübnan’ın beş bölgeye bölünmesi Mısır, Suriye ve Irak da dahil olmak
üzere tüm Arap dünyası için bir başlangıçtır ve aslında Arap yarımadası şimdiden bu yolda ilerlemektedir.
Suriye ve daha sonra Irak’ın feshi ve
Lübnan’da olduğu gibi etnik ve dini
bölgelere ayrılması İsrail’in uzun vadede Doğu cephesindeki bir numaralı
hedefidir ve bunun için kısa vadede bu
devletlerin askeri gücünün feshi ana
hedeftir. Suriye etnik ve dini yapısına istinaden tıpkı bugün Lübnan’da
olduğu gibi birkaç eyalete bölünecek
ve kıyıda Şii-Alevi bir eyalet, Halep
bölgesinde Sünni bir eyalet, Şam’da
Kuzey komşusuna düşman olan bir
diğer Sünni eyalet olacak ve Dürziler
de belki bize ait olan Golan’da, mutlaka Havran’da Kuzey Ürdün’de başka
eyaletler kuracaklardır. Bu gelişmeler
uzun vadede barış ve güvenlik için garantör olacaktır ve bu hedef bugün bile
erişebileceğimiz bir noktadadır.” (https://www.pau.edu.tr/zyilmaz/tr/sayfa/
israilin-ortadogu-projesinde-neler-var)
Nurullah (Ankut) Efe: Buda İsrail’in Siyonist bir dergisinde 1982
yılında yayımlanan yine İsrail’in stratejistlerinden ünlü Oded Yinon adlı bir
Siyonist ajanın makalesinden, arkadaşlar. Yani 1982 yılında adamlar hedefi
koymuşlar, amaç belli yani. Hiçbir şey
rastlantısal değil. Daha fazla uzatmayalım, dikkatleri arkadaşlarımızın giderek dağılıyor.
Av. Pınar Akbina: Estağfurullah
Hocam, bilgileniyoruz, teşekkür ederiz. O zaman ben başka bir konuya geçeceğim.
Nurullah (Ankut) Efe: Suriye
Meselesi bu, arkadaşlar. Yüzde yüz kesinlikte olay bu yani.
Ama bizim dışımızda net tavrı sol
gruplar içerisinde alan var mı?
Yok arkadaşlar.
Naile Koç: Savaşmak için Suriye’ye asker diye gitti çoğu örgütten
insanlar, yani sol örgütlerden, YPG’ye
katılıp yani aslında IŞİD’e karşı savaşıyoruz diye Esad’a karşı savaşmış
oldular.
Nurullah (Ankut) Efe: Evet Amcacığım, elbette.
Av. Pınar Akbina: Böyle ne diyelim interaktif mi deniliyor moda
deyimle, katkılar sunuyorlar yoldaşlarımız. Başta Genel Başkan’ımız olmak
üzere teşekkür ediyorum.

(Devam ececek...)
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20
Türkçe de
Tayyip Diktatörlüğünün Hedefinde

Baştarafı sayfa 24’te
“1930’LARDA SÖZDE SADELEŞTİRME FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLDÜ: Maalesef 17. yüzyıldan
itibaren ilmi ve edebi metinlerde
Arapça ve Farsça tamlamaların bolca kullanılmaya başlanmasıyla yazı
dilimizle konuşma dilimiz arasında
fark oluştu. Buna karşı çıkan yazarlarımız Türkçemizi aslına en uygun
şekilde sadeleştirmek için gayret
gösterdiler. Bu sayede geçtiğimiz
asrın başına geldiğimizde yazı dili
ile konuşma dili arasındaki fark büyük ölçüde kapatılmıştır. Türkiye,
1930’lu yıllara geldiğinde bu defa da
sözde dilde sadeleştirme faaliyetleri
tefrit derecede neticelerin doğmasına sebep oldu.
“AMAÇ ECDADIMIZIN BÜTÜN İZLERİNİ SİLMEKTİ: Güya
Türkçemizi yabancı kelimelerden
arındırma bahanesiyle nice kelime
dilimizden dışlandı, hor görüldü.
Bunların yerine konmak istenen tatsız, tuzsuz, renksiz, ahenksiz yüzlerce kelimeyle kadim medeniyetimiz
kesintiye uğratılmaya çalıştı. Hayali kurulan şey aslında devletimizin
müesseselerinden de milletimizin
gönlünden de ecdadın bütün izlerini
silmekti. Aleni, bariz, aşikâr, ayan,
bedii, sarih, münhal, üryan, berrak kelimeleri yerine günümüzde
sadece açık kelimesini kullanmaya
mahkûm olmamız başka nasıl izah
edilebilir?
“YABANCI KELİME KULLANMA HASTALIĞI LİSANIMIZI TEHDİT EDİYOR: Sosyal
medya denen mecralarda kullanılan
dil Türkçemiz için tam bir felaket
habercisidir. Bu meseleyi ciddiyetle ele almazsak fikri muhtevamızın
kısırlaşma tehlikesiyle karşı karşıya
kalacağımızı üzülerek ifade etmek
isterim. Lisanımızı tehdit eden bir
diğer unsur ise tabelalarda, yazışmalarda ve konuşmalarda yabancı
kelime kullanma hastalığıdır. Bu
salgın da 1930’larda başlayan dilde
tasfiye hareketinin menfi neticelerinden biridir.
“BU BİR MİLLİ MÜCADELEDİR: Türkçemizi kısırlaştırma çabaları onu Avrupai dillerin istilasına
da müsait hale getirmiştir. Dilimiz
adeta müstevlilerin istilası altındadır. Çağdaşlıklarını ve ilericiliklerini
ortaya koydukları fikir, eser, ürünlerle değil de kullandıkları yabancı
kavramlarla göstermeye çalışanların zavallı hallerini acı bir gülümsemeyle takip ediyoruz. Halbuki
Türkçemizi korumak, geliştirmek
ve zenginleştirmek için verdiğimiz
mücadele bir milli mücadeledir, bir
beka mücadelesidir. Diğer mücadelelerimiz gibi dilimizi koruma gayretini de başarıyla neticelendireceğiz.” (https://www.gazeteduvar.com.
tr/erdogan-sosyal-medya-denen-mecralarda-kullanilan-dil-turkce-icin-felaket-habercisi-haber-1550998, 22 Ocak
2022).
Burada Türkçe için hoş şeyler söylüyor gibi Tayyip ama hemen her dediği yalan ve yanlış.
Başta Osmanlı’yı ve Osmanlıcayı
övüyor. Bu tarihi dümdüz görmesinden kaynaklanıyor. Osmanlı Tarihini
dümdüz görüyor. Osmanlı Tarihi düz
gitmez. Kuruluşta adildir ama çok sürmez. Fatih öncesinde bezirgân ekonomi, Tefeci-Bezirgân sömürüsü hâkim
olur. Halkın hoşnutsuzluğu, Bedreddin’lerin, Börklüce Mustafa’ların çıkışı bundandır. Fatih ile birlikte Osmanlı’da bir diriliş olur. Toprak düzeninde adalet kısmen sağlanır. Bu da çok
sürmez… Bizlere “Muhteşem Yüzyıl”
diye yutturulmaya çalışılan Kanuni
döneminde yeniden bezirgân ekonomi
hâkim olmuş, sömürü ayyuka çıkmıştır. Sonuçta Tefeci-Bezirgân sömürüsü
gittikçe artmış ve Osmanlı batağa saplanmıştır. Demek ki, Osmanlı Tarihi
düz bir çizgi izlememiştir. Tayyip’in

anlatmaya çalıştığı gibi hep parlak bir
Osmanlı olmamıştır. Tersine parlak dönemler çok da kısa sürmüştür. Bu işin
bir yanı…
Osmanlıcaya gelince… Aslında
Osmanlıca diye bir dil yok. Türkçenin
Arapça ve Farsça söz, terim ve tamlamalarla yozlaştırılmayla oluşturulmuş
yazı dilidir Osmanlıca. Halka tepeden
bakan saray erkânının yazı dilidir.
Özellikle “aydın” kesimin kullandığı
Farsça-Arapça-Türkçe kırması, melez
bir dildir. Halk anlamaz. Halkın konuştuğu dil, Türkçe saray erkânı için
“avam lisanı”dır, hor görülür.
On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Ahmet Midhat şöyle diyor örneğin:
“Türkistan’dan bir Türk ve Necid’den bir Arap ve Şiraz’dan bir
Acem getirsek edebiyatımızdan en
güzel parçayı bunlara karşı okusak
hangisi anlar? Şüphe yok ki hiçbirisi
anlayamaz. Tamam işte bunlardan
hiçbirinin anlayamadığı lisan bizim
lisanımızdır diyelim. Hayır, onu da
diyemeyiz. Çünkü o parçayı bize
okudukları zaman biz de anlayamıyoruz... Pekalâ ne yapalım? Lisansız
mı kalalım? Hayır, halkımızın kullandığı bir lisan yok mu? İşte onu
millet lisanı yapalım.” (Şükrü Haluk
Akalın, Atatürk Döneminde Türkçe
ve Türk Dil Kurumu, https://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20
DILI/5.php).
Bu sözler, hem Osmanlıcanın melez bir yazı dili olduğunu, hem Osmanlı’nın son demlerinde Türk halkında
uluslaşma kıpırtılarının başlamış olduğunu göstermektedir. Halktan kopuk
saray dilini, aydınlar bile anlayamamaktadır. Tayyip işte bu dili özlüyor.
Ve bu dilin yaygınlaşmasını zorluyor.
Kendisi okusa hiçbir şey anlamayacak
oysa! Yukarıda saydığı isimlerden Fuzuli, Baki, Şeyh Galip, Nedim, Ziya
Paşa’nın eserlerini anlaması mümkün
değil. Diğerlerini Hacı Bayram Veli,
Süleyman Çelebi, Erzurumlu Emrah,
Mehmet Akif ve Yahya Kemal’i bir
parça anlayabilir belki. Hacı Bayram
Veli, Süleyman Çelebi ve Erzurumlu
Emrah’ın eserleri halk dilindedir çünkü. Mehmet Akif ve Yahya Kemal’de
ise zorlanacaktır.
Tayyip’in “İslam’ın Rengi”nden
kastı Arapçadır. Zaten açıkça; “Dilini
de Kur’an ile güzelleştirdi”, diyor.
Ona göre varsın halk anlamasın, daha
iyi. Sunturlu, anlaşılmayan sözlerle
halkı gütmek daha kolay olur çünkü,
halk geri kalır.
Bu dili, Türkçemizi, dine peşkeş
çekmektir! AKP’nin yapmaya çalıştığı budur.
Atası, yere göğe koyamadığı “Abdülhamid Han” da öyle, açıktan resmi
dilin Arapça olmasını savunan bir gerici. Kızıl Sultan Abdülhamit’in şöyle
dediği aktarılır:
“Arapça güzel lisandır, keşke eskiden resmî dil Arapça kabul olunsa
idi. Hayrettin Paşanın sadrazamlığı
zamanında Arapçanın resmî dil olmasını ben teklif ettim. O zaman Sait
Paşa başkâtip idi, direndi. ‘Sonra
Türklük kalmaz’ dedi. O da boş lâf
idi. Neden kalmasın? Aksine Araplarla daha sıkı bağlantı olurdu...”
(Şükrü Haluk Akalın, Atatürk Döneminde Türkçe ve Türk Dil Kurumu,
https://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20
TURK%20DILI/5.php).
Görüldüğü gibi, Tayyip de aynı
yolda! Amaç Arapçayı resmi dil yapmak, Araplarla daha sıkı bağlantılar
kurmaktır. Kuvayimilliye düşmanı Ali
Kemal de aynı görüştedir: “Arapçasız
Türkçe olamaz” Ali Kemal’e göre.
Bugün SADAT’ın İslam Devletleri
Birliği ASRİKA Projesi de bu yaklaşımın daha bir ete kemiğe bürünmüş
halidir. Hepsi aynı kalıptan kesme
bunların!
Şimdi bakıyoruz her yerde Arapça yazılar, tabelalar. Milyonlarca
Suriyelinin ülkemizde tutulmasının
bir nedeni de budur. Dilimizi boz-

mak, Arapçayı ve Arap harflerini
yaygınlaştırmak.
Ayrıca dil zora gelmez. Zor, kültürel gelişimde kopukluklara yol açar.
Dilde dayatma halkın düşünce sisteminin gelişimini önler. Çünkü dil ve düşünce birbirinden ayrılmaz. Bu kopukluklar hayatın her alanına kaçınılmaz
olarak yansır. Halkın geri kalmasına,
gelişmeleri yakalayamamasına yol
açar. Zaten gericilik için amaç da bu!
Çünkü emperyalizm, ulusal kimliğin en önemli bileşeni olan dili yok
etmeye çalışır. Türkçemize yapılan saldırıları da böyle görmek gerekir.
Tayyip’e zemin hazırlayan 12 Eylül Cuntasının Amerikancı Faşist generalleri, Cumhuriyet’in ve Mustafa
Kemal’in en önemli kuruluşlarından
Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih
Kurumu’nu kapattılar. Bu emperyalizmin buyruğuydu, yerine getirdiler.
Yerine koydukları siyasi otoritenin
emrinde, bilimden uzak kuruluşlar. Dilin dinamizmine ket vurmayı amaçlayan, dini hep ön plana çıkaran, halkın
konuştuğu dili esas alan özleşmeyi bir
kenara bırakan ve bütün bunları sinsice
yapan bir kuruluş artık Türk Dil Kurumu. Böylece halkın dili değil, egemen
sınıf veya zümrelerin kullandığı dil
esas alınarak halkın gelişimi engellenmek isteniyor, ulusal kimliğe zarar
vermek amaçlanıyor.
Şimdi Tayyip de bu yolun yolcusu.
Çünkü Türkiye’yi dağıtmak için programlanmış bir robot. Dolayısıyla Türkçemiz de hedefinde.
Tayyip’in dediklerine bakmaya devam edelim. Her zaman olduğu gibi
Mustafa Kemal’e, Cumhuriyet’in kurucularına saldırmadan edemiyor.
Tayyip’e göre yazı diliyle konuşma dili arasında bir fark oluştu ama
20. Yüzyıl’ın başında bu fark yazarlar
tarafından giderildi. Ama şu Mustafa
Kemal yok mu; “1930’lu yıllarda sözde dilde sadeleştirme”, diyerek “tefrit
(yetersiz) derecede” sonuçların doğmasına neden oldu, diyor.
Tayyip’in yazı dili ile konuşma dili
arasındaki fark giderildi lafı da yalan.
Çünkü 1930’lara gelindiğinde Türkçemizde yabancı söz (Arapça ve Farsça)
oranı %70-80’dir. Bunun böyle sürmesi Türkçenin zamanla yok olması anlamına gelir.
Tayyip, sen o Mustafa Kemal’in
başlattığı Dil Devrimi ve öncesindeki Harf Devrimi (Yazı Devrimi) sayesinde okudun, iletişim kurabildin.
Halkımız okuma yazma öğrendi,
Türkçe gelişti, ulusal kimlik gelişti.
Bu ne büyük aymazlık, ne büyük
nankörlük!
Gerek Yazı Devrimi, gerekse Dil
Devrimi Türkiye için gerekliydi. Çünkü ümmet toplumundan ulus toplumuna geçiş bunu zorunlu kılıyordu.
Bu dönemde, başlangıçta radikal bir
özleştirme-sadeleştirme çalışması yapıldığı doğrudur. Ama bu sayede çok
fazla sayıda öz Türkçe, halkın kullanmakta olduğu sözün kullanıma girdiği
de doğrudur. Ve ikincisi her zaman ağır
basar. Halk dilinin her alanda kullanılmasıdır esas. Tayyip’in rahatsızlığı asıl
burada yatıyor. Çünkü kafası ümmetçi. Ulus kavramı yok onda. Ümmet ve
Din devleti arayışında.
Arapça ve Arap harfleri dilimize
uygun değildi. Türkçeye yön vermek
için Arap harflerinden de kurtulmak
gerekiyordu. Çünkü Arapça için uygun
olan Arap harfleri, Türkçe için uygun
değildi. Bir dilbilimciden aktaralım:
“Yirminci yüzyılın başlarında
Türk soylu halkların büyük bir çoğunluğu Arap kaynaklı yazıyı kullanıyordu. Arapça için belki mükemmel olan Arap yazısı Türkçe için ve
bütün Türk soylu halkların dilleri
için hiç de uygun bir yazı sistemi
değildi. Arapçada ünlü sayısı son derece az iken, Türk lehçelerinde ünlü
sayısı sekiz, dokuz, hatta on olabilmektedir. Yazının Türkçe için yetersizliği öteden beri tartışılıyordu.
Arap kaynaklı Osmanlı yazısında oldu’nun yazılışı ile öldü’nün yazılışı;
kol ile kul’un yazılışı, göl ile gül (gülmek fiili)’ün yazılışı, güz ile göz’ün

lerdeki ünlüler birbiriyle karışıyor,
okumak bilmece çözmeye dönüşüyordu. Osmanlı yazısında ünlülerle
ilgili bu güçlüklerin yanında bazı
ünsüzlerin yazıda gösterilişinde de
güçlükler yaşanıyordu. Söz gelişi /k/
ile /g/ ünsüzleri Osmanlı yazısında
aynı harfle (kef harfiyle) yazılıyordu. Bu durumda da kör ile gör’ün
yazılışı, köz ile göz’ün yazılışı, kül ile
göl’ün yazılışı hep birbirine karışıyor, bu sözlerin ne olduğu da ancak
cümlenin veya metnin bağlamından
çıkarılıyordu.”
“…
“Yeni Türk yazısının bu kadar
kısa süre içerisinde büyük bir hızla
öğrenilmesinin ve çabucak benimsenmesinin ardında ise bu yazının
Türkçeyi en iyi şekilde ifade eden
bir yazı olması gerçeği yatmaktadır.
Yeni Türk yazısında 29 harf bulunmaktadır. Matbaa yazısında harflerin kelime başında, kelime ortasında
ve kelime sonunda yazılışları için
ayrı ayrı şekiller bulunmamaktadır.
Kelimenin neresinde olursa olsun
matbaa yazısında harflerin tek bir
yazılış şekli bulunmaktadır. Arap
kökenli Osmanlı alfabesinde matbaa yazısında bile her harfin kelime
başında, ortasında ve sonunda yazılışı için farklı şekilleri bulunabilmekteydi. Bu durum, yazıda şekil
kalabalıklığını ortaya çıkarmaktan
başka bir işe yaramıyordu. Osmanlı
yazısındaki o günün basım evlerinde dizginin elle yapıldığını, harflerin teker teker alınarak bir araya
getirildiği düşünülecek olursa, bir
kitabın veya bir gazetenin dizgisinin
ne kadar güç bir iş olduğu anlaşılacaktır. Kullanılan yeni yazıdaki her
harfin bir ses değerinin olması, harflere iki veya daha fazla sesi gösterme
veya bir sesi birkaç harfle gösterme
görevinin yüklenmemiş olması, okumayı ve yazmayı son derece kolaylaştırmıştır. Yeni Türk yazısının bir
başka önemli özelliği, harflerin yazılışında sözlerin şekil bütünlüğünün
korunmasıdır. Osmanlı yazısında
bazı harfler kendilerinden sonra gelen harflerle bitişmemekteydi. Arap
alfabesinin özelliğinden kaynaklanan bu durum, sözlerin şekil bakımından bölünmesine yol açıyordu.
Bitişmeyen harften sonra bırakılan
boşluk, sözler arasında bırakılan
boşluğa benziyordu. Böyle bir durumda okuyucu, bir sözü bitişmeyen
harf yüzünden iki ayrı söz gibi görüyordu. Sözlerin şekil bütünlüğünü
bozan bu durum, Osmanlı yazısında
yanlış okumalara yol açıyordu. Kullanmakta olduğumuz yeni yazıda
kelimelerin bütünlüğünü bozan ve
yanlış okumaya yol açan yazım özelliği bulunmamaktadır.” (Şükrü Haluk Akalın, Atatürk Döneminde Türkçe ve Türk Dil Kurumu, https://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20
DILI/5.php).
Cumhuriyeti kuranlar, bu karmaşayı gidermekle kötü mü yaptılar?
Tayyip, “Güya Türkçemizi yabancı kelimelerden arındırma bahanesiyle
nice kelime dilimizden dışlandı, hor
görüldü. Bunların yerine konmak istenen tatsız, tuzsuz, renksiz, ahenksiz
yüzlerce kelimeyle kadim medeniyetimiz kesintiye uğratılmaya çalıştı.
Hayali kurulan şey aslında devletimizin müesseselerinden de milletimizin
gönlünden de ecdadın bütün izlerini
silmekti.”, diyor.
Oysa o senin adını açıkça veremediğin yiğitler sayesinde bugün Türkiye
Cumhuriyeti var, Türkçe var. Ecdadın
için de o yiğitler Türk Tarih Kurumu’nu kurdular 1930’larda. Ecdadın
izini silmek değil, tersine, bilinmeyenlerin bilimin ışığında ortaya çıkarılması ve paylaşılması amaçlanmıştı.
Tayyip’in başta verdiğimiz alıntıdaki son sözleri kulağa hoş gelebilir.
“YABANCI KELİME KULLANMA HASTALIĞI LİSANIMIZI TEHDİT EDİYOR: Sosyal medya denen
mecralarda kullanılan dil Türkçemiz
için tam bir felaket habercisidir. Bu
meseleyi ciddiyetle ele almazsak fikri

karşı karşıya kalacağımızı üzülerek
ifade etmek isterim. Lisanımızı tehdit
eden bir diğer unsur ise tabelalarda,
yazışmalarda ve konuşmalarda yabancı kelime kullanma hastalığıdır. Bu
salgın da 1930’larda başlayan dilde
tasfiye hareketinin menfi neticelerinden biridir.”
Başlangıçta doğru sözler ediyor
gibi yapıp bugünkü yabancı söz yaygınlığını gene Mustafa Kemal’e ve arkadaşlarına yıkmak ister, 1930’lardaki
öz Türkçeleştirme hareketine bağlar.
Oysa 20 yıldan beri ülkeyi sen yönetiyorsun. Arapça tabelalar 1930’larda var mıydı? İngilizce sözler var
mıydı? Tersine Cumhuriyetçiler; “Vatandaş Türkçe konuş!”, kampanyası
başlatmışlar, anketlerle halktan yeni
sözler derlemişler, dil kurultayları toplamışlar, Türkçenin halkın konuştuğu
dile dayalı olarak söz varlığını geliştirmek için çırpınmışlardı.
Kafa Ortaçağcı, arkasını dayadığı
sosyal ve ekonomik güç Antika Tefeci-Bezirgân Sınıf olunca, bu bakış kaçınılmaz oluyor. Nasıl ilerici her harekete karşılarsa yazı ve dil devrimimize
da karşılar.
Tabii Türk Dil Kurumu’na da kendi
kafasındaki sözde “dilbilimci”leri atıyor Tayyip.
Sonuç: dilimizin dinamizmini yitirmesi, gelişememesi, hatta gerilemesi.
Dil ve düşünce birbirinden ayrılmaz dedik. Dildeki mutlak veya nispi
gerileme toplumsal düşünce sistemimizi de etkiliyor.
Tayyipgil’in yaptığı her kötülükte kasıt aramak gerek. Çünkü hemen
tümü emperyalist uşağı. Dolayısıyla
Türkçemize de kasıtlı zarar veriyorlar.
Bu kötülüğün de hesabı sorulacaktır.
Yazımızı Ziya Gökalp’in dilimiz
üzerine yazdığı “Lisan” adlı şiirle tamamlayalım. q
Güzel dil, Türkçe bize,
Başka dil, gece bize.
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize.
Lisanda sayılır öz
Herkesin bildiği söz;
Manası anlaşılan
Lügate atmadan göz.
Uydurma söz yapmayız,
Yapma yola sapmayız
Türkçeleşmiş Türkçedir;
Eski köke tapmayız.
Açık sözle kalmalı
Fikre ışık salmalı;
Müteradif (eş anlamlı) sözlerden
Türkçesini almalı.
Yeni sözler gerekse
Bunda da uy herkese;
Halkın söz yaratmada
Yollarını benimse.
Yap yaşayan Türkçeden,
Türkçeyi incitmeden,
İstanbul’un Türkçesi
Zevkini, olsun yeden.
Arapçaya meyletme
İran’a da hiç gitme;
Tecvidi (sesli okuma) halktan öğren,
Fasihlerden (açık, güzel konuşan) işitme.
Gaynlı sözler emmeyiz,
Çocuk değil, memeyiz!
Birkaç dil yok Turan’da
Tek dilli bir kümeyiz.
Turan’ın bir ili var,
Ve yalnız bir dili var.
“Başka dil var...” diyenin
Başka bir emeli var.
Türklüğün vicdanı bir,
Dini bir, vatanı bir;
Fakat hepsi ayrılır,
Olmazsa lisanı bir.
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HKP’den:

AKP’giller’in 20 Adamızı ve
2 Kayalığımızı Yunanistan’a peşkeş
çekmesini Çeşme’de protesto ettik

Halkın Kurtuluş Partisi İzmir İl Örgütü olarak, 18 Haziran 2022 günü saat
15.00’te, Çeşme Adliyesi yanında “Yunanistan’ın, Lozan’da Vatan Toprağı
yaptığımız Ege Adaları’ndaki silahlanmasına, askeri tatbikatlarına, 20
Adamızı ve 2 Kayalığımızı işgaline,
Adalarımızı peşkeş çekenlere sessiz
kalma!” şiarı ile toplandık. Buradan
“Ege Adaları Vatan Toprağıdır, Satılamaz! Satanlar Vatan Hainidir” yazılı
pankartımız, Mustafa Kemal Flamalarımız ve Parti bayraklarımızla, protesto
açıklamamızı gerçekleştireceğimiz Çeşme Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüyüşe geçtik. Polisin önce yürüyüşümüzü
engellemek istemesine, sonra da slogansız yürüyün demesine aldırmadan sloganlarımızla, eylemimizin gerekçesini
Çeşme Halkına anlatarak yürüyüşümüzü
yaptık.
Coşkuyla gerçekleştirdiğimiz yürüyüşümüzde “Adalar Vatandır, Vatanına Sahip Çık”, “Adalar Vatandır,
Satılamaz”, “Adalarda İşgale Son”,
“Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler” “Kahrolsun
ABD-AB Emperyalizmi”, “Gün Gelecek, Devran Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek”, “AKP İşsizlik, Pahalılık,
Zam Zulüm Demektir” sloganlarımızı
var gücümüzle haykırdık.
Çeşme Halkının alkışlarla destek
verdiği yürüyüş kortejimiz Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda sonlandı. Burada
Halkın Kurtuluş Partisi adına basın açıklamamızı, Partimiz Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin
Çolak sloganlar eşliğinde yaptı.
Tacettin Çolak Yoldaş, eylemimizin
gerekçesi olan işgal altındaki adalarımız-

la ilgili açıklamasının yanı sıra AKP’giller’in yarattığı İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminden ve bugün yaşadığımız
ekonomik krizden de söz etti. Bu arada
meydanda bir kafede oturan Çeşme Belediyesi Başkanı apar topar oradan uzaklaştı. Tacettin Yoldaş bu durumla ilgili
olarak “Oysa bu eylem en çok da Çeşme
Halkını ilgilendiriyor, Belediye Başkanını da ilgilendiriyor. Buradan çekip gitmesini protesto ediyoruz. En azından ne
dediğimizi bilsin isterdik. Hatta kendisine söz bile verirdik”, dedi.

Tacettin Çolak Yoldaş’ın işgal altındaki adalarla ilgili yaptığı, aynı zamanda
AKP’giller’i de teşhir eden açıklamasının tam metni aşağıdadır:
***
12 Ada tamam da Yunanistan
işgali altındaki 20 Ada’dan niçin
bahsetmiyorsun?
AKP’giller’in Reisi, geçtiğimiz günlerde, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki
kendisine ait 12 Adada tatbikat yapmasını ve bu adaların Lozan Antlaşması’na
aykırı bir biçimde silahlandırılmasını
sözde protesto etti. Üstelik bir de “Şaka

HKP’den:

Bugün“Dünya Çocuk İşçiliğiyle
Mücadele Günü”…
Dünyamızda yüz milyonlarca çocuk,
bu kansercil Parababaları düzeninin
yarattığı cehennemde her türlü kötülüğe,
eşitsizliğe, acıya, kan ve gözyaşına
rağmen tüm masumiyetiyle, gülüşleriyle
dünyamızı cennete çevirmeye çalışıyor…
Ama ne yazık ki bu zorlu mücadelede
okulda, parkta, oyun alanlarında ve
aileleriyle birlikte olması gerekirken
dünya genelinde 160 milyon çocuk,
Parababalarının yarattığı düzende ucuz
işgücü olarak kullanılmaktadır.
Tüm masumiyetiyle çocukluklarını,
o küçücük bedenlerini fabrikalarda
makinenin dişlileri arasında, tarlada ekin
yığınları arasında, umutlarını, hayallerini
sokakta ya da bir mendil parçasında
bırakmak zorunda kalan 160 milyon
çocuk… Zihinsel, fiziksel ve sosyal
gelişimleri açısından zararlı olan işlerde
çalışmak zorunda kalan yüz milyonlarca

çocuk…
Kursağına bir lokma ekmek girmeyen,
bir bardak sütü bulamayan, bir oyuncağı
dahi olmayan milyonlarca çocuk…
Sabahın alacakaranlığında mahmur
gözleriyle çocukluğunu yatağında bırakıp
soğuk sokaklara kendini vuran, okulu
bırakmak zorunda kalan milyonlarca
çocuk… Milyonlarca küçük beden…
Parababalarının sofralarında kaderleri
çizilen milyonlarca çocuk… Bu
durumuHikmet Kıvılcımlı ne de güzel
ifade etmişti:
“Hangi ülkede hangi çocuğun
kaç lokma ekmek yiyeceğine, servet
sahiplerinin bir araya geldikleri
kahvaltılarda ve yemeklerde karar
verilir.”
Çocuklarımız
açısından
içinde
bulunduğumuz Parababaları düzeni tam
bir cehennem olmuştur.

HKP’den:

Kuvayimilliye’nin, Laik Cumhuriyet’in ve
Mustafa Kemal’in Korkusuz Savunucusu
Cüneyt Arkın’ı kaybettik,
ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz

Yeşilçam’ın kuşaklar boyu en çok
seyredilen filmlerinde başrol oynayan,
ülkemizdeki sinemaseverlerin gönlünde ayrı bir yeri olan Cüneyt Arkın’ı
kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Eskişehir’in merkezine bağlı Karaçay köyünde 1937 yılında bir halk
çocuğu olarak dünyaya gelen Cüneyt
Arkın, kendisinin de ifade ettiği gibi
Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız sonrası kurulan Laik
Cumhuriyet’in sunduğu imkanlar sayesinde okuyarak doktor olmuş, 1964
yılında sinemaya ilk adımını atmış,
sonrasında ise Yeşilçam’ın vazgeçilmez aktörlerinden biri haline gelmiştir.
Bilindiği gibi Arkın, İşçi Sınıfı duyarlılığının ön plana çıktığı, Patronların İşçi Sınıfı üzerindeki aşağılık sö-

mürüsünün teşhir edildiği filmlerde rol
aldı. Kimi filmlerinde ise Köylülüğü
tahakkümü altına alan toprak ağalarına
başkaldırdı. Canlandırdığı karakterlerde kimi zaman kapitalist toplumun çürümüşlüğünü gözler önüne serdi, kimi
zaman kız çocuklarını okula göndermeyen Ortaçağcıların karşısına dikildi.
Ancak ne yazık ki sanat hayatında
iki önemli yanlışa imza attı Cüneyt Arkın. Birinci ve en büyük yanlışı 1978
yapımı “Güneş Ne Zaman Doğacak”
isimli gerici filmde oynamış olmasıdır.
Bilindiği gibi MİT, CIA ve Kontrgerilla’nın Özel Örgütü MHP’li katiller bu
filmi, Maraş Katliamı’na giden yolda
araç olarak kullanmışlardır. Maraş’taki Çiçek Sineması’nda filmin gösterildiği sırada MHP’li faşistler sinemaya

yapmıyorum ha!” diyerek kendince
efelenmeye çalıştı!
Sözde Yunanistan’ı protesto eden
Tayyip Erdoğan, başta MSB Eski Genel
Sekreteri Ümit Yalım’ın ortaya çıkardığı
ve daha sonraları Partimizin de sürekli gündemde tuttuğu 20 Adamızın ve 2
Kayalığımızın işgaline ise zerre kadar
değinmemiştir.
Kendisinin bir zamanlar; “Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı-burnumuzun dibindeki adaları biz Lozan’da
verdik.” dediği 12 Adalar; 1911 yılında
Osmanlı ile İtalya arasındaki Trablusgarp Savaşı’ndan sonra, Midilli, Sakız,
Samos Ege Adaları ise 1912 ve 1913 yılları arasında yaşanan Balkan Harbi’nden
sonra kaybedilmiştir. Yani bahsedilen
adalar, Lozan Antlaşması’ndan 10 yıl
önce Osmanlı tarafından
kaybedilmiş ya da İtalyanların işgali ile Osmanlı’dan gasp edilmiş
olan yerlerdir.
Bugün
Yunanistan’ın askeri tatbikat
yaptığı ve silahlandırdığı 12 Ada gibi adalar;
Türkiye’nin taraf olmadığı 1947 Paris Konferansı’nın 14’üncü maddesi ile İtalya’nın ASKERDEN ARINDIRILMAK VE SİLAHSIZLANDIRMAK kaydıyla egemenlik hakkını
Yunanistan’a devrettiği adalardır. Yani
bu adaların Lozan’da verildiği iddiası
kocaman bir yalandır.
Tam tersine; Lozan Antlaşması’nın
12’nci maddesindeki; “Asya kıyısından
3 milden az bir uzaklıkta bulunan adalar, TÜRK EGEMENLİĞİ ALTINDA
KALACAKTIR” şeklindeki düzenlemeye rağmen; Türkiye’ye bırakılan Adalarımızdan 20 tanesi ve 2 tane Kayalık,
2004’ten bu yana Yunanistan tarafından
işgal ve ilhak edilmesi karşısında 18 yıl-

dır ölü numarası yapmaktadır.
Evet doğrudur. Uluslararası Antlaşmalara göre Ege Adaları askerden arındırılmalı ya da silahsızlandırılmalıdır. Bu
duruma mutlaka karşı çıkılmalıdır.
İyi de aynı hassasiyet işgal edilen ve
bize ait olduğu Lozan Antlaşması’nca da
tescil edilen Adalarımız içinneden gösterilmedi?
Hem de Partimizin ve Ümit Yalım’ın
ısrarlı takiplerine rağmen. Bu, ikiyüzlü
bir politikadır. Bu, vatana ihanettir.
Partimiz başından beri süreci takip
etmiş, Adalarımızın işgaline seyirci kalan başta Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları,
Genelkurmay Başkanları ve işgal edilen
adaların coğrafi olarak bağlı olduğu iller
olan İzmir, Muğla ve Aydın Valileri hakkında suç duyurularında bulunmuştur.
Oysa Lozan Antlaşması’na göre mülkiyeti bize ait olan bu adalar, Yunanistan
tarafından hem Lozan Anlaşması hem de
uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak işgal edilmiştir. En son işgal edilen
Büyük Çuha Adası, İstanbul Büyükada’nın dört katı, bazıları ise üç katı büyüklüğündedir.
Bu işgali AKP’giller seyretmiştir.
Tayyip Erdoğan’ın bir yandan Yunanistan’ın kendisine ait 12 Adada tatbikat
yapmasını eleştirirken, diğer yandan yıllardır süren ve her biri vatan toprağı olan
bu adalarımızdan söz etmemesinin başka
bir açıklaması olamaz.
AB’den müzakere tarihi alabilmek
için 2004 yılında sattıkları adalara hiç
değinmeyerek, sucunu zımnen itiraf etmiş oluyor. Dolayısıyla HKP tarafından
önümüzdeki günlerde yeni bir Suç Duyurusunda daha bulunulacaktır.
Esasen AKP’giller’in vatan toprağını savunmak gibi bir derdi de yok. Tam
tersine, vatanımızdaki kamuya ait ne
varsa satıp savarak iktidardaki ömrünü
uzatmaya çalışıyor. Yirmi yıldır Hazine-

de bir şey bırakmadılar, kamu mallarını
sattılar, yeraltı-yerüstü kaynaklarımızı
sattılar, şimdi de Emine Erdoğan’ı başına
geçirdikleri Çevre Ajansı eliyle sahilleri
satıyorlar. Memlekette satacak bir şey
kalmayınca topuklayıp kaçacaklar…
Dolayısıyla bakmayın bunların kurusıkı efelenmelerine.
Yunanistan ve ABD Emperyalizmi;
ülkemize 40 km uzaklıktaki Dedeağaç
askeri üssü başta olmak üzere Larissa’daki hava üssü, Stefanovicio ile Alexandroupoli’deki hava üsleri ve geçici olarak
kullanılabilecek askeri üsler; İskiri Erken
Uyarı Üssü, Salamis Deniz Üssü, Kastelli Hava Üssü, Kalamata Hava Üssü,
Andravida Hava Üssü ile zaten ülkemizi
kuşatma altına almış durumdadır.
Geçmişte yaşanan tüm sorunlara ve
savaşlara rağmen, Yunanistan ve Türkiye
kıyıdaş ülke olmaları nedeniyle Ege Denizi’nde eşit haklara sahiptirler. Ege Denizi’ndeki adaların aidiyeti Uluslararası
Sözleşmelerle belirlenmiştir. Bu 20 Adanın da Türkiye’ye ait olduğu Lozan’ın
12’nci maddesi ile sabittir.
Bu arada Yunanistan sırtını emperyalistlere dayayarak, tıpkı Birinci Ulusal
Kurtuluş Savaşı’mızda olduğu gibi Batılı
Emperyalistlerin yayılmacı politikalarına alet olmakta. Aklınca Ege Denizi’ni
Yunan Gölü yapma hesaplarının peşinde.
Buna izin vermeyeceğiz. Ege Denizi’nin
Barış Denizi olması için kardeş Yunan
Halkıyla birlikte mücadele edeceğiz.
Halkları birbirine düşman eden emperyalistlere karşı dayanışma içinde olacağız.

Neden mi?
UNICEF ve ILO’nun hazırladığı
rapor bu ürkütücü tabloyu gözler önüne
sermektedir. Buna göre;
* Dünya genelinde neredeyse her 10
çocuktan biri çocuk işçi olarak çalışırken,
sömürge ülkelerde bu oran 5 çocukta bir
seviyesine yükseliyor.
* Özellikle son koronavirüs salgını
nedeniyle 9 milyon çocuk daha risk
altında.
Gerekli önlemlerin alınmaması
halinde 2022 sonu itibarıyla çocuk
işçi sayısının 169 milyona yükseleceği
belirtiliyor.
* Ayrıca rapora göre, çocuk işçilerin
yüzde 70’i tarım (112 milyon), yüzde
20’si hizmet (31,4 milyon) ve yüzde 10’u
da (16,5 milyon) endüstri sektöründe
çalışıyor. Çocuk işçiliğinde kırsal
kesimdeki oran yüzde 14 iken, şehir
bölgelerinde bu oran yüzde 5 seviyesinde
seyrediyor.
* Çocuk işçilerin yüzde 72’si ailesiyle
çalışıyor. Aile ile çalışmanın güvenli
olabileceği düşüncesinin aksine çocuklar
aile ile çalışsalar da tehlikeli işlerde yer

alabiliyorlar.
* Rapora göre, dünya genelinde
yaşları 5 ila 17 olan 79 milyon çocuk
tehlikeli işlerde çalışıyor.
Çalışan çocuklar fiziksel ve psikolojik
olarak zarar görme, eğitim hayatlarının
kesintiye uğraması, temel haklarından
mahrum kalma ve gelecek potansiyel
fırsatları kaçırma gibi risklerle yüzleşiyor.
* Ayrıca Uluslararası Çalışma
Örgütü ILO’ya göre her yıl 22 bin çocuk
çalışırken hayatını kaybediyor.
(https ://w ww.ensonhaber.com/
ekonomi/dunya-genelinde-her-10cocuktan-biri-cocuk-isci)
Peki bu kansercilparababaları
düzeninde ülkemizde durum nasıl?
* Türkiye genelinde 5-17 yaş
grubundaki çocuk sayısı, 16 milyon 457
bin kişi olarak tahmin ediliyor.
* AKP’giller’in isteğine göre
rakam bulma ofisine dönüşen TÜİK’in
“İstatistiklerle Çocuk, 2021” raporuna
göre 15-17 yaş grubundaki çocukların
işgücüne katılma oranı %16,4 olmuş.
* 2022 yılının ilk beş ayında iş
cinayetlerinde 14 yaş ve altı 3 çocuk

işçi, 15-17 yaş arası ise 12 çocuk/genç
işçi hayatını kaybetmiş. (https://www.
isigmeclisi.org/20751-2022-yilinin-ilkbes-ayinda-151-gunde-en-az-646-iscihayatini-kaybet)
Biz HKP’liler çocuk işçiliği
cehennemini yaratan bu kansercil
Parababaları
düzenini
yıkıp
çocuklarımıza bu acıları yaşatan yerli
ve yabancı Parababaları ve onların
yerli işbirlikçilerinden mutlaka hesap
soracağız.
İşte o zaman insanlık “Büyük Bir
Sosyalist Aile” olacak ve o büyük
gün geldiğinde “çocuklar şeker de
yiyebilecek.”
İşte o gün;
Güzel günler göreceğiz çocuklar,
güneşli günler göreceğiz…
Motorları maviliklere süreceğiz
çocuklar,
ışıklı maviliklere süreceğiz…

bomba atmışlar, bombanın devrimciler
tarafından atıldığı yalanını söyleyerek
provokasyon yapmışlar, halkı galeyana getirmişler, daha sonra körüklenen
olaylarda 100’den fazla masum insanımızın acımasızca katledilmesine
neden olmuşlardır. Söz konusu gerici
filmde oynadığı için eleştirilen Cüneyt
Arkın ise daha sonra yaptığı açıkla-

da takınılması gereken tutum, kendisini tehdit eden faşist cellâtları teşhir etmek ve böylesine bir filmde oynamayı
reddetmek olmalıydı. Arkın’ın ikinci
yanlışı ise zaman zaman Ortaçağcılığı
ön plana çıkaran, bunun propagandasını yapan kimi filmlerde rol almayı kabul etmesi olmuştur.
Ne var ki Cüneyt Arkın, ABD
Emperyalistlerinin AKP’giller eliyle
Türkiye’yi iyiden iyiye Ortaçağ karanlığına götürmeye başladığı 2000’li
yılların başlarında izlemesi gereken
çizgiye gelmiş, Laik Cumhuriyet’i,
Mustafa Kemal’i ve Kuvayimilliye’yi
savunmuş, Parababalarının işsizlik,
pahalılık, zam, zulüm cehenneminde
halktan yana tutum almış ve bu tutumunu hayatının sonuna dek sürdürmüştür. Örneğin geçen yıl verdiği bir
röportajda gençlerin sorunlarıyla ilgili
AKP’giller’i de teşhir eden şu ifadeleri
kullanmıştır:
“Gençlerimizi ne yapıp ne edip

belli bir düzeye getirmemiz ve refaha kavuşturmamız gerekiyor. Burs
alıyor, borçlanıyor, çıkar çıkmaz iş
bulmadan ‘borcunu öde’ diye bastırıyoruz çocuğa.
“Üniversiteye gelecek, yurt meselesi, yatacak yeri yok... Yahu iki
tane yurt yapmak şey mi yahu... Saraylar yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz ya?..”
Kısacası Cüneyt Arkın, özellikle
2000’li yıllarla birlikte Kuvamilliye’nin, Laik Cumhuriyet’in ve Mustafa Kemal’in Korkusuz Savunucusu
olmuştur.
Yeşilçam’ın en çok tanınan ve en
çok sevilen sanatçılarından biri olan
Cüneyt Arkın, 85 yıllık yaşam serüvenini dün gece noktalamıştır. Arkın’ın
vefatından dolayı ailesinin acısını paylaşıyor, ailesine ve tüm sevenlerine
başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
28 Haziran 2022

mada, filmde oynaması için MHP’li
katiller tarafından tehdit edildiğini,
çocuklarının hayatını kurtarmak adına
filmde oynamayı kabul etmek zorunda
kaldığını belirtmiştir. Oysa bu durum-

Ege Denizi Yunan Gölü Değildir!
Ege Denizi Barış ve Kardeşlik Denizidir!
18 Haziran 2022
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Şanlı 15-16 Haziran Direnişi’mizin
52’nci yıldönümünü alanlarda coşkuyla kutladık

Baştarafı sayfa 1’de
Çarşı girişinde 15-16 Haziran Şanlı
Direnişi’mizle ilgili Partimiz üyesi bir
işçi yoldaşımız açıklama yaptı.
Yoldaşımız açıklamasında özetle
şunları söyledi:
***

15-16 Haziran Direnişi’miz
Kurtuluş Partisinin
Mücadelesinde Yaşıyor!
Partimiz, 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 1516 Haziran İşçi Sınıfımızın Şanlı Direnişi’nin yıldönümüydü. 27 Mayıs 1960
Politik Devrimi sonrasında çıkarılan

Anayasa, İşçi Sınıfının örgütlenmesinin
önünü açmış oldu. 1967 yılında Türkİş’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.
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; Yaşar Yıldırım, Mehmet
Gıdak ve Mustafa Bayram şehit olmuştur
bu direnişte.
Genel Başkan’ımız Nurullah (Ankut)
Efe de 15-16 Haziran Direnişi’nde işkenceli sorgulamalar sonrası tutuklanmıştır.15-16 Haziran Direnişi Parababalarına geri adım attırmış, yasayı geri çekmek
zorunda kalmışlardır.
Bugün de 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,
Yemeksepeti 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.
“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
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Şanlı 15-16 Haziran Direnişi’mizi
Konya’da özüne uygun olarak andık

12 Haziran Pazar günü DİSK Nakliyat-İş Sendikası Konya Bölge Temsilciliği Salonunda “15-16 Haziran
Büyük İşçi Direnişi’nin Işığında İşçi
Sınıfının Durumu ve Görevlerimiz”
konulu konferans düzenlendik.
Konferansımızı başta İşçi Sınıfımız
olmak üzere Halkımızın tüm kesimlerinin katılımı ile gerçekleştirdik.
Konferansımız Konya İl Başkanımız Mehmet Ünver Yoldaş’ın açılış
konuşması ile başladı.
Mehmet Yoldaş’ımız yaptığı konuşmasında; 15 16 Haziran Büyük İşçi
Direnişi’nin, DİSK’in Parababalarının
o dönemdeki temsilcisi Adalet Partisi tarafından kapatılmasına karşı İşçi
Sınıfının direnişi olduğunu vurguladı.
Mehmet Yoldaş; “Ne mutlu bize ki bugün de İşçi Sınıfının, Parababalarına ve
onların uşağı Sarı Gangster Sendikacılara karşı tek başına mücadele eden
sendikası Nakliyat-İş’in salonunda bu
etkinliği gerçekleştiriyoruz” diyerek,
tıpkı DİSK’e yapılan kanunsuzluklarda olduğu gibi bugün de Nakliyat-İş
Sendikası’nın hukuksuz bir şekilde
yetkisinin verilmediğini, mahkeme
kararlarının tanınmadığını ve bütün bu
baskıların, gerçek Devrimcileri durduHKP’den:

ramayacağını dile getirdi.
Mehmet Ünver Yoldaşımız; aynı
zamanda Partimizin de gerçek sendikacılarla bir bakıma aynı kaderi paylaştığını, Haziran ve Kasım 2015’te iki
kez seçimlere girmemize rağmen sonrasında hukuksuz bir şekilde seçimlere
sokulmadığını, bunların bizleri yıldıramayacağını İşçi Sınıfımızla birlikte

bunları aşacağımızı söyledi.
Daha sonra etkinlik, İşçi Sınıfı mücadelesinde şehit olanlar için saygı duruşu ve ardından sinevizyon gösterimi
ile devam etti.
Mehmet Ünver Yoldaş ana konuşmayı yapmak üzere sözü HKP Merkez Komite Üyesi, Genel Sekreter
Yardımcımız Av. Tacettin Çolak Yol-

ESTRAM İşçileri Yalnız Değildir!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Estram (Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi) bünyesinde
çalışan işçiler, maaşlarında İyileştirme
(Ek Zam) istiyor.
Ülkemizde gün geçmiyor ki bir
zam haberiyle uyanmayalım. AKP iktidarının yanlış ekonomi politikalarıyla halkımız her geçen gün fakirleşiyor,
temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz

duruma geliyor.
Gıdadan ulaşıma, tekstil ürünlerinden akaryakıta kadar gelen zamlar Estram İşçisinin de yaşamını zorlaştırıyor.
Estram İşçisi için bu durum dayanılmaz bir hal almıştır.
Şehrimizde bir yerden bir yere ulaşımın vazgeçilmez unsuru tramvaylar
ve otobüslerdir. Her gün ortalama 100
binin üzerinde yolcu taşıyorlar. Estram

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!”
***
Yürüyüş ve açıklama sırasında sık
sık “Yaşasın 15-16 Haziran Direnişimiz!”, “ Örgütsüz Halk Köle Halktır,
Örgütlü Halk Yenilmez!”, “İşçilerin
Birliği Sermayeyi Yenecek!”, “AKP
İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm Demektir!”, “Gün Gelecek, Devran Dönecek, AKP Halka Hesap Verecek!”,
“İşsizliğe, Pahalılığa, Zamma, Zulme
Son!”, “Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!”
sloganları atıldı.

si’nin kuruluşunu 15 Haziran’da gerçekleştirdiğimizi belirtti.
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe’nin o büyük direnişi örgütleyen komitede yer aldığını, tutuklandığını ve işkencelere maruz kaldığını söyledi. Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencileri olarak devraldığımız mücadele
bayrağını Uzel Makine’de, Tüvtürk’te,

şi’nde üç işçinin katledildiğini belirterek
o dönemde İşçi Sınıfı var mı yok mu
tartışmalarına işçilerin demir yumruklarını indirerek var olduklarını gösterdiğini
ifade etti. Direnişin büyüklüğü karşısında işçilerin birleşmesini engellemek için
Galata Köprüsü’nün kanatlarının açıldığını ama hiçbir gücün işçilerin gücünün
önünde duramadığını ve bu mücadele ile
hükümetin geri adım atarak yasayı geri
çektiğini belirtti.
O zamandan bu zamana partiler değişse de aynı sınıfın temsilcilerinin iktidarda olduğunu ve bugün de ülke halkının kan ağladığını söyleyen Yoldaşımız,
işçi ve emekçi halkın yoksulluk ve açlık
içerisinde olduğunu, Parababalarının ise
kârlarına kâr kattığını, çıkartılan yasalarla işçilerin ve emekçilerin haklarının
gasp edildiğini, bunu da Mecliste yer
alan ve işverenleri temsil eden Beşli Çete’nin yaptığını ifade etti.
Yoldaş’ımız, Uzel İşçilerinin Devrimci Sınıf Sendikası Nakliyat-İş ile buluşmasından sonra örgütlü bir mücadele
vererek direniş çadırı kurduklarını ve bu
mücadele ile de kazanacaklarını bir kez
daha belirtti.
Ülkeyi tepeden tırnağa suça batmış
bir kriminal örgütün yönettiğini ve bunlara karşı da Kurtuluş Partisi olarak mücadelemizin devam ettiğini bir kez daha
vurgulayan Yoldaşımız, İşçi sınıfının er
geç birleşerek yeni 15-16 Haziran’lar yaratarak bu iktidarların sonunu getireceğini, bu düzen alaşağı edilinceye kadar da
mücadelenin devam edeceğini belirterek
konuşmasını bitirdi.
Eylemimizde sık sık “Yaşasın 1516 Haziran Direnişimiz”, “Kahrolsun
ABD-AB Emperyalizmi”, “Yaşasın
İkinci Kurtuluş Savaşımız”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Yaşasın Uzel Direnişimiz” sloganları atıldı.
Yaşasın Şanlı 15-16 Haziran Direnişimiz!
Halkız Haklıyız Yeneceğiz!
16 Haziran 2022

15-16 Haziran Direnişi’nin 52’nci
yıldönümünü yine 15-16 Haziran
1970’te bu şanlı direnişte yer alan işyerlerinden biri olan Uzel Makine Fabrikası’nın önünde, Uzel Direniş Çadırının
bulunduğu alanda Direnişçi İşçilerle birlikte kutladık.
Türkiye İşçi Sınıfı açısından çok
önemli bir yere sahip olan bu şanlı direnişin yıldönümünde, Kurtuluş Partililer olarak İstanbul’da uzun bir süredir
DİSK/Nakliyat-İş Sendikası önderliğinde Parababalarına ve Sarı Sendikacılığa
karşı mücadele eden Uzel İşçilerini ziyaret ettik. Burada HKP MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanımız Av. Pınar Akbina
Yoldaş’ımız bir açıklama yaptı.
Yoldaş’ımız yaptığı açıklamada 1516 Haziran Direnişi’nin ruhunun Uzel
Direnişi’nde yaşadığını, bu nedenle burada olduğumuzu ve Parti olarak bu ruhu
yaşatmak adına Halkın Kurtuluş Parti-

Neo Trend ve daha pek çok Direnişlerinde yaşattığımızı ifade etti.
Yoldaşımız, direnişin yaşandığı o
yıllarda da şimdiki gibi adında “Adalet” olan bir partinin iktidarda olduğunu,
şimdiki gibi adaletsizliğin ve haksızlığın
çok fazla olduğu o yılların öncesinde
1961 Anayasası ile işçilere örgütlenme
özgürlüğünün geldiğini, 1952 yılında
ABD Emperyalizmi ve onun yerli işbirlikçileri tarafından kurulan sarı gangaster
TÜRK-İŞ’in de İşçi Sınıfının bu mücadele ruhunu- özgürlüğünü dizginlediğini
belirtti. 1967’de DİSK’in kurulması ile
birlikte çok kısa bir zamanda işçilerin
örgütlendiğini ve o dönemde önemli kazanımlar sağlandığını, Parababalarının
da buna tahammül edemediğini belirtti.
O dönemki Çalışma Bakanının
“DİSK’in çanına ot tıkayacağız” diyerek
yasa maddeleri ile İşçi Sınıfının örgütlenmesinin önüne geçmek istediklerini
ancak İşçi Sınıfının buna “olmaz” dediğini ve böylece yüz binlerce işçinin
ayaklandığını, fabrikalarda şalterlerin
indirilerek yürüyüşe geçildiğini, Uzel
Makine’nin da en önemli toplanma merkezlerinden birisi olduğunu vurgulayan
Yoldaşımız, Uzel Makina İşçilerinin aynı
zamanda 77 1 Mayıs’ında şehitler verdiğini belirterek, Uzel İşçilerinin 15 yıldır
verdikleri mücadele ile o günkü mücadelenin ruhunu yaşattıklarını söyledi.
Yoldaşımız 15-16 Haziran Direni-

daş’a verdi.
Tacettin Çolak Yoldaş yaptığı konuşmasına;
“15 – 16 Haziran İşçi Direnişi’nin
üzerinden 52 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ HKP olarak tüm Türkiye’de
anmamızın sebebi, aradan geçen zaman diliminde ekonomik ve sendikal
talepler uğruna böylesine büyük, böylesine kitlesel bir eylemin maalesef bir
daha gerçekleşmiş olmamasıdır”, diyerek başladı.
Partimizin, Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın dediği gibi başta İşçi
Sınıfımız gelmek üzere anlayışıyla hareket ettiğini dile
getiren Tacettin Yoldaş, ilk
olarak İşçi Sınıfının, DİSK’in
bugüne nasıl geldiğine bakmak gerektiğini dile getirdi.
27 Mayıs Politik Devrimi’nden sonra yapılan 61 Anayasasının, örgütlenme önündeki
engelleri kaldırdığını ve 1967
yılında kurulan DİSK’in, kısa
sürede yüz binlerce işçiyi örgütlediğini, başarılı mücadeleler yürüttüğünü,
bu durumunParababalarını ve dönemin
iktidarı Adalet Partisi’ni rahatsız ettiğini, bu yükselişin önünü kesmek için
çalışma yaşamını düzenleyen 274-275
sayılı yasaları ortadan kaldırmak üzere
harekete geçen AP iktidarına karşı başta DİSK üyesi işçiler olmak üzere yüz

binlerce işçinin iki gün süren büyük bir
direniş başlattığını dile getiren Tacettin
Yoldaş, daha sonra şimdiden farklı olarak işleyen bir hukuk olduğunu ve 61
Anayasası ile getirilen Anayasa Mahkemesinin kararı ile bu düzenlemenin
iptal edildiğini söyledi.
Tacettin Çolak Yoldaş konuşmasının devamında, 12 Mart 12 Eylül Faşist darbelerinin bu kanunsuz yasaları
çıkardığını, işkolu ve işyeri barajı getirerek İşçi Sınıfı mücadelesini baltaladığını, bununla birlikte sendikalar faciası içinde olduğumuzu, bu durumdan
çıkışın panzehrinin de Devrimci Sınıf
Sendikacılığı olduğunu, Nakliyat-İş
Sendikası’nın Devrimci Sınıf Sendikacılığının tek örneği olduğunu vurguladı.
Nakliyat-İş Sendikamızın Tüzüğünde yazan Sendika Yöneticilerinin
işkolunda var olan ortalama işçi ücretinden fazla ücret alamaz, maddesini
işleterek Sınıf Sendikacılığı yaptığının altını çizen yoldaşımız, Partimiz
HKP’nin de tüm devlet kadrolarının
ortalama yaşam standardında ücret
almaları gerektiğini savunduğunu dile
getirdi. Partimizin de Sınıf Sendikacıları gibi baskılara on yılları bulan
yargılamalara maruz bırakıldığını
vurgulayan yoldaşımız, Genel Başkan’ımızın da ifade ettiği gibi “Cesaret
Vatanımızı kaybetmeden, kızıl bayra-

ğımızı dimdik tutarak mücadele ediyoruz. Umutsuzluğa kapılmaya hiç gerek
yok”, diyerek sözlerini sonlandırdı.
Etkinliğin devamında Partimiz
Başkanlık Kurulu Üyesi Gürdal
Çıngı Yoldaş söz aldı.
Gürdal Çıngı Yoldaş yaptığı konuşmada; Halkın Kurtuluş Partisi’nin İşçi
Sınıfı ile İşçi Sınıfı davası ile kader birliği yaptığını dile getirdi. “Dolayısıyla
İşçi Sınıfının yücelmesi, bizim ve halkımızın, hepimizin yücelmesidir. 2015
yılında iki genel seçime katıldığımızda
550 milletvekilimizin içinde Konyalı
Ambar İşçilerinin büyük çoğunluğu
Partimizin milletvekili adayıydı. Şeref
ve onurla adayımız olmuşlardı ve bizde onları baş tacı ettik. Bizim kader
birliğimiz böyle bir kader birliğidir.
Biz İşçi Sınıfımız nasıl yaşıyorsa öyle
yaşıyoruz, farklı bir yaşantımız yok bizim, onların çektiği acıları bizde çekiyoruz”, diyerek sözlerini sonlandırdı.
Konferansımıza Konya Ereğli İlçe
Başkanımız ile Karaman Sarıveliler
İlçe Başkanımız da katıldılar.
Konferans etkinliğimiz karşılıklı
sohbet şeklinde devam etti.
12 Haziran 2022

bünyesinde çalışan işçi arkadaşlarımız

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin ulaşım ücretlerine yapmış olduğu
zamlara rağmen çalışan işçi arkadaşlarımızın maaşlarında hiçbir iyileştirme
yapılmamıştır.
Estram İşçilerinin haklı talepleri
yerine getirilmeli ve maaşlarında iyileştirmeye gidilerek zam yapılmalıdır.
Her sözüne “Başta İşçi Sınıfımız
gelmek üzere” diyerek başlayan Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın gerçek
devamcıları olan biz Halkın Kurtuluş

Partisi (HKP) olarak, Estram İşçilerinin onurlu mücadelesini destekliyoruz.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Eskişehir İl Örgütü olarak, Estram İşçileri ile dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyoruz.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
13.06.2022

İstanbul

15-16 Haziran Direnişi
Mücadelemizde Yaşıyor!
Şanlı 15-16 Haziran
Direnişi’mizin
52’nci Yıldönümünde
Uzel Direniş Alanındaydık!

tam anlamıyla bir kamu hizmeti yürütmektedirler.

Kurtuluş Partililer

Konya’dan
Kurtuluş Partililer

Halkın Kurtuluş Partisi
Eskişehir İl Örgütü
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Nakliyat-İş’ten:

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

Baştarafı sayfa 20’de
Ergene Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. işletmesinde
işverenin itirazı bulunmamasına
rağmen Tümtis ve Demiryol-İş sendikaları tarafından itiraz edilmiştir
Mahkeme, davanın 17 Kasım 2022
tarihinde devam etmesine karar verdi.
Mahkeme sırasında salonda tartışma çıktı, TÜMTİS sendikası avukatının tutumu davaya katılan işçiler tarafından alkışlarla protesto edildi.
Duruşmaya sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Genel
Sekreterimiz Erdal Kopal, Sendikamız
Merkez ve Şube Yöneticileri, sendikamız avukatları F.Ayhan Erkan ve Pınar
Akbina Karaman, 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, sendikamızın
örgütlenme ve mücadelesi sarı sendikalar ve işverenler tarafından engellenmek istenmektedir dedi. Sendikamızın
engellenmek istenmesinin sebebi mücadelemizin sadece patronlara karşı
değil aynı zamanda sarı sendikacılığa
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hukuksuzluğuna ve keyfiliğine

karşı olmasıdır, dedi.
Küçükosmanoğlu, 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. Patronlara ve

Nakliyat-İş’ten:

Şanlı 15-16 Haziran Direnişinin
52. yılında Uzel Makine Direniş Çadırında,
Direniş Alanındayız!

Baştarafı sayfa 20’de
Küçükosmanoğlu yaptığı konuşmada; Türkiye İşçi Sınıfı tarihinin en
büyük direnişi olan şanlı 15-16 Haziran direnişinin 52. yılı dolayısı ile o
dönemde bilfiil 15-16 Direnişi içerisinde yer alan Uzel Makina Direnişçileriyle birlikte olmanın önemli olduğunu
dile getirdi.
Küçükosmanoğlu, 15-16 Haziran Direnişi, Türkiye İşçi Sınıfının,
DİSK’in kapatılmak istenmesine, örgütlenme haklarının elinden alınmasına karşı, “DİSK kapatılamaz” sloganı
ile 168 fabrika ve 150 bine yakın işçinin direnişe geçmesiyle başlamıştır
dedi.
15-16 Haziran Direnişinin işte tam
da bu İşçi ve Sendika düşmanlığına
karşı Sarı Sendikacılığa karşı verilen
mücadelenin adı olduğunu söyleyen
Küçüosmanoğlu, 15-16 Haziran Direnişi sonucu, DİSK’in kapatılması amacıyla yapılmak istenen yasa değişikliği

yapılamadı dedi.
Küçükosmanoğlu; 15-16 Haziran
Direnişinin geleneğinin bugün sendikamızın yürüttüğü Şanlıurfa Polçak
Tüvtürk, Kömürcüoğlu/Çınartaş Direnişinde, Uzel Makina Direnişinde,
Neo Trend Tekstil Direnişinde devam

ettiğini belirtti.
Uzel Makina Direnişçilerinin 15
yıl içinde çok büyük hak kayıpları olduğunu ifade eden Küçükosmanoğlu;
“15 yılda her şey değişti hurdanın değeri bile 4-5 katına çıktı ama Uzel Makina İşçilerinin alacakları 15 yıl önce
neyse öyle kalmaya devam etti”, dedi.
Küçükosmanoğlu, Vera Varlık ile

Nakliyat-İş’ten:

İngiltere Demiryolu/Metro Grevcileri ve
RMT Sendikası yalnız değildir!
Yaşasın Uluslararası İşçi Sınıfı Dayanışması!

Sendikamız, İngiltere’de hakları
için grevde olan RMT üyesi Demiryolu ve Metro İşçileri ile dayanışma
içindedir.
Kamu kaynaklarında kesintiye gidilmesi, özelleştirmeler ve işçi düşmanı politikalara karşı İngiltere, İskoçya
ve Galler’de 40 binden fazla demir
yolu işçisi son 30 yılın en büyük grevine çıktı. Grevin etkisiyle ülkede ulaşım
durma noktasına geldi.
24 Haziran Cuma günü İstanbul’da
bulunan İngiliz Konsolosluğu önünde
Üyelerimiz ve Uzel Makina Direnişçileri ve DSF Üyesi İyi-Sen yöneticilerinin katılımıyla grevci işçilerle dayanışma eylemi gerçekleştirdik.
Eylemde, Genel Başkanımız Ali
Rıza Küçükosmanoğlu bir konuşma
yaptı.
Küçükosmanoğlu konuşmasında,
İngiltere’deki demiryolu işçilerinin
mücadelesinin tüm dünyadaki İşçi Sınıfı mücadelesiyle ortak olduğunu ve
benzer karakterler gösterdiğini belirtti.
Küçükosmanoğlu, aynı zamanda
DSF üyesi olan RMT Sendikasının
yıllardan beri devam eden güvencesiz
çalıştırmalara, işten çıkartılmalara,

özelleştirmelere ve artan enflasyon
karşısında giderek düşen ücretlerine
karşı grevde olduğunu söyledi
Küçükosmaoğlu, Türkiye’de de
benzer özelleştirmelerin olduğunu ve
bu özelleştirmelerle İşçi Sınıfının daha
çok hak kayıpları yaşadığını be işsiz
kaldığını söyledi.

Türkiye’de de artan enflasyon karşısında işçilerin giderek daha da yoksullaştığını ifade eden Küçükosmanoğlu, açıklanan asgari ücretin sefalet
ücreti olduğunu ve asgari ücretin net
10 bin TL olması gerektiğini söyledi.
İngiltere’deki Demiryolu İşçilerinin mücadelesinin, Hindistan’daki ve
diğer ülkelerdeki tüm İşçi Sınıfının
mücadelesinin bizim mücadelemiz
olduğunu söyleyen Küçükosmanoğlu,

sarı sendikacılığa karşı mücadelemiz
devam edecektir, dedi.
Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun konuşmasından sonra sendikamız avukatı F. Ayhan Erkan
bir konuşma gerçekleştirdi.
Erkan konuşmasında, Nakliyat-İş
Sendikası’nın gerçek İşçi Sınıf sendikası olduğu söyledi.
Erkan, Nakliyat-İş Sendikası’na
karşı Bakanlık tarafından her türlü hukuksuzluk, keyfilik uygulandığını ve
hiçbir belgeye dayandırmadan Nakliyat-İş Sendikası’nın 16 bin üye sayısını 2 bine düşürdüğünü 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.
Tüvtürk İşçisi Kazanacak!
İSG İşçisi Kazanacak!
Ergene İşçisi Kazanacak!
İşgal, Grev, Direniş Yaşasın Nakliyat İş!
30.06.2022

DİSK/Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi
yapılan anlaşma çerçevesinde, verilen
sözler çerçevesinde anlaşmaya uyulması gerektiğini ve Direnişçi İşçiler
tarafından Vera Varlığa gönderilen listedeki işçilere ödeme yapılmasını istediklerini söyledi.
Küçükosmanoğlu, İşçilerin güncellenen tutarlar üzerinden tazminatları
ödenmeden Uzel Makina Fabrikası arsası üzerine asla inşaat yaptırılmayacağını bir kez daha dile getirdi.
Küçükosmanoğlu,
konuşmasını
15-16 Haziran Direnişinde kaybettiğimiz işçiler olan Mehmet Gıdak, Yaşar Yıldırım, Mustafa Bayram’ı saygıyla ve rahmetle anarak ve her alanda
mücadelemizin devam edeceğini belirterek, yeni 15-16 Haziran Direnişleri
yaratacağız, diyerek sonlandırdı.
Genel Başkan’ımızın konuşmasının ardında Uzel Makine Direnişçisi
Mehmet Yıldırım sendikamız tarafından hazırlanan 15-16 Haziran Bildirimizi okudu.
Eylemimiz sloganlarla son buldu.
Yaşasın 15-16 Haziran Direnişimiz!
15.06.2022

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi
tüm ezilen dünya halklarının mücadelesi sendikamızın da mücadelesidir
dedi.
Tüm dünya İşçi Sınıfının mücadelesinin ortak olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, mücadelemizin “daha
insanca yaşayabilecek bir ücret ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları
yaratmak olduğunu vurguladı.

Smart Sollar İşçileriyle
Dayanışma
Küçükosmanoğlu, bugün Gebze’de
sadece DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş
Sendikasına üye oldukları için Smart
Sollar işyerinde işten çıkartılan işçiler
için iş bırakan ve işyerini işgal eden
işçileri selamlayarak, mücadeleleriyle
dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtti.
Küçükosmanoğlu sözlerini İngiltere’de grevde olan RMT Sendikası
üyesi demiryolu işçilerinin mücadelesiyle her zaman dayanışma içerisinde
olacağımızı bir kez daha belirterek
sonlandırdı.
Eylemimiz sloganlarla son buldu.
Yaşasın Uluslararası İşçi Sınıfı
Dayanışması!
24.06.202

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!
10 Bin TL Net Olsun!

Baştarafı sayfa 20’de
Sloganlarla başladığımız eylemimizde Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir konuşma yaptı.
Küçükosmanoğlu, milyonlarca işçinin, emekçinin, halkımızın alım gücünün
her geçen gün düştüğünü, halkımızın
yoksullaşma ve açlıkla karşı karşıya kalmakta olduğunu söyledi.

Küçükosmanoğlu, bizler açısından cehenneme dönüşen bu açlık ve yoksulluk
sürecine karşı sendikalar, halk örgütleri
olarak daha örgütlü mücadele etmeliyiz.
Daha etkili eylemlerle bu sürece dur demeliyiz, dedi.
Küçükosmanoğlu’nun konuşmasından sonra sendikamız tarafından hazırlanmış olan bildiriyi örgütlü olduğumuz
FedEx işyerinden sendika işyeri temsilcisi Tansu Baydar okudu.

Konya

Küçükosmanoğlu, sendika olarak
mücadelemizin, hayatı yaratan işçilerin,
emekçilerin insan onuruna yaraşır çalışma koşulları ve insanca yaşayabilecek
bir ücret almaları olduğunu belirtti.
Küçükosmanoğlu
konuşmasında,
Asgari Ücret 10.000 TL net olmalı, tüm
ücretler de bu artışa paralel olarak arttırılmalıdır, dedi.
Yapılacak bu artışla da esasında reel
bir ücret artışı olmayacağını belirten

Konya Kayalı Park’ta
saat 13.30’da gerçekleştirdiğimiz basın açıklamamıza
Nakliyat-İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Mehmet Ünver ve örgütlü olduğumuz nakliyat ambarlarında
çalışan üyelerimiz katıldı.
Sendikamız tarafından
hazırlanan bildiriyi Nakliyat-İş Sendikası Örgütlenme Daire
Başkanı Mehmet Ünver okudu.
Eylemimiz sloganlarla son buldu.

Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın! 10 Bin TL Net Olsun!
İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!
29.06.2022

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Nakliyat-İş’ten:

Yunanistan Tüm İşçilerin Militan Cephesi
(PAME)’nin 5. Kongresi’ne Türkiye İşçi Sınıfını
temsilen Nakliyat-İş Genel Başkanı
Ali Rıza Küçükosmanoğlu katıldı

Yunanistan’ın Sınıf Temelli Sendikal Örgütü PAME’nin 5. Kongresi
farklı işkollarından 2000 delegenin ve
20 ülkeden 35 temsilcinin katılımıyla
18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Atina’da gerçekleştirildi.
Kongreye sendikamız Genel Başkanı ve DSF Genel Başkan Yardımcısı,
aynı zamanda DSF’ye bağlı Taşımacılık İşçileri Enternasyonali Genel Sekreteri Ali Rıza Küçükosmanoğlu da
katıldı.
Kongreden bir gün önce “Koronavirüs Pandemi Süreci, Sonuçları ve İşçi
Sınıfı üzerine etkileri” başlıklı bir seminer gerçekleştirildi. Uluslararası delegelerin konuşmalar yaptığı seminerde Genel Başkan’ımız da bir konuşma
gerçekleştirdi.
Küçükosmanoğlu,
konuşmasına
Tüm İşçilerin Militan Cephesi PAME’nin Genel Sekreteri George Perros’u, PAME’nin militan mücadeleci
yöneticilerini, yoldaşlarını, dünyanın
dört bir yanından gelen konukları ve
kongreye katılan tüm delegeleri selamlayarak başladı.
Küçükosmanoğlu, “PAME, Yunanistan İşçi Sınıfının yanı sıra Uluslararası İşçi Sınıfı Mücadelesi açısından
da önemli mücadeleler yürütmektedir”,
dedi.
Küçükosmanoğlu, “Hepimizin bildiği gibi İşçi Sınıfı mücadelesi aynı
zamanda uluslararası bir mücadeledir.
PAME’nin enternasyonal mücadelesi
de örnek bir mücadeledir.”, ifadeleriyle
sözlerine devam etti.
Küçükosmanoğlu,
PAME’nin
mücadelesinin Türkiye İşçi Sınıfı
mücadelesi açısından da ayrıca bir
önemi olduğunu belirtti.
Geçtiğimiz mücadele döneminde
Türkiye İşçi Sınıfı ve Yunanistan İşçi
Sınıfının PAME ve Nakliyat-İş’te somutlanan dayanışma örnekleri ortaya
koyduklarını ifade eden Küçükosmanoğlu, en belirgin dayanışma örneklerinden birinin, her ikisi de Alman Delivery Hero’ya bağlı olan Türkiye’deki Yemeksepeti ve Yunanistan’daki
e-food işçileri arasındaki dayanışma
olduğunun altını çizdi.
PAME’nin Türkiye’deki Real Market İşçileri ve Metal İşçileri için de da-

yanışma eylemleri yaptığının altını çizen Genel Başkan’ımız, “Türkiye’de de
Yunanistan İşçi Sınıfı ve onun militan
örgütü PAME ile her zaman dayanışma
içerisinde eylemler yapılmıştır. Cosco
Liman İşçileri, Rivulis Eurodrip Damla Sulama İşçileri ile dayanışmamız
bunlara örnektir”, ifadelerini kullandı.
Küçükosmanoğlu, sözlerini PAME’nin 5. Kongresinin önüne koymuş
olduğu görev ve hedefleri gerçekleştireceğine olan inancını dile getirerek
ve mücadelelerinde başarılar dileyerek
bitirdi.
Genel Başkan’ımızın PAME’nin
5. Kongresine katılmasından sonra,
PAME tarafından Genel Başkan’ımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu’na ve
sendikamıza bir teşekkür mesajı gönderildi.
Mesajda şunlar dile getirildi:
***
“Değerli Yoldaşımız,
“PAME Merkez Yönetim Kurulu
adına, PAME’nin Ulusal Kongre Toplantısına katıldıkları için hem sendikanıza hem de sendikanızın başkanı
Ali Rıza Küçükosmanoğlu’na teşekkür
etmek istiyoruz. PAME’nin eylemleri
arasında büyük ve önemli bir an olan
bu etkinlikte sizleri aramızda görmek
bizim için büyük bir onur ve zevkti.
Aynı zamanda Nakliyat-İş’teki bütün yoldaşlara geçmişten bugüne PAME’nin mücadelesine olan destekleri
ve Yunanistan’daki işçilerle olan dayanışmalarından dolayı teşekkür etmek
istiyoruz.
PAME, her zaman proletarya enternasyonalizmi ve işçilerin birliği konusunda kararlıdır ve işçi sınıfının mücadelesini güçlendirmekte öncü olmaya
devam edecektir.
Saygılarımızla.
Tüm İşçilerin Militan Cephesi
(PAME)
Merkez Yönetim Kurulu
***
Sendikamız Nakliyat-İş’in Uluslararası İşçi Sınıfıyla dayanışması sürecektir.
20 Haziran 2022

Nakliyat-İş
Genel Merkezi

Türkçe de
Tayyip Diktatörlüğünün Hedefinde
Hüseyin Ali

Nakliyat-İş’ten:

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

Nakliyat-İş’ten:

Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!
10 Bin TL Net Olsun!

Asgari Ücretin Sefalet Ücreti olmaması için İstanbul Çalışma ve
İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde ve
Konya Kayalıpark’ta sesimizi yükselttik.

Nakliyat-İş’ten:

Şanlı 15-16 Haziran Direnişinin
52. yılında Uzel Makine Direniş Çadırında,
Direniş Alanındayız!

2

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.
Yapılan bu itirazlara ve olumsuz
yetki tespitlerine ilişkin açılmış olan
davaların duruşması İstanbul 4. İş
Mahkemesinde 30 Haziran 2022 Per23’te
şembe günü görüldü.

İstanbul
Son 24 yılın en yüksek orandaki enflasyon değerlerinin yaşandığı bugünlerde. Milyonlarca işçi, emekçi halkımız
yoksullaşma ve açlıkla karşı karşıya kalmıştır.
2022 yılı için açıklanan 4253 TL
asgari ücret, açıklandığı andan itibaren
2021 yılı asgari ücreti olan 2825 liranın
alım gücünün altında kalmıştır.
Bu nedenle, Asgari Ücrete yapılması
planlanan ek zam ile ilgili olarak Asgari
Ücret Tespit Komisyonunun toplanacağı,
29 Haziran 2022 Çarşamba günü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
önünde ve Konya Kayalıpark’ta basın
açıklamaları gerçekleştirdik.
İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz açıklamamıza Genel Başkanımız Ali Rıza
Küçükosmanoğlu, sendika yöneticilerimiz, sendikamız üyesi işçiler, 15 yıldır
hakları için Parababalarına ve Sarı Sendikacılığa karşı sendikamız öncülüğünde
mücadele eden ve direnen Uzel Makine
23’te
Direnişçileri katıldı.

“Millî his ile dil arasındaki bağ
çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin
olması millî hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin
en zenginlerindendir; yeter ki bu
dil, şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek
istiklâlini korumasını bilen Türk
milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”
Gazi M. Kemal, 2 Eylül 1930
Tayyip Diktatörlüğü, hayatın her
alanında olduğu gibi Türkçemize de
zarar veriyor. Bunu hem dolaylı olarak, hem de doğrudan yapıyor.
Bilim, kültür ve dil birbirinden
ayrılmaz. Bilim ve kültür alanındaki
gelişmeler, dil ile toplumda paylaşılır, yeni kuşaklara aktarılır. Dolayısıyla bilim, kültür
ve dil sürekli birbirlerini etkilerler.
Bu yüzden dil dinamiktir, sürekli
gelişir. Bu gelişim bilimsel ve
kültürel gelişimle
iç içedir. Tayyip Diktatörlüğünün bilim ve kültür
alanında yaptığı gerici uygulamalar,
dolaylı olarak dilin gelişimini de engelliyor.
Tayyip Diktatörlüğü doğrudan da
Türkçemizin dinamizmini engelliyor.
Açıktan Osmanlıca diyerek Arapçayı
yaygınlaştırmaya çalışıyor. Örneğin,
bu yılın başlarında Tayyip şöyle diyor:
“MEDENİYETİMİZ OSMANLI İLE OLGUNLUK ÇAĞINA
ERİŞTİ: Malazgirt Zaferi’nin
ardından Anadolu’yu fikren ve
fiziken bayındır hale getirmek,
temelinde adalet olan nizama ka-

vuşturmak için milletçe çok çetin
mücadeleler verdik. Bir taraftan
Haçlıların ve Moğolların tahripkâr
saldırılarını bertaraf ederken diğer
taraftan dünya tarihinin akı şını
değiştiren büyük bir medeniyetin
inşasına giriştik. Anadolu’nun her
bir köşesini camiler, medreseler,
dergâhlar, kütüphaneler, çeşmeler,
köprüler, çarşılar, hamam, han ve
kervansaraylarla tıpkı gergef gibi
ilmek ilmek dokuduk. Fethettiğimiz bu topraklar başka bir çehreye
büründü. Karahanlı, Gazneli, Selçuklu devirlerinde doğan, büyüyen
gelişen ve Anadolu’ya taşınan medeniyetimiz Osmanlı ile olgunluk
çağına erişti.
“MİLLETİMİZ
İSLAM’IN
RENGİNE BÜRÜNDÜKÇE
GÜZELLEŞTİ:
Ecdadımız yaşadığı coğrafyayı
bu şanlı medeniyetin renkleri, desenleriyle
bezerken
aynı
zamanda kendini de inşa etti. Milletimiz İslam’ın rengine büründükçe güzelleşti. Dilini de Kur’an
ile güzelleştirdi. Kur’an’ın temel
kavramlarını, fiillerini, tabirlerini
hayranlık uyandıracak marifetle
Türkçeye taşıdı. Türkçe bu sayede
kazandığı ifade kudretiyle tarihinin en parlak çağlarını yaşadı. Fuzuli, Baki, Hacı Bayram Veli, Şeyh
Galip, Süleyman Çelebi, Nedim,
Erzurumlu Emrah, Ziya Paşa,
Mehmet Akif, Yahya Kemal gibi
birçok şair nice şaheserlere imza
attı.
20’de

Nakliyat-İş’ten:

Yunanistan Tüm İşçilerin Militan Cephesi
(PAME)’nin 5. Kongresi’ne Türkiye İşçi Sınıfını
temsilen Nakliyat-İş Genel Başkanı
Ali Rıza Küçükosmanoğlu katıldı

P

arababalarının işçi düşmanlığına
ve sarı sendikacılığa karşı başlatılan 15-16 Haziran Direnişi’nin 52. yıldönümünde 15 yıldır mücadele eden
ve Sendikamız öncülüğünde 648 gündür direniş çadırında direnen Uzel Makina Direnişçi İşçileriyle birlikte Uzel
Traktör Fabrikası önündeydik.
Uzel Makine Direniş Çadırı önünde
gerçekleştirdiğimiz eylemimize, Genel
Başkan’ımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendika yöneticilerimiz, üyemiz işçiler, Neo Trend Tekstil İşçileri, Real
Market Direnişçileri ve Uzel Makine
Direnişçileri katıldı. Eylemde Genel
Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu
23’te
bir konuşma gerçekleştirdi.

Recep Vurmuş Yoldaş, yaşamını adadığı
ve o çok sevdiği kavgamızda yaşıyor!

17’de

23’te

Zafer, Nakliyat-İş öncülüğünde
direnen işçilerin olacak!

