HKP’den:

AKP’gillerin kadrolu din tüccarlarından,
Kadın düşmanlığını, Kadını kasaptaki etle
özdeşleştirecek kadar ileriye götüren İmam Halil Konakçı
hakkında suç duyurusunda bulunduk

K

HKP’den:

Cumhuriyet Savcılarını bir kez daha göreve çağırdık:
Halkın Kurtuluş Partisi olarak
Sedat Peker’in ifşalarını yargıya taşıdık

H

adınlarımızı; iş yaşamında yer almaları ve giydiği kıyafetler üzerinden hedef alan Ankara Melike Hatun
Cami İmamı Halil Konakçı hakkında, Halkın Kurtuluş
Partisi olarak suç duyurusunda bulunduk.
Cumhuriyeti ve Laikliği açıkça hedef alan açıklamalarıyla bilinen kadrolu din tüccarı imam Halil Konakçı, bu
kez kadın-erkek eşitliğine karşı lağım sularına bulanmış
9’da
diliyle iğrenç ifadeler kullandı.

er şey çok açık. Sedat Peker kendi verdiği rüşveti
anlatıyor, tanıklık yapacak adamların isimlerini veriyor, o isimler doğru diyor; ama AKP’giller’in ve Reisinin hukuk bürolarına dönüşen Yargıdan tık yok.
Ne beklenir dava açmak için, yargılama yapmak için,
soruşturmalar yapıp hesap sorulması için?..
Ama maalesef vatan aşkını söylemekten, gereğini
yapmaktan korkanlar, kendilerine yönelik baskıları kaldı2’de
HKP’den:

Destansı Antiemperyalist
Birinci Kurtuluş
Savaşı’mızın kazanımı olan
Lozan Antlaşması’nın
99’uncu yılında
sesleniyoruz:
Lozan 2023’te bitmiyor
ancak AKP’giller tarafından
bitirilmek isteniyor!
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5 TL

Bu vurgun, soygun ve ihanet düzenini
baştan aşağı yıkacak olan temel soru
“DİPLOMA NEREDE?” sorusudur…

17’de

Fındık alım fiyatları
üreticiyi
bir kez daha vurdu

Başyazı

Ş

u an Türkiye’de sorulması
gereken bir numaralı soru ya da
en temel soru, “Diploma nerede?”
sorusudur...
Bu soruyu cesaret ve namus
yetersizliğinden dolayı es geçerek
sorulacak bütün siyasi sorular, bir
anlamda çerez kabilindendir. Ya da
“geyik” kapsamındadır...
Kaçak Saray’da Sultanlığını ilan
ederek Türkiye’yi her anlamıyla;
vatanıyla, halkıyla, ekonomisiyle,
siyasetiyle mahv-ı perişan ederek
uçurumun kenarına sürüklemiş
bulunan Mücrimin en önde gelen
suçunu yok saymak anlamına gelir,
bu sorudan kaçınmak...
Adam en azından, yüzde yüz
kesinlikte “Resmi Evrakta Sahtecilik”
ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarını
işlemiştir. Namuslu kalmak kaydıyla,
hiç kimse bunun aksini iddia edemez...
Yahu, diplomasız bir zır cahil, 85
milyonu eşek yerine koyarak 20 yıldan
bu yana pervasızca at koşturmaktadır
10’da
Türkiye’de.

18’de
HKP’den:

Tayyip Erdoğan’ın
“Camilerimizi Yaktılar”
iftirasının yalan olduğu
belgelendi
Partimiz bu iftiraya
karşı suç duyurusunda
bulunmuştu, ortaya çıkan
belgeleri ve delilleri de
yargıya taşıdık

8’de

HKP’den:

A

HKP’den:

İstanbul Sözleşmesi’nin feshini onamak hukuksuzluktur!
Kadın düşmanlığıdır!
Bu hukuksuzluğu ülkemizin dört bir yanında protesto ettik!

KP’giller’in hukuk bürolarına
dönüşen yargı, ne yazık ki bir
hukuksuzluğa daha imza attı.
Danıştay 10. Dairesinin çoğunluk
üyeleri İstanbul Sözleşmesi’nin tek
imza ile bir gecede Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi
ile
feshedilmesini

Kapitalizm-Din DevletiSosyalizm
5’te

Mustafa Şahbaz

onayarak anayasal suç işlemişlerdir.
Bu karara imza atan yargı
mensupları usulsüz ve hukuksuz
bir işlem yaptıklarını da çok iyi
bilmektedirler. Bu kararı alırken aynı
zamanda AKP’giller’in oy deposu
olan tarikatlara, cemaatlere de gerekli

İsrail=ABD’dir!
Bu da;
Müslümanlar açısından
kan ve gözyaşı demektir!
7’de

M. Gürdal Çıngı

mesajı vermişlerdir.
Bu karar kabul edilemez bir karardır.
Bizler Kurtuluş Partili Kadınlar olarak
Danıştay 10. Dairesinin vermiş olduğu
bu hukuksuz ve Anayasaya aykırı
kararı birçok ilde eylemler yaparak
protesto ettik.
9’da

Nedendir
Nakliyat-İş’e
düşmanlıkları?
8’de

Av. Tacettin Çolak

Asbestli gemilerin ülkemizi ve halkımızı
zehirlemesine izin verilmesini
Aliağa’da protesto ettik!
Aliağa, Asbestli Gemilerin Çöplüğü Değildir!

H

alkın Kurtuluş Partisi İzmir İl
Örgütü olarak Aliağa’da, Brezilya Donanmasına ait asbestli NAe São
Paulo Gemisi’nin sökümüne izin verilmesini SÖK Denizcilik Şirketi önünde
protesto ettik.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayı ile Aliağa’ya
doğru yola çıkan, sözleşmesi Sök Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi tarafından satın alınan, asbest ve tonlarca
zehirli madde yüklü olduğu bilindiği
halde sökümü planlanan NAe São Paulo Gemisi’nin sökümüne yönelik halk
düşmanı planı, Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir İl Örgütü olarak Aliağa’da Sök
Denizcilik önünde yaptığımız eylemle
protesto ettik.
İzmir İl Örgütü olarak, saat 14.00’te,
Aliağa’da SÖK Denizcilik ve Ticaret
Limited Şirketi önünde toplandık.

Sağlıkta şiddet
politiktir demek
yetmiyor…

Prof. Dr. Ercan

8’de Küçükosmanoğlu

“ASBEST KANSER YAPAR,
ÖLDÜRÜR! ASBESTLİ GEMİLERİN SÖKÜMÜNE İZİN VERMEK
HALK DÜŞMANLIĞIDIR” pankartımız, parti bayraklarımız ve Mustafa
Kemal flamalarımız ve sloganlarımız
eşliğinde eylemimizi gerçekleştirdik.
Protesto eylemimizde basın açıklamamızı Halkın Kurtuluş Partisi Genel
Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak yaptı.
6’da

Gençliğimiz, eğitim
sorunlarının çözümü
için buluşup...
17’de

Prof. Dr. Özler Çakır

18’da
Tayyip Diktatötlüğünün
Dinci Terör Hazırlıkları
20’de

Hüseyin Ali
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HKP’den:

Cumhuriyet Savcılarını bir kez daha göreve
çağırdık:
Halkın Kurtuluş Partisi olarak
Sedat Peker’in ifşalarını yargıya taşıdık
Baştarafı sayfa 1’de
ramayacağını düşünenler, sonunu düşünen acizler, hukukun, adaletin katline, bile isteye göz yumuyorlar.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak Vatanımıza ve Halkımıza ve de insanlığımıza olan sorumluluğumuz gereği
beklemiyoruz. Tarihe not düşüyor,
AKP’giller ve avanesinin suçlarını kayıt altına aldırıyoruz.
Bu nedenledir ki, Sedat Peker’in
son ifşalarını da yargıya taşıdık.
Suç duyurumuz sonrası Partimiz
Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak Yoldaş’ın yaptığı açıklama
aşağıdadır:

Av. Tacettin Çolak

***
Saygıdeğer Halkımız;
Sedat Peker yine itiraflarda, suç
isnatlarında bulunuyor ama Savcılar
hâlâ hareketsiz.
Bildiğimiz gibi 5 Temmuz’da, Sedat Peker bu kez de Mesut Yılmaz’ın
kumar seansı ile ilgili açıklamalarda
bulundu. Mesut Yılmaz’a yapmış olduğu şantaj sayesinde 5 milyon dolar
aldığını ve üstüne de kendisinin ömür
boyu çıkamaz dedikleri cezaevinden
de yine o dönemin Devlet Güvenlik
Mahkemesi Savcısı Engin Baltacı aracılığıyla tahliye edildiğini açıkladı.
Bu şantaj sayesinde kendisine transfer edilen 5 milyon doların aracılığını
yapanın da Mehmet Cengiz olduğunu
açıkladı. Hesap olarak da akrabaları
Zafer Salman’ın hesabını kullandıklarını açıkladı.
Bütün bunlara rağmen Cumhuriyet’in Savcıları sanki hiçbir şey olmamış gibi hareketsiz kalmaya, daha doğrusu Siyasi İktidardan, AKP’giller’den
talimat beklemeye devam etmektedir.

HKP’den:

AKP’giller iktidarı suç işlemeye doymuyor:
Kamu kaynaklarını
parti faaliyetlerinde kullanan
Binali Yıldırım ve Tayyip Erdoğan hakkında suç
duyurusunda bulunduk

B

ilindiği üzere mevcut AKP iktidarı devlet ve kamunun olanaklarını
har vurup harman savurmaktadırlar.
Halkımızın alınterinden elde edilen
kamu kaynaklarını kendi kişisel ve parti çıkarları için pervasızca kullanmaktadırlar. Kendilerini yasaların üstünde
görmekte, öyle davranmaktadırlar. Son
olarak AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve beraberindekiler parti
faaliyeti için Bursa’ya gitmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı helikopterini kullanmışlardır. Yani kamu malını parti
faaliyetinde kullanmışlardır.
Olay şu şekilde ortaya çıkmıştır:
AKP Genel Başkanvekili Binali
Yıldırım ve beraberindekileri Ankara’dan alıp Bursa’ya götürecek olan
helikopterin birinci pilotu, Bilecik semalarındayken rahatsızlanmıştır. Bu
nedenle Yıldırım ve beraberindekiler
Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı
pistine acil iniş yapmak durumunda
kalmışlardır. Böylece Cumhurbaşkanlığı makamına ait olan helikopteri yasaya aykırı biçimde kullanarak kamu
zararına yol açtıkları ortaya çıkmış,
haksız kazanç elde etmişlerdir. Parti
faaliyetinin masraflarını kamuya yüklemişlerdir.
Böyle bir olay insan aklıyla, adalet
ve hakkaniyet duygusuyla adeta alay
etmektir. Bu nedenle şüphelilerin hakka, hukuka, hakkaniyete ve yasaya en
küçük bir saygı duymadan AKP faaliyetlerini yürütmek amacıyla işledikleri
bu suçlara karşı çıkmak her yurttaşın,
her vatanseverin görevi ve hakkıdır.
Türkiye’nin en Yurtsever, Halkçı ve
Kamucu Partisi olan Halkın Kurtuluş

Partisi halkına karşı sorumluluğu gereği suç duyurusunda bulunmuştur.
AKP’giller’in başı Recep Tayyip
Erdoğan ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve suça katılanlar
hakkında; “Görevi kötüye kullanma(TCK.257/1,2)” ve “Bilerek ve isteyerek kamu zararına sebep olmak
(İrtikap- TCK. 250/1)” suçlarından
yargılanmaları için suç duyurusunda
bulunduk.

Çok iyi biliyoruz ki AKP’nin hukuk bürolarına dönüştürülmüş bu Yargı yine suçu görmezden gelecek. Ama
biz HKP olarak Tarihe not düşmeye
devam edeceğiz. Gün gelecek, devran
dönecek, AKP’giller halka hesap vereceklerdir. Gerçekten bağımsız mahkemelerde, emri sadece yasalardan ve
vicdanından alan yargıçlar tarafından
yargılanacak ve hak ettikleri cezayı
alacaklardır. Her gecenin arkasından
şafağın doğması nasıl engellenemezse, bu da engellenemeyecek. Halkın ve
Tarihin hükmü, temyizi kabil olmadan
verilecektir.
Suç Duyurumuz sonrası Parti’mizin Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait
Kıran Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır.

Sedat Peker yeni açıklamalarında Savcılara sesleniyor; “Niye soruşturma açmıyorsunuz? Bakın ben şantaj yaptım,
suç işledim”, diye. Yine sessiz Savcılar.
Bunun yanında Zafer Salman, “Sedat Peker ne dediyse doğru söylüyor,
Savcılar çağırsın, ben gerçekleri anlatacağım,” diyor. Savcılar yine sessiz kalıyor dolayısıyla Cumhuriyet’in
Savcıları maalesef iktidarın emireri
haline gelmiştir. Yargımızın içine düşürüldüğü içler acısı durum maalesef
budur.
Halkın Kurtuluş Partisi, tarihi sorumluluğu gereği bu suçlar karşısında
mücadelesini sürdürmektedir. Ortada
işlenen suçlardan suç işleme amacıyla örgüt kurma, zimmet, irtikâp, kamu
görevlisinin suçu bildirmemesi, görevi
kötüye kullanma, nüfuz ticareti, nitelikli yağma gibi 11 ayrı suçtan Sedat
Peker, Mehmet Cengiz, Zafer Salman
ve Engin Baltacı hakkında bugün itibariyle İstanbul Cumhuriyet Savcılığına
suç duyurusunda bulunulmuştur. Halkın Kurtuluş Partisi bu kanunsuzlukları ve kanun adamlarının hareketsizliklerine karşı mücadelesini sürdürmeye
devam edecektir.
9 Temmuz 2022

HKP Genel Merkezi
***
Değerli Halkımız;
AKP’giller suç işlemeye, Halkın
Kurtuluş Partisi AKP’giller’in bu suçlarına karşı mücadele etmeye devam
ediyor.
En son ortaya çıkan suçları şu:
AKP’giller’in Genel Başkan Vekili
Binali Yıldırım, yanındakilerle birlikte
parti faaliyeti için Bursa’ya giderken
Cumhurbaşkanlığı makamına ait helikopteri kullanmışlar.
Bu bir suçtur. Kamu makamına
ait bir helikopteri kişisel ve parti faaliyetiniz için kullanamazsınız. Halkın
Kurtuluş Partisi olarak bu nedenle
AKP’giller’in başı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Genel Başkan Vekil
Binali Yıldırım başta gelmek üzere
ilgililer hakkında TCK 257’deki görevi kötüye kullanma ve TCK 250’deki
kamu zararına sebep olmak suçlarını
işledikleri iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunduk.
Biliyoruz ki AKP’giller’in hukuk
bürolarına dönmüş bu süreçten herhangi bir olumlu sonuç alınmayacak. Ama
hep söylediğimiz gibi Halkın Kurtuluş
Partisi olarak Tarihe not düşüyoruz
ve er geç bu dosyaların gerçekten bağımsız, emri sadece kanunlardan ve
bağımsız vicdanından alan Yargıçların
huzurunda yargılanacakları ve hak ettikleri cezaya mutlaka çarptırılacakları
inancındayız. Çünkü biliyoruz ki her
gecenin sonu mutlaka şafağa ulaşır,
her kışın sonu mutlaka bahardır ve
AKP’gillerde gün gelecek, devran dönecek, halka hesap vermekten kurtulamayacaklardır.
Halkın Kurtuluş Partisi bu mücadeleyi sürdürüyor, sürdürmeye devam
edecek.
5 Temmuz 2022
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Sahibi ve Yazıişleri Müdürü: Yusuf Gençer
Yönetim Yeri: İnebey Mah. İnkılap Cad. Otohan No:
43/514 Fatih-İSTANBUL Telefaks: (0212) 512 43 95

HKP’den:

A

Partimiz ormanlarımızı, koylarımızı,
akarsularımızı talan etmeye,
cennet vatanımızı cehenneme çevirmeye
yeminli AKP’giller ve avanesi hakkında
Suç Duyurusunda bulundu

KP’giller ve cennet vatanımızın
her köşesini talan göreviyle
görevlendirilen
Beşli
Çete
durmuyorlar. Devlet gücü ellerinde;
ne doğal SİT alanı, ne mahkeme
kararı, ne hak hukuk dinliyorlar.
Taptıkları Para Tanrısının emirleri
doğrultusunda bozuyorlar, yıkıyorlar,
nefes alan canlıları katlediyorlar. Tüm
canlıların nefeslerini tıkıyorlar, oksijen
kaynaklarını kurutuyorlar.
Halkımızı öbür dünyada cenneti
vaat ederek uyutuyorlar,
kendileri bu dünyadaki
cennetleri yok ediyorlar.
İşte Bodrum Cennet
Koyu… Doğal SİT alanı
ama bunlar için ne gam.
Tabiat varlığı olması
nedeniyle yapılaşmaya
izin vermeyen Danıştay
Kararları var. Bunlar
için hiç önemli değil.
Vicdanları da olmayınca
ne yasa dinliyorlar ne hak ne hukuk.
Halkımıza ettiği küfrün gereklerini
yerine getirircesine başrolde yine
Cengiz Holding, Bodrum’daki Cennet
Koyu’nu
Cehenneme
çevirmek
için, AKP’giller ve Reisinden aldığı
destekle
betonlaştırmaya
devam
ediyor.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak
içimiz kan ağlıyor bu doğa
katliamlarına. Yerli satılmışların bu
suçunu da kayıt altına aldırdık ve
Tayyip Erdoğan ve Mehmet Cengiz
başta gelmek üzere sorumlular
hakkında suç duyurusunda bulunduk.
Suç duyurusu sonrası Partimizin
Genel Sekreter Yardımcısı Av.
Tacettin Çolak Yoldaş’ın yaptığı
açıklama aşağıdadır:
Saygıdeğer Halkımız,
AKP’giller’in
vurgunlarına,
talanlarına
artık
yetişemiyoruz.
Hemen her gün yeni vurgun ve talanla
karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de
Bodrum’da Cennet Koyu.
Cennet Koyu’nun doğal SİT

alanı olması ve tabiat varlığı olması
nedeniyle korunması yönünde şimdiye
kadar Danıştayın isabetli kararları var.
Danıştay, iki defa burada yapılaşmaya
izin vermeyen karara imza atıyor.
Ancak iktidardan aldığı destekle
Cengiz Holding burada yine yapılaşma
işlemlerine devam ediyor. Mahkeme
kararlarına meydan okuyorlar, tıpkı
Kaçak Saray’da, Atatürk Orman
Çiftliği’nde olduğu gibi.

Dolayısıyla
burada
Cengiz
Holding Yöneticileri, sahibi Mehmet
Cengiz, Recep Tayyip Erdoğan, Çevre
Bakanı, Tarım Orman Bakanı, Kültür
Bakanı başta olmak üzere İl Valisi ve
Bodrum Kaymakamı da mahkeme
kararlarına, Anayasanın 138’inci
maddesindeki emredici hükme aykırı
davranmaktadırlar.
Bunlar hakkında da Anayasayı,
Orman Yasasını, Çevre yasasını,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma
yasasını ihlal ettiklerinden temel
milli yararlarımıza aykırı faaliyette
bulunduklarından, Halkın Kurtuluş
Partisi olarak bugün itibariyle Bodrum
Cumhuriyet
Başsavcılığına
suç
duyurusunda bulunulmuştur.
Halkın Kurtuluş Partisi şimdiye
kadar olduğu gibi bundan sonra da
tüm haksızlıklar, vurgunlar ve talanlar
karşısında mücadele etmeye devam
edecektir.
Saygılar.
19 Temmuz 2022
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HKP’den:

Kadriye Kündeş Yoldaş ölümsüzdür...

P

artimiz Ankara İl Disiplin Kurulu Üyesi, geçmiş dönem Bartın İl
Yöneticimiz, milletvekili adayımız,
MYK Üyemiz Av. Doğan Erkan’ın annesi, Seyhan İlçe Sekreterimiz Ayşe Küçükosmanoğlu’nun kızkardeşi Kadriye
Kündeş, 5 Temmuz 2022
tarihinde bedence aramızdan ayrıldı.
Kadriye Kündeş Yoldaş, 12 Eylül Faşizmi yıllarında bir başına oğlunu

büyüttü ve devrimci bir avukat olana
kadar hayatını ona vakfetti. Hikmet
Kıvılcımlı’nın düşüncesine inanmaktan ve savunmaktan hiç vazgeçmeyerek sağlığının elverdiği
oranda temsili de olsa görevler kabul edebildi. Anıları, Halkın Kurtuluş Mücadelesinde yaşayacak...
5 Temmuz 2022
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Vatan Partisi Savunması
Hikmet Kıvılcımlı
Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın kaleme
aldığı Vatan Partisi Savunması, Halkın Kurtuluş Partisi’nin
girişimiyle dijital hale getirilen-herkesin kullanımına açılan,
Hollanda’daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nde
bulunan Hikmet Kıvılcımlı Arşivi’nden alınmıştır.
İstanbul
2. Ağır Ceza Başkanlığına
MÜDAFAAMDIR
Sayın Yargıçlarım,
Vatan Partisi’nin kurulduğu 1954’ten
beri tecavüz kampanyasına uğradık.
1957’den beri adlî tatbikat altındayız.
Üç yıl süren türlü işkencelerden sonra,
çok şükür bizi 141/1 TCK ile suçlandıran kat, şimdi VP’nin suçsuzluğunu belirliyor. Lâkin mahkeme iddia ile bağlı
değil. TCK’nin 142. ve 141. maddelerinin 1. bentleri aynı suçu kapsar. Ve biz,
VP içinde olduğu gibi, [miting] alanlarında dahi VP Programı’ndan başka şey
konuşmadık. Onun için 141/1 atfı, yaniVP hakkında [bir savunma] yapmadıkça,
142/1,yani Propagandaya dair söyleyeceklerimiz temelsiz kalırdı.
Acaba savunmaya hacet var mı?
Çünkü, ilk günden beri 2. Ağır
Ceza Mahkemesi önünde defalarca
tekrarladığımız gibi:
1- VPdavasında biz davalı değil,
DAVACI’yız. Çünkü bu dava, cinayetlerinin hesabı Yassıada’da görülenlerin şeni [alçakça, utanç verici] TERTİP’lerinden ilkidir. Sabık Sapıkların
Hükümet değil Şekavet [Haydutluk]
yaptıkları artık yalnız VP’nin iddiası
olmaktan çıktı. Sapıklar tek dayandıkları Türk Ordusu generallerini beyaz
zehir kaçakçısı gibi gösterdiler.
“Zamanın KaraKuvvetleri Kumandanı, şimdiki Devlet Başkanı
Cemal Gürsel, şikâyetçi General Aydınalp’e şunu söylüyor:
“Bu arama hadisesi, Türk Ordusu’nun şerefine tecavüz etmiştir.
Bunu yapanlar şu veya bu kimse değil, bizzat hükümetin kendisidir.”(Cumhuriyet Gazetesi, 30 Ağustos 960)
Böyle bir hükümetin siyasî polisi
ne yapmaz?
İstanbul 1. Şube komiserlerinden
Mehmet Bal: “Suikast tertibinin zamanın Başbakanı, İçişleri bakanı ve
Valisinin emri üzerine, 1. Şube Müdür vekili Muzaffer Yılmaz tarafından hazırlandığını”, yargıç önünde
ifşa eder. (Cumhuriyet 22.10.960)
VP davasının bu 1. Şube’de tezgâhlandığını unutabilir miyiz?
2- İSTİKLÂL kadar, İÇTİHAT da
adaletin şanındandır. Fransa’nın muhafazakârlığı ile meşhur Chateaubriand’ı der ki:
“Adliyenin yüksek vazifesi, sadece adalet dağıtmak değildir. Daha
ziyade toplumsal ve ekonomik hayattan doğan ve toplumların çalışmalarını felce uğratan anlaşmazlıkları düzenlemek suretiyle, milletin
yürüyüşünü sağlamaktır.”
Bugün toplumumuzu inmeli kılan
anlaşmazlıkların başında ne gelir?
Bir sözle: Ülkemizin Modernleşmesi ile Ortaçağ’da kalması konularındaki kör dövüşü!..
VP faciasının içyüzü: Siyasetimizi (ve milletimizi) boğan derebeyice
kafasız işgüzarlıklara karşı modern
bilimin sesini duyurmasından ileri gelmiştir…
“Nasıl?” denilecek, “VP’den başkası bilim siyasetinden anlamaz mı?”
O ciheti, 27 Mayıs Devrimi üzerine
bir Üniversite profesörü söylesin: (4
Temmuz 960 günlü Cumhuriyet, Cahit
Tanyol: “Fikir Yoksulluğu”)
“Hürriyeti niçin istiyorduk?
Düşünmek için değil mi? İşte hürriyet… Çıkını çözülmemiş dertler
yığın yığın… Hanı düşünce? Öğrenilmiş, alışılmış fikirlerden ve kalıplardan kurtulduğumuz ve kendi

kendimize itiraf cesaretini duyduğumuz gün, söyleyecek pek az şeyimiz
olduğunu anlayacağız.”
Başka bir Profesör (Yeni Sabah
Gazetesi’nde, 26 Temmuz 960, Ali
Fuat Başgil) diyor:
“Bizde azgın bir zümre tahakkümü altında fikir adamının hayatı
huzursuz ve emniyetsiz bir hayat
olmuştur. Sorarım size, sayısı 7000’i
geçen kanunlardan hangisi tepeden
inme, yıldırım kanun değildir?”
Bu “AZGIN ZÜMRE”: Derebeyi
artıklarımızdır. O “ALIŞILMIŞ KALIP FİKİRLER”: Derebeyi artıklarının
düşünüş tarzı: SKOLASTİK’tir. Lâkin
meseleyi bu toprakta böylece açık koyan VP’den başka kimse çıkmadı. Onun
için başımıza gelenler önünde hâlâ “O
mâhiler ki derya içredir, deryayı bilmezler!” durumundayız. DP rezaletini
âlimlerimiz dahi ağzı açık karşılıyorlar:
(Profesör Ahmet Hamdi Tanpınar,
19 Ağustos 1960 günlü Cumhuriyet’te
TBMM için şöyle yazıyor):
“Bu kadar seçkinler kalabalığına
herhangi bir Garp Meclisinde ancak
rastlanabilir. O halde nasıl oldu da, bu
okumuş yazmış, işin tecrübesini geçirmiş adamlar fakir bir milletin tarihinden sorumlu olduklarını birdenbire
unuttular? Sadece hususi tahsil görmüş Celâl Bayar’ı ciddiye aldılar ve
itisaf [doğru yoldan sapma, yolsuzluk,
haksızlık] hastası Adnan Menderes’in
şefliğini kabul ettiler? Onların yalanlarına ve safsatalarına inandılar, cinayet projelerine iştirak ettiler? Türkiye’de nasıl bir hava esmiştir ki, kendimize göre yaşadığımız 20. Asır’da bizi
17. Asrın ortasına hiçbir vicdan azabı
duymadan geçirdiler?”
Bu soruya âlimin karşılığı yok.
VP’ye göre: Bir doktrin değil, bir
şefin emrinde olan partiler, Ortaçağ
AŞİRET’leri durumunda olduklarından, siyaset bir kör dövüşüdür. İnönü

PAŞA’nın CHP’si, bir doktrin partisi olmamakla övünüyor. Bölükbaşı
AGA’nın CKMP’si [Cumhuriyetçi
Köylü millet Partisi], daha yeni oturdu: kendisine Program arıyor! Ve bütün “düşünür” görünenlerimiz “Bizde
doktrin olamaz”(!) fehvâsınca [sözü
gereğince] sözbirliği etmiştirler. Bu
siyasî körler memleketinde doktrin
partisi olan VP’nin başına gelecekleri
tahmin güç olmasa gerekti. İşte Adliyemizin bugünkü “yüksek vazifesi” bu
çıkmazı “ düzenlemek suretiyle, milletin yürüyüşünü sağlamaktır.”
Sayın Devlet Başkanı General Cemal Gürsel diyor ki:
“Ben şu memleketin kalkınması
için bir türlü düşünebilirim, sen de
başka türlü düşünebilirsin. Bu düşünceler bizim birbirimize düşman
olmamız için bir sebep midir? Bu
asla olmamalıdır.”
Bu açıdan VP’nin DOKTRİN’ini açıklamadıkça, aşiret entrikalarını
siyaset zannedenler, bizim en masum
sözümüzden cinayet kokusu çıkarabilirler. VP, bir fikriyat [düşünceler]

sistemidir. Her sözümüzün gelişigüzel
yarım cümlesi alınıp hüküm verilemez.
Fikirlerimizin bütünü tartışılırsa, HAK
ve HAKİKAT ortaya çıkar. Ne yazık
ki, bu tartışmayı, mahkeme önünde
yapıyoruz. Oysaki yıllar evvel CHP’ye
teklif ettiğimiz gibi, tartışmalarımız bir
siyasî FORUM’da, hiç değilse Basın
veya Üniversitede yapılmalıydı. Ama
bu, ancak her gün hep özendiğimiz
MODERN Batı toplumunda böyledir.
Biz gene mahkemenin başını ağrıtmaya mecburuz.
TCK 141/1’e dair
GENEL SAVUNMA
Türkiye’de Osmanlı çöküşünden
beri, İktisadî gerilikle Siyasî istibdat
[despotizm] başlıca sosyal hastalığı-

mızdır. Bu hastalığın doğru TEŞHİS’i
(sebeplerinin açıklaması) yapılmadıkça, TEDAVİ’sine dair öne sürülecek
bütün denemeler karanlığa kubur sıkmaktır. Tek mi, çift mi oynarca: Çok
parti mi, tek veya çift parti mi gerek?
yollu tartışmalar, skolâstik şekil kumarı
oynamaktır. Siyasetimizin özü, sosyal,
politik ve ekonomik hastalıklarımıza
modern bilim kafasıyla teşhis ve tedavi
bulmaktır. Bu doktrinle olur. Doktrin
dendi mi, ecnebi [yabancı] ülkede imal
edilmiş hazır elbise ararız. Levanten
bezirgânların kolayına gelen bu hazırcılık, son DP skandalıyla bir kere daha
belirdi ki, toplum yapımızı sıkıntıdan
kurtaramaz.
İşte VP bu düşünce ile: bir TEORİK DOKTRİN ve bir de PRATİK
SİYASET inancı ile doğdu.
VP’NİN TEORİK DOKTRİNİ
Tarihî, Ekonomik ve Toplumsal üç
bölümde özetlenebilir.
I- TARİHİ DOKTRİN: Türkiye
Cumhuriyeti’ne kaynak olan Osmanlılık niçin yıkıldı?
Tarihi gelişmemiz Batı ile taban tabana zıttır.
Birinci Çelişki: Batı’da Modern
Sermaye kadim Tefeci-Bezirgân Sermayeyi inkâr ederek doğdu. Bizde ilk
adil DİRLİK DÜZENİ derebeyleşti:
KESİM (MUKATAA’lar) DÜZENİ,
Tefeci-Bezirgân ilişkileri azgın hale
getirdi.
İkinci Çelişki: Modern sermaye ile
sanayileşen Batı önünde Türkiye önce
KAPİTÜLASYONLAR, sonra DIŞ
BORÇLAR yoluyla YARISÖMÜRGE’liğe sürüklendi. Batı alacaklı-sömürücü, Türkiye borçlu-sömürülen
oldu.
Üçüncü Çelişki: Batıda TARİHSEL DEVRİMLER’in yerine, SOSYAL DEVRİMLER geçti. Türkiye’de
içeride saltanat irticaına, dışarıda istilâcı metropollere karşı MİLLÎ İNKILÂP [ULUSAL DEVRİM]: İstiklâl
Savaşı şeklinde MİLLÎ KURTULUŞ
hareketi oldu.
Bu üç tarihi sebep Türkiye’yi Batı
toplumu ile zıt bir duruma sokarken,
bizim hâlâ Batı’dan taklit ve tercüme
doktrin almamız yanlıştı. Onun için VP
kendi doktrinine KUVAYİMİLLİYECİLİK adını vermiştir. Yalnız Birinci
Kuvayimilliyecilik daha ziyade siyasi

idi. VP’nin teklifi ekonomik seferberlik oldu. 1954 baharında VP Gerekçesi şunu yazdı:
“Vatanı yeni bir kuvayimilliyeci
mukaddes hamle cennetleştirecektir.” Çünkü: “Batının 400 yılda aştığı basamakları biz 4 yılda atlamaya
mecburuz.” 1954 güzünde VP Tüzüğünde (Madde 2): “İkinci Kuvayimilliye seferberliği… Mübarek iktisadî
kuvayimilliye… millî istihsal [üretim] mücadelemiz...” gaye sayıldı.
“Birinci Cihan Harbi’nden sonra
İSTİKLÂL’imizi kurtarmak için nasıl demir çarık demir asa, Batılılara
karşı Birinci Kuvayimilliye hareketini başardıysak, aynı imanla bugün
de İSTİKBAL’imizi kurtarmak için,
BATILILAR DERECESİNE yükselmeyi hedef tutan ekonomik bir
mukaddes harbe [savaşa], İKİNCİ
KUVAYİMİLLİYE hareketine mecburuz.” (Program, s. 25)
Ne mutlu veya ne yazık Vatan Partisi’ne ki 13 Eylül 1960 günü MBK’den
bir üye Ankara’da şöyle haykırıyordu:
“Biz ikinci kuvayimilliye nesliyiz
ve Atatürk inkılâplarının murakıbıyız [koruyucusuyuz].”
II-

EKONOMİK

DOKTRİN:

Türkiye niçin geri bir ülkedir?
Osmanlı yıkıntısından çıkmış olmak yetmez. Çünkü aynı Osmanlılıktan çıkma Balkan ülkeleri bizden daha
ilerideler. Sebep: SERMAYE ve KÂR
konularında bütün taklit hırsımıza,
hatta tercüme kanun konularımıza rağmen, Batı ile tam zıt kalışımızdır.
Genel olarak: Batı, Ortaçağ sermayesi olan Tefeci-Bezirgân ilişkileri
yerine, Modern Sermayeyi geçirdi.
Biz, bir yandan kapitalizmi ilân ettik.
2.10.1960 günlü Hürriyet’te Besim
Üstünel yazıyor:
“Bilindiği gibi, Birinci Cumhuriyet devrinin daha ilk günlerinden
itibaren Türkiye’nin kabul ettiği
iktisadî düzen, esas itibariyle kapitalisttir.”
Lâkin buna rağmen Batı’da kapitalizmin kaldırdığı Tefeci-Bezirgân
ilişkileri, gerek ecnebi [yabancı] sermayenin nüfuzu, gerekse kapitülasyon
artığı yerli Levanten sermayenin tesiriyle, kanunlar yasak ettiği halde, hayat olduğu gibi muhafaza etti. Modern
sermaye kısırlaştı.
Özel olarak: Avrupa’da yüksek
bilim ve teknik uygarlık MUTLAK
KÂR sisteminden İZAFÎ KÂR’a geçmekle gerçekleşti. Bu, Batı işverenlerinin akıllılığından değil, Batı işçilerinin
mutlak istismara karşı direnmeleri sayesinde oldu. Bizde, çıkarılan en eksik
İŞ KANUNU ve SENDİKA KANUNU ile çalışanlara verilen haklar bile
gereği gibi kitaptan hayata geçmedi.
Mutlak kâr sayesinde karunlaşan işverenlerimiz, ecnebi [yabancı] sermayenin de baskısı ile bir türlü tekniğin ve
bilimin son sözü bir sanayiye özenmediler. Demek oluyor ki, Batı için işçi
davası, bugün sadece sosyal adalet
gereğidir; fakat Türkiye’de ilerlemek
için bir millî kalkınma, ölüm dirim gereğidir.
III- SOSYAL DOKTRİN: Osmanlı çöküşü ile iktisat geriliğimiz,
ister istemez bütün sosyal varlığımıza,
hukuk, bilim, ahlâk, felsefe, edebiyat,
hatta din ilişkilerimizekadar tepkiler
yapar.
Bugüne kadar herkes ZİHNİYET
değiştirmek için haykırıyor. Lâkin bu
nasıl olur?
Öne sürülen bütün teklifler derebeyi kalıntıları yüzünden tersine döner.

Bu terslikler ile VP’nin onları düzeltişlerine örnek verelim:
Düşünüş yücelmeleri: Bütün
siyasî partilerimiz doktrinsizdirler. Bu
toplumsal fikirsizlik iki felâket getirir:
1) Örgütte: meşhur edilip putlaştırılan derebeyi şef ile bu başbuğ çevresinde iktidar zaferinden pay çapulunu
bekleyen Ortaçağ avenesi…
2) Propagandada: milli davaları
prensip tartışması [yapmak] yerine
gayriinsanî [insanlık dışı] “gövde gösterileri”…
VP Doktrini ile aşağılık hayvanca
gösteriler yerine insanca yücelmiş…
Davranış aşağıdan: Düşünce seviyesi o kadar düşük olan siyasetimizde
davranışlar, tam tersine hep yukarıdan,
“Tepeden inme” olur. Oysa tarihimizde en iyi niyetler bile halka dayanmadığı için, başarısız kaldı. Genç Osman
ile Selim III, kendileri kurban gittiler.
Mahmut II ile Abdülmecit, kendileri
değilse bile, açtıkları ecnebi [yabancı]
borçlar çığıyla imparatorluğu kurban
ettiler. Abdülhamit, Enver Paşa’ya
şöyle demişti:
“Avrupalıların medeniyetini takdir ederim. Sarayda temsiller verdirdim… maksadım saray halkına
örnek olsun, garbın terakkiyatı [Batı’nın ilerlemeleri, gelişmeleri] yukarıdan aşağıya kontrollü girsin diye idi.”
Bu ters zihniyetle kanunlar:
1) Bâbıali’de “TANZİM”,
2) Ayan’da [Osmanlı Devleti’nde I.
ve II. Meşrutiyetlerin ilanından sonra
üyeleri hükûmet tarafından seçilerek
ilki 1877, ikincisi 1908’de çalışmaya
başlayan ve millet meclisinin kararlarını incelemekle görevli olan meclis]
“Müzakere”,
3) Mebusan’da [Millet Meclisi’nde] “Kabul” edildi.
Devlet: “LÂZIM”; Halk ve millet:
“MELZUM” sayıldı.
82 yıl evvelki Abdülhamit siyaseti
ile şimdiki Menderes istibdadı bu ters
davranış yüzünden benzeşti. Onun için
VP Tüzüğü bu aşiret ağalığı ile modern
siyaseti birbirinden ayırt etmek üzere
2. Gaye maddesini şöyle yazdı:
“Şahsi nüfuz yerine, mutlak surette kanun yolu ile:
a) Devleti milletten üstün değil,
milleti devletten üstün tutmak ve antidemokratik kanunları ayıklamak”,
“BU mübarek iktisadî kuvayimilliye seferberliğimizin ruhunu
başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere,
cahil, âlim, köylü şehirli... bütün
değer yaratan iyi niyetli vatandaşların tamamıyla aşağıdan gelme ve
tamamıyla serbest (Teşebbüs-Teşkilât-Kontrol)larında bulmak ve bu
emelle bütün organlarda bilfiil üretmenleri çoğunlukta görmek, yarımız
olan Kadını ön safta bulmak, Gençliğe sonsuz inanmak.”
VP’NİN PRATİK DOKTRİNİ
Tüzüğümüz, Programımız, Gerekçemiz, “Siyasetimiz” adlı broşürümüz, Vatandaş gazetemizde olduğu
kadar, polisçe Teyp cihazına alınan
nutuklarımızda defalarca açıklanmış
bulunan pratik tekliflerimizi burada
özetlemek bile çok uzun olur. Yalnız 3
tezimize iki sözle işaret edelim:
I. TEZ: Her parti pahalılıktan dem
vurur. Fakat buna işsizliğin sebep olduğunu saklarlar. VP Tüzük Mad. 2:
“Müzmin işsizlikle, azgın hayat pahası kanser haline gelmiştir” derken,
pahalılığın üretim arttıkça azalabileceğini anlatır.
II. TEZ: Her parti az çok sanayileşme taraftarı gibi gözükür. Ama CHP
devletçiliği “iktisadî inkıbaz [ekonomik sıkıntı]” idi. Halk Partisi’nden
çıkma DP’nin 4. Menderes kabinesi
de; “Her şeyden önce ziraat”, dedi.
DP’den çıkma CKMP; “Sanayi hareketinin sıkı bir seleksiyona tâbi edilmesi”ni istedi.
VP ağır sanayi ile sosyal adalet
prensibini koydu.
III. TEZ: Sanayi nereden bulunacak?
CHP pahalı devletçi, DP kayıtsız
yabancı sermayeci ve vurguncu idi.
VP: (Ucuz Devlet+Şuurlu Ticaret+Toprak Reformu) prensibiyle milyarlar
sağlar. Sonra yabancı sermaye gelir.
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TCK 142/1’e dair
ÖZEL SAVUNMA
Hakkımda suç isnat eden iddianame şekilce ve muhtevaca [içerikçe]
yanlıştır.
ŞEKİLCE: İddianame bilim dışıdır. Atfedilen söz ve fikirlerden hiçbiri
nerede, ne zaman, kim tarafından belirtilmiş belli değildir.
“Vatan Partisi’nin muhtelif şubelerinde, idare toplantılarında, bilimsel ve seçim için yapılan toplantılarda, muhtelif topluluklara karşı”,deniyor.
Bu iddia nasıl tespit edilmiş?
Gene sadece:
“Dosyalar münderecatı”: “Hazırlık tahkikatı sırasındaki ikrar ve
itiraflar, ilk tahkikatta, diğer maznunların [sanıkların] ve şahitlerin
ifadelerinde”, deniyor.
Ne dosyanın numarası, ne ifadenin
sayfa numarası ve sahibi belli değil.
Nitekim anılan cümlelerden hiçbirisi
benim fikrim veya sözüm değildir. Kimin tarafından, nerede, nasıl söylendiği bilinmeyen o cümlelere ben niçin
cevap vereyim?
Mahkemenin bu konkret [somut] ve
objektif olmayan, zaman, mekân ve şahıstan münezzeh umumî kavli mücerretleri [yer ve kişiden bağımsız genel
soyut sözleri] toptan yok sayması gerekir. Bana öyle geliyorki, savcı dalgın
anında okuduğu polis fezlekesinden
aklında kalmış iki üç beş sözü gelişigüzel sıralamıştır. Bir zühuldür [iş çokluğu veya dalgınlık sebebiyle yanılma,
geciktirme, ihmal etmedir] bu.
Bir tek cümleye sığdırılan 18 kaziyeye [iddiaya] bakalım:
MUHTEVACA [İÇERİKÇE]:
1) “VP’nin sırf İşçi Sınıfının partisi olduğunu”,
2) “Bütün işleri İşçi Sınıfı ile yapacaklarını”…söylemek suç değildir.
Ama benim fikrim de hiç değildir. GEREKÇE s. 33’te yazılı kanaatim aynen
şudur:
“VP, işçi kanadını başa geçirmeyi, milletçe yükselişimizin tek yolu
saymakla beraber, asla dar ameleci
[işçici] değildir. Tek başına İşçi Sınıfı
içine gömülmek ölüm kadar uğursuz
bir mahpusluktur.”
O halde iddianame bu isnadı nereden çıkarmış, uydurmuş?..
Devam edelim:
3) “Köylünün de aralarına katılacağını”,
4) “Partiyi ancak bu iki sınıf temsilcilerinin temsil edeceğini”…söylemek de gene suç değil, ama yanlış bence. Zira köylü bir sınıf değil, birçok tabakalardan derleme bir kütledir. Sonra
ben böyle iki sınıfın tekelini asla kabul
etmem. GEREKÇE s. 33-34’te aynen
şöyle derim:
“Örgüt bilinçli işçilere başrolü
vermekle beraber, milletimizin her
sınıf, zümre ve tabakasına açıktır.
Vatanını canından çok seven işçi,
köylü, aydın, esnaf gibi, iyi niyetli sanayiciler, hatta fert olarak gerilikten
iğrenmiş samimî tefeci, bezirgânlar
dahi VP Tüzük ve Programı’na inanarak gelirler ise bundan iftihar duyarak sıcak ilgi gösterilir.”
O halde VP’yi en iğrendiği kapalı
tekkeye benzetmek niçin?
Yanılmaktan.
5) “İşçi Sınıfını iktidarda görmek
istediklerini”… söylemek suç mu?
Her siyasî parti gibi, işçi partileri
de iktidara gelmek için kurulur. Bu,
demokrasinin alfabesidir.
6) “İşletme sahiplerinin elinden
toprağın kendisine yeteri kadarı bırakılıp geri kalanının köylüye dağıtılacağını”…söylemek, CHP’nin Toprak Kanunlarından MBK’nin bu sıra
hazırladığı Toprak Reformuna kadar,
her devirde ele alınmış konudur.
Yalnız “İşletme sahibi” sözü yersiz.
Modernce işletilmeyen, derebeylerin
fazla toprakları için yapılacak kanuni işlem, iddianamenin beraatını istediği VP
Programı’nda dahi detaylarıyla anlatılır.
7) “Başka sınıfların ve zenginlerin lüzumu olmadığını”…ben söylemedim. Ama her sosyalistin her günkü
lafıdır. Türkiye’de resmen birkaç tane
sosyalist parti var. Devlet Başkanı C.
Gürsel de sık sık, Türkiye’de bir Sosyalist partisinin lüzumunu ve desteklenmesini ve müsamaha görmesini söyler.
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8) “VP iktidara geldiği takdirde
dış ticareti, kapitalist fabrika ve işyerlerini sahiplerine bir hisse bırakılarak devletleştirileceğini”…ağzıma
almış değilim. Çünkü Devletleştirme
bugün artık, serbest rekabetin beşiği
olan İngiltere’de bile parti programıdır. TC Anayasasında ise, altı umdeden [ilkeden] biri: Devletçiyiz’dir. Bu,
CHP’nin bayrağında oktur.
10) “Dış ticareti elinde tutan
ekalliyetin [azınlığın] elinde bulunan
her şeyin alınarak, müstahdem durumuna sokulacağını”…söylediğimi
savcılık ispat edemez. Ancak bu da
devletleştirmenin bir şekli olabilir. Ayrıca 142’nci madde “sosyal SINIF”tan
bahseder. AZINLIK, sosyal bir sınıf
değildir, birçok sınıflardan birleşiktir.
Azınlık düşmanı Hitler’dir.
11) “Millî gelirin bütün millete eşitçe taksim edileceğini”… Eflâtun’dan beri sayıklayan kötü hayalci esnaf sosyalizmleri geviş getirirler.
Bence, bir yüksek mühendisle bir kaba
işçiye eşit gelir vermek, kültür düşmanı olmaktır. Patrona Halil değilim.
12) “İktidar partilerinin millî
gelirin paylaşım şekliyle meşgul olmaktan ziyade verim şekliyle meşgul olduklarını”…söylediğim gibi
iddianameye geçen tek sözüm budur.
Doğrudur. Aksini öteki partiler ispat
etsinler. C. Müddeiumumisi [Cumhuriyet Savcısı] değil…
13) “Fatih Sultan Mehmet’in ordularının İstanbul’u fethinden bahs
ile bu orduların toplandığı yerde gecekondularda oturan işçilerin surları
aşarak hakiki demokrasiyi kuracaklarını”…nasıl söylediğimi hazırlık, ilk
ve son tahkikatta defalarca açıkladım:
Hakikî demokrasi:“Halk için,
halkla beraber, halk tarafından
idare”dir. Bu yukarıdan gelmez. Atatürk’ün, Pasinler kaymakamına haykırdığı gibi: “Tamim ile olmaz”. Fakir halkın refahı ile gelişir. Yoksa elbet
gecekondularda işçilerden başkaları da
oturur. İşçilerse her sabah Surları aşarlar. 21 Şubat 1960 günü CHP mebusu
Hıfzı Oğuz Bekata, Mecliste: “DP’yi
idare edenler gerçek demokrasiyi istemiyorlar.”, demişti.
Demokrasi temel düzenimiz olduğuna göre Demokrasinin sahtesini reddetmek, hakikisini kurmak suç olur mu?
14) “Amerikan sömürgesinden
kurtaracağını”…kim, nerede söylemiş?
Bilinmez. Ancak Amerika bizim ne
temel düzenimiz ne de sosyal bir sınıfımızdır. Amerika’ya ait bütün söylediğim: Thornburg’un bizi tarımsal bir
ülke yapan tavsiyelerini eleştirmekten
ibarettir. Türkiye’nin Atina Büyükelçisi yazıyor:
“Halen Amerikan Enformasyon
(casusluk) büroları başkanı, eski
Atina büyükelçisi M. R. Allan’den
bir mektup aldım. Fatin’in [Fatin
Rüştü Zorlu] hariciye vekilliğine getirileceğinden bahsediliyor. Buna
inanmak istemiyorum, diyor.”
27 Eylül 1960 günü, Vatan Gazetesi’nde MBK üyesi; “İktisadî durumumuzdan bahsederken”, diyor
ki: “Amerika’nın bir eyaleti haline
geldik. Onların müsaadesi olmadan
hiçbir şey yapamıyoruz.” Ve arkasından ilâve ediyor: “Yavaş yavaş istiklâlimizi elde etmemiz gerekiyor.”
TEMEL DÜZENİ KALDIRMA
ve TAHAKKÜM:
15) “İktidara gelmiş olan partilerin derebeyi artıklarının ve bezirgân
zümreyi temsil eden sınıflara istinat
ettiğini[dayandığını]”,
16) “Millî gelirin imtiyazlı bir
zümrenin ve dış ticaretin %95’inin
ekalliyetlerin elinde toplandığını”,
17) “Memleketi Tefeci-Bezirgân
ve derebeyi artıklarının idare etmekte olduklarını”,
18) “Bunun için de Tefeci-Bezirgânve Derebeyiartıklarının yok
edileceğini ve ortadan kaldırılacaklarını”…
Yukarıdaki cümleler benim şu üç
fikrimden galattır [yanılmadır]:
1) Türkiye’de millî gelir Âdilâne
dağıtılmıyor;
2) Kanunlarımızın yasak ettiği derebeyi artığı tefecilikle vurguncu bezirgânlık maalesef hayatımızatahakküm
ediyor;

3) İktidar partileri bu geriliği ve
kanunsuzluğu bilerek, bilmeyerek destekliyor.
4) Bu zümre tahakkümü, gerilik
ve derebeyice kanunsuzluklar ortadan
kaldırılmalıdır.
Bizce doktrinsiz parti, sınıf kökünü
saklayan bir maskeli haydut çıkabilir:
DP gibi... (VP doktrinli, alnı açık kanun partisidir.) Pahalılık 10 yılda şehirde 5 beş misli, köyde 10 misli arttı.
Tütün üreticiden 300’e alınıp 10 bin
kuruşa satıldı. 27 Mayıs’ın Devlet Bakanıradyoda şöyle dedi:
“Bankalarımız âdeta tefeci hâlini
almışlardı. İktidar partisinin mensubu, iktidar başlarının yakını ve
yâranı olan kodaman tüccar ve sanayiciler hariç, hiçbir tüccar ve sanayici bankalardan %7 faizle para
alamamıştır… Seçimlerde parayla
oy satın almak, adam kandırmak
için milyonlarca lira toplanıyordu…
İthal müsaadesiyle dışarıdan mal getiren karaborsa fiyatına satardı.”
MBK üyesi (23 Eylül); “Bu mütegallibenin [zorbaların] elleri kırılacaktır. Eğer bunlar ısrar ederlerse
sert bir şekilde kırılacaktır.”, dedi.
VP’nin bütün suçu, bunları kanun
yolu ile gidermek teklifi midir?
Mütegallibenin ellerini kırmak
TCK’nin 141,142. maddelerindeki suç
mudur?
HUKUKÎ TARTIŞMA
USULÎ ve KANUNÎ DELİL YOK:
İddianamenin atıfla yetindiği DOSYA’larda; hepsi suçlu olarak 6 ay Engizisyon mezalimi altında ezilmiş 2 yıl
mevkuf [tutuklu] kalmış kimselerin
polisçe tazyik altında imzalamak zorunda kaldıkları son tahkikatta ikrar
etmiş kimselerin ifadelerinden başka
Şehadet [Tanıklık] yok. Bu ifadelerde
Komünistliğe dair konuşan polis ajanı
İsmet Soydan gibilerle tek söz konuşmadığım anlaşıldı.
Polisin banda aldığısözlerimin
plakları tek vesika iken, polisçe imha

edildiklerinden, mahkeme bu vesikalardan da mahrum bırakıldı.
Toplantılarda bulunan polis ajanları gizli raporlarına gelince, bunlar her
şeyden önce (raporcunun cahil olması,
bilgin bile olsa, ancak hatırında kaldığı
kadarını çok sonra not ettirmesi, notların daima eksik ve yanlış bulunacağı
gibi sübjektif sebeplerle) İhticaca Salih [delil olarak kullanılacak nitelikte]
RESMÎ ZABIT vasfında değildirler;
sonra, dosyadaki gizli polis zabıtları
ise ilkinden sonuna kadar zaten bir suç
tespit edemediğini müttehiden [birlikte] belirtmektedirler.
141. ve 142. MADDELERİN
SUÇ UNSURLARI:
1) “Sosyal bir SINIF’ın diğer sosyal SINIF’lar üzerinde tahakkümünün tesisi.”
Daha ziyade Nazi ve faşist fikridir.
Bize böyle atıf yapılmadı.
“Başta İşçi Sınıfı” sözümüz, doktrin partisi oluşumuzdandır. Baş, idarecilik ve güdücülüktür. Birinci Kuvayimilliyecilik daha ziyade askerî savaş
şeklinde olduğundan başta askerler
gelmişti. Ona rağmen savaş içinde bile
Birinci Büyük Millet Meclisi Türkiye’nin gelmiş geçmiş en demokratik
meclisi idi. Tahakküm, zülüm yapmadı. VP’nin doktrinine göre İkinci
Kuvayimilliye, iktisadi bir seferberlik
olacağı için, millet içinde de en İKTİSADİ İNSAN olan işçiler başa geçerlerse en verimli ilerleme elde edilir.
VP’nin bütün tezi demokratik yoldan
TAHAKKÜM’ün kalkmasıdır. 27 Mayıs’ta askerler iktidara geldiler. Tahakkümü kaldırdılar.

2) “SOSYAL bir SINIFI ortadan
kaldırmak.”
Bu parlamento yolu ile yapılırsa
SOSYALİZM, cebir ve şiddetle yapılırsa KOMÜNİZM adını alır. Batı Avrupa’da sosyalist partileri kurulduğuna
göre, 142. Maddenin yasağı CEBİR’e
karşı demektir. VP’nin GEREKÇE s.
25’de geçen; “Her sosyal sınıf, zümre
ve tabakanın en vatansever, en namuslu, en canlı ve en ileri unsurlarını feragatleiçine alan genel bir millî
seferberlik açmak”, tabiri herhangi
bir sosyal sınıfa karşı ne cebir, ne tahakküm, ne de ortadan kaldırma ithamı
[suçlaması] yapılamayacağını gösterir.
3) “Memleket içinde müesses
[kurulu] iktisadî ve sosyal TEMEL
NİZAM’lardan herhangi birini devirmek”…
141 ve 142. Maddelerin bu unsuru da “DEVİRMEK” sözünün belirttiği gibi cebir ve şiddetle yapılacak
değişikliklere karşıdır. Temel düzenlerimizin başında Anayasa gelir. Anayasamızın her maddesi değişebilir:
yeter ki cebir değil, Meclisin üçte iki
çoğunluğu ile yapılsın. Anayasanın
değişmeyecek tek maddesi CUMHURİYET prensibidir. Düşük Başbakan
Menderes Meclis grubuna alenen: “Siz
padişahı da geri getirebilirsiniz” dediği halde, VP’ye göre “Millete inanmak, evvelâ [ilk olarak] Anayasamızı
çiğnememek, saniyen [ikincil olarak]
demokrasiyi bütünü ile kullanmaktır.” (Program, s. 12)
Demek 141 ve 142’inci maddelerin
ruhu CEBİR’e karşı olmaktır.
Bu maddelerde sarahatle [açıklıkla] SOSYAL SINIF tabiri tesadüfen
kullanılmaz. Kanun, SINIF’ın ortadan
kaldırılmasını yasak eder. Bilindiği
gibi her sosyal sınıfın içinde birçok
ZÜMRE’ler vardır. Örneğin, İşveren
Sınıfında (Sanayici, Bankacı, Tüccar gibi) modern zümreler ve (Tefeci,
Bezirgân, Maraba gibi) Ortaçağ artığı
zümreler bulunur. Nitekim İşçi Sınıfı
içinde de (Ustabaşı, Uzman, Kaba İşçi,

Ziraat İşçisi, Fikir İşçisi gibi) modern
zümreler yanında (Maraba Ameliyesi
gibi) Ortaçağ artığı zümreler de vardır. Bunlardan tefeci ve vurguncu bezirgânları kanunlarımız yasak etmiştir.
Keza işçilerden gayrimüstahsil [üretim
dışı] ve kaba işçi zümrelerinin azalması, maraba ameliyesinin büsbütün
kalkması istenir. Modern Medeniyetin şartı budur. 141 ve 142. Maddeler
ZÜMRE’yi değil, SINIF’ı murat ettiklerinden, bir kimse sosyal sınıfların
içinden herhangi bir zümreyi kaldırmak istese suç işlemiş sayılmaz. Nitekim Refik Saydam: A’dan Z’ye kadar
memur tasfiyesi veya ıslah olmayan
Tüccar zümresini kaldırma kararını
ilân etmişti. Bir takibata uğramamıştı.
VP, en çok Ortaçağ artığı Tefeci-Bezirgân zümrelerin aleyhindedir.
Bunlar önce sosyal sınıf değildirler,
sonra bütün Cumhuriyet TEMEL DÜZEN’lerimiz tarafından gayrimeşru
ve gayrikanunî sayılmaktadırlar. Nihayet VP bu zümreler karşısında herhangi bir cebir düşünmemiştir. Bizzat
ben kendim, en şiddetle tenkit ettiğim
Eyüp seçim nutkumda Tefeci-Bezirgân
zümreler için, polis teyp cihazı ile banda alınmış olan şu sözleri söylemiştim:
“Bunlar da mamafih İNSAN
olarak böyle görmüşler, böyle gidiyorlar. Belki onlara bizler siyasetle,
dürüstlükle bu kabil [türden] işleri
bırakın, bu sermayenizi bu memlekete vatandaşlara iş ekmek temin
edecek fabrikalara yatırın, diye söylesek, o zaman onlar da daha hayırlı
iş görürler. Fakat bugünkü şartlar
altında kaldıkça şu meşhur, vb…”
“Siyasetimiz” adlı eserimiz gene

aynen şunları yazmıştı:
“Atom çağındayız. Bir gramlık
maddenin çekirdeği bir şehri asırlarcaışığa boğar. İnsanca çözülmeyecek dava BİLKUVVE [potansiyel
olarak] kalmadı. Geri, fakir milletiz.
Sen ben kavgasıyla kısırlaşmamalıyız. Fakat kabahatlerimizi savunmakla da çıkmazdan kurtulamayız.
Millete ve birbirimize NASILSAK
ÖYLECE görünmek fazilet ve şerefini göstermekliğimiz mümkün ve
zorunludur. Hem zorbalık çağı can
çekişiyor. Dünyanın en eski medeniyetlerinde yoğrulmuş çelebiliği ile
ağır başlı, uslu ve candan milletimiz;
muhalif, muvafık, bütün partilerden
horoz dövüşü, kayıkçı dövüşü, kör
dövüşü beklemiyor. Milletimize yaraşır ve yarar olmak için: partiler
arası bir “SİYASÎ FORUM” yaratılmalı, o siyasî ermeydanında milletle
beraber, her şeyin açıklaması, çaresi
aranmalı, bulunmalıdır. Demokrasi
lâftan işe geçirilmeli, bütünü ile gerçekleşmelidir.”
Demek, VP son facialara kapı açan
horoz dövüşleri yerine her türlü zorbalığı giderecek fikir dövüşü istemekte
her partiden daha ileridir.
İddianame; “Sınıf mücadelesinin maddî ve manevî cebirle zımnen dahi olsa telkin edilmesinin
komünizm propagandasının teşekkülü için kâfi lâzım geldiğine dair
bilirkişilerin 24/XII ve 10/VII/959
tarihli raporlarının propagandayı
tarif eden kısımlarından ve raporlar münderecatından [içeriğinden]
anlaşılmıştır.”, derken (Lâ takrabu)
fıkrası gibi, lehimizde olan raporları
aleyhimize çevirmek istiyor. Hâlbuki
rapor aynen şunu yazar:
“Sınıf mücadelesi doktrini bazı
mahiyet ve derece farkları ile Komünist ve sosyalist cereyanlarında
mevcut olup, sadece sınıf mücadelesini amaçlayan gayretler Komünist
propagandasını diğer propagandalardan ayırmak bakımından kâfi
değildir.” dedikten sonra, “cebrizımnen [zoru üstü kapalı şekilde] telkin,”
etmeyi şöyle tarif eder: “Tahakkuk
ettirilmek istenen neticenin sağlanması cebir [zor] ve kuvvet ihtimali
bulunmadan mümkün olamayacaksa cebir mevcudiyeti mefruz telakki
edilmek icap eder [zorun varlığını
varsaymak gerekir].”
Bu kriterle dosyada mevcut bütün
delilleri birer birer inceler. Bilirkişinin
incelediği evrak içinde benim bütün
sözlerim, hatta mahrem [kişisel] yazılarım da var. Hepsi için raporun vardığı kanunî sonuçlar şunlardır:
“Bunların hiçbirinde müsnet
[atılı] suçla ilgili kısımlar bulunmamaktadır.” (10/VII)
“Hiçbir maznunun [sanığın] eşya
ve evrakı arasında suçla ilgili bir evraka rastlanmamıştır. Bütün tetkik
edilen eşya ve evrakın suçla ilgisiz
olduğu anlaşılmıştır.”
Bu kadar açık ve kesin suçsuzluk
vesikaları önünde, iddianamenin hâlâ
benim söylemediğim, nereden alındığı
belirsiz, birkaç manaya gelen, eksik ve
bozuk cümlelerle beni suçlandırmaya
kalkması usulsüz ve kanunsuzdur.
Yüksek mahkemenizin zühul [İş
çokluğu veya dalgınlık sebebiyle yanılma] eseri olan bu davaya artık son
verip, bihakkın [tam anlamıyla] beraatıma karar vereceğinden eminim.q
Dipnot:
1
Paragraf tamamlanmıyor. Eksiklik var. – KY.

2

Lazım ve Melzum: Lâzım, birbirinden ayrılması mümkün olmayan iki
şeyden birinci derecede geleni; meselâ Güneş lazımdır, gündüz melzumdur. Kur’an
lazımdır, onun açıklaması olan tefsir melzumdur. Melzum, birbirinden ayrılmayan
iki şeyden ikinci derecede geleni; meselâ,
oğul melzumdur, babası lazımdır.
3
Hikmet Kıvılcımlı burada bir
Bektaşi fıkrasına gönderme yapıyor:
Hocanın biri Bektaşi’ye; “Niçin namaz kılmıyorsun?”, diye sorar. Bektaşi; “Kur’an
öyle emrediyor”, cevabını verir. Hoca,
“Kur’an nerede emrediyor?”, diye sorunca, Bektaşi Kur’an; “Lâ takrabu’s-salat”
(namaza yaklaşmayın) demiyor mu?”, der.
Hoca itiraz eder; “Devamını da okusana?”
Bektaşi’nin cevabı; “Ben hafız değilim.”,
olur.

5
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apitalizm öncesi toplumlar, ümmete dayanan din devletleriydi.
Batılı anlamda genelleyip Feodal toplumlar demek adettendir. Fakat dünyanın her yerinde ve her toplumda Avrupa Feodalizmi bire bir yaşanmıyordu.
Kimi toplumlar daha Orta Barbarlık
Konağında, Göçebe-Sınıfsız Toplumda yaşıyorlardı. Kapitalizmin şafağında, Yukarı Barbarlıktan orijinal bir
Medeniyet kurarak sınıflı toplum aşamasına geçilecek ne Coğrafya ne de
Toplum artık kalmamıştı yeryüzünde.
O yüzden Hz. Muhammed, çağını aşan
bir öngörüyle; “Ben hatem-ül-enbiyayım” yani “son peygamberim”, demişti. Ve son orijinal medeniyet İslam
Medeniyeti oldu. İslamiyet sonrası
görülen Tarihsel Devrimler hep Orta
Barbar Toplumların Medeniyete girişi
biçiminde oldu. Orta Barbarlar kokmuş, çürümüş medeniyetleri bir vuruşta yıkıyorlar fakat orijinal bir medeniyet kuracak kadar gelişemedikleri yani
Yukarı Barbarlık Konağına geçip orijinal bir Medeniyet kurmak için gereken kurumları geliştiremedikleri için,
yıktıkları-fethettikleri
Medeniyetin
içine girince o Medeniyet tarafından
fethediliyorlardı. Ancak o Medeniyeti
rönesansa (yeniden diriltime) uğratabiliyorlardı. Buna Hikmet Kıvılcımlı
Usta, Tarihsel Devrim diyor, bildiğimiz gibi. Bu Tarihsel Devrimi gerçekleştiren Orta Barbar (Göçebe) Toplum,
kısa sürede kendisi de medenileşiyor,
yani sınıflı topluma dönüşüyor; zamanla yozlaşıp çürüyor ve yeni bir
Barbar Akını gelip kendilerini yıkana
dek bu çürümüşlük içinde toplumlar
debeleniyordu.
Ve 15’inci Yüzyıl sonu 16’ncı Yüzyıl başlarında ilk olarak İngiltere’de
insanlık yeni bir konağa atladı. Bu kez
Tarihsel Devrim değil, Sosyal Devrim
hayata geçti. Hikmet Kıvılcımlı’nın
söylemiyle:
“En az 300 yıldan (günümüzde
360 yıldan – M. Şahbaz.) beri Tarihsel Devrim (Bir Medeniyetin körü
körüne ve toptan yıkılması) gidişi
durmuştur. Modern İngiliz devrimiyle birlikte, insanlık bir aşama
daha hayvanlıktan kesince kurtulmuş: SOSYAL DEVRİMLER (Bir
Medeniyet yıkılacağına, bir Sosyal
Sınıf tahakkümünün yıkılıp gitmesi)
çağı açılmıştır.” (Tarih-Devrim-Sosyalizm, s. 16)
Ve kapitalizmin doğuşundan daha
500 yıl geçmeden insanlık yeni bir konağa atlamıştır: Sosyalizm Konağına.
Önce 1781 Paris Komünü’yle insanlık
kısa ömürlü de olsa Modern Komünizme adım atmış; 1917’de ise Büyük
Ekim Devrimi’yle Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği’ni kurarak, Bilimsel Sosyalizmin rehberliğinde, Bilimsel Sosyalist bir düzen kurmuştur.

Altın Çağ: İnsanlığın
unutamadığı çağ
İnsanlık, sınıflı topluma girişle birlikte alt sınıflarda ve üst sınıflarda bir
çürümeye uğramıştır. Bu çürümüşlüğe
karşı duyduğu tepkiyle yüz binlerce
yıl içinde yaşadığı sınıfsız topluma
hep özlem duymuştur. O çağa “Altın
Çağ” adını vererek hep dile getirmiş
ve o çağa olan özlemini hiçbir zaman
yitirmemiştir. Köleci düzende yaşarken de, Feodal düzende yaşarken de,
Kapitalist düzende yaşarken de bu özlemini hayata geçirmeyi hayal etmiştir.
Bu hayal, kapitalizm sonrasında Ütopik Sosyalizm yani Hayalci Sosyalizm biçiminde somutlaşmıştır. Fakat
Marks-Engels Ustalar, insanlığın
bu özlemini bilimsel temellere oturtmuşlar; Bilimsel Sosyalizmi (Marksizmi) kurmuşlardır. İnsanlığın nasıl
kaçınılamaz bir biçimde Sosyalizme,
oradan da gerçek sınıfsız toplum olan
Komünizme geçeceğini bilimsel olarak insanlığın önüne koymuşlardır.
İnsanlık, sınıfsız toplum olan İlkel

Kapitalizm-Din Devleti-Sosyalizm
Komünal Toplumdan yine sınıfsız toplum olan Modern Komünizme kaçınılmazca geçecektir. (Geriye düşüşler
bizi yanıltmasın. Sosyalist Kamp’ın
yıkılmış olması, Sosyalizmin insanlığın özlemi olmaktan çıktığı anlamına
gelmez. Nitekim Latin Amerika’da
insanlık solcuları, sosyalistleri iktidarlara taşımakta fakat Bilimsel Sosyalizmi (Marksizm-Leninizmi) tam olarak
bilince çıkaramayan, çıkarsa da kararlıca uygulama cesaretini ve becerisini
gösteremeyen liderler nedeniyle, 1917
Ekim Devrimi çapında dünyayı sarsacak Sosyalist Devrimler olamamaktadır. Ama Sosyalizm isteği katmerlenerek gelişmektedir. Er geç yolunu bulacaktır bu halklar ve dünyanın diğer kıta
halkları.)

Ortaçağ’dan çıkamamak
Yazımızın
başlığını
“Kapitalizm-Din Devleti-Sosyalizm” diye belirledik. Oysaki tarihsel sıralamaya-gidişe göre; “Din Devleti (Feodalizm)-Kapitalizm-Sosyalizm” biçiminde
olmalıydı başlığımız. Fakat Kıvılcımlı
Usta’nın deyimiyle; “Kadim Tarihte
‘Ortaçağ’lar Çoktur.” Bizim gibi Ortaçağ’dan tamamen çıkıp kapitalizmin
tam anlamıyla kurum ve kuruluşlarıyla
yürüdüğü bir düzene geçememiş toplumlarda, bir diğer deyişle Tefeci-Bezirgân Sermayeyi tamamen ortadan
kaldıramamış toplumlarda, Tarihin
akışı geriye gidişler, din devletine-feodalizme doğru gidişler biçimini alabilir. Yani adeta kapitalizmden geriye feodalizme geçiliyormuş izlenimi doğar.
Bizde silme Tefeci-Bezirgân Sermaye temsilcisi olan Tayyipgiller iktidarının 20 yıl boyunca yaptıkları
her şey, Kuvayimilliye’nin (Ulusal
Kurtuluş Savaşı’nın) hayata geçirdiği
Burjuva Devrimini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Afganistan’daki Taliban benzeri bir din devleti kurmaktır.
Ağızlarından düşürmedikleri ama içini doldurmaya da cesaret etmedikleri
“dava”ları budur. Tayyip’in AKP’den
ayrılanlar için sık sık kullandığı “davaya ihanet ettiler” sözünün anlamı da
budur. Yani demek istiyor ki, biz din
devleti kurmak için hep birlikte yola
çıktık. Bunu “dava” belledik. Hazır
ABD-İngiltere-İsrail de ağzımıza tükürdü; bizi iktidar yaptı. Artık amaca
bu kadar yaklaşmışken bana biat etmeyerek AKP’den ayrılanlar, bu kutsal
davamıza (cihadımıza) ihanet ettiler.
Adamlar zaman zaman ağızlarından da kaçırıyorlar zaten:
“Hürriyet’ten Tülay Demir’e
konuşan [Mahir] Ünal, ‘Kongre,
gündemin çok hareketli ve değişken
olduğu bir döneme denk geldi. Peki
bu kongreden neler bekleniyor? Yeni
yol haritası belirlendi mi’ sorusuna
şu yanıtı verdi: ‘Bu kongre, 2023’ün
başlangıcı… Yani biz bu kongredeki
kadrolarla 2023 seçimlerine gideceğiz, bu kadrolarla Cumhuriyet’in
100’üncü yılını karşılayacağız ve
ikinci büyük yürüyüşümüze başlayacağız. 19 yıl boyunca sağlıkta, ulaşımda, bilişimde, eğitimde, özetle her
alanda Türkiye’yi 2023’e hazırladık.
Şimdi bize diyorlar ki ‘19 sene oldu,
20 sene oldu…’ Biz de onlara diyoruz
ki ‘Biz daha yeni başlıyoruz’ Bugüne kadar yaptığımız her şey aslında
hazırlıktı. 24 Mart yeni ve büyük bir
yolculuğun başlangıcı.” (https://www.
diken.com.tr/akp-19-yildir-hazirlik-yapiyormus-asil-simdi-basliyoruz/)
Bağlamından koparmış olmamak
için Mahir Ünal’ın bu konuda söylediklerinin tamamını aktardık. Fakat
dolgu amaçlı kullandığı, “19 yıl boyunca sağlıkta, ulaşımda, bilişimde,
eğitimde, özetle her alanda Türkiye’yi
2023’e hazırladık.”, cümlesi bizi aldatmasın. Çünkü bu alanlarda gerçek bir
başarıdan söz etmek mümkün değildir.
Sağlığın durumu meydanda… Eğitimde durumun vahametini ise zaman zaman kendileri de dile getiriyorlar. Ula-

şımda ise gösterişleriyle göz boyayan
dolar garantili köprüler, otoyollar yaptılar. Kendi yarattıkları Parababalarına
halkı soydurmaktan başka bir şey olmayan bu yatırımlar, bilimin gösterdiği tarzda yürütülseydi bu harcadıkları
kaynaklarla yaptıklarının üç, belki beş
misli karayolu, demiryolu yapılırdı.
Ama kendileri açısından başarılı olmak adına bir şey varsa o da bu yirmi
yılda Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni Din
Devletine dönüştürmedeki başarılarıdır. Yani bu konuda “hazırlık”larını tamamladılar. Dolayısıyla Mahir Ünal’ın
konuşmasında asıl önemli olan; “Bugüne kadar yaptığımız her şey aslında
hazırlıktı. 24 Mart yeni ve büyük bir
yolculuğun başlangıcı.”, cümlesidir.
Ve onların bu cümleden ne kastettikleri ise “dava”mız dedikleri şeydir. Yani
Din Devleti kurma hayalleridir.
Zaten Reiz’leri ne demişti?
“AKP’li Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, KKTC ziyareti
öncesi yaptığı açıklamada “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı
ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum.” (https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/
erdoganin-turkiyenin-talibanin-inanciyla-alakali-ters-bir-yani-yok-sozlerine-tepki-yagdi-seriat-devleti-mi-olduk-1854110)
Tayyip’in bu sedasına Taliban’dan
aksiseda gelmekte gecikmedi:
Tayyip’in yukarıdaki konuşmasından hemen sonra; “Taliban sözcüsünden yeni açıklama geldi. Sözcü,
‘Türkiye bizim kardeşimiz, inanca
dayalı pek çok ortak noktamız var’
ifadelerini kullanarak, Türkiye ile
de iyi ilişkiler içinde olmayı arzu ettiklerini dile getirdi.” (https://www.
cumhuriyet.com.tr/haber/erdogan-talibanla-ters-yanimiz-yok-demisti-talibandan-yeni-aciklama-1854211)
Ne der halkımız?
“Hacı hacıyı Mekke’de, derviş dervişi tekkede bulur.”

Afganistan demişken…
Afganistan’da 1978 yılında Devrimci Partilerin inisiyatifinde askeri bir
devrimle sosyalist bir düzen kuruldu.
Öylesine ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin
100 yıla yaklaşan tarihinde hep söyleyegeldiği fakat bir türlü gerçekleştiremediği Toprak Reformu bile gerçekleştirildi, bu devrimle. Kadın-erkek
eşitliği anayasal güvence altına alındı
vb.
Fakat su uyumuş, düşman uyumamıştı. ABD, Sovyetlerin etkisiyle
Sosyalizme geçecek ya da geçmek
girişiminde bulunacak ülkeleri hizaya
getirmek için var etmişti, Sovyetlerin
güneyinde yer alan Müslüman ülkelerde “Yeşil Kuşak Projesi”ni. Düğmeye
basıldı. “Mücahit” adı takılan Ortaçağcı güçler silahlandırılıp ayaklandırıldı. Komşu Pakistan’daki gerici ABD
kuklası, Halkçı Pakistan Başbakanı
Zülfikâr Ali Butto’nun katili Ziya
Ül Hak hizmet için alesta bekliyordu.
Pakistan rejimi, coğrafi şartlardan ve
komşu ülke olmanın avantajlarından
yararlanarak, gerici güruhlara ABD
uzmanları denetiminde askeri eğitim ve donatım desteği sağladı. Buna
ABD’nin yanı sıra tüm Batılı Emperyalistlerin silah sevkiyatı ve siyasi desteği eklendi. Ve başta Suudi Arabistan
olmak üzere Körfezin petrol zengini
Ortaçağcı rejimlerinin petro-dolarları
da bu desteklerle bir araya gelince ve
buna Afganistan’ın acımasız coğrafyasının gerici çetelere sağladığı olanaklar
da eklenince, bu gerici hareket giderek
büyüdü.
Afgan Devrimcileri, 1979 yılında
Sovyetler Birliği’ni davet etmek zorunda kaldılar. Sovyetler Birliği, enternasyonalist bir görev olarak bu çağrıya
uydu. Fakat teknolojide ve üretimde
geri kalmış olmaktan dolayı bu görevi
başarıyla yerine getiremedi. Ve Gorbaçov’un ihaneti sonrası koca Sosya-

Ümmetçilik konağının artıkları...

list Kamp 1991’de çökünce, emperyalistler ve onların örgütlediği Ortaçağcı
gerici güruhlar için gün doğmuş oldu.
Her türlü yardımdan mahrum ve tüm
dünya gericiliği karşısında bir başına
kalmış devrimciler, tüm dünyadan her
türlü siyasi, askeri, mali destek alan
gericilere karşı 4 yıla yakın direndi.
Ama güç dengesi o kadar bozulmuştu
ki, bu ülkede tarihin çarkı emperyalistler tarafından geriye çevrilebildi. Bırakalım Kapitalizmi, Sosyalizme ulaşmış bir halkı, eli silahlı Ortaçağcılar,
Ortaçağ’ın karanlık dünyasına, kendi
anlayışlarına göre belirledikleri bir şeriat düzenine mahkûm ettiler.
Her dini gericilikte en büyük bedel hep Kadınlara çıkarılır. Burada da
farklı olmadı. Önce kadınların tüm
kazanımları budandı. Erkeğin kölesi
konumuna sokuldu. Yanında bir erkek
akrabası olmadan sokağa çıkması yasaklandı. Bir kuş kafesinin aydınlığından bile mahrum, bir kuşun kafesteki
tutsaklığından bile beter bir tutsaklık
demek olan burkalara girmek zorunda bırakıldı kadınlar. Evlerinin dışında doğayı çıplak gözle görmeleri bile
yasak kılındı, insanlığın yarısı olan
kadınlara. Analara, kızkardeşlere, kız
evlatlara…
İşte bizimkilerin “dava” dedikleri
şey budur.

Laiklik yoksa din savaşları
kaçınılmazdır
dı.

Kaldı ki, zulüm bununla da kalma-

Dini tarikatların hepsinin iddiası
şudur: Gerçek Müslüman biziz, diğer
tüm anlayışlar, tarikatlar küfre sapmışlardır. Bu yoldan çıkmışların, bizim
inancımıza uymaları sağlanmalı, bu
olamıyorsa yok edilmelidirler.
Bunun sonucu olarak ülkede hâkim
duruma gelmiş olan gerici gruplar arasında iktidar savaşı başladı. “Mücahit”
denilen Ortaçağcı gericiler birbirine
girdi. Ülke kan gölüne döndü.
Halk bu durumdan o kadar bizar
olmuştu ki, Pakistan’daki Peşaver
Medreselerinde yetişmiş, sayıları yüzbinlerle ölçülen, Pentagon’un belirlediği dinci eğitimle yetişmiş Taliban
(Öğrenciler), bu kaosa son vermek
için piyasaya çıkarıldı. Ve çok kısa bir
zamanda tüm ülkede yönetimi ele geçirdi, Taliban. Ama halk için, özellikle
de kadınlar için değişen bir şey yoktu.
Hatta gelen gideni aratıyordu. Çünkü
21’nci Yüzyıl’da Ortaçağ anlayışıyla
bir toplum tasarlamaya kalkışırsanız
sonucu önceden bellidir: Öncelikle
kendi kadınlarınızı kaybedersiniz; kadınları kaybetmek, tüm toplumu kaybetmektir; sonra da ülkenizi kaybedersiniz: Ülkenizi emperyalistlerin at koşturduğu sömürge statüsüne itersiniz.
İşte bizimkiler de “dava” diyerek
bu düzene öykünüyorlar. Böyle anlatılınca insana bir korku filmi izliyormuş hissi veriyor. Ama ne yazık ki,
gerçeklik budur. Tayyipgiller’in koşar
adım ABD Emperyalizminin emrinde
Suriye’ye dalmaları, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) daha açarak söylersek “Genişletilmiş Ortadoğu ve
Kuzey Afrika Bölgesi ile Müşterek
bir Gelecek ve İlerleme için Ortaklık” (İngilizce: Partnership for Progress and a Common Future with the
Region of the Broader Middle East

and North Africa) Eşbaşkanı olarak
ABD’nin projesini hayata geçirmek istemeleri, hep ABD bize de yol versin,
biz de “dava”mızı hayata geçirelim arzusundandır.
Bu arzularını sosyal medyadan,
dinci tv kanallarından, radyolardan,
gazetelerden ve hatta cami mimberlerinden pervasızca dile getirmekteler.
Anayasasında hâlâ laik olduğu dile getirilen bir ülkede adım adım Faşist Din
Devletini örgütlemeye çalışıyorlar. İşte
M. Ünal’ın dile getirdiği “hazırlık” bu
“dava”yı gerçekleştirmek için yapılan
19 yıllık yığınaktır.
Örneğin Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakçı, insanları fazla ürkütmemek için
“burka” diyemedikleri için “tesettür
diye yuvarladıkları tarzda giyinmeyen
kadınlarımız için ne diyor?
“Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık.” (https://
tele1.com.tr/seriatci-imam-kadinlari-hedef-aldi-sokaklar-kasap-dukkani-gibi-et-gormekten-icimiz-disimiza-cikiyor-666270/)
Bu Ortaçağcının ilk vukuatı da
değilmiş. Bakın daha önce hilafet-din
devleti arzusunu nasıl dile getiriyor:
“İmam Halil Konakçı daha önce
de Bursa’da Mihraplı Camisi’nde
verdiği vaazda Sezen Aksu’yu hedef alıp hilafet çağrısı yapmıştı. Konakçı, ‘O sahip olsaydı başımızda,
o makam hâlâ başımızda olsaydı ne
başörtüsüne ne çarşafa ne sarığa ne
minareye ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz
arkadaş. İslâm adına istiyoruz’ ifadelerini kullanmıştı.” (agy.)
CHP milletvekili Gürsel Tekin,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu şık tepkiyi veriyor:
“Hoca, seni hayallerinin ülkesine
kavuşturacağım. Kabil’e tek gidiş
uçak biletin benden. Bavulunu topla
hemen rüyana kavuş. Laik Cumhuriyet’in ekmeğini yeme. Tam istediğin hayatı yaşa.” (https://tele1.com.
tr/gursel-tekinden-seriatci-imama-yanit-kabile-tek-gidis-ucak-biletin-benden-667501/)
Cevap şık ama yetersiz. O adamın
hayalini kurduğu düzen tamam bu
da… Adam bugün Afganistan’a gitse
zındık diye üç gün sonra belki idam
edilir. İdamdan kurtuldu diyelim, Taliban yöneticilerinin hizmetkârı olur en
fazla. Oysa o efendi olarak yer alacağı
bir düzen tasarlıyor. Yani kendisi efendi olacak, kendisinden olmayanların
yaşama hakkı bile olmayacak; kadınlar
ise erkeğin (yani kendisinin) dört duvar arasına hapsedilmiş hizmetkârı ya
da cariyesi olacak. Adamın “dava”sı
bu!
Şaka gibi ama adamların dünyası
bu!
Baştan beri bunu anlamak için âlim
olmak gerekmiyordu. Namuslu, vatanını ve halkını seven bir kişi olmak
yetiyordu. Ama vatana, halka ve Tarihin akışına ihanet etmemiş olmak gerekiyordu. “Yetmez ama evet!” diyenlere şimdi “dava”cılar nanik yapıyor:
“Şimdiye kadar yaptıklarımız “hazırlık”tı ama yetmez!”
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Allah’la aldatmak
nelere kadir
Bildiğimiz gibi; “Allah’la aldatmak” sözü Kur’an’a aittir. Bu sözün
tamamı ise şudur.
“Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah
hakkında sizi aldatmasın.” (Lokman
Suresi 33, Diyanet İşleri Meali-Yeni)
“Allah’ın emri gelinceye kadar
kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı (şeytan) Allah hakkında da sizi
aldattı.” (Hadid Sûresi 14, Diyanet
İşleri Meali-Yeni)
“Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın
vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı
sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı
(şeytan), Allah hakkında sizi aldatmasın.” (Fâtır-5, Diyanet İşleri Meali.)
Alıntıları hep Diyanet İşleri Meali’nden yaptık. Çünkü Diyanet’in insanları nasıl Allah’la aldattığını bizzat
kendi Meallerinden örneklemek istedik.
Alıntılara dönersek:
Demek ki insanları “Allah’la aldatan” şeytandır. Kur’an’ın net hükmü
budur.
Pekiyi insanları Allah’la aldatan insanlar nedir?
Herhalde insan kılığına girmiş Şeytan’dır. Ya da içine Şeytan kaçmış insandır.
Pekiyi günümüzde insanları Allah’la aldatanlar kimlerdir?
İşte bir örnek: Diyanet İşleri’ne;
“Ticarette kâr haddi var mıdır?”, diye
soruluyor. Verilen cevap:
“İslam dini, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymamış,
bunu piyasa şartlarına bırakmıştır.
Konuyla ilgili olarak Allah Resûlü
(s.a.s.), fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur: “Şüphe yok ki, fiyatları
tayin eden, darlık ve bolluk veren,

rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben
sizden herhangi birinin malına ve
canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını
benden ister olduğu halde, Rabbime
kavuşmak istemem.” (Ebû Dâvud,
İcâre, 15; Tirmizî, Bûyû’ 73) Ayrıca
Hz. Peygamberin (s.a.s.), kendisine
kurbanlık bir koyun satın alması
için para verdiği Hakîm b. Hizâm’ın
bir dinara satın aldığı koyunu iki dinara satıp, sonra bir dinara bir koyun satın almasını (diğer bir rivayette bir dinara satın aldığı iki koyundan birisini bir dinara satmasını)
kınamamış, üstelik ona hayır duada
bulunmuştur (Ebû Dâvûd, Büyû’,
28; Tirmizî, Büyû’, 34).
Fakihler de bundan hareketle
kâr haddinin eşyadan eşyaya fark
edebileceğini, bu sebeple de kesin
bir takdir yapılamayacağını söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâi’, V, 129).
Bununla birlikte piyasada suistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri,
özellikle halkın zaruri ihtiyaçları
sayılabilecek mallarda aşırı fiyat
artışları yaşandığı durumlarda,
kamu otoritesinin fiyatlara müdahale etme (narh koyma) yetkisi vardır
(Merğînânî, el-Hidâye, VII, 226).
Aşırı fiyatın tespitinde ise bilirkişilerin günün piyasa şartları içerisindeki belirlemeleri esas alınır.” (https://
kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/930/
ticarette-kar-haddi-var-midir)
Bu fetvayı veren Diyanet İşleri
Başkanlığının “Din İşleri Yüksek Kurulu”dur.

Gel ki
haberi nerden verek?
Hz. Muhammed sağken bile Tefeci-Bezirgânlarla baş edememiştir.
O öldükten sonra ise Tefeci-Bezirgân
Sermaye hızla yol almış; Osman dö-

HKP’den:

Asbestli gemilerin ülkemizi ve halkımızı
zehirlemesine izin verilmesini
Aliağa’da protesto ettik!
Aliağa, Asbestli Gemilerin Çöplüğü Değildir!
Baştarafı sayfa 1’de
Çolak Yoldaş, konuşmasına şöyle
başladı:
“Saygıdeğer basın emekçileri, değerli Halkın Kurtuluş Partililer,
“Yine emekçi kardeşlerimiz, İşçi
Sınıfımız diyeceğiz ama gördüğünüz
gibi İşçi Sınıfımız bu demir parmaklıklar arkasında enterne edilmiş ve
maalesef zehir saçan gemilerin sökümü ile uğraşmakta. Eğer sesimizi
duyarlarsa da ne mutlu…
“Biliyorsunuz 60’lı yıllarda Batılı Emperyalistler, Türkiye’den işgücü transfer ediyorlardı. Avrupa’ya
aldıkları gencecik Türk insanını ülkelerinde çöpçü, manav, kasap gibi
ayak işlerinde çalıştırıyorlardı. Şimdi artık aradan 60 yıl geçti, Avrupalılar, Batılı Emperyalistler bu kez
bizim kalifiye elemanlarımızı, doktorlarımızı transfer ediyorlar ama
kendi çöplüklerini, zehir soluyan
gemilerini ülkemize gönderiyorlar.
İngiltere, geçtiğimiz günlerde basına
yansıdı, 160 ton çöpünü bu da biliyorsunuz geri dönüşümü olmayan,
doğaya karışmayan plastik atıktır,
Adana’ya gönderdi. Şimdi de 600
ton asbest içerdiği bilinen bir gemi
yola çıkmış, önümüzdeki günlerde
buralara geliyormuş.
“Bu siyasi iktidar, Batılılardan
gelecek sadaka misali üç kuruş para
uğruna İşçi Sınıfımızın, Halkımızın
yaşamını hiçe sayıyor.
“Bu insanlık düşmanı, halk düşmanı, halka ihanet eden, insanlığın
yaşamını hiçe sayan bu politikaları
protesto etmek için Halkın Kurtuluş
Partisi olarak bugün buraya geldik.
Hepiniz hoş geldiniz.”
Çolak Yoldaş konuşmasının devamında, Asbestin İşçi ve Halk sağlığı
üzerindeki ölümcül etkilerine değindikten sonra, Sök Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi tarafından satın
alınan bu geminin sözleşmesinin iptal
edilmesi gerektiğini, Parababaları kâr
edecek diye çevreye, insan sağlığına
verilen zararlara ve ölümlere yol açı-

lamayacağını, bunun bir insanlık suçu
olduğunu, buna sessiz kalanların, izin
verenlerin, bu ihaleyi kazananların ve
geminin sökümü için hazırlık yapan
firmanın sitesinde kalite belgeleri yayınlasalar da çevreye, insan sağlığına
karşı suç işlemekte olduklarını dile getirdi.
Çolak konuşmasını;
“Halkın Kurtuluş Partisi olarak
bu işçi düşmanı, çevre düşmanı,
doğa düşmanı uygulamalara karşı
çıkmak görevimizdir.

“Bu konuda sessiz kalan, izin
veren, ihaleyi alan şirketler suç işlemektedirler.
“Biz biliyoruz ki bu işçi düşmanı
anlayışa karşı topyekün mücadele
şarttır. Sınıf sendikacılığını savunan
işçi sendikaları, demokratik kitle
örgütleri, mücadele içine girmek zorundadır.
“Halkın Kurtuluş Partisi bu görevin sorumluluğunun bilincindedir.
Bu konuda duyarlıdır ve mücadele
edecektir” vurgusuyla tamamladı.
Eylemimiz sırasında, arabalarıyla
geçerken protestomuzu izlemek isteyen halkımıza polis ekipleri müdahalede bulunmak isteyince, Tacettin Çolak
Yoldaş, açıklamasını yarıda keserek
sert sözlerle polise müdahale etti.
“Siz bizi ne sanıyorsun? Bizi hırsızlarla, çakallarla karıştırmayın. Biz
bu ülkenin tek ve gerçek yurtsever partisiyiz”, diyerek polisleri uyardı. Halkımızın yaptığımız eylemi izlemeleri-

neminde tohum atmış, Muaviye’nin
saltanatıyla birlikte iyice kök salmış ve
Muaviye oğlu Yezid’le Kerbela’da Hz.
Muhammed’in en çok sevdiği torunu
Hz. Hüseyin’i, hem de İslamiyet adına,
72 kişiden oluşan ailesi ve yoldaşlarıyla birlikte hunharca katletmiştir.
Burada da aynı şeyi görüyoruz:
“Konuyla ilgili olarak Allah Resûlü
(s.a.s.), fiyatlar artmaya başladığında
kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur:
“Şüphe yok ki, fiyatları tayin eden,
darlık ve bolluk veren, rızıklandıran
ancak Allah’tır.”, deniyor.
Yani Tefeci-Bezirgânlık önce bir
hadis uyduruyor. Sonra da o hadisi
kaynak göstererek kendi vurgununu
meşru gösteriyor. Öyle ya Allah’ın elçisi böyle buyurmuşsa Tayyip’in Nass
konusunda dediği gibi; “bize ne oluyor”. Bir koyunu iki dinara satıp bir
dinarla bir koyun almasını yani yüzde yüz kâr etmesini meşru gösteriyor.
Yani denilmek isteniyor ki Tefeci-Bezirgân Sermaye istediği fiyata alıp satabilir. Bunda dince bir sakınca yoktur.
Biz Tefeci-Bezirgânları bu işimizden
dolayı suçlamak dinen, günah değilse
de, yanlıştır.
Pekiyi hani fiyatı Allah belirliyordu?
Sonra fakihler de (Kur’an’ı tefsir
edenler yani Kur’an’ı en iyi bilip en iyi
açıklayanlar da) ne diyormuş?
“Fakihler de bundan hareketle kâr
haddinin eşyadan eşyaya fark edebileceğini, bu sebeple de kesin bir takdir yapılamayacağını söylemişlerdir
(Kâsânî, Bedâi’, V, 129)”. Cümlenin
sonuna kaynak da ekledin mi al sana
sanki Allah’ın sözü…
1400 yıldır Tefeci-Bezirgân Sermaye bu manevralarla İslam âlemini haraca kesmiştir. Kan emici bir kene, bir
yarasa gibi Müslüman Halklara musallat olmuş, onları hep bilimden ve bine engel olmaya haklarının olmadığını
kesin bir dille ifade etti.
Eylemimizi “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Asbest Zehirdir;
İstemiyoruz”, “ Halkız, Haklıyız,
Kazanacağız” sloganlarıyla bitirdik.
Basın açıklamamızın tam metni
aşağıdadır:

Asbest Kanser Yapar,
Öldürür!
Asbestli Gemilerin
Sökümüne İzin Vermek
Halk düşmanlığıdır!
Aliağa, Asbestli Gemilerin
Çöplüğü Değildir!
Bildiğimiz gibi, gemilerin ısı yalıtımında kullanılan asbest dünyanın
birçok ülkesinde yasak. Sadece Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Türkiye’de asbestli gemi söküm işlemleri
yapılıyor.
Daha önce de Brezilya Donanmasına ait “NAe Sao Paulo” isimli uçak
gemisinin emekliye ayrılması üzerine,
gövdesi sökülmek üzere Aliağa’ya
gönderileceği açıklanmıştı. Uçak gemisinin 600 ton asbest barındırdığı iddia edilmişti.
Tepkiler üzerine bu gemi Aliağa’ya
gelememişti.
Ancak aynı gemide bazı bölümlerde temizlik yapılmış ve San Paulo
Gemisi söküm yapılmak üzere tekrar
Aliağa ya doğru yola çıkmıştır.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayı ile Aliağa’ya doğru yola çıkan asbest yüklü gemi derhal
durdurulmalıdır. Aliağa’ya girişi yasaklanmalıdır.
Aliağa, Asbestli Gemilerin
Söküm Yeri ve Çöplüğü değildir
Asbest lifleri havada solunur hale
geldiklerinde tehlikelidir, öldürücüdür.
Solunan lifler akciğerlerde birikir ve
zarar verir. Bu durumda akciğerlerde
zedelenmeler başlar ve bu da akciğerin çalışmasını engeller ve kansere yol
açar. Asbest, yine kalp zarı, karın zarı,
gırtlak, yumurtalıklar gibi pek çok organda gelişen kanserlere, akciğerler ile
akciğer zarının bazı kanser dışı hastalıklarına neden olmaktadır.
Yola çıkan Gemide; asbestin yanı
sıra tonlarca özellikle kurşun başta olmak üzere ağır metaller, ağır yağlar,

linçten yoksun bırakarak tahakkümünü
sürdürmüştür.
Reiz’leri de ne diyor: “Sabredin,
şükredin.” Zaten öbür dünyada mükâfatlandırılacaklar da şükredenlerdir vb.
vb…
Reiz’in hınk deyicisi Diyanet ne
diyor?
Ey Müslümanlar, sakın fiyat artışlarından, enflasyondan, hayat pahalılığından dolayı Reiz’imizi suçlamayın.
Bunları o değil, Allah yapıyor. Şikâyet
de etmeyin zira Allah’ın yaptığına itiraz etmiş olursunuz. Maazallah dinden
imandan çıkarsınız.

Şecaat arzederken
Bir de Nebati’miz var malum. O
da (kendisi zaten bir felaket) bir başka felaketi, büyük bir başarıymış gibi
sunuyor.
Ne diyor hazret?
“2002 yılında sadece 1 milyon
haneye sosyal yardım hizmeti verilirken pandemi yardımları hariç
tutulduğunda 2021 yılında 4,3 milyon ailemize ulaşılmıştır” (https://
www.karar.com/ekonomi-haberleri/
nebatiden-dikkat-ceken-aciklama-devletten-yardim-alanlar-1-milyondan-1675671)
AKP’nin iktidara gelirken halkın
gözüne serptiği kül neydi?
3Y ile mücadeleydi.
Bu 3Y ise; Yoksulluk, Yolsuzluk,
Yasaklar idi.
Yolsuzluk ve Yasaklar konusuna
burada girmeyelim.
Yoksullukla nasıl bir mücadele vermiş AKP 19 yılda?
Cevabı Nebati veriyor, hem de
öğünerek:
Devletten yardım alan aile sayısını
1 milyondan 4,3 milyona çıkarmışlar.
Haydi bu rakamları doğru kabul
edelim. Bunun neresiyle övünüyorsunuz?
Yoksulluğu ortadan kaldırmak iddizehirli gazlar, hidrokarbonlar, radyoaktif maddeler, vektörler, balast suyu,
PCB, PPB, PC ve daha birçok insan
sağlığı ve çevreyi olumsuz etkileyen
maddeler bulunmaktadır.
Aliağa halkı bu zehirleri solumak zorunda değildir.
Parababalarının kâr hırsı insan
sağlığından önemli değildir.
Asbestin işçi sağlığı ve halk sağlığı açısından on yıllara uzanan kanser
riskini yok etmenin tek yolu, asbest
içeren tüm ürünlerin ithalinin, pazarlanmasının, üretilmesinin, işlenmesinin, kullanılmasının yasaklanmasıdır.
Bu yasağa tehlikeli atık olarak asbest
içeren gemilerin ülkemize getirilerek
sökülmesi de dahil edilmelidir.
Meslek Hastalıkları Hastanesi bile
bulunmayan Aliağa’da gemi sökümünde çalışan tüm işçiler kanser tehlikesi
ile karşı karşıyadır. Bu tehlike bilindiği
halde Asbest Söküm ve Atık Yönetimi
Merkezi kurulması ve asbestli gemi
sökümüne izin verilmesi halk düşmanlığıdır.
Bu nedenle Nae Sao Paulo adlı bu
geminin ülkemiz karasularına girmesi
yasaklanmalıdır.
Sök Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi tarafından satın alınan bu
geminin sözleşmesi iptal edilmelidir.
Gözlerini kâr hırsı bürümüş gemi
söküm şirket sahiplerinin çalışma izinleri iptal edilmelidir. Parababaları kâr
edecek diye çevreye, insan sağlığına
verilen zararlara ve ölümlere yol açılamaz.
Asbestin yol açtığı hastalıklar
ölümcül hastalıklar olup gemi söküm
tesislerinde çalışan işçi kardeşlerimiz
her gün bu tehlikeye maruz kalmaktadırlar. Bakanlık bu tehlikeleri bildiği
halde bu geminin sökümüne izin vermekte ve Parababalarının kâr hırsı için
asbest yüklü bu geminin kara sularımıza girmesine onay vermektedir.
Bu bir insanlık suçudur. Buna sessiz kalanlar, buna izin verenler, bu ihaleyi kazananlar ve geminin sökümü
için hazırlık yapan firma sitesinde kalite belgeleri yayınlasa da çevreye, insan
sağlığına karşı suç işlemektedirler.
Sözde Türkiye’de Asbest kullanımı 12 yıldır yasak ama gemi söküm
tesislerinde asbestli gemi sökmek
serbest. Özellikle gelişmiş ülkeler, ülkemizi çöplükleri gibi görüp, bu zehir
gemilerini ülkemize yolluyorlar. Tür-

asıyla gelmişsiniz, yoksulluğu-çaresizliği dört kattan fazla büyütmüşsünüz.
Neden?
Çünkü istihdam yaratmadınız.
Devlet olarak sanayi ve tarım yatırımları gerçekleştirmediniz. Tam tersine
Kuvayimilliye yadigârı fabrikaları bir
bir “babalar gibi sattı”nız. (Kemal
Unakıtan’ın-Tayyip’in Abi diye hitap ettiği Maliye Bakanının sözüdür).
Çünkü siz; “ben ülkemi adeta pazarlamakla mükellefim” (Bizzat Tayyip’in sözüdür.) diyebilen bir anlayışın
ürünüsünüz. Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilcilerisiniz. Sizin için her
şey Pazarda alınıp satılabilecek şeydir.
Namus, ahlâk, dürüstlük; dahası vatan,
millet de pazarlanacak metalardır, size
göre. Çünkü siz ümmetçilik konağının
artığı kişiliklersiniz. Vatan Millet kavramının henüz bilinmediği Ümmetçilik İdeolojisinin, Pentagon-CIA sosuna bulanmış; insanlarımıza kurtuluşa
götürecek kadrolar bunlar denilerek
yutturulmuş kurtlu ya da zehirli elma
şekerisiniz.
Ama artık elma şekeri ısırıldı, kurt
ya da zehir ayan beyan ortalığa saçıldı.
Beşli, on beşli, otuzlu, kırklı çetelerinizle, evladü ayal, damat, hısım akraba, takım taklavatınızla tüm vurguncu
avaneniz artık gizlenemez hale geldi.
Cici muhalefetin; “aman sokağa
çıkmayın, provokasyon olur; iktidarın
ekmeğine yağ sürersiniz” sinikliği, cesaretsizliği sizi aldatmasın. Halk artık
burnundan soluyor.
Artık buraya kadar…
İnsanlığın
Feodalizm-Kapitalizm-Sosyalizm gidişine yirmi yıllık
takoz oldunuz.
Ama hepsi bu kadar...
İnsanlık iyi-doğru olanı dağarcığına alarak, kötü ve yanlış olanı ayıklayarak geleceğe yürüyor. Bu yürüyüşte
sizin yeriniz ise Tarihin çöplüğüdür.
Vesselam!.. q
kiye’nin de resmi kurumları gerekli
izinleri vermekte sakınca görmüyor.
Nitekim adının içinde ‘çevre’ sözcüğü
olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 30 Mayıs 2022’de
geminin İzmir Aliağa’da sökümü
için Sök Denizcilik firmasına izin verdi. Geminin 600 ton asbest barındırdığı
iddia ediliyor. Bu nedenle bu tesisler
denetime açılmalı ve denetimler asbest uzmanı bağımsız kurumlarca
yapılmalıdır.
Öte yandan, gemi söküm işinde
çalışan işçiler ise tam bir köle gibi
çalıştırılmaktadır. Patlama, yüksekten düşme, işçilerin üzerine ağır tonajlı
metallerin düşmesi, vinç devrilmesi,
yanma, kanser olma, kanda kurşun gibi
riskler altında çalıştırılıyorlar.
Patronlar, İş Yasasından kaynaklanan yükümlülükleri dahi yerine getirmiyorlar. İşçiler, iş elbiselerini bileya
para vererek bitpazarından alıyorlar ya
da başkalarının eski kıyafetlerini giyiyorlar.
Görüldüğü gibi asbest kullanımını
yasaklayan siyasi iktidar, gemi söküm
tesislerinde asbestli gemi sökümüne
izin veriyor. Parababalarının kâr hırsı
için işçiler ölümcül hastalıklara maruz
kalıyorlar. İşçi düşmanı bu tavır konusunda sessiz kalan AKP’giller insanlık
suçu işlemektedirler.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu
işçi düşmanı, çevre düşmanı, doğa
düşmanı uygulamalara karşı çıkmak
görevimizdir. Bu konuda sessiz kalan,
izin veren, ihaleyi alan şirketler suç
işlemektedirler. Biz biliyoruz ki bu
işçi düşmanı anlayışa karşı topyekûn
mücadele şarttır. Sınıf sendikacılığını
savunan işçi sendikaları, demokratik
kitle örgütleri, mücadele içine girmek
zorundadır. Halkın Kurtuluş Partisi bu
görevin sorumluluğunun bilincindedir. Bu konuda duyarlıdır ve mücadele
edecektir.
İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!
Asbestli Gemi Sökümü Derhal
Yasaklanmalıdır!
Ülkemiz Asbestli Gemi Çöplüğü
Değildir!
27.07.2022
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srail, Filistin’de ve Ortadoğu’nun
birçok bölgesinde neredeyse her gün
kan içmeden duramıyor. Kâh Filistin’de (Kudüs’te, Gazze Şeridi ve Batı
Şeria’da) çocukları-kadınları-yaşlıları
öldürüyor, evlerini başlarına yıkıyor,
kâh İran’da bilim insanlarını, askeri
yetkilileri suikastlarla öldürüyor, enerji santrallerine saldırılar gerçekleştiriyor, kâh Suriye’ye saldırıyor uçakları,
füzeleriyle… Geçtiğimiz yıllarda da,
Mavi Marmara Gemisi’ne saldırmış
ve 10 insanımızı öldürmüştü.
Ancak bu öldürmeler, katliamlar,
saldırılar, zorbalıklar artık medyada
vaka-i adiyeden olaylar seviyesine
indi. Küçük bir haber olarak yer alıyor
medyada. Ancak öldürmeler 10-20 kişi
gibi büyük rakamlar olunca gündemin
birinci sıralarına çıkıyor.
İsrail askerleri, bütün dünya medyasının gözü önünde öldürdü Filistinli-ABD’li Kadın Gazeteci Şirin Ebu
Akile’yi.
Kim, ne dedi?
Biden, İsrail’deyken bu öldürmeye
hiç değinmedi bile.
Filistin’deyken ise, sıkıştırmalar, gazetecilerin protestoları sonucu;
“ABD, ölümüyle ilgili tam ve şeffaf
bir şekilde hesap verilmesinde ısrar
etmeye devam edecek”, “ABD, dünyanın her yerinde medya özgürlüğünü savunmaya devam edecek”, dedi.
Biz de inandık!
10 milyoncuk nüfusa, 22.145 km2
yüzölçümüne sahip küçücük İsrail
bu cesareti nereden alıyor? Bu askeri
gücü nereden buluyor?
En başta ABD’den!
Çünkü İsrail=ABD demektir.
Bunu aşağıda göstereceğiz.
Sonra, gerici, Ortaçağcı, Amerikanofil Arap ülkeleri yönetimlerinden;
Krallardan, Şeyhlerden, Emirlerden
alıyor.
Sonra da başta Filistin Arap Halkı
olmak üzere Arap Ulusunun örgütsüzlüğünden. Gerçek Devrimci bir Önderlikten yoksun oluşundan.
Ve en sonra da Sosyalist Kamp’ın
yokluğundan…

İsrail=ABD demektir.
Biz bu gerçeği on yıllardır söylüyoruz. Ve bu konuyla ilgili yaşanan her
olay, bu gerçeği bir kez daha, bir kez
daha doğruluyor. Kaldı ki, bizzat ABD
ve İsrail yetkilileri de bu gerçeği açıkça ifade ediyorlar.
Bu konuyu tekrar ele almamıza neden olan olaylardan birisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın, geçtiğimiz günlerde
İsrail’e ve arkasından Filistin’e, Suudi
Arabistan’a yaptığı gezide söylenen
sözler ve yaşananlardır.
ABD Başkanı Biden açıkça; “Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek
yok”, diyerek Siyonistliğini açıkladı.
Okuyalım 13 Temmuz tarihli haberi:
“Joe Biden: ‘Siyonist olmak için
Yahudi olmaya gerek yok’
“ABD Başkanı Joe Biden, dört
günlük Orta Doğu seyahati kapsamında İsrail’in başkenti Tel-Aviv’e
gitti. İsrail Başbakanı Yair Lapid ile
buluşmadan önce basın açıklaması
yapan Joe Biden, Siyonizm hakkında şunları söyledi: ‘Siyonist olmak
için Yahudi olmaya gerek yok.’
“ABD Başkanı Joe Biden, Tel-Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda basın açıklamasında bulundu.
“Joe Biden, ‘ABD ve İsrail, etle
kemik gibidir. Birbirinden ayrılması
söz konusu olamaz’ dedi.
“Daha sonra ABD’nin İsrail ile
olan tarihi ilişkilerine değinen Joe
Biden, Siyonizm açıklamasında bulundu: ‘Geçmişte söylediğim gibi
tekrar söylüyorum: Siyonist olmak
için, Yahudi olmaya gerek yoktur.’”

İsrail=ABD’dir!
Bu da; Müslümanlar açısından
kan ve gözyaşı demektir!
(https://www.odatv4.com/dunya/
joe-biden-siyonist-olmak-icin-yahudi-olmaya-gerek-yok-244395)
Doğru tabiî. Siyonizmin, Yahudilerin isteklerini yerine getirirsen niye ille
Yahudi olman gereksin ki?..
Ve evet, “ABD ve İsrail, etle kemik
gibidir. Birbirinden ayrılması söz konusu olamaz.”
Çünkü;
1- İsrail, Batılı Emperyalistlerce
Arap Halkının bağrına sokulmuş bir
kamadır, başta ABD Emperyalistleri olmak üzere tüm emperyalistlerin
Ortadoğu petrollerini gönüllerince sömürebilmeleri için yaratılmış bir bekçi
köpeğidir.
2- İsrail, petrol ülkesi değildir ama
sınırlarından geçen petrol borularının
güvenliğini sağlayan ülkedir. Dolayısıyla İsrail=Petrol, demektir aynı zamanda.
Bu gerçeği de hemen her gün yaşıyoruz ve görüyoruz…
Peki, Siyonizm nedir?
Bir tanıma göre; “Siyonizm, tarihî
İsrail Toprakları olarak tanımlanan
topraklarda bir Yahudi devletinin
asırlar sonra yeniden kurulmasını
destekleyen, savunan ve Yahudi milliyetçiğini temel alan ideolojik fikir
hareketidir.”

lığıyla bilinen Akit gazetesi yazarı
Abdurrahman Dilipak çok çarpıcı
bir cevap verdi. Karslı’nın iddiasına göre Abdurrahman Dilipak
“AKP’nin bir proje partisi” olduğunu ve ABD, İngiltere ve İsrail’in
desteğiyle kurulduğunu söyledi. İddiaya göre; Dilipak ABD, İngiltere
ve İsrail’in AKP’den talepleri olduğunu ve anlaşmanın şu maddeler
üzerinde olduğunu da belirtti:
“1. Biz sizi iktidara taşıyalım.
“2. Size iktidarda sorun çıkaracakları opere edelim
“3. Size gerekli finansal destekleri getirelim.
“Abdurrahim Karslı, ABD, İngiltere ve İsrail’in isteklerini ise yine
Abdurrahman Dilipak’ın şöyle anlattığını iddia etti:
“1. İsrail’in güvenliğini arttıracaksınız önündeki engelleri kaldıracaksınız.
“2. Büyük Ortadoğu projesi yani
sınırların değişmesi.
“3. İslam’ın yeniden yorumlanmasında bize yardımcı olacaksınız.”
(https://www.odatv4.com/
guncel/akp-aslinda-nasil-kuruldu-1612141200-68766)
Tayyip ve avanesi bunları yerine
getirdi mi?

Peki, tarihi İsrail toprakları ya da
Arz-ı Mevud nereleri kapsar?
Fırat ve Nil arasındaki toprakların
tamamını. Ki, bu topraklar arasında
Türkiye Kürdistan’ının bir bölümüyle,
Anadolu’nun bir bölümü de vardır. Diyarbakır’dan İskenderun’a kadar olan
topraklar da “Vaadedilmiş Topraklar”
arsındadır İsrailliler için. Dolayısıyla
İsrail, bu toprakları ele geçirmek için
kanlı bir savaş yürütüyor arkasına
Kanlı Zalim ABD Emperyalistlerini de
alarak.
Öyle ki, ABD-İngiltere-İsrail’in bir
proje partisi olan AKP kurdurulurken,
Tayyip ve şürekâsına dikte edilen şartlardan biri de nedir bu ülkelerce?
İsrail’in güvenliğini sağlanması!
Okuyalım 16 Aralık 2014 tarihli
haberin ilgili bölümünü. (Merak edenler haberin tamamını aşağıdaki linkten
okuyabilirler.):
“AKP aslında nasıl kuruldu
“Abdurrahman
Dilipak,
AKP’nin bir proje olarak ABD, İngiltere ve İsrail tarafından kurulduğu iddia edildi.
“Cem Özer’in +1 TV’deki programına konuk olan Merkez Parti
Genel Başkanı Abdurrahim Karslı,
gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.
“Abdurrahim Karslı programda
Cem Özer’in sorusu üzerine evinde
geçen bir sohbetin detaylarına verdi.
Karslı, evine gelen bir grup gazeteciyle yemek yedikten sonra partisinin Medya ve Tanıtımdan sorumlu
olan ismi Şeyda Açıkkol’un “AK
Parti ile ilgili düşünceniz nedir? Biz
yeni bir parti kurduk, bu parti ile
ilgili yaklaşımınız nasıl?” sorusunu
misafirlere sorduğunu iletti.
“Karslı’nın iddiasına göre, bu soruya konuklarından AKP’ye yakın-

Hem de eksiksiz bir şekilde!
Ki, bu 3 istek de zincirleme birbiriyle bağlı.
Örneğin İsrail’in güvenliği pratikte
nasıl sağlanacak? Ya da nasıl sağlanıyor?
“Büyük
Ortadoğu
Projesi
(BOP)”un hayata geçirilmesiyle.
Yani, Proje konusu olan ülkelerin
Hallaç Pamuğu gibi atılarak kendi canlarının derdine düşmeleri ve İsrail’e
yönelik faaliyetlerini azaltmaları ya da
tümüyle sona erdirmeleri biçiminde.
İsrail’e karşı olan Irak, Libya, Suriye ve İran’ın bölünüp parçalanarak
güçsüzleştirilmesi sayesinde.
Irak’ta ve Libya’da bunu başardılar. Suriye’de kısmen başardılar.
İran’da henüz başaramadılar. O yüzden de sürekli olarak saldırıyorlar.
Bu Projenin Eşbaşkanı kim?
Meydanlarda bizzat kendisinin
höykürerek söylediği gibi; Tayyip!
O Tayyip ki, Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara Gemisi’ni
uluslararası sularda basıp 10 insanımızı katleden İsrail’i savundu açıkça.
Şöyle söyledi 29 Haziran 2016’da, hatırlayalım:
“Erdoğan’dan Mavi Marmara
fırçası: Giderken bana mı sordunuz?
“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak
Saray’daki personellerle gerçekleştirdiği iftar programının ardından
önemli açıklamalar yaptı.
“Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Türkiye arasında varılan mutabakata ilişkin özellikle İHH Başkanı
Bülent Yıldırım’ın sözleri ve diğer
çevrelerce gösterilen tepkilere yanıt verdi. Erdoğan, Gazze’ye insani
yardım götürmek üzere yola çıkan
ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği Mavi
Marmara’daki saldırıya ilişkin,
‘Oraya giderken dönemin başbaka-

nına mı sordunuz?’ dedi.” (https://
www.sozcu.com.tr/2016/gundem/
erdogandan-mavi-marmara-fircasi-giderken-bana-mi-sordunuz-1297094/)
Oysa o gemi günlerce süren duyurulardan sonra âlây-ı vâlâyla uğurlandı
İstanbul’dan. Geminin yolcuları arasında AKP milletvekilleri de vardı hatta. Son anda indiler ya da indirildiler
gemiden.
Kısacası, Tayyip işine geldiği anda
sattı kendisine inanan insanları. Hem
de 20 milyon dolara sattı.
Satar o satar. Hocasını da sattı. Yol
arkadaşlarını da sattı.
Vatanı zaten satıyor. Ve bunu da;
“Ben adeta vatanı pazarlamakla mükellefim”, diyerek açıkça söylüyor…

Nükleer Güç sahibi olmak
onlara mahsus öyle mi?
Onların iznine tabi öyle mi?
Yok öyle yağma!
İsrail ve ABD’nin, İran’a karşı Batı
ve Dünya kamuoyunu yanlarına çekmek için kullandıkları en önemli argüman nedir bugün?
İran’ın Nükleer güce erişmesi ve
Nükleer silaha sahip olması. Dolayısıyla bunun önlenmesi.
Bu nasıl sağlanacak? Ya da sağlanıyor?
İran’ın Nükleer güce sahip olmasını engelleyecek malzemeye erişiminin
engellenmesi ve Nükleer gücü hayata
geçirecek bilim insanlarının ve nükleer
reaktörlerinin kurulmasının engellenmesi ile.
İşte İsrail bunun için gizli-açık sürekli bir saldırı halinde. ABD de bunun
açıkça arkasında.
Son İsrail ziyaretinde de İsrail ve
ABD arasında imzalanan “Kudüs Stratejik Ortaklık Bildirisi”nin özü buna
dayanıyor. Okuyalım 14 Temmuz tarihli haberi:
“ABD ve İsrail anlaştı: İran’ın
nükleer silah edinmesine asla izin
verilmeyecek
“ABD ve İsrail arasında ‘Kudüs
Stratejik Ortaklık Bildirisi’ imzalandı.
“İsrail Başbakanı Yair Lapid ile
ABD Başkanı Joe Biden, heyetler
eşliğinde bugün yaptığı ikili çalışma
toplantısı sonrasında Kudüs Stratejik Ortaklık Bildirisi imzalandı.
“Kudüs Bildirisi’nde İran’ın hiçbir şekilde nükleer silah edinmemesi için tüm unsurların kullanılacağı
ifade edilirken”, (…) Beyaz Saray
tarafından yayınlanan bildiride iki
ülkenin karşılıklı güvenliklerinin
sağlanmasının altı çizilerek ‘Amerika Birleşik Devletleri’nin İsrail’in
güvenliğine olan kalıcı taahhüdünü
yeniden teyit ediyor’ denildi.
“İran’ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmeyeceği vurgulanan bildiride ‘ABD, İran’ın
saldırganlığı ve istikrarsızlaştırıcı
faaliyetlerine karşı, ister doğrudan
isterse Hizbullah, Hamas ve Filistin
İslami Cihad gibi vekiller ve terör
örgütleri aracılığıyla olsun, diğer
ortaklarla birlikte çalışma taahhüdünü teyit eder’ ifadeleri yer aldı.”
(https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/abd-ve-israil-anlasti-iranin-nukleer-silah-edinmesine-asla-izin-verilmeyecek-1958037)
Kendileri Nükleer Güç sahibi osun
ama başkası olmasın.
Kendileri Nükleer Silahlara sahipler ama başkaları olmasın.
Niye?
Çünkü dünyanın hâkimi onlar.
Onların borusu dışında boru ötmesin.
Herkes kendilerine kul köle olsun, istiyorlar.
Ama işte yapıyorlar!
İşte Rusya, işte Çin, işte Hindistan,
işte Pakistan; Nükleer Güce sahipler.
İşte Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti… Ki o Cumhuriyet, kök söktürüyor Batılı Emperyalistlere. Sahip
olduğu Nükleer Güç sayesinde onlarla, onların anladığı dilden konuşuyor.

Asla taviz vermiyor. Ve onları iplemiyor bile.
İşte İran da böyle olmasın istiyorlar.
ABD, İsrail’i öyle koruyup kolluyor ki, teknolojinin son sözü silahlardan olan F-35 savaş uçağını ilk önce
ona verdi. Onun kullanımına soktu.
Daha yeni yeni başka Batılı ülkelere
vermeye başladı…
Biden bu ziyaretlerinde bir de müttefiklerine güvence vermeye çalıştı:
“Ortadoğu’dan asla çekip gitmeyeceğiz!” diyerek. 16 Temmuz tarihli
haber şöyle:
ABD Başkanı Joe Biden: ‘Ortadoğu’dan asla çekip gitmeyeceğiz’
“(…)
“ABD Başkanı Biden, Suudi
Arabistan’ın Cidde kentinde 9 Arap
ülkesinin liderlerinin katılımıyla düzenlenen ‘Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi’nde konuştu.
“Konuşmasında Rusya, Çin ve
İran’ı hedef alan Biden, ‘Dünyada
ve Ortadoğu’daki düzeni baltalamaya yönelik çabalara şahit oluyoruz.’
diye konuştu.
“Biden, ‘Çin’in Hint-Pasifik
bölgesi başta olmak üzere dünyada
baskılarını artırdığını, Rusya’nın
komşusu Ukrayna’ya karşı acımasız
ve haksız bir savaşı sürdürdüğünü,
İran’ın ise Ortadoğu’daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine devam ettiğini’ söyledi.
“Buna karşılık ABD’nin bölgede
aktif bir ortak olmaya devam edeceğini ve bölgedeki müttefiklerine
terörle mücadelede destek olacağını ifade eden Biden, ‘Asla çekip
gitmeyeceğiz ve bölgede Çin, Rusya veya İran tarafından doldurulacak bir boşluk bırakmayacağız.’
dedi.” (https://www.cumhuriyet.com.
tr/dunya/abd-baskani-joe-biden-orta-dogudan-asla-cekip-gitmeyecegiz-1958755)
Gideceksiniz Biden, gideceksiniz!
Takım taklavatınızla, işbirlikçilerinizle birlikte çekip gideceksiniz bölgemizden. Defolup gideceksiniz ve bir
daha da dönemeyeceksiniz!
Ve Bölgemizde öldürdüğünüz 10
milyon Müslümanın kanının hesabını
vereceksiniz!
Bunu da yaz bir kenara…
Haa, bir de diyorsun ki: “İsrail;
bağımsız, demokratik ve Yahudi bir
devlet olarak kalmalıdır. Bunu sağlamanın da en iyi yolu, her iki halkın
yan yana barış ve güvenlik içinde
yaşayacağı iki devletli bir çözümdür.” (https://www.cumhuriyet.com.
tr/dunya/abdden-israile-mesaj-en-iyi-yol-iki-devletli-cozum-1958050)
Hayır!
İsrail-Filistin Sorunu’nun tek bir
çözümü var: bu bölgede tek bir Filistin Devleti olacak orta vadede. Uzun
vadede ise, bölgede, sizin öncülleriniz
tarafından (İngiliz-Fransız Emperyalistleri tarafından) cetvellerle çizilmiş
yapay sınırlar ortadan kalkacak ve
Arap Ulusu tek bir Devlet olarak varlığını sürdürecek.
O nereye kadar?..
Sınırların ortadan kalkacağı, Sınıfsız Toplum kurulana kadar!
Ve eyy Tayyip!
Yahudi Cesaret Madalyası sahibi
Tayyip!
Senin gidişin o kadar da beklemeyecek.
Halkımız seni de gönderecek!
Senin devranın da bitecek zalimliklerinle birlikte.
Sen de yaz bunu!
Unutma bunu!
(Hikmet Kıvılcımlı, bu sorunu;
“Sürtük Yahudi’nin Çilesi”, “Filistin Olaylarının Düşündürdükleri”,
“Filistin; Kaynayan Petrol Kazanı”
başlıklı yazılarında ve “Yol Anıları”nda detaylıca işler, çözüme kavuşturur
ve gerçek çözümün ne olduğunu ortaya koyar.)q
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ktidarın bakanlıkları, sarı sendikacılar ve bazı yargı organları el ele vermiş Nakliyat-İş düşmanlığı yapıyor.
Neden böyle davranıyorlar?
Çünkü Nakliyat-İş, Devrimci Sınıf
Sendikacılığı yapıyor. Sarı-gangster
sendikacıların saltanatlarını sarsıyor.
Çünkü Nakliyat-İş, sendikalar faciası içerisinde ablukaya alınmış İşçi Sınıfımızın cazibe merkezi haline geldi.
İşten atılan, patronlarca hakkı
yenen, sarı sendikacıların ihanetine
uğrayan işçiler; Nakliyat-İş’in faaliyet gösterdiği taşımacılık işkolunda
olsun olmasın hep Nakliyat-İş’e başvuruyorlar. Yardım istiyorlar, sahiplenmesini bekliyorlar.
Onlarca örnek sayabiliriz. Ancak
güncel olan birkaçı ile yetinelim.
İhbar ve Kıdem Tazminatları gasp
edilen 2 bin 200 Uzel Makine İşçisi,
yıllardır aidat ödediği sarı-gangster
sendika Türk-İş’e bağlı Türk Metal
Sendikası’nın ihanetine uğrayınca
Nakliyat-İş’in kapısını çalmıştır.
Yine hileli yöntemlerle devredilen
ve iflas ettirilen Alman firması Metro
Market’in bünyesindeki Real Market
İşçileri de Tez-Koop-İş Sendikası’nın
ihanetinden sonra Nakliyat-İş’in sahiplenmesini istediler.
Tekstil işkolundaki Neo Trend İşçileri de öyle…
Bu işçiler ve daha birçoğuna tereddütsüz sahip çıkan Nakliyat-İş; militan bir mücadele ile hem işçilerin
gasp edilen haklarının alınmasını

Prof. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu

H

ayatı, yaşadığımız sorunları politikadan soyutlamak doğru bir
tavır değil. Aristo zaten; “İnsan politik bir hayvandır (zoon politikon)”,
demiş. Sağlıkta şiddetin ekonomik ve
politik altyapısı vardır ve bunları geniş
çerçevede iyi tahlil etmek gerekiyor.
Sağlık alanında giderek artan yaşadığımız şiddet, sağlık çalışanlarının
yaşamını tehdit eder hale geldi. Sağlık
kuruluşlarına başvurup, sorununun çözümlenmediğini düşünen vatandaş çözümü, sağlık çalışanlarına saldırmakta
arayınca, olayın boyutları daha da büyüyor.
Aslına bakarsak sağlık hizmeti sunumunda, AKP iktidarının yürüttüğü
politikalar nedeniyle vatandaş sağlık
hizmetine daha zor ulaşır hale geldi.
Özel hastanelerde sağlık hizmetinden
yüksek ek ücretler alınıyor. Kamu
sağlık kuruluşlarında da bazı hizmetlerden ek ücretler alınır hale geldi.
Çünkü SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ile belirlenen işlemlerin fiyatları ile
o işlemin yapılması mümkün olmuyor.

sağlıyor, hem de patronlarla işbirliği içindeki sarı sendikacıları teşhir
ediyor.
Önderlik ettiği bütün mücadelelerde de işçilerin gasp edilen haklarını
söke söke alıyor.
Nakliyat-İş, sadece İşçi Sınıfının
ekonomik çıkarları peşinden gitmiyor. Ülkemizin ve dünyanın ekonomik, siyasi vb. tüm sorunları karşısında da duyarlılığını her fırsatta
gösteriyor.
AKP iktidarının işçi ve halk düşmanı politikalarına karşı kararlılıkla mücadele ediyor.
Ortadoğu’da ABD Emperyalizmi
ve İsrail Siyonizmine karşı direnen
Suriye-Filistin Halkı ile dayanışma
içinde oluyor. Latin Amerika’da Batılı Emperyalistlere meydan okuyan
Küba-Venezuela halklarına destek
veriyor. Dünya Sendikalar Federasyonu’nun Başkanlık Kurulu’nda Uluslararası İşçi Sınıfı hareketine önderlik
ediyor. Genel Başkan Ali Rıza Küçükosmanoğlu; Taşımacılık İşçileri
Enternasyonali’nin Genel Sekreterliğini yürütmekte.
Sadece birkaçını yazdığımız bütün
bu mücadele örnekleri; iktidarın da,
patronların da, sarı sendikacıların da
Nakliyat-İş’e karşı saldırganlıklarını
artırıyor.
Türlü entrikalarla önünü kesmeye
çalışıyorlar.
Bir yandan işkolu birleştirmeleri
yaparak ve esnaf statüsünde çalışanları
“Taşımacılık” işkoluna dahil ederek
işkolundaki işçi sayısını şişirip, Nakli-

Öte yandan büyük reklamlarla kurulan Aile Hekimliği düzeni bir türlü
tam olarak uygulanmıyor. Sevk siste-

mi yok. Aile hekimliği semt ve bölge
tabanlı değil. İsteyen istediği aile hekimini seçiyor. Aile Sağlığı merkezi
mekânları standart değil. Aile hekimleri kendi imkânlarıyla bina kiralıyorlar.
Sağlık kuruluşu olmaya elverişli olmayan pek çok aile sağlığı merkezi var.
Sağılıkta sorunlar esasen birinci basmakta çözülür. Bu herkesin ön kabulüdür. Bu nedenle en önemli yatırımların
Aile Sağlığı Merkezlerine yapılması,
çalışanların kamu çalışanı olması gereklidir. Aile Sağlığı Çalışanlarının
sürekli eğitimleri, eşgüdümle yönetilmesi, Sağlık Bakanlığının en önemli
görevi olmalıdır. Sağlık Bakanlığı Aile
Sağlılığı Merkezlerini destekleyeceği
yerde, ceza yönetmeliğiyle sopa göstererek işi idare etmeye çalışmaktadır.
Aile Hekimliği düzeninin başlangıcına
göre ücretleri giderek düşmüştür. Bu
nedenle de pek çok aile hekimliği kadrosu boş kalmaktadır.
Tüm bu olumsuzlukların sonucu
olarak sağlık sorununun çözümü acillere yığılmaktadır. Birinci basamakta
sorunu çözümlenecek insanlarımız
acil kapılarında sıkıntı yaşamaktadır.
Ülkemizde toplam doktor başvurularının dörtte biri acillere yapılmaktadır.
Bu oran çok yüksektir. 2021 yıllında
130 milyon kişi acillere başvurmuş.

Dünyada bir yılda nüfusundan fazla
hastaya acil servislerde bakan tek ülke,
bizim ülkemiz.
Üstüne üstlük on milyon sığınmacının yaşadığı bir ülke durumundayız.
Son on yılda yaşadığımız bu durum,
sağlık hizmeti talebini çok artırmaktadır.
Bu koşullar altında verilen sağlık
hizmeti sunumunda pek çok aksama
doğal olarak meydana geliyor. Halkımız Sağlık Çalışanlarının yaşadığı
durumu görmeli. Özünde Sağlık çalışanları da halkın bir parçası. Birimizin
çocuğu, kardeşi, ablası, dayısı, amcası,
teyzesi, halası...
Yaşadığımız Parababaları düzeni,
emperyalist tekellerin kâr hırsları bizim gibi ülke halklarını sağlık hizmeti alamaz hale getiriyor. AKP iktidarı
halkın sağlığından çok Parababalarının
kârını önemsiyor. Böyle olunca, sağlık
emekçileri olarak halkla karşı karşıya
gelmiş oluyoruz.
Bu düzen böyle gitmez. Sağlıkta
şiddete verilen cezaların artırılması da
sağlıkta şiddeti önlemeye yetmeyecektir. Bataklığı kurutmadan, sivrisinekleri yok edemediğimiz gibi, sağlıkta
Parababalarının kârına kâr katan bu
düzeni değiştirmeden şiddet sona ermeyecektir.q

yalanını da belgelemiş oldular.
Partimiz bu belgeler ve delillerin
ortaya çıkması üzerine 16 Haziran’da
yapmış olduğu suç duyurusuna ek
olarak
Kızılcahamam
Cumhuriyet
Başsavcılığına ortaya çıkan belgeleri
sundu.
Konu ile ilgili olarak MYK Üyemiz
Adnan Okur Yoldaş’ın yaptığı açıklama
aşağıdadır:
***
Saygıdeğer Halkımız;
Her fırsatta, Şanlı Gezi İsyanı’mıza
ve bu Halk Hareketine katkı sunan
milyonlara
iftiralar
atmaktan
çekinmeyen, Gezi’ye ve Gez’iye sahip
çıkan halkımıza olan kinini kusmaktan
geri duramayan AKP’giller ve Reisi’nin
yalanları da bir bir ortaya çıkıyor.
Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor.
Recep Tayyip Erdoğan’ın “camilerimizi
yaktılar” iftirası üzerine Halkın Kurtuluş
Partisi olarak; Recep Tayyip Erdoğan
Hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa
Tahrik ve Aşağılama, İftira ile Anayasayı
İhlal suçlarını işlediği iddiasıyla
suç duyurusunda bulunmuştuk. Ve
sormuştuk:
Yakıldığı
iddia
edilen
cami

nerededir, caminin yakıldığını gören,
duyan var mıdır, caminin yakıldığına
dair bir görüntü var mıdır?
Böyle bir olayın olmadığı belgelerle
ortaya çıktı. AKP’giller’in ve Reisinin
milyonlara iftira attığı netçe ortaya çıktı
ve suç duyurumuzda ileri sürdüğümüz
bütün suç vasıfları da kanıtlanmış oldu.
Recep
Tayyip
Erdoğan’ın,
Ankara Kızılcahamam’da partisinin
değerlendirme toplantısındaki Gezi
Olayları ile ilgili “camilerimizi yaktılar”
iddiasının iftira olduğunu ortaya
çıkartan kurumlardan biri Diyanet İşleri
Başkanlığı Cami Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı. CİMER’e sorulan soru
üzerine Diyanet “Gezi olayları sürecinde
Türkiye’nin hiçbir yerinde yakılan bir
caminin rapor edilmediğini” bildirdi.
Yine İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı
da, kendilerine yöneltilen soruya
verdiği yazılı yanıtta; “Bahse konu
tarihte yukarıda zikredilen olay ile
ilgili kayıtlarımızda yapılan inceleme
- araştırma neticesinde tarafımıza cami
yangını ihbarı yapılmadığı tespit edilmiş
olup, konu hakkında herhangi bir bilgi belgeye rastlanılamamıştır” diyerek suç
duyurumuzda ileri sürdüğümüz iddiaları

yat-İş’in üye sayısını düşürerek işkolu
barajının altında bıraktırıyorlar.
Geçmişte Noter onayı ile yapılan
ve birer örnekleri Çalışma Bakanlığı’nın dosyalarında bulunması gereken
16 bin 909 üyesinin üye kayıt fişlerini
imha ettikleri yetmiyormuş gibi, 6356
sayılı yasa yürürlüğe girdikten sonra
e-devlet kapısından yapılan üyelikler
de yok sayılıyor.
Yemeksepeti İşçileri kısa sürede
Nakliyat-İş’e üye oluyor, patron ve bakanlık el ele verip bilgisayar başında,
bir tıkla, anılan işyeri Ticaret Büro işkoluna dahil edilip 2 bin Yemeksepeti
İşçisinin üyeliği geçersiz kılınıyor.

Bu hileli işkolu değişikliğine itiraz
ediliyor, inceleme yapan müfettiş, değişikliği yasaya aykırı buluyor. Ancak
bakanlık üst kadroları müfettişin raporunu yok sayarak itirazı kabul etmiyorlar.
Mahkemeye gidiyoruz, tedbir kararları alıyoruz ama bu kararları da uygulamıyorlar. Tedbir kararlarını veren
yargıçlar sürgün ediliyor.

Sağlıkta şiddet politiktir demek yetmiyor…
Hastane ek ücretler almaz ise o işlem
yapılamaz hale geliyor. Buna örnek;
ortopedi ve beyin cerrahisinde kullanılan malzemeler, Kalp stentleri gibi
birçok tıbbi malzeme…
Sağlık çalışanlarının ücretlerinin
önemli bir kısmı döner sermaye gelirlerinden oluşuyor. Bu oran doktorlarda biraz daha fazla. Kamu sağlık
kuruluşlarında döner sermaye gelirleri
azaldıkça, doktorlar kamu sağlık kuruluşlarından istifa etmeye başladı. Özel
sağlık kuruluşlarına veya yurtdışına
giden doktor sayısı arttı. Pek çok hastanede daha önce bulunan uzman doktorlar bulunmaz hale geldi.
AKP iktidarının desteğiyle sayıları
hızla artan özel hastaneler çok büyüdüler. Kamu hastanelerinde yapılmayan veya çok sıra verilen ameliyatlar,
özel hastanelerde yüksek fiyatlarla
yapılmaya başladı. Başlangıçta çok az
alınan ek ücretler, yüksek rakamlara
ulaştı. Orta direk vatandaş özel hastanelerden sağlık hizmeti alamaz hale
geldi. Bu durum kamu hastanelerinde
daha büyük yığılmalara neden oldu.
AKP iktidarı ülkemizin son kalan

Tayyip Erdoğan’ın “Camilerimizi Yaktılar”
iftirasının yalan olduğu belgelendi
Partimiz bu iftiraya karşı suç duyurusunda
bulunmuştu, ortaya çıkan belgeleri ve
delilleri de yargıya taşıdık

alan, iftira, karalama AKP’giller’in
ve Reisinin ağızlarına yuva yapmış,
vazgeçemiyorlar. Uzaya dört şeritli yol
yapımına inanan tabanını, Yurtseverlere,
Devrimcilere,
Laik
Halkımıza
düşmanlaştırmak, kin beslemelerini
sağlamak için ellerinden, kemiksiz
dillerinden ne geliyorsa yapıyorlar.
Ellerinden gelen belli: Devlet gücü
ellerinde, zorbalık yapmak.
Dillerinden gelen belli: Durmadan,
yemek yer, su içer gibi yalan söylemek.
Durmadan halkı birbirine düşürmek
için iftiralar atmak. Kendilerini inançlı,
imanlı göstermek, günde kırk vakit din
alıp din satmak.
İşte Şanlı Gezi İsyanı’mıza karşı
ellerinden, dillerinden geleni yapıyorlar.

12 Eylül faşizmi DİSK’i kapatıp yöneticilerini hapse atarken, Türk-İş’in
Genel Sekreteri Sadık Şide’yi Çalışma
Bakanı yaptı.
Türk-İş, bütün iktidarlarla olduğu
gibi, mevcut iktidarla da etle tırnak
gibi kaynaşık durumdadır.
Zira sarı-gangster sendikacılar,
patronların İşçi Sınıfının içine yerleştirdiği ajanlardır. İşçilerin aidatlarıyla
kurdukları saltanatlarının sarsılmasına
izin vermek istemezler. O nedenle bunları teşhir etmek gerekir.
İşçi Sınıfımız bunların gerçek yüzünü gördükçe, Devrimci Sınıf Sendikacılığı yapan sendikalara güven duyacak ve buralara yönelecektir.
Mevcut DİSK Yönetiminin Türkİş’e bağlı sendikaların satışa getirdiği
işçilere sahip çıkmasından vazgeçtik,
bu işçileri görmezden gelmesi, sarıların ihanetlerine icazet vermesi kabul
edilemez.
DİSK yönetiminin Türk-İş’e yakın olma çabaları kendilerine bir
şey kazandırmaz. İşçi Sınıfına yakın
dururlarsa çok şey kazanacakları
besbelli.
Evet, sarıların devletle ve patronlarla kaynaşık olmaları, ellerindeki
işyerlerini onların icazetiyle tutmuş
olmaları işçiler üzerinde bir korku ve
baskı unsuru oluşturuyor. O korku
çemberini yarmak da devrimcilerin
görevidir.
Bu anlamda geçtiğimiz günlerde
Nakliyat-İş’in; Türk-İş’in önüne
siyah çelenk bırakması ve protesto
gösterisi yapması çok isabetli bir eylem olmuştur.
Bu eylem bir o kadar da anlamlıdır.
Artık sarı-gangster ajan örgütleri
dağıtılmalıdır.q

Nedendir Nakliyat-İş’e düşmanlıkları?

HKP’den:
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AKP iktidarı bu tür kanunsuzluklar yaparken, sarı sendikacılar da boş
durmuyorlar. Taşımacılık işkolunda
kendilerine rakip gördükleri Nakliyat-İş’in önünü kesmek için her türlü
hile-hurdaya başvuruyorlar. Nakliyat-İş’in yetki aldığı işyerlerinde tek
bir üyeleri dahi olmamasına karşın
keyfi bir şekilde yetki itirazı davaları açıyorlar. Dolayısıyla uzun yargılama süreçleri boyunca işçilerin Toplu İş
Sözleşmesinden mahrum kalmalarına
neden oluyorlar.
Yirmi yıl önce de TÜMTİS’li
sarı-gangsterler, sendika değiştirdi
diye üç Ambar İşçisini katletmişlerdi.
Şimdi ise Türk-İş koridorlarında, bakanlık bilgisayarlarında Nakliyat-İş’i nasıl saf dışı bırakırız hesapları
yapıyorlar.
DİSK yönetimi
ise bütün bu saldırılar karşısında sessiz kalmakta. Hatta
sarı-gangster sendikacıların ihanetine uğrayan işçilere
sahip çıktı diye
Nakliyat-İş; (yüzüne değil) gıyapta
eleştirilmekte.
Hepsi başarıyla
yürüyen bu direnişler görmezden gelinmekte.
Sendikasından ihanet gören işçiye
sahip çıkmak kötü bir iş olarak algılanmakta.
Sanki konfederasyonlar arasında
bir anlaşma yapılmış gibi…
Oysa DİSK; 1967’de sarı-gangster
Türk-İş’e alternatif olarak kurulduğu
için kısa sürede 500 bin üyeye ulaştı.

Milyonların sokağa döküldüğü Halk
Hareketimizin masumiyetini ortadan
kaldırabilmek için zorbalık yapıyorlar,
insanlarımızı
hapislere
tıkıyorlar,
çamurlar, iftiralar atmaya çalışıyorlar.
Ama nafile…
Yalanları, iftiraları, niyetleri bir
bir ortaya çıkıyor. Tıpkı “camide içki
içtiler” yalanının ortaya çıkması gibi.
Tıpkı “türbanlı bacımızın üzerine idrar
yaptılar” yalanının ortaya çıkması gibi.
Tayyip Erdoğan’ın “camilerimizi
yaktılar” iftirasının da yalan olduğu
ortaya çıktı. Yakılan bir caminin
olmadığı İBB İtfaiye Daire Başkanlığı
ve Diyanet Cami Hizmetleri Başkanlığı
tarafından belgelendi. Daha doğrusu
bu iki kurum AKP’giller’in Reisinin

kaynaklarını da şehir hastanelerine aktardı. Hasta garantili şehir hastaneleri
çoğunlukla şehir dışlarına, vatandaşın
zor ulaşacağı yerlere yapıldı. Çok büyük yapılar olan şehir hastanelerinde,
vatandaş yolunu zor buluyor. Sağlık
çalışanları hastanenin bir yerinden öteki yerine zor ulaşıyor. Yıllardır kullanılan, hepimizin bildiği hastaneleri ortadan kaldırarak yapılan bu hastaneler,
ülke bütçesine büyük bir yük getiriyor.
Yerli ve yabancı Parababalarını daha
da zengin etmekten başka işe yaramıyor.

doğrulamıştır.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak
yapmış olduğumuz suç duyurusuna
ek olarak suç duyurumuzu ispatlar
delillerimizi Kızılcahamam Cumhuriyet
Başsavcılığına sunduk.
Ortaya çıkan bu kadar somut belgeler
ve deliller ışığında yapılması gereken
bellidir: Savcılık makamının derhal
harekete geçerek gerekli soruşturmayı
başlatıp Kamu Davası açması.
Hukuk bunu gerektirir.
Yasa bunu gerektirir.
Vicdan bunu gerektirir.
31 Temmuz 2022
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Ortaçağcı gericilik,
Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil
Konakçı’nın dilinden
kadın düşmanlığına devam ediyor

0 yıldır ABD ve AB Emperyalistlerinin güdümündeki AKP iktidarı,
başta biz kadınlar olmak üzere halkımıza cehennemcil bir hayat yaşatmaktadır. Bu şeriat özlemcilerinin akıllarında yatan; bütün okulları kapatmak,
ülkeyi medreselerle, tekkelerle, şeyhliklerle, Kur’an kurslarıyla doldurmak,
Hilafeti geri getirip Ortaçağcı Faşist
Din Devleti’ni kurmaktır. Din
alıp din satan bu Ortaçağcı gericilerin en büyük özlemleri ise
insanlığın yarısı olan kadınları
mutfakla yatak odası arasında
ömür tüketmeye mahkûm köleler haline getirmek, kadınları
sosyal hayattan çekip eve hapsederek üretimden de tümüyle
uzak tutmaktır.
Bunun en son örneği de Ankara’da yaşandı. Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı,
ağzından salyalar akıtarak yine kadınlara saldırdı.
Sözde imam “Helal rızık mükellefiyeti yok kadının. O sizin göreviniz,
adamların görevi. Ama her yerde
kadın istihdamı var, daha cazip çünkü”, dedi.
Bu şahıs devamla;“Bak sokaklar
ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi.
Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor
artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri
biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında
yok mu adamları, abileri, babaları,
kocaları? Geçtim helali haramı hadi

buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç
mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu
hayretsin”, diyerek kendi nefislerini
kontrol edemediklerini de itiraf ediyor.
Görüldüğü üzere bu Dördüncü Tür

Yaratıklar her fırsatta kadın üzerinden
din tüccarlığı yapmaktadırlar.
Siz değil misiniz cemaat-tarikat
yurtlarında, Kur’an kurslarında el kadar çocuklara tecavüz edenlere ses çıkartmayan?
Siz değil misiniz, sakalsız erkeğin
bile sizi tahrik ettiğini söyleyen?
Sizler, kadınlar üzerinden din simsarlığı yaparak kapitalist toplumda
zaten çifte sömürüye maruz kalan kadınlarımız için hayatıdaha da zindan
ediyorsunuz.
Kurtuluş Partili Kadınlar olarak
sözde imamın bu açıklamasını lanetliyoruz. Akılları kadının dışında bir

HKP’den:

AKP’giller’in Hukuk Bürolarına Dönüşen Yargı,
İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilme kararını
haklı bularak
Ortaçağcı Faşist Din Devletine gidişin
önünü daha da açtı!

T

ürkiye; Kadına yönelik şiddet
ve aile içi şiddetin önlenmesinde, suçluların cezalandırılmasında
çok önemli bir etkisi bulunan, tam
adı “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi
Sözleşmesi” olan İstanbul Sözleşmesi’nden, tepeden tırnağa suça batmış kriminal bir örgüt olan AKP’giller’in Reisinin aldığı bir kararla tam
hukuksuz bir şekilde çekilmişti.
Kararın iptali için Halkın Kurtuluş Partisi ve birçok kurumun açtığı
davalardan biri sonuçlandı. Danıştay
10. Dairesi tarafından görülen davada
“Cumhurbaşkanı” Kararnamesinin
iptal istemi oy çokluğuyla reddedildi.
Şaşırdık mı?
Hayır!
Bu usulsüz kararın hukuken
ortadan
kaldırılması
için
Halkın Kurtuluş Partisi olarak
karar yayımlanır yayımlanmaz
yürütmenin durdurulması talepli
ilk davayı açtık.
Yürütmenin
durdurulması
talebimiz 3’e karşı 2 oyla reddedildi.
Bunun üzerine Danıştay İdari Dava
Daireleri Kuruluna (DİDDK) itiraz
ettik. Ayrıca Mahkeme hâkimlerinden
Lütfiye
Akbulut
hakkında
Danıştay üyeliğinden önce, o
dönem AKP tarafından yönetilen
İstanbul
Büyükşehir
Belediyesinin hukuk müşavirliğini
yaptığı ve davamıza ilişkin objektif
bir karar veremeyeceği gerekçesi ile
reddi hâkim talebinde bulunduk.
Açtığımız bu davada Danıştay
Savcısı, “bir işlem hangi usule
uygun
tesis
edilmişse
aynı
usule
uyularak
feshedilmesi
gerekmektedir.
TBMM’nin
uygun
bulma
kanunuyla

yürürlüğe giren bir anlaşmanın
feshi ancak TBMM’nin uygun
bulma kanunuyla kaldırılması
kararı
ve
cumhurbaşkanının
uygun bulmasıyla yürürlükten
kaldırılacaktır.
Sadece
cumhurbaşkanı
kararıyla
feshedilemez.”
görüşünü
dile
getirerek, işlemin iptaline karar
verilmesini istedi.
HKP olarak açtığımız dava henüz
sonuçlanmamıştır.
Ancak açılan davalardan birinde

AKP’giller’in korkusundan kanunlara ve vicdanlarına göre karar veremez duruma gelmiş olan ve onlardan
aldıkları emirleri uygular durumdaki
Mahkeme üyelerinin çoğunluğu bizleri şaşırtmamış ve davanın reddine
karar vermişlerdir.
Şu çok açık bilinmelidir ki İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme
kararının iptali için açılan davanın
reddi demek;
- AKP’giller’in Reisinin tek başına aldığı kararlarla ülkenin kaderini belirlemesinin önünü tamamen
açmak demektir!
- Recep Tayyip Erdoğan’a
TBMM’yi ilga, Lozan’dan, Montrö
Sözleşmesi’nden, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nden çekilebilme yetkisi vermek demektir.
- Kadına yönelik şiddet ve aile

şeye çalışmayan, din alıp din satan bu
Muaviye-Yezid, CIA-Pentagon Dincisi sahtekârların bu tür açıklamalarını
kesinlikle kabul etmiyoruz.
Partimiz, Laik Cumhuriyet’in kazanımlarının yok edilmesine karşı mücadele eden ve gerçek anlamda laikliği
savunan tek partidir. Çünkü bizler biliyoruz ki laiklik aynı zamanda kadının
özgürlüğüdür. AKP ve onun gerici tarikat, cemaat, vakıf vb. yandaşları yıllardır bu ve benzeri açıklamalar yaparak
kadınlarımızı eve hapsederek, çalışamaz duruma getirerek, kılık kıyafetine
müdahale ederek, kaç çocuk doğuracağına karışarak kendi Ortaçağcı-gerici
zihniyetlerini topluma benimsetmeye ve şeriat özlemlerini
kadına uyguladıkları baskılarla gidermeye çalışıyorlar.
Biz Kurtuluş Partili Kadınlar olarak saf, cahil, bilinçsiz
insanlarımızı zihin hasarına
uğratarak Ortaçağ’ın zifiri
karanlıklarına götürmek isteyen bu halk düşmanı, kadın
düşmanı, Laik Cumhuriyet ve
Mustafa Kemal düşmanı, Ortaçağcı gericilere karşı mücadelemizi
bıkmadan, usanmadan sürdüreceğiz.
Bu ülke sahipsiz değildir. Kadınlarımız yalnız değildir. Bu ülkenin İkinci
Kurtuluş Savaşçısı kadınları var. Bu
ülkede bizler var olduğumuz sürece
Ortaçağcı gericiler asla emellerine ulaşamayacaklardır. Ortaçağcı gericilikten, çifte sömürüden, emperyalist-kapitalist düzenden kurtulana dek erkek
yoldaşlarımızla birlikte el ele savaşmaya devam edeceğiz.
25 Temmuz 2022

Kurtuluş Partili Kadınlar
içi şiddetin önünün tamamen açılması demektir!
Kısacası, Ortaçağcı Faşist Din
Devletine giden yola büyük bir taş
daha döşemek demektir!
Mustafa Kemal önderliğindeki Antiemperyalist Birinci Kurtuluş
Savaşı’mızın getirdiği Laiklik ilkesi
sayesinde dünyadaki birçok ülkeden
çok daha önce kadınların haklarına
kavuştuğu ülkemizde, yasa tanımaz,
hak-hukuk tanımaz, adalet tanımaz
AKP’giller, saldırılarına belli ki devam edecektir.
Ancak HKP’li Kadınlar olarak
bizlerin önünde, Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızda mücadele eden Nene Hatun, Halime Çavuş,
Kara Fatma örnekleri var...
Münire Annemiz var!
O Münire Anne ki, Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mıza gepegenç (daha 17 yaşında iken) elde
silah katılan ve Köyceğiz Kuvayimilliye Komutanı olan, İkinci Kurtuluş
Savaşı’mıza da önderlik eden, Partimizin İlk Genel Başkanı, Türkiye
Devrimi’nin Önderi Usta’mız Hikmet
Kıvılcımlı’nın annesidir. O Münire
Anne ki, 1900’lü yılların başında,
oğlu ile birlikte devrimci mücadeleye
boylu boyunca dalmış ve bu uğurda
cezaevlerinde yatmıştır. Ama Halkın
Kurtuluş Davasından asla vazgeçmemiştir. İşte biz de onlar gibi, ismini
sayamadığımız daha nice devrimci
kadınlarımız gibi davamızdan asla
vazgeçmeyeceğiz!
Kadınlarımızın kurtuluş mücadelesinde İstanbul Sözleşmesi bile
yetersizken, kadınlarımızı daha da geriye, Ortaçağ’ın dehlizlerine götürme
çabasına karşı, İşçi Sınıfı Bilimi ile bilinçlenen biz kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi Yetmez; Devrim Olmadan
Kadın Sorunu Çözülmez!” şiarıyla
çifte sömürüden, Ortaçağcı gericilikten, emperyalist düzenden kurtulana
dek erkek yoldaşlarımızla birlikte, el
ele savaşmaya devam edeceğiz!
Ant olsun!
21.07.2022

Kurtuluş Partili Kadınlar

HKP’den:

AKP’giller’in kadrolu din tüccarlarından,
Kadın düşmanlığını, Kadını kasaptaki etle
özdeşleştirecek kadar ileriye götüren İmam Halil
Konakçı hakkında suç duyurusunda bulunduk

Baştarafı sayfa 1’de
Konakçı, sosyal medyadan paylaştığı videolarla kadınları hedef alarak
erkeklere şöyle seslendi:
“Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkânı gibi, et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl
önce dedelerimizin yatak odasında
görmediği kıyafetleri biz çarşıda,
pazarda, plajda görüyoruz. Bu kadınların başında yok mu adamları,
abileri, babaları, kocaları? Tamam
ateistsin, imanın zayıf… Ya hiç mi
kıskanmıyorsun lan?”
Konakçı’nın ağzından salyalar
akıtarak kadınlara saldıran bu açıklamaları üzerine Partimizin avukatları
harekete geçti.
Avukatlarımız, Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik
veya aşağılama”, “suç işlemeye tahrik”, “görev sırasında din hizmetlerini
kötüye kullanma” suçlarını işlediğini
belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Avukatlarımız tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede; “Şüpheli Halil
Konakçı’nın yaptığı konuşma laiklik
ve kadın-erkek eşitliği ilkelerini yok
saymaktır.” denildi. Ve İmam Halil
Konakçı hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılmasını talep
etti.
Suç duyurusu sonrası MYK Üyesi
ve İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağıdadır:
Değerli Halkımız,
Yaşadığımız düzende çifte sömürüye uğrayan kadın, ne yazık ki ülkemizde bir de Ortaçağcı gericiliğin

hedefindedir. Siyasi iktidar, tarikat, cemaat, vakıflar ve yandaşları her ağzını
açtıklarında kadına saldırmakta, kadını
hedef göstermektedirler.
Bunun en son örneği birkaç gün
önce Ankara’da Melike Hatun Camii
İmamı Halil Konakçı tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kişi sosyal medya
üzerinden yayınladığı videoda sözlerine, “Sen bir baba olarak evinin dinini,
diyanetini sağlamakla mükellefsin…
Erkekler kadından daha üstündür, hani
kadın-erkek eşitliği diyorlar ya bu tamamen yalan!” şeklinde başlamakta
ve ilerleyen bölümlerde başı açık kadınlarımızı et parçasına benzetmekte,
nefret dolu, saldırgan, ahlâk dışı sözlerle videoya devam etmektedir. Ve bu
sözleriyle kadına yönelik şiddet uygulamakta ve kadına yönelik şiddeti kışkırtmaktadır.
Halkın Kurtuluş Partisi adına Halil Konakçı hakkında, söylediği sözler
nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa
tahrik veya aşağılama”, “suç işlemeye
tahrik”, “görevi sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma” suçları işlediği
için suç duyurusunda bulunduk.
Halkın Kurtuluş Partisi, Laik Cumhuriyet’in kazanımlarını, özellikle de
dünyada Avrupa ülkelerinden bile önce
kadınlara verilen hakların, kazanımların yok edilmesine karşı mücadele
eden ve gerçek anlamda laikliği savunan, laikliğin kadının özgürlüğü olduğunu savunan bir partidir. Bu nedenle
bu suç duyurusunu gerçekleştirdik.
Bundan sonra da kadın haklarını
savunmaya devam edeceğiz. Kadına
yönelik şiddetle mücadele etmeye devam edeceğiz.
26 Temmuz 2022

HKP Genel Merkezi

HKP’den:

İstanbul Sözleşmesi’nin feshini
onamak hukuksuzluktur! Kadın düşmanlığıdır!
Bu hukuksuzluğu ülkemizin dört bir yanında
protesto ettik!
Bursa

Bursa’da
yoldaşlarımız
21
Temmuz Perşembe günü saat 18.30’da
Kent Meydanı’nda bir araya geldiler.
Burada basın açıklaması Bursa İl
Yönetim Kurulu ve Kadın Komitesi
üyesi Gülistan Çelik Yoldaş’ımız
tarafından yapıldı.
İstanbul
Aynı
gün
İstanbul’da
da
yoldaşlarımız Danıştayın kararını
protesto ederek Kadıköy İskele
Meydanı’nda saat 19.30’da basın
açıklaması yaptılar. Burada Partimiz
MYK ve Merkezi Kadın Komitesi
Üyesi Safiye Arslan Yoldaş’ımız basın
açıklamasını yaptı.
İzmir
Eylemlerimiz Cuma günü de devam
etti. 22 Temmuz Cuma saat 18.00’de,
İzmir’de Karşıyaka Çarşı girişinde
protesto eylemimizi gerçekleştirdik.
Eylemde basın açıklaması İzmir
Yönetim Kurulu ve Merkezi Kadın
Komitesi Üyesi Prof. Dr. Özler Çakır
Yoldaş’ımız tarafından yapıldı.
Ankara
Aynı
gün
Ankara’daki
yoldaşlarımız da Kızılay Karanfil
Sokak’ta bulunan Parti Genel Merkez
binamızın önünde protesto eylemlerini
gerçekleştirdiler. Burada da basın
açıklamasını Partimizin Genel Merkez
Disiplin Kurulu Başkanı Av. Ayça
Okur Yoldaş yaptı.
Adana
Adana’da
yoldaşlarımız,
22
Temmuz Cuma günü parti binamızda
bir araya gelerek konu ile ilgili basın

metnimizi okuyarak üyelerimizle
birlikte
değerlendirmelerde
bulundular. Burada basın metnimizi
Adana İl Yöneticisi ve Merkezi
Kadın Çocuk Komitesi Üyesi Ayşe
Küçükosmanoğlu Yoldaş’ımız okudu.
Hatay
Hatay’da yoldaşlarımız 24 Temmuz
Pazar günü saat 17.00’de İskenderun
ilçesinde bulunan Güvercinli Park’ta
protesto eylemlerini gerçekleştirdiler.
Eylemde basın açıklaması Sema Yuva
Yetkin Yoldaş’ımız tarafından.
“Danıştay’ın
Eylemlerimizde
İstanbul
Sözleşmesi
Kararı
Ortaçağcı Faşist Din Devleti’ne
Gidişin Adımıdır!” pankartı açıldı.
Çeşitli dövizler açarak attığımız
sloganlarla tepkimizi ortaya koyduk.
Tüm eylemlerimizde Merkezi Kadın
Komitemiz tarafından hazırlanan basın
metni okundu.
Bizler AKP’giller’in ve onların
yandaşlarının her türlü haksız ve
hukuksuz uygulama ve kararlarına
karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.
Kadınları,
Ortaçağ
karanlığına
götürmek isteyen AKP’giller’in kadın
düşmanı politikalarını teşhir etmeye
devam edeceğiz.
Danıştayın Kararı Hukuksuzdur!
Laiklik Kadının Özgürlüğüdür!
Şeriat Ortaçağ’dır!
Kadın Erkek El Ele Kurtuluş
Partisi’ne!
Kadının Kurtuluşu İşçi Sınıfının
Kurtuluşundan Bağımsız Değildir!
24 Temmuz 2022
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Başyazı
Nurullah Ankut
Baştarafı sayfa 1’de
Bunun
suçu
sadece
Diplomasızlığıyla ilgili sahtekârlığı
değildir. Saygıdeğer hemşehrim, film
yönetmeni ve tıp doktoru Mustafa
Altıoklar’ın
Tayyip’e
hakaret
suçlamasıyla açılan davada yaptığı
sunumunda da çok açık ve kesin
olarak ispatladığı gibi “Narsist Kişilik
Bozukluğu” hastasıdır bu vatandaş...
Biz de İstanbul Üniversitesi Tatbikî
Psikoloji Bölümünü, tüm sınavlardan
100 tam puan alarak bitirmiş biri
olarak, bu Diplomasız’ın aynı zamanda
yukarıda anılan rahatsızlığına ilaveten
“Mitoman” ve “Kriminal Psikopat”
olduğunu da tespit ya da teşhis etmiş
bulunuyoruz.
Bu
teşhislerimizi
Tayyip’e
hakaret suçlamasıyla açılan davalarda
yaptığımız konuşmalarda da, onun
ve avanesinin Savcıları ve Yargıçları
önünde defalarca tekrarladık. Ve
ayrıca da dedik ki; bu vatandaş bir
tek gün bile kamu görevi yapmaya
ehliyetli değildir. Derhal oralardan
uzaklaştırılmalı ve psikiyatrik tedaviye
alınmalıdır.
Şuna netçe inanıyoruz ki, bizim bu
teşhis ve tespitlerimiz, Kaçak Saray
Saltanatı ya da merkez üssü orası
olan Hırsızlar İmparatorluğu çöktüğü
zaman pek çok Psikolog ve Psikiyatr
tarafından kabul edilecektir...
Ey hem muhalif rolünü oynayıp
hem de Hırsızlar ve Hainler
İmparatorluğu’nun bu Baş Mücrimine,
bu Diplomasızına, bu kanunsuzuna;
“Sayın Cumhurbaşkanı”, “Sayın
Erdoğan”, diye hitap eden korkaklar
sürüsü!
Yüksekokul Diploması olmayan
birinin, sahte diplomalar kullandığını
bebelerin bile bildiği bu dolandırıcının,
bu din cambazının yasal olarak
Anayasanın
101’inci
Maddesi
uyarınca Cumhurbaşkanlığına aday
bile olamayacağını hepiniz adınız gibi
biliyorsunuz...
Bu gerçeği bilmenize rağmen
ona “Sayın Cumhurbaşkanı”, “Sayın
Erdoğan” diye hitap ederek meşruiyet
sağlamış olmaktan hiç utanmıyor
musunuz?
Hiç sıkılmıyor musunuz?
Hiç yüzünüz kızarmıyor mu?
Eşlerinizin, çoluk çocuklarınızın
yüzlerine nasıl bakabiliyorsunuz?
Ve tabiî bir de aynalara nasıl
bakabiliyorsunuz?
Yazıklar olsun size...
Tayyip ve avanesi sadece onu
Amerika oraya getirdiği ve orada
tuttuğu için değil ve durup dinlenmeden
din alıp satarak insanlarımızı Allah’la
aldattığı için değil; sizin gibi muhalif
rolündeki korkak ve yüreksizlerin
ona hiç hakkı olmayan bir meşruiyet
sağladıkları için de 20 yıldan bu yana
Türkiye’nin anasını ağlatmaktadır.
Yahu o adam rahatsız; yukarıda
saydık rahatsızlıklarının adlarını.
(İlgili arkadaşlar internete girerek o
hastalıklar hakkında detaylı bilgiler
edinebilirler. Biz burada o konulara
girersek, sözü çok uzatmış oluruz.) O
tür hastalar asla empati yapamazlar.
15
Temmuz
gecesi
Atatürk
Havalimanı’nda, ortada henüz kanları
soğumamış 400 insanın cenazesi
yerlerde seriliyken bile zerre miktarda
olsun bir acımada bulundu mu?
Tam tersine; mutluluktan dört
köşe; “Bu bize Allah’ın bir lütfudur”,
dedi...
Acıma duygusu asla oluşmaz bu
hastalarda. Kendilerinin dışında hiç
kimseyi düşünmez bu hastalar. Onların
odaklandıkları bir tek şey vardır; kendi
çıkarları...
Bu hastalarda akıl, mantık ve
metot da iflas noktasındadır. Anlık

Şu an Türkiye’de sorulması gereken bir
numaralı soru ya da en temel soru,
“Diploma nerede?” sorusudur...
arzu veya kızgınlıklarıyla, öfkeleriyle
kararlar alıp davranışta bulunurlar.
Sonuçları felaket oldu muydu da hiç
duraksamadan; “Ben böyle bir şey
söylemedim”, “Ben böyle bir şey
yapmadım”, deyip tam tersini söyleyip
savunabilirler. Bunu yaparken de
hiçbir rahatsızlık duymazlar...
Bunların
tüm
düşünce
ve
davranışlarında asla duygusal bir
içerik, kapsam bulunmaz. Dediğimiz
gibi bir tek şey düşünürler; kendi
çıkarları...
Ya koltuklarında ömür boyu
kalmak isterler ya da küplerini durup
dinlenmeden doldurmaya devam
etmek... Bu hastaların karakteristikbelirleyici özellikleri bunlardır.
Bu tür hastalar ne acıdır ki Şark
Toplumlarında, bir boşluk, uygun bir
an, durum bulurlarsa kolaylıkla lider
olabilirler.
Zaten
kendilerinin
Allah’la,
Peygamberle sürekli konuştuğunu ve
irtibat halinde olduğunu iddia eden
sürüyle tarikat, cemaat şeyhi yok mu
bu toplumlarda?

konularda bile bilgiye sahip değildirler.
Genç evlatlarımız hafız olarak,
Kur’an’ı ve İslam’ı anlam yönünden
zerre miktarda olsun öğrenmiş
sayılamazlar. Hiç aksatmadan namaz
kılan, oruç tutan insanlarımız da
İslam’a dair azıcık da olsa bir bilgiye
sahip değildirler. Bunlara sahtekâr
ve düzenbaz şeyhler vb. din uluları
tarafından hep hurafeler, mitler,
kıssalar anlatılır. Oysa bunların hiçbir
tarihsel gerçekliği yoktur.
Kur’an’ın nasıl bir toplum düzeni
ve ahlâk sistemi öngördüğüne dair
bir bilgi verilmez insanlarımıza. Oysa
işin yani dinin en önemli ve hatta tek
önemli bölümü budur. Namaz, oruç,
hac, Kâbe’yi tavaf İslam’dan önce
de vardı. Hatta Cuma Namazı, Cuma
Hutbesi bile vardı.
Namazın aslı Sümer Güneş
Tanrısı’na yapılan bir ibadettir. Oruçsa
Sümer Ay Tanrısı’na yapılan bir
ibadettir. O zamandan beri bu ibadetler
vardır. Hac ise İslam’dan yüzlerce yıl
öncesinden bu yana sürüp gelen bir
ibadettir.

Meczuplaştırılan
insanlarımız
bunlara nasıl inanıyorlarsa, her
biri birer Din Derebeyliği ve yılan
yuvasından başka hiçbir şey olmayan
bu tarikatlarda şeyhlerin, mollaların
kendilerini, eşlerini ve çocuklarını
tecavüz ederek kirletmelerine nasıl
rıza gösteriyorlarsa, böyle din alıp
satan, din simsarı ve Muaviye-Yezid
Dincisi sahtekârların da yalanlarına
kolayca kanabilirler, onların peşlerine
yıllar yılı sürü halinde takılabilirler.
Tabiî bu “Reis”, “Şeyh”, “Molla”
geçinenlerin tamamı, hep Amerika’nın
kucağında oynarlar. ABD Emperyalist
Haydudunun kuklaları, piyonlarıdır
onlar. Bu sebeple de hiç duraksamadan
efendilerinden aldıkları bir emir
üzerine vatanı da, milleti de satıp
geçerler. Amerika da zaten bunları, halk
kitlelerini afyonlayıp, narkozlayıp,
kandırıp uyutarak kendi emperyalist
çıkarlarını kolayca savunsunlar, diye
bulur, keşfeder, devşirir ve iktidar
mevkilerine getirir. Tarikat tepelerine
getirir...
Tarikat ve cemaatlerle mücadele
etmenin en etkili ve kısa sürede sonuç
alıcı yolu, halkımızın tamamının
Kur’an’ın Türkçe mealini-anlamını
okumasını sağlamaktan geçer. Hiç
şeyhe, mollaya, meleye gerek yoktur
aslında. Bugün Kur’an’ın 30 civarında
kişiler tarafından çevirisi yapılıp
yayımlanmıştır Türkçede. Bunları
okumak, insanlarımızın İslam Dinini
anlamaları için bizce yeter de artar
bile...
Ne yazık ki ülkemizde insanlarımızın
yahut Müslümanlarımızın yüzde 99’u,
Kur’an’ı baştan sona ele alıp ciddiyetle
ve dikkatle okumamıştır. Bu sebeple
de hem kendini büyük din alimi, şeyh
diye yutturan düzenbazların hem
de Tayyipgiller gibi din alıp satan
sahtekârların oyunlarına gelmekte,
tuzaklarına düşmektedir.
Bunca tarikat ve cemaate, bunca
İmam Hatibe, Kur’an Kursuna, İlahiyat
Fakültesine rağmen, insanlarımız
Kur’an’ın içeriğine yönelik en temel

“Kâbe” adı bile, Anadolu’nun 9
bin yıl öncesine tarihlenen ünlü Ana
Tanrıçası “Kibele”den gelmektedir.
“Kıble” kavramı da yine aynı şekilde
Kibele’den
gelmedir.
Kibele’nin
Kâbe’de bulunan en büyük put olarak
dillendirilen simgesi “Hübel”dir. Yani
Kâbe, Kibele’nin-Hübel’in Tapınağı
anlamına gelir. Kıble de nerede
bulunulursa bulunulsun, o tapınağı
işaret eden yön anlamına gelir. Kâbe’yi
Hz. İbrahim’in yaptığı, oradaki putları
kırıp en büyük putun boynuna putları
kırdığı baltayı astığı menkıbesi filan
bütünüyle uydurmadır. Hz. İbrahim,
150 kişiden oluşan kabilesiyle Mısır’la
Harran arasında dolaşan bir Çoban
Toplum Lideridir. Ömrünün hiçbir
döneminde bizim Harran’dan ve o
civarlardan daha aşağıya inmemiştir.
Kur’an’da geçen Hz. İbrahim kıssası
Yahudi kıssasıdır. Oradan Kur’an’a
geçmiştir. Zaten Kur’an’daki kıssaların
pek çoğu Yahudi, dolayısıyla da Tevrat
kıssalarıdır.
Kur’an’da geçen Adem’le Havva
kıssasından başlamak üzere Nuh Tufanı
ve Lût Kavmi kıssası, Miraç kıssası,
Meryem kıssası, Yedi Uyurlar kıssası,
Musa ile Firavun kıssası, Musa ile
Hızır olduğu varsayılan Allah dostunun
serüvenine ilişkin kıssa vb. kıssaların
hiçbirinin anlatıldığı şekliyle bir
tarihsel gerçekliği yoktur. Bu gerçeği
söz konusu sağduyulu tespiti yaptığı
için aforoz edilen İlahiyat Profesörü
Mustafa Öztürk de “Kıssaların Dili”
adlı, bizce çok önemli olan kitabında
ayrıntılıca anlatmaktadır.
Mustafa Öztürk’ün yaptığı bu
tespiti biz de 1967-1968 ders yılında,
üniversite hayatımızın ilk yılıdır da
aynı zamanda, Kur’an’ı okuduğumuz
zaman yapmıştık. Bunlar kesinkes
Tanrı buyruğu ve Tanrı tarafından
yapılmış işler olamaz, demiştik.
Burada bir durum var, demiştik.
Bizim
bu
tespitimizin
bir
İlahiyat Profesörünün 2000 yılında
yayımlanmış olan kitabında da
yapılmış olduğunu görmek sevindirici

tabiî. En azından bizim açımızdan...
Gelirsek
dinin
özüne:
Hz.
Muhammed tıpkı bizim gibi; “Herkesin
rızıkta eşit olduğu”, komünist bir
toplum düzeni kurmak istemişti
aslında. Gönlünde yatan buydu...
En özet anlatımıyla işte kanıtları:
“Allah
rızıkda
kiminizi
diğerlerine
üstün
tutmuştur.
Üstün kılınanlar, emirleri altında
bulunanların rızıklarını vermezler.
Oysa rızıkta hepsi eşittir. Allah’ın
nimetini bile bile inkar mı
ediyorlar?” (Nahl Suresi, 71’inci
Ayet, Diyanet İşeri Meali)
“(…) Allâh yolunda ne kadar
harcayacaklarını soruyorlar. De ki:
“El Afv (zaruri harcamalarınızdan)
arta kalanı bağışlayın!” Allâh
böylece gereken apaçık işaretleri
veriyor size… (Nedenini) derin
düşünmeniz için.” (Bakara Suresi,
219’uncu Ayet, Ahmed Hulusi Meali)
“(…) Ve sana neyi infak
edeceklerini de soruyorlar. De
ki: “Helal kazancınızın size ve
bakmakla yükümlü olduklarınıza
yeterli olanından artanını verin.”
İşte Allah, ayetleri size böyle açıklar
ki, derin derin düşünebilesiniz.”
(Bakara Suresi, 219’uncu Ayet, Yaşar
Nuri Öztürk Meali)
Daha bu anlama gelen onlarca ayet
bulunabilir Kur’an’da...
Tabiî şeyhler, mollalar, imamlar, bu
ayetleri görmezlikten gelirler. Hemen
atlayıverirler bunların üzerinden.
Onların ısrarla üzerinde durdukları
namazdır, zikirdir, oruçtur, hacdır vb.
bin yıllardan bu yana sürüp gelen,
İslam öncesi Pagan dinler de dahil
olmak üzere, bütün Ortadoğu kökenlikaynaklı-etkilenimli dinlerde var olan
ritüelleridir.
13 yıllık Mekke İslamı döneminde
namaz, günde 3 vakit olarak
kılınmıştır, Hz. Muhammed ve
sahabeleri tarafından. 10 yıllık Medine
dönemindeyse
5’e
çıkarılmıştır
vakitler.
Ne olmuştur burada?
Allah fikir mi değiştirmiştir?
Ya, vakit sayısını arttırırsak
insanlar daha iyi Müslüman olurlar mı
demiştir?
Bu tür işlere kafa yormaz halkımız.
Şeyhler, imamlar da bunlardan söz
edilmesini sevmezler.
Yine mesela İslam’ın ortaya konuş
sürecinin son dört-beş yılına kadar
Hicab-Örtünme ayetleri yoktu. Bunun
sebebi ne, diye de sormazlar. Çünkü
aynı sözde İlahiyatçıların ve şeyhlerin
durup dinlenmeden tekrarladıkları
hurafeler ve kıssalar, mitolojik
hikayeler yüzünden insanlarımız
zihin hasarına uğratılmıştır, kafaca
zehirlenmiştir. Sorgulayan bir akla
sahip imkânları ellerinden alınmıştır.
Musa’nın
kılıcını
vurunca
Kızıl Deniz’in yarılıp kupkuru
bir yola dönüştüğüne, Meryem’in
erkeksiz çocuk doğurabileceğine
inanan insanlarımız, artık bu sözde
İlahiyatçılar ne doğrarsa onları
duraksamadan ve hiç düşünmeden
yutarlar, Antep baklavası tadında.
Anlı şanlı kallavi İlahiyatçılar da
ciddi ciddi tartışırlar: Allah Meryem’e
ruhundan üfürdüyse bunu eteğinin
altından mı üfürdü yoksa yakasından
mı, diye...
Oysa bu erkeksiz çocuk doğurma
miti, kökeni binlerce yıl öncesine
giden bir Anadolu efsanesidir.
Yine Musevilik ve İslamiyet’te
var olan Sünnet, yukarıda andığımız
Anadolulu Ana Tanrıça Kibele’nin
rahiplerinin, yapılan törenlerde vecde
gelerek, kendi erkeklik organlarını
kendi elleriyle kökünden kesip
atmaları geleneğinin çok hafifletilerek
sürüp gelen bir devamıdır.
Bu konuda bizim düşüncemiz
de merak edilirse, bizim de şahsi
görüşümüz Sünnetin temizlik ve sağlık
açısından yararlı olduğu şeklindedir...
Hz. Muhammed’in gönlünde neden
komünist bir toplum düzeni yatıyordu?
Şu iki sebepten:
1- Henüz İlkel Komünal Toplum
Düzeni yaşayan çöldeki bir Arap

Kabilesine verilip orada 5 yaşına kadar
yaşamış olmasından. Çöl Bedevisi
diye aşağılanan o insanların aslında
Eşitlikçi Kankardeşleri Toplumu
olarak yaşadıklarını ve onlarda
yalanın, dümenin, hilenin, aldatmanın,
kandırmanın bulunmadığını yaşayarak
görüp o değerleri içselleştirdiğinden.
Kişiliğinin temel taşının bu değerler
sistemi
tarafından
oluşturulmuş
bulunmasından.
2- Kendisinin de yetim, babasını
hiç görmemiş, dedesini de çocukluk
çağında kaybetmiş bir yoksul olarak
yaşamış olmasından. Bilindiği gibi
amcası Ebu Talib’in sürülerinde
çobanlık etmiştir, Hz. Hatice’yle
evlenene kadar, Hz. Muhammed.
Ve
hatta
“Siyer”-Hz.
Muhammed’in biyografisiyle ilgili
kitaplarda anlatılanlara göre, gençlik
çağında amcası Ebu Talib’den kızını
ister. Fakat Ebu Talib’den şu katı ve bir
anlamda aşağılayıcı karşılığı alır:
“Muhammed!
Sen
yetim
çulsuzun birisin. Herkes kendi
dengiyle evlenmeli. Ben kızımı
sana değil, varlıklı ve şöhretli,
Mahzum Kabilesi’nden dayımın oğlu
Hubeyre’ye vereceğim”, der. Konuya
ilişkin, olayın gerçeğini yansıtan bir
makaleden ilgili bölümü aktaralım:
“Muhammed 20 yaşlarında
iken Amcası Ebu Talib’in kızı
Fahite evlenme çağına girmiş
güzel bir kızdı. Fahite daha sonra
Ummu Hani adını almış ve bu adla
tanınmıştır. Muhammed ile Fahite
arasında büyük bir aşk doğmuştu.
Muhammed, Fahite’yi babasından
istedi.
“Ancak Ebu Talib’in kızı için
başka planları vardı. Mahzum
kabilesinden dayısının oğlu Hubeyre
de Fahiteyi istemişti. Hubeyre
önemli bir kişiliğe sahip olmanın
yanında Ebu Talib gibi iyi bir şairdi
de. Üstelik Mekke’de Mahzum
kabilesinin gücü ve itibarı günden
güne artıyordu. Tersine Haşimilerin
gücü ise azalıyordu. Bunları dikkate
alan Ebu Talib, kızını Hubeyre ile
evlendirmeyi daha uygun buldu.”
(ibn 5a.d, VIII, 152; Müslim, 201;
Taberani, Evsat, 4242; ibn Hacer,
9/512; Mecmau’z-Zevaid, 7428)
“Muhammed bu duruma çok
içerledi ve amcasına sitem etti.
Ebu Talib’in cevabı ise annesini
kastederek, “Onlar bize kızlarını
verdiler, cömert adama cömertlik
yapmalı. oldu. (ibn Sa’d’ın Kitab
et-Tabaka[ el-Kebir Leyden baskısı
VIII, 108 Kaynak: Gençlik yılları
(13); E.Siraceddin,2008: 3B)
“Bu
cevap
Muhammed’i
tatmin etmedi. Çünkü dedesi
Abdülmuttalib, Atike ve Berre
isimli kızlarını daha önce Mahzum
kabilesine vererek borcunu ödemişti
zaten. Muhammed, amcasının asıl
düşüncesinin
kendisini
evliliğe
uygun ve hazır konumda olmadığı
ve Hubeyre’yi kendisinden daha
üstün gördüğü şeklinde olduğunu
anlamıştı.
“Bu
durum
Muhammed’i
çok üzdü ve hırslandırdı. Artık
hedefleri ve planları vardı. Öncelikle
yoksulluktan, parasızlıktan sonra da
ümmilikten kurtulacaktı.” (https://
www.dinvemitoloji.com/2020/02/
muhammedin-ilk-aski-fahiteye.html)
İşte bu iki sebepten dolayı ezilen
ve sömürülen, Mekke’de Karunlaşmış
ve Firavunlaşmış Tefeci-Bezirgânlar
tarafından yaratılmış olan cehennemde
yanıp kavrulmuş insanların acılarını
yüreğinde derinden duydu Hz.
Muhammed. Ve onların çektiği
acılara son verebilmek için böylesi
bir toplum düzeni kurmak istedi. Yani
komünist ekonomik sisteme dayanan,
ezen ve ezilen sınıfların olmadığı bir
düzen kurmak istedi. Ama buna gücü
yetmedi. Kur’an’ın birçok ayetinde
bu özlemini dile getirmekle kaldı, ne
yazık ki... Sağlığında da gönlünden
geçen bu sistemi örgütleyip kuramadı.
Zekat verin, dedi; infak edin, dedi; mal
mülk hırsı kötüdür, insanı insanlıktan
çıkarır, dedi. Ama dediğiyle kaldı...
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Ancak yıllık kazançlarının kırkta
birini alabildi, zamanın Müslüman
varlıklılarından...
Hz. Muhammed vefat eder etmez
de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri
Yüksek Kurulu Üyesi Ali Akın’ın
ifadesiyle, Mekke’nin yüzde altmışı
dinden çıktı, sırf kırkta birlik zekatı
bile vermemek için. Daha Arabistan’ın
başka pek çok yerinde de zekat
karşıtlığı nedeniyle dinden çıkmalar
oldu. Dediler ki bunlar; “Zekatı
kaldırın, İslam’ın diğer buyruklarına
uyalım.”
Yine hatırlanacağı gibi Hz.
Ebubekir bunlarla “Ridde Savaşları”
denen, bir yıl süren bir savaşa girişti.
Ancak bunun sonucunda, onları
yeniden İslam’a döndürebildi.
Burada şu noktayı da belirtelim
ki, arkadaşlar; İslam’ın özünü
oluşturan bu ekonomik sistemini ve
onun üzerinde şekillenen dürüstlüğe,
güvenilirliğe, insan, hayvan ve doğa
sevgisine dayanan ahlâk sistemini
bugün sadece biz Gerçek Komünistler
savunmaktayız. Zaten Gerçek İslam da
budur. Başkaca da hiçbir şey değildir.
Bu sebeple de Hz. Muhammed’in
gerçek ve meşru devamcısı ve
temsilcisi bizleriz sadece...
Yukarıda sözünü ettiğimiz kıssaları
ve hurafeleri Hz. Muhammed o
zamanın şartları içinde, o çağın
insanlarının kültürleri ve önceki
Ortadoğu Dinlerinin gelenekleri böyle
olduğu için Kur’an’a koymuştur. Yine
hatırlanacağı gibi o çağlar, mitolojiler,
hurafeler çağıdır; bilim çağı değildir.
Ve insan, akıl varlığı olduğu gibi
aynı zamanda duygu varlığıdır da.
Ve şu da bir gerçektir ki hâlâ bugün
bile insanların çoğunluğuna bilimsel
doğrular değil masallar, mitolojik
hurafeler daha cazip gelir. Çünkü o
masallarda duygusal yoğunluk oldukça
fazladır.
Konumuzun başına dönersek,
arkadaşlar; işte İslam’ın özünü reddedip
sadece mitolojik ve hurafelerden
oluşan ve İslam öncesi dinlerden
gelen söylemlerini, ritüellerini anlatan,
onları benimsetmeye uğraşan şeyhler,
şıhlar, mollalar, tarikatlar, cemaatler,
Kur’an Kursları, İmam Hatip Okulları
ve İlahiyat Fakülteleri; insanlarda
işleyen bir zihin, sorgulayan bir akıl
bırakmamaktadır. Bu eğitimlerden
geçen insanlarımız muazzam bir zihin
hasarına uğratılmaktadır. Zihinleri,
gerçeği görme, kavrama, işleme ve
sonuç çıkarma imkanından yoksun
hale getirilmiş insanlarımız, kolayca
bu din alıp satan sahtekârların ellerine
düşebilmekte, onların oyuncağı ve
istismar aracı olabilmektedirler. Onların
ne hırsızlıklarını görebilmektedirler,
ne yolsuzluklarını, ne ihanetlerini, ne
Amerikan uşaklıklarını ve ne de her
türden ahlâksızlıklarını...

Nurullah Ankut

S

aygıdeğer arkadaşlar;
10 Temmuz 2016’da yani
meşhur 15 Temmuz’dan 5 gün önce
atıldığı kesin olan şu 13 tweete bir
bakar mısınız?
Lütfen her birini dikkatle okuyalım.
***
1- Reis hayatının en önemli hizmetini yapacak bu topraklarda. Bugün 6
asker Haşhaşinin tutuklanması bunun
ilk adımı. TSK’da büyük temizlik.
2- Gerçek “Milli Ordu” yolunda
TSK içinde ne kadar gezici, solcu, paralel ve diğer cemaatlerin ajanı varsa
temizlenecek. Sona doğru..
3- TSK içinde her cemaatin adamı
var, örgütlüler. Bu pislik tamamen temizlenip İslam dünyasının umudu bir
ordu oluşacak. Başkomutan REİS.
4- Bu coğrafya ve İslam dünyasının lideri olan Reis’e yakışır bir ordu
kurulacak. TSK’daki tüm ajan fareler
titresin. Büyük harekat kapıda.
5- Bu yaz Kurban temizliği zamanı. TSK içindeki tüm ajan uzantılar

Yukarıda da belirttiğimiz gibi işte
biz bu sebepten insanlarımıza Kur’an’ı
Kerim’in Türkçe mealini okutalım,
diyoruz.
Dikkat ederseniz; Tayyipgiller
avanesi Kur’an’ın Türkçesinin okunup
anlaşılmasından sonlarını görmüşçe
korkmakta, çekinmektedirler.
Ne demişti bir Diyanet İşleri
yetkilisi?

Cağfer Karadaş

“Diyanet İşleri Başkanlığı Din
İşleri Yüksek Kurulu üyesi Prof.
Dr. Cağfer Karadaş, “Öğrenciler,
Kur’an mealini okumaya başlayınca
ateizm ve deizme yöneliyor” dedi.
“Din İşleri Yüksek Kurulu’nun
üyelerinden Prof. Dr. Cağfer
Karadaş, deizm ve ateizm düşünce
akımına sahip olan kişilerin
‘temel
argümanının
Kur’an
çevirisi
üzerinden
olduğunu,
meal çevirisinin bağlamı tam
vermediğini’ söyledi. Karadaş,
öğrencilerin mealleri okuduktan
sonra kafasının karıştığını ve bu
akımlara yöneldiğini de söyledi.
“Yeni Şafak yazarı Faruk
Beşer’in köşesine taşıdığı Din İşleri
Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr.
Karadaş ifadeleri şöyle:
“‘MEAL ÇEVİRİSİ BAĞLAMI
TAM VEREMİYOR’
“Ateist ve deistlerin temel
argümanları
şu
anda
felsefi
olmaktan ziyade Kur’an çevirileri
üzerinden
oluşmaktadır.
Meal
çevirisi, bağlamı tam veremiyor. Bu
konuda Diyanet’in ve ilahiyatların
ortak bir çalışma yapmasının çok
yerinde olacağını ve rüzgârı tersine
çevireceğini düşünüyorum.”
“‘DİN
KÜLTÜRÜ
ÖĞRETMENLERİ DAĞITIYOR,
ÖĞRENCİLERİN
KAFASI
KARIŞIYOR’
“Din
kültürü
öğretmenleri
Diyanet’ten ücretsiz meal isteyip
öğrencilere dağıtıyorlar. Öğrenciler
okumaya başlayıp anlamlandırma
sorunu yaşadıklarında kafaları
karışıyor ve işte bu akımlara
yönelebiliyorlar. Şu anda bizim en
temel sorunumuzun, âcizane bu
konu olduğunu düşünüyorum.”
( h t t p s : / / w w w. v e r y a n s i n t v. c o m /
diyanet-profesorunden-kuranaciklamasi-turkce-okuyanlar-ateizmve-deizme-yoneliyor)
Zırvalamanın boyutunu görebiliyor

musunuz, arkadaşlar?
Sayınız binleri, on binleri bulur
be... Demek bugüne kadar bağlamıyla
ve gerçek anlamıyla bir Kur’an çevirisi
bile yapamadınız, öyle mi?
O zaman ne iş yaptınız siz on yıllar
boyu ya?
Ha, afyon sattınız değil mi?
Hurafe anlattınız, orucu şu mu
bozar, bu mu bozar, diye tartıştınız,
namaz dinin direği, dediniz vb. vb...
Kur’an’ın özünü anlamaya gelince
orada yoksunuz. Çünkü sizde de
zihinler tümüyle hasara uğratılmış
durumda. Bağlamdan filan söz
ediyorsunuz da sanki insan sizin bu
kavramdan bir şey anladığınızı filan
sanır, tanımasa...
Kur’an sure ve ayetlerini ortaya
konuş sırasıyla ve hangi olaylara denk
düştüğünü, yani o olaylara çözüm
getirmek amacıyla ortaya konduğunu
içlem ve kapsamıyla hangi biriniz
acaba okuyup anlamıştır?
Aslında
demek
istediğiniz,
toplumda hiç meal bulunmasın ve
kimse meal okumasın. Bizim gibiler
din adına ne üfürürse insanlarımız onu
solusun istiyorsunuz, değil mi?
Böylelikle de insanlarımız elinizde
oyuncak olsun. Gönlünüzden geçen bu.
Ama bu kadarını artık yapamıyorsunuz.
Çağ, buna gücünüzün yetebileceği bir
çağ değil.
Hele bazı sapkınlarınız var ki
içinizde; “Kur’an başka bir dile
çevrilemez”,
diyebilecek
kadar
zırvalayabiliyorlar, akıl ve mantık
dışına savrulabiliyorlar. Bilmiyorlar
ki; “Kur’an başka bir dile çevrilemez”,
demek, Kur’an’ın bir anlamı yoktur,
demektir. Çünkü anlamlı olan her
cümle, her paragraf, her metin başka
bir dile, o dilleri iyi bilenler ve işlenen
konuya da bütünüyle hakim olanlar
tarafından çok başarılı biçimde
çevrilebilir. Bu çevirilerde de konunun
özü ortaya konur tabiî...
Demek ki arkadaşlar; cahil, bilinçsiz
ve yoksul insanlarımızın, tarikatların,
cemaatlerin ve Tayyipgiller benzeri
sermayesi din olanların, “İnsanları
Allah’la Aldatan Büyük Aldatıcı”ların,
İblislerin tuzağına düşmemesi için
Kur’an’ı Kerim’in mealini okutmamız
gerekir. Bu imkânı insanlarımıza
sağlamamız gerekir.
Günümüze gelirsek; biz Gerçek
Devrimcilerin ve Kuvayimilliye ve
Laik Cumhuriyet’i savunan, Mustafa
Kemal Gelenekli Güçlerin ellerinde
çok büyük bir imkân var.
Nedir bu?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi,
Tayyip’in
Diplomasız
oluşu.
Dolayısıyla da onun sahip olduğunu
iddia ettiği sıfatların, kimliklerin
tamamının gayrimeşru olduğu. Kendisi
gayrimeşru bir mücrim olunca da
attığı bütün imzalar otomatikman boş

15 Temmuz’un Emperyalist Projecileri ve
yerli Ortaçağcı uygulayıcıları
kurban edilecek bu toprağa, temizlenecek. Başkomutan REİS; böyle biline..
6- Paralel pisliği temizlendi. Sıra
TSK’da. TSK içinde ayyaş, başörtüsü düşmanı, namaz düşmanı ne kadar
deyyus varsa temizlenecek.
7- Şu an terörün önündeki en büyük engel TSK içindeki kripto yapılar,
millet düşmanları. Bu yapıların elemanları temizlenecek.
8- Özellikle milli duruş ve din düşmanı Kemalist hainler TSK dan paralel
köpeklerle beraber temizlenecek. Reis
başkomutan olduğunu gösterecek
9- Darbeler hep laiklikten çıktı, bu
bitecek. Ordu tamamen milli refleksle
hareket edecek. Başkomutanlık gerçek
kimliği ile REİSde görülecek
10- Peygamber ocağı diye dini sömüren ordu değil, gerçek bir Peygamber ocağı ve ordusu olacak. Gerçek
Anadolu’lu Halife ordusu kurulacak.
11- TSK nın emirleri ABD’den
alma zilleti bitecek. Ordu emri milletten, milletin seçtiği BAŞKANdan yani
Reis’in nden direkt alacak..

12- Reis’in MİLLİ ordusu ülkemize hayırlı olsun. Artık ordu başında
operasyonlara katılan bir Başkan göreceksiniz. Hayal gibi bir gelecek..
13- Çok yakında ordusuna namaz
kıldıran genelkurmay başkanları göreceğiz. Reis karşısında haddini bilen,
saygılı yiğit askerler göreceğiz. (Tweet
Dizisi, paylaşıldığı Eski İstanbulum
[@eski_istanbulum] hesabından olduğu gibi alınmıştır. Yazım ve imla yanlışlarına dokunulmamıştır. Linki: https://twitter.com/eski_istanbulum/status/752223323703152640?s=20&t=2GbBmHyzNTb-FV5D3WqqHA)
***
Burada yapılacağı söylenenlerin tamamı, 15 Temmuz sonrası hızla yapılmaya başlanıp büyük ölçüde yapılmış
mıdır, arkadaşlar?
Evet, aynen yapılmıştır.
Burada ortaya konanların aydınlığında 15 Temmuz günü yaşananlara
baktığımız zaman hepsinin bire bir
uyum sağladığını görüyoruz. Ve her
şeyin bir mantık çerçevesinde, tıpkı bir

düşer. Yok hükmünde, çöp hükmünde
olur. Kurduğu bütün hükümetler de
kanunsuz bir suç örgütü olmanın
ötesinde hiçbir anlam ifade etmez.
Bu ne demektir?
Tayyipgiller’in bugüne dek yapmış
olduğu bütün kanunlar, bütün ihaleler,
bütün antlaşmalar, bütün torbalı
torbasız yasalar, yasa hükmünde
kararnameler, yönetmelikler; hepsi
kanun dışıdır, yok hükmündedir.
Dikkat
edilirse,
biz
durup
dinlenmeden,
bıkıp
usanmadan
hep “Diploma Nerede?” sorusunu
soruyoruz.
Neden?
İşte bu sebepten...
Muhalifi oynayan yığınla siyasi ve
yazarçizer bunu sormuyor da “Bilal’in
Tahran’da ne işi var?”, “Bilal’in devlet
protokolünde bir görevi var mı?”, diye
güya muhaliflik yapmış oluyor.
Yahu sen esas soruyu sormuyorsun
ki. Onu yok sayınca da sorduğun bütün
soruların bir anlamı kalmaz. Yahu
Tayyip, Diplomasız ve psikotik bir tip.
O oğlunu da götürür yanında, Babası
Ürdün asıllı ve hem annesi hem babası
Amerikan vatandaşı olan, Amerika’da
doğup büyüyen, dolayısıyla kendisi
de bir Amerikan vatandaşı olan, hiçbir
resmi sıfatı olmayan tercüman da
kullanır uluslararası görüşmelerde.
Ülkenin Hazinesini de boşaltır,
bütün kamu kurumlarını yok fiyatına
yandaşlarına
Beşli-Yedili-Onlu
Çetelere peşkeş çeker. Türkiye’de 2021
yılı özel bankalar, kârlarının toplamını
50 milyar TL’den 250 milyar TL’ye
çıkararak yüzde 500 oranında arttırırlar
ama Tayyipgiller iktidarı kamu
bankalarını zarar ettirir. Çaykur’u
zarar ettirir, Devlet Demir Yollarını,
Türk Hava Yollarını zarar ettirir.
Vakıfbank gibi bir kamu bankasına,
lise diplomasının bile olmadığı
mahkeme kararıyla hükme bağlanmış
olan, bir Pehlivanı getirir, yönetim
kurulu üyesi diye oturtur. Bütün devlet
kurumlarını yandaşlarıyla doldurur.
Ege’de 20 Adamızı, Lozan’da açık
ve kesin biçimde bize bırakılmış
olmasına rağmen sırf ABD’li ve
AB’li efendileri öyle emretti diye
Yunanistan’a peşkeş çeker. Suriye’de
Türkiye’yi bir bataklığın içine
sokarak binlerce insanımızın hayatını
kaybetmesine, Türkiye’nin 250 milyar
dolar civarında kayba uğramasına
ve ülkemizin 9 milyon Suriyeli
tarafından işgal edilmesine sebep olur.
Türk Ordusu’nun askeri okullarını ve
hastanelerini kapatır. Dünyada kendine
ait hastanesi olmayan tek ordu haline
getirir. Köprü, yol, şehir hastaneleri
diyerek 85 milyon insanımızın on yıllar
boyu kanını kurutacak rant-vurgun,
çapul ve sömürü tuzakları kurar.
Şehirlerimizin merkezi yerlerinde
bulunan, insanlarımızın kolaylıkla

ulaşabildiği hastanelerimizi yıkıp
yok eder ve şehir hastaneleri diyerek
bilim dışı, akıl dışı yine sömürü ve
vurgun tuzaklarına mahkûm eder
insanlarımızı.
Daha eder de eder...
Bunların yaptığı kötülükler sadece
insanlarımıza değil, hayvanlarımıza
ve doğamıza karşı da saymakla
bitmez. Dağlarımızı, ormanlarımızı,
nehirlerimizi, göllerimizi kurutup
zehirlemeleri
yetmemiş
gibi
kıyılarımıza, koylarımıza da göz koyup
oraları da aynı tahribata uğratmaktan
geri durmadılar. Üstelik bu hainane
işlere hiç ara vermeksizin hâlâ da
devam ediyorlar. İşte en son örneği;
Bodrum Göcek’teki Cennet Koyu’na
el koymaları. Yani kıyılarımız da bir
karış bile doğal hali bırakılmaksızın
tümden mahvedilmiş olacaktır.
Ve arkadaşlar; yukarıda saydığımız
ağır psikiyatrik rahatsızlıklara sahip
olan insanların asla gözleri doymaz.
Asla, yahu bu kadar mal mülk bana ve
yedi sülaleme yeter, artık bırakıvereyim
bu işi kesinkes, demezler. İçinde
bulundukları hastalık durumu böyle bir
şey yapmalarına izin vermez onların.
İşte bu sebepten Tayyipgiller’in
tabiî tüm takım taklavatlarıyla
birlikte vurguna, talana, kamu malı
hırsızlığına ve yağmasına gözleri hiç
doymamaktadır.
Bazı
bilinçsiz,
iyi
niyetli
insanlarımız soruyor, diyorlar ki; yahu
yaptığı bunca vurgun sonucu elde
ettiği servete rağmen niye Tayyip’in
gözü doymuyor?
İşte yukarıda andığımız psikiyatrik
rahatsızlıklarından dolayı...
Bunu bildiğimiz için biz de diyoruz
ki; Tayyip ve avanesini ancak toprak
ıslah eder...

pazılın parçaları gibi yerli yerine oturduğunu görürüz.
Demek ki Yoldaşlar; olay aynen
şuymuş:
15 Temmuz’un hemen ertesi günü,
yani 16 Temmuz’da yayımlanan değerlendirme yazımızda da belirttiğimiz gibi ve onu takip eden üç ciltlik
kitaplarımızda da belirttiğimiz gibi;
15 Temmuz olayı, Kaçak Saraylı Tayyipgiller Tarikatıyla Pensilvanyalı Feto’nun Tarikatının-Cemaatinin, el ele
vererek yıktıkları Laik Cumhuriyet’in
Mirasını, Ganimetini Paylaşım Savaşıymış...
Bu savaşın planını, programını,
stratejisini CIA, Pentagon ve Washington çizmiş, oluşturmuş. Bunu sahneleyecek, hayata geçirecek yerli hain piyonlara da oynamaları gereken rolleri
vermiş.
Savaşın kurgusunda FETÖ’nün askerlerinin hezimetle karşılaşması öngörülmüş. Yani öncesinde Tayyipgiller
Tarikat ve Cemaati, 15 Temmuz günü
oynamaları öngörülen oyunun bütün
hazırlıklarını yaptıktan sonra, FETÖ’nün askerlerini, kurdukları tuzağa çekmişler. Öylesine hazırlanmışlar
ki rollerine, Suriye’de savaştırdıkları
IŞİD çizgisindeki 2. Abdülhamid Tugayı’nı bile getirip Boğaz Köprüsü’ne

yerleştirmişler.
Sadece bununla yetinmemişler;
SADAT’ın eğitip donattığı, sayısı belirsiz insanı da oraya yığmışlar. Ayrıca yine Tayyipgiller Tarikatının önde
gelen bir akademisyeni olan Üsküdar
Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan’ın
ideolojik şefliğini yaptığı ASDER-ASSAM adlı Ortaçağcı silahlı örgütlerde
yetiştirilmiş, Nevzat Tarhan’ın kendi
ifadesiyle; “Binin üzerinde”, Ortaçağcı
meczubu da, başta Boğaz Köprüsü gelmek üzere çatışma yaşanan bölgelere
yerleştirmişler.
FETÖ’nün askerleri akıl ve mantık
dışı Ortaçağcı ideolojilerince zihin hasarına uğratıldıkları için, apaçık biçimde bir tuzak olduğu belli olan bu oyuna
atlamışlar.
Hep söyleyegeldiğimiz gibi; Muaviye-Yezid Dinciliğinin Ortaçağcı
ideolojisi, insanları olayları yani doğada ve toplumda olup biten gerçekleri
görme imkânından yoksun bırakır. Biz
böylesi insanlara; “Kafayı yakmış”,
deriz. Tabiî bu, Tayyipgiller dahil tüm
tarikat ve cemaatlerin müritleri için de
uğranılan kaçınılmaz bir durumdur...

Saygıdeğer arkadaşlar;
Biz de 60 yıldır olduğu gibi
Tayyipgiller ve onların öncülleri olan
hırsız ve hainlerle mücadeleye devam
edeceğiz tabiî, son soluğumuzu verene
dek...
Sonunda kesinkes biliyoruz ki biz
kazanacağız.
Şu anda biz dört bir taraftan
“Susuş Suikastı”yla ablukaya alınmış
ve bizzat Tayyip’in emriyle Yargıtay
ve YSK aracılığıyla Seçimler dışına
atılmış yani kanunsuz bir biçimde
Seçime girme hakkımız elimizden
alınmış olmasına rağmen sonunda yine
biz kazanacağız. Doğru olan, haklı
olan, meşru olan biziz çünkü.
İslam’ın filozofu ve en halkçı
Halifesi olan Hz. Ali’nin dediği gibi
“Doğruyla savaşan yenilir.”
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
22 Temmuz 2022
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Tayyipgiller’in bu kapışmadan
kesin bir galibiyetle çıkmalarını sağlayan, onların kendi akılları, fikirleri,
öngörüleri değildir. Sadece CIA tarafından hazırlanıp ellerine tutuşturulan planda kendilerine verilen rolü
iyi oynamalarıdır. Bu planın halk kitlelerine FETÖ’nün darbe kalkışması
diye yutturulabilmesi için Tayyip ve
avanesinin yığınla yalan söylemesi ve
kandırmacada bulunması gerekmiştir.
FETÖ’cülerin tuzağa düşürülerek Paylaşım Savaşına çekilmiş oldukları, bir
binbaşı tarafından saat 12:40’da gelinip MİT’e ihbar edilmiş olmasına rağmen ve Hakan Fidan’ın bunu hemen
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a
bildirmiş olmasına rağmen ve sonunda
da saat 16:00 gibi Genelkurmaya giderek o andan itibaren yapılacaklar konusunda bir değerlendirme yapıp kararlar
almış olmalarına rağmen ne diyordu
Tayyip?
“Ben darbeden saat 21.30’da
eniştem Ziya’nın telefonuyla haberdar oldum.”
Daha önce saat 4.00’te (16.00’da)
eniştem telefon etti, haberim oldu, demişti; fakat o saatte Türkiye’nin hiçbir
tarafında bir hareket görülmediği için
bunun inandırıcı olamayacağı yakınındaki akıldaneler tarafından kendisine
söylenmiş olmalı ki eniştesiyle irtibat
saatini 21:30’a çekti.
Yine “darbe” iddialarının inandırıcı
olabilmesi için sıradan yüzlerce insanın öldürülmesi öngörülmüştü planda.
Bunu da sağladı Tayyip, kitleleri Köprüye çağırarak. Oysa aynı anda İstanbul’da hazır halde tutulan 15 bin polisin hiçbirine olay yerlerine gitme emri
verilmedi. Tanklı, silahlı insanlar darbe yapıyor diyeceksiniz; karşısına ise
bir kavga deneyimi olmayan sıradan
kadınları, gençleri, ihtiyarları çatışma
alanına süreceksiniz.
Eğer gerçekten bir darbe varsa,
onun karşısına kimin çıkarılması gerekir?
Ona en etkili şekilde karşı koyacak
ve yenecek silahlı güçlerin.
Bakın Birinci Ordu Komutanı Org.
Ümit Dündar, ilk andan itibaren yaptığı açıklamalarda FETÖ’nün askerlerinin harekâtına karşı olduğunu ve
mevcut iktidarın yanında durduğunu
açıklamıştı.
Niye Birinci Ordu’nun silahlı güçlerini çağırmadınız köprüye?
Ve niye elinizin altında bulunan 15
bin polisi getirmediniz buraya?
Ama sizin derdiniz başkaydı. Siz
orada sıradan, silahsız, savunmasız
insanların ölmesini istiyordunuz. Hatta hazırladığınız “sniper”lar (keskin
nişancılar) tarafından da birçok sivilin
Köprüde katledildiğini söylemektedir
bazı görgü tanıkları.
Bu arada Tayyip’in en kıdemli
amigolarından olan ve AKP’nin kuruluşundan itibaren AKP’nin adından
logosuna, hatta seçim müziklerine, slo-

Nurullah Ankut

“

Fiyatları Allah belirliyor”, diyen
Diyanet İşleri Başkanlığı, kendi
sistematiği içinde değerlendirirsek,
haklıdır. Tersine, aksi yönde bir
fetva vermiş olsaydı, işte o zaman
temsil ettiği dine uymayan bir karar
vermiş olurdu.
Ne diyor Diyanet İşleri Başkanlığı konuya ilişkin fetvasında?
“İslam dini, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymamış,
bunu piyasa şartlarına bırakmıştır.
Konuyla ilgili olarak Allah Resûlü
(s.a.s.), fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur: “Şüphe yok ki, fiyatları
tayin eden, darlık ve bolluk veren,
rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben
sizden herhangi birinin malına ve
canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını
benden ister olduğu halde, Rabbime
kavuşmak istemem.” (Ebû Dâvud,
İcâre, 15; Tirmizî, Bûyû’ 73) Ayrıca
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ganlarına, görsel malzemelerine varıncaya kadar belirleyen ve bütün seçim
kampanyalarını düzenleyen Erol Olçok ve yanındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok da öldürüldü, bu “sniper”lar
tarafından.
Ve hatta, yine sizin İstanbul Belediye Başkanlığınızdan bu yana yanı
başınızda bulunan en sadık amigolarınızdan Milyar Ali-Binali Yıldırım’ı
da öldürmek istemiş olduğunuz, olayların akışından ve Milyar Ali’nin tevil
yoluyla da olsa kendi söylemlerinden
açık biçimde anlaşılmaktadır. Adam,
öldürülmesi için Köprüye yönlendiriliyor. Gitse oraya, Erol Olçok gibi götürülecek. Fakat yanındaki korumalarını
kaliteli elemanlardan seçmiş olduğu
için onlar uyarıp engelliyorlar, Köprüye gitmesini. Orası tehlikeli olur, diyorlar. Ve İstanbul’da bir yakınlarının
evinde birkaç saat saklanıyorlar. Sonra
Ankara’ya gitmek için otoyolu değil
de Bolu-Çankırı üzerinden geçen sapa
yolları kullanıyorlar. Ilgaz Tüneli’nde
bir buçuk saat saklanıyorlar. Tünelden
çıkıp ilerlerken de orada mevzilenmiş
Jandarmanın hedef gözeterek kendilerine doğru açtığı ateşle karşılaşıyorlar.
Geri vitesine takarak uzaklaşıyorlar
oradan. Ilgaz’a gidip Kaymakamın
evinde kalıyorlar bir süre. Sonrasında
ancak sapa yollardan giderek Ankara’ya ulaşabiliyorlar.
Jandarmayla ilk karşılaşmalarında
Milyar Ali’nin korumaları da ateşle
karşılık veriyor Jandarmaya. Korumaların becerisi olmasa, Milyar Ali
orada götürülecek. Fakat Çankırı İli
Jandarma Alay Komutanı Halil Altıntaş’a hiçbir soruşturma açılmıyor
sonrasında. Bu şahıs sonra Erzincan İl
Jandarma Alay Komutanlığı yapıyor,
daha sonrasında da Somali’ye gönderiliyor...
Şundan emin olalım ki Yoldaşlar; Milyar Ali’nin korumaları kazma
olsaydı ve Milyar Ali orada öldürülseydi, ateş açan o Jandarma birliği ve
Alay Komutanı Halil Altıntaş şu an
FETÖ’cü darbecilikten dolayı ağırlaştırılmış müebbetten cezalandırılmış,
yatıyor olurlardı.
Milyar Ali’yle ilgili inanılmaz bazı
yaşanmışlıklar da var, değil mi?
O gece her yerde Paylaşım Savaşı
sürerken Milyar Ali uzun aramalar sonunda MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a
ulaşıyor ve soruyor, neler oluyor, diye.
Aldığı cevap aynen şu oluyor:
“Bir şey yok. Normal işimizi yapıyoruz.”
Yani Milyar Ali bu kanlı darbe oyununda kurbanlar listesine konulmuş
durumdaymış.
Ne diyor kendisi, 15 Temmuz’dan
18 gün sonra CNN Türk’te Hande Fırat’ın sorusuna verdiği bir cevapta?
“Ben bunu Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanına sordum. Yani bu nasıl
olur, dedim. Yani Başbakanın haberi
yok, Cumhurbaşkanının haberi yok.

Tamam, Genelkurmay Başkanının
bilgisi olması gayet doğal ama aynı
zamanda Başbakana da söylemeniz
gerekir çünkü siz Başbakana karşı
sorumlusunuz, bağlısınız. Ama bunun cevabını veremedi. Herhangi
bir şey de söyleyemedi, doğrusu bu.”
(https://www.youtube.com/shorts/
RRKM-_MyiUA?&ab_channel=HABERTV)
Milyar Ali sanıyor ki, Tayyip’in
de haberi yok bu işten. İşte orasını da
göremiyor. Dedik ya bu Muaviye-Yezid Dincilerinin alayında kafa yanık,
diye... Eğer gerçekten Tayyip’in haberi olmamış olsaydı ve yalanında iddia
ettiği gibi kavgayı eniştesinden öğrenmiş olsa idi, Hakan Fidan da, Hulusi
de bugün yine FETÖ’cülükten ağırlaştırılmış müebbet cezası almış olarak
yatıyor olurlardı. Tayyip’in o gece oynanan oyunların hepsinden haberi var.
Hem de en başından beri...

Levent Gültekin’in iddiasına göre
Milyar Ali o gün kendisinin niye aldatıldığını ve MİT’in niye olaydan
çok öncesinden haberdar olduğu halde
kendilerine bildirmediğini sorduğunda
Hakan Fidan’a, ne demiş Hakan Fidan?
“Bu soruları bana değil Cumhurbaşkanına sorun.”
Milyar Ali bunu Tayyip’e sorduğunda ise neyle karşılaşıyor?
Tayyip’in şu hırpalamasıyla, aşağılamasıyla:
“Sakın bu soruları bir daha sormaya kalkma. Git işine bak!”
Milyar Ali de böylece kalibresini
bir kez daha öğrenmiş olarak işinin
başına dönüyor ve Tayyip’e kuklalıkta
başarılı olabilmek için elinden geleni
ortaya koyuyor. Yalnız bir gaf yapıyor
daha sonrasında. Anadolu Ajansı’nın
yaptığı “Editör Masası” adlı bir programa konuk oluyor ve orada şöyle bir
olay yaşanıyor:
***
Videonun Tapesi:
Editör: Sizi çok zorlayan, girmeseydik bu işe dediğiniz herhangi bir
proje oldu mu?
Binali Yıldırım: Yani hangi birini sayayım ki. Yani hoşuma gitmeyen
proje 15 Temmuz.
***
Görüldüğü gibi, arkadaşlar; Milyar
Ali şakayla karışık da olsa 15 Temmuz
Projesinin kendilerine ait olduğunu
itiraf etmiş bulunuyor. Belki çok dü-

“İnsanları Allah’la Aldatan
Büyük Aldatıcı”lar…
Hz. Peygamberin (s.a.s.), kendisine
kurbanlık bir koyun satın alması
için para verdiği Hakîm b. Hizâm’ın
bir dinara satın aldığı koyunu iki dinara satıp, sonra bir dinara bir koyun satın almasını (diğer bir rivayette bir dinara satın aldığı iki koyundan birisini bir dinara satmasını)
kınamamış, üstelik ona hayır duada
bulunmuştur (Ebû Dâvûd, Büyû’,
28; Tirmizî, Büyû’, 34).
“Fakihler de bundan hareketle
kâr haddinin eşyadan eşyaya fark
edebileceğini, bu sebeple de kesin
bir takdir yapılamayacağını söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâi’, V, 129).”
(https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/930/ticarette-kar-haddi-var-midir)
Görüldüğü gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı fetvasını Hadise dayandırıyor.
Yani Hz. Muhammed’in konuya ilişkin
bir soruya verdiği cevaba dayandırıyor.
Peki, Hadis böyle diyor da acaba Kur’an ne diyor bu konuda, diye
bakınca, Medine’de ortaya konan şu
Ayetle karşılaşıyoruz:

“Andolsun ki sizi biraz korku
ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve
ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.” (Bakara Suresi,
155’inci Ayet, Diyanet İşleri Meali)
“Mallarınızdan, canlarınızdan ve
ürünlerinizden eksilterek, sizi biraz
korku ve biraz açlıkla yıpratıcı bir
imtihandan geçireceğiz, bundan kaçış olmaz. Sen sabırlı davrananlara
müjde ver.” (Bakara Suresi, 155’inci
Ayet, Süleymaniye Vakfı Meali)
Görüldüğü gibi, arkadaşlar; Kur’an
Ayeti de tıpkı Hz. Muhammed’in Hadisi gibi Ali Erbaş nam Hafız’ın Diyanet’ini haklı çıkarıyor...
Ne yazık ki Kur’an’da böyle her
türden bilime, mantığa uymayan ayetler pek çoktur...
Bunlar, İslam’ın içinde doğduğu
Mekke, Medine ve Hicaz İslamı’nın
içinde bulunduğu Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının egemen kültüründen kaynak almaktadır.
Dünyayı “imtihan dünyası” olarak
tanımlayınca Kur’an, işte sınav konu-

şünmeden, bilinçaltı ve duyguları onu
böyle yönlendirmiş ve itirafta bulundurtmuş oluyor.
Yine hatırlanacağı gibi Milyar Ali,
15 Temmuz’un yıldönümünde yani 15
Temmuz 2017’de Fikret Bila ve bazı
gazetelerin yayın yönetmenleri önünde
vermiş olduğu bir röportajda da aynen
şunları söylemişti:
“İlk görüşmelerde, ilk darbeye
yönelik darbe bilgisi ya da kanaatini
kimden aldınız?
“- Esas kanaati kendim oluşturdum. Cumhurbaşkanımızla istişare
ederek, beraber konuştuk, bunun
FETÖ’cülerin asker içerisinde bir
kalkışması olduğu kanaatine vardık.
Bilgiler bize intikal etmedi. Ne bana
ne de Cumhurbaşkanı’na…
“Müsteşar da o anda söylemedi. O anda darbeyle ilgili de bir şey
söylemedi. Ben kendisine sordum,
“Darbe oluyor, ne yapıyorsun?”,
“Yok” dedi, “Bir
şey yok, normal
biz
çalışıyoruz”
dedi bana. Oradaki iş farklı bir şey.”
(https://www.hurriyet.com.tr/15-temmuz-yildonumu/12-saatte-196-telefon-gorusmesi-yaptim-40519123)
Gün
gelecek,
Milyar Ali “oradaki iş”in “fark”ını anlatacak, eğer ömrü vefa ederse. Böyle
İblisçe 85 milyonu kandırmalarının bir
sonu olacak. Halkımız eninde sonunda
soracak bunlara; nedir bu yaptığınız
ihanetler, soygunlar, vurgunlar, kandırmacalar, hırsızlamalar diye.
Bilindiği gibi arkadaşlar; 15 Temmuz’da her iki taraftan toplam 400 insan hayatını kaybetti.
Ne dedi Tayyip o gece?
“Bu hareket Allah’ın bize büyük
bir lütfudur.”
Son derece mutlu bir şekilde...
Allah’ın değil be Tayyip; CIA’nın
bir lütfu bu size.
Ne yaptınız ondan sonra?
Sen Kaçak Saray’da Sultanlığını ilan ederek ülkeyi pervasızca
KHK’lerle tek başına yönetmeye başladın. Yönetmek diyoruz da, lafın gelişi. Senin her yaptığını CIA yaptırıyor,
Pentagon-Washington yaptırıyor.
Ve Türk Ordusu’nu kurt dalamış
keçi sürüsüne döndürdünüz 15 Temmuz sonrasında. Askeri Liselerini,
Harp Akademisini, Harp Okullarını ve
Askeri Hastanelerini kapattınız Ordunun. Milli Savunma Üniversitesi diye
oluşturduğunuz uyduruk yapının başına rektör olarak Erhan Afyoncu adlı
Ortaçağcı birini atadın.
Askerlikle ve askeri konularla zerrece ilgisi ve bilgisi olmayan bu şahıs
ve emrindekiler güya subay yetiştirecekler, öyle mi?
Ve ayrıca o okula gidecekleri de

15 Temmuz sonrasında bütünüyle SADAT adlı Adnan Tanrıverdi meczubu
liderliğindeki örgüt seçiyormuş...
Amacınız açık: 10 Temmuz’da en
yakınınızdaki birinin attığı tweetlerde
belirtildiğine göre Halife Ordusu yetiştirmek istiyorsunuz artık. Halifeniz de
zaten belli, tweetlerde de söylediğiniz
gibi.
Ve türbanlı kadınlar da o okullardan mezun olup subay olarak Orduya
gönderilebiliyor. E, Halife Ordusunda
kadınların başı elbette kapalı olacak.
Muaviye-Yezid Dini böyle emreder...
Ve Mustafa Kemal’in, İnönü’nün
Silah Arkadaşlarının, Kuvayimilliye’nin izini tozunu silmeye çalışıyorsunuz, bütün gayretinizle ve her boydan ve soydan bütün avanenizle.
Ve ne diyor açık açık Tayyip’in
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir
Ünal?
“Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz.” (https://www.birgun.net/haber/
akp-li-mahir-unal-hazirliklarimizi-tamamlamamiz-19-yil-surdu-asil-simdi-basliyoruz-338579)
Demek ki tüm bu yapılan ihanetler, hırsızlıklar, yolsuzluklar, yıkımlar
sadece hazırlıklarıymış bu Ortaçağcı
meczup hainlerin. Asıl bundan sonrası
esas yapacaklarını yapacaklarmış.
Bunlar nedir, derseniz; 10 Temmuz’da atılan 13 tweette açıkça, kesince ve netçe söylenenler...
Evet, herkesin bir planı vardır. Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda
İngiliz, Fransız, İtalyan ve Amerikan
Emperyalist Haydutlarının da bir planları vardı, değil mi?
Osmanlı’yı parçalamak, çökertmek
ve Türkleri Anadolu’dan kovmak...
Yunanistan da onlara uşakça amigoluk yapıyordu o yıllarda, Taşnak Ermenileriyle birlikte...
Bu Emperyalist Haydutlar, Çakallar, Çökkün Osmanlı’ya kabul ettirdikleri Sevr Haritası’nda bu emellerine
ulaştıklarını sanıyorlardı.
Ne oldu sonunda Mahir Efendi?
Halkımızın Mustafa Kemal, İnönü
ve Silah Arkadaşı önderliğindeki Kuvayimilliyeci Atalarımızın kahredici
tokadıyla karşılaştılar. Ve “Geldikleri
gibi gittiler.”
Siz de aynı sona doğru gidiyorsunuz. Aynı emperyalist efendileriniz oynatıyor sizleri de.
Sizler de gideceksiniz!
Ama önce ettiğiniz ihanetlerin,
yaptığınız yıkım ve tahribatların ve
trilyonlarca dolar değerindeki kamu
malı aşırmalarınızın hesabını vereceksiniz, bağımsız ve tarafsız adalet dağıtan Gerçek Mahkemeler önünde...
Hiç erken bayram etmeyin...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Temmuz 2022

ları da böyle şeyler oluyor. Bugünkü
mantığımızla bakınca; “Yahu âlemleri
yarattığı iddia edilen koca Tanrı, gelip
kendi kullarını imtihana tabi tutmakla
ne kazanmış olacak? Eğlenecek konu
mu bulamadı da yarattıklarıyla böyle sınavlar yaparak eğlenecek?”, diye
sormaktan geri duramıyor insan.
Hâlbuki “Teodise” yani “Kötülük
Problemi”nin ele alınışında İlahiyatçıların ezici çoğunluğu, buradaki anlayışlarıyla çelişirler. “Tanrı sadece
insanları iyiliğe yönlendirmek ister,
kötülüğe yönelen insanların kendisidir. Tanrı, insanları özgür iradeleriyle
baş başa bırakmıştır. Onlara iyi yolu da
kötü yolu da göstermiştir. Kötü yoldan
gidenler bu seçimlerini kendileri yapmışlardır. Burada Tanrı’nın bir dahli
yoktur”, derler.
İyi de mallardan-canlardan eksiltme, insanları yoksulluğa-sefalete düşürme konusunda Tanrı’nın dahli neden oluyor?
İnsanları sefalete düşürmek, onların çoluğunu çocuğunu aç bırakmak;
“seni sınavdan geçireceğim”, diye hatta bazılarının canlarını almak kötülük
etmek olmuyor mu?
Bu kötülüğü neden yapıyor Tanrı
insanlara?

Onları sınava tabi tutabilmek için...
Hani Tanrı hiç kötülük emretmez,
insanları hiç kötülüğe sevk etmezdi?
Görüldüğü gibi Kur’an, kendi içinde çelişkiler taşımaktadır.
Sırf insanlar özgür iradeleriyle seçim yapabilsinler diye Tanrı insanları
serbest bırakmıştır, der İlahiyatçılar.
Peki, kötülükle karşılaşanlar, kötülüğe uğrayanlar yani kurbanlar neyin
seçimini yapmışlardır?
Mesela bugünün Türkiye’sinden
hareket edersek hemen her gün en az
biri erkekler tarafından katledilen zavallı kadıncağızlarımız, kızcağızlarımız neyin seçimini yapmışlardır?
Tacize, tecavüze uğrayan evlatlarımız, hatta bunların yoğun bir şekilde
yaşandığı yerler de, biliyorsunuz, ENSAR vb. tekkelerdir, kurslardır; buradaki kurban yavrularımız neyin seçimini yapmışlardır?
O sapıklar, o katiller sürüsünün özgür iradeleriyle seçim yapabilmeleri
için mi yok olup gitmişlerdir hayatlarının baharında ya da hayatları karartılmıştır, acılarla yaşamaya mahkûm
edilmişlerdir bir ömür?
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Yine ABD ve AB Emperyalist
Haydutları 1990’dan bu yana Ortadoğu’da 10 milyonu aşkın Müslümanın
kanına girmişler, canını almışlardır. Bu
kardeşlerimiz neyin seçimini yaptı da
canlarından oldu; ülkeleri cehenneme
çevrildi?
Sadece ABD-AB Emperyalist canavarları özgür iradeleriyle seçim yapabilsinler diye mi bunca Müslüman
katliama ve zulme uğradı?
Gördüğümüz gibi, arkadaşlar; bu tür
Ayet ve Hadisler “Kafa Yakıcı” mesajlar
içerir. Onlara içtenlikle inandınız mı; doğada ve toplumda olup bitenleri, oldukları gibi, neyse öylece asla görüp, anlayıp, kavrayıp değerlendiremezsiniz...
Kaldı ki Kur’an bu konuyla da bağlantılı olarak bir çelişkiye daha düşmektedir kendi içinde.
Şöyle ki...
Şu ayete bakalım bir:
“Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat, “Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan
bir kısmıyla dolduracağım” diye
benden kesin söz çıkmıştır.” (Secde
Suresi, 13’üncü Ayet, Diyanet Vakfı
Meali)
“Biz dileseydik herkesi doğru
yola iletirdik. Fakat, “cehennemi
tamamen cinlerden ve insanlardan
dolduracağım” diye söz verdim.”
(Secde Suresi, 13’üncü Ayet, Bayraktar Bayraklı Meali)
Burada ne deniyor, arkadaşlar?
Biz eğer dileseydik herkesi doğru
yola iletirdik ve kötülüğün olmadığı bir
dünya yaratmış olurduk. Tıpkı Cennet
gibi. Yani bu dünyayı da Cennet yapabilirdik. Ama ağzımızdan şöyle bir söz
çıkmış bulundu bir kere: Cehennemi
tamamen cinlerden ve insanlardan
dolduracağım.
Demek ki Tanrı, ağzından her nasılsa çıkmış olan bu sözünün yerine
getirilmiş olması için insanların da bir
kısmını kötü yola iletiyor, cinleri de
kötülüğe sevk ediyor ve bunlarla Cehennemi dolduruyor. Böylelikle sözü
de yerine gelmiş oluyor...
Yani yaratmış olduğu kullarını eğlencelik olarak kullanıyor Tanrı...
Bütün bunlar göstermektedir ki
arkadaşlar; Dinler Tarihinin ortaya
koyduğu Kitaplı-Kitapsız bütün dinler
insan yapımıdır. Baştan aşağı insanlar
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tarafından düşünülmüş, tasarlanmış,
ortaya çıkarılmış, ortaya konmuştur.
Burada biz Hz. Muhammed’in İslam’ını Arap Yarımadası’nda ortaya
çıkan bir Tarihsel Devrim olarak değerlendiriyoruz.
Neden?
Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi Bakara 219, Nahl 71 ve Maun
Surelerinde ve daha pek çok surede
değişik anlatımlarla ortaya konan şu
ideolojik görüşten, anlayıştan:
“Allah rızıkda kiminizi diğerlerine üstün tutmuştur. Üstün kılınanlar, emirleri altında bulunanların
rızıklarını vermezler. Oysa rızıkta
hepsi eşittir. Allah’ın nimetini bile
bile inkâr mı ediyorlar?” (Nahl Suresi, 71’inci Ayet, Diyanet İşleri Meali)

“(…) Allâh yolunda ne kadar
harcayacaklarını soruyorlar. De ki:
“El Afv (zaruri harcamalarınızdan)
arta kalanı bağışlayın!” Allâh böylece gereken apaçık işaretleri veriyor
size… (Nedenini) derin düşünmeniz
için.” (Bakara Suresi, 219’uncu Ayet,
Ahmed Hulusi Meali)
“(…) Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: “Helal
kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanından artanını verin.” İşte Allah,
ayetleri size böyle açıklar ki, derin
derin düşünebilesiniz.” (Bakara Suresi, 219’uncu Ayet, Yaşar Nuri Öztürk
Meali)
“Gördün mü o, dini yalan sayanı?
“İşte odur yetimi itip kakan:
“Yoksulu doyurmayı özendirmez
o.
“Lanet olsun o namaz kılanlara/
dua edenlere ki,
“Namazlarından/dualarından
gaflet içindedir onlar!

Traduttore, traditore:
Asıl hain çevirmen mi?

B-D Emperyalistlerinin kanlı savaş örgütü NATO’nun son “Liderler Zirvesi”, 28-30 Haziran tarihleri
arasında yapıldı. Zirve sonrası çok şey
yazıldı çizildi, hatırlanacağı gibi. Tıpkı 1918’lerdeki Ali Kemal’lerin, Refi
Cevat Ulunay’ların, Sait Molla’ların,
Mustafa Sabri’lerin, Mehmet Asım’ların “Mütareke Basını” gibi artık iyiden
iyiye paçavralaşmış, halk düşmanlığı
misyonunu üstlenmiş olan yandaş basın, Zirveden “Erdoğan zaferi” çıkarmakta gecikmedi. Oysa cümle âlem
Zirvenin sonucunu net bir şekilde görüyordu:
AKP’giller’in Reisi bir kez daha
diz çökmüş, bir kez daha tükürdüğünü
yalamış, bir kez daha patronları olan
emperyalist haydutların dikte ettikleri
her şeyi kabul etmişti.
Elbette AKP’giller’in gerçek niteliğini bilenler için bu durum hiç de şaşırtıcı değildir. Zira AKP’giller ve Reisi,
20 yıldır zulüm iktidarlarını bu şekilde ayakta tutmaktadırlar. Ve kendileri
de çok iyi bilmektedir ki emperyalist
patronları arkalarından çekildiği anda
iktidar koltuğundan gümbür gümbür
yuvarlanacaklardır. O bakımdan bu
durumu derinlemesine incelemenin
çok da bir anlamı yoktur: AKP’giller
emperyalist uşağıdır, onların esiridir,
onlara mahkûmdurlar; dolayısıyla onların bir dediklerini iki etmezler.
Fakat son NATO Zirvesinin ardından bu uşaklığın, bu esaretin boyutu
bir kez daha gözler önüne serildi. Hatırlanacağı gibi Zirveyle ilgili en çok
konuşulan konulardan, biri Tayyip’in
en önemli görüşmeleri yalnızca çevirmenini yanına alarak kapalı kapılar ardında yapması oldu.

Kimdir Tayyip’in çevirmeni?
Halkın sırtına kene gibi yapışan
Kavakçı ailesinden Fatima Gülham
Abushanab…
Tayyip’in Kuala Lumpur Büyükelçisi yaptığı Merve Kavakçı ve Ürdün
asıllı ABD vatandaşı Ali Ahmad Abushanab’ın kızı olan ABD vatandaşı Fatima Gülham Abushanab, sadece NATO
Zirvesinde değil, son zamanlarda ülkeyi doğrudan ilgilendiren en üst düzey
konuların görüşüldüğü bütün toplantılarda Tayyip’in yanında olan tek kişi.
Öyle ki AKP’giller’in Reisi zaman zaman yanına Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu veya bürokratları bile almıyor.
Özellikle “ikili görüşme”lerin ardından birkaç eveleyip geveleme dışında
bir bilgilendirme de yapılmıyor. Dolayısıyla emperyalist çakallara hangi
tavizlerin verildiği, görüşmelerde Tayyip’in iktidarda kalabilmesi için hangi
koşulların dayatıldığı, AB-D Emperyalistlerinin uşaklarına hangi görevleri
tebliğ ettiği gibi konuların sırrına patron ve uşağı dışında vakıf olan tek kişi
var: Fatima Gülham Abushanab…
Oysa tüm bu görüşmelerin kayda
geçirilmesi, tutanak haline getirilip
devlet arşivlerinde saklanması gerekmez mi?
Tabiî ki gerekir…
İşte bunu yapamaz AKP’giller’in
Reisi.
Neden?
Çünkü onun AB-D Emperyalist
Haydutlarıyla, Siyonist İsrail’in temsilcileriyle, hatta zaman zaman Putin’le yaptığı tüm ikili görüşmeler birer
ihanet anlaşmasıyla sonuçlanır. İhanetin boyutu o kadar büyük olur ki Kaçak
Saraylı Reis geride bir belge bırakmak

“Riyaya sapandır onlar/gösteriş
yaparlar.
“Ve onlar, kamu hakkının yerine
ulaşmasına/zekâta/yardıma/iyiliğe
engel olurlar.” (Maun Suresi, Yaşar
Nuri Öztürk Meali)
Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar,
ne deniyor bu Sure ve Ayetlerde?
Mal mülk küplemeyin. Sadece sizin ve bakmakla yükümlü olduklarınızın zaruri ihtiyaçlarına yetecek kadarını alıkoyun, gerisini ihtiyaç sahiplerine
dağıtın...
Böyle yapacaksınız ve herkes “rızıkta eşit” olacak...
Burada ortaya konan anlayış, Sosyalizmin de ötesinde Komünist bir
ekonomik sistem tarif etmektedir.
Böyle yapmayanları da Maun Suresi’nin yedi Ayetinde teşhir edip lanetlemektedir. Onların
namaz kılıyor olmaları bile sahtekârlıktır, demektedir. Yani
namazları, oruçları,
hacları; hepsi riyakârlıktır, düzenbazlıktır, demektedir.
Demek ki bu
ideolojik
anlayış
Hz. Muhammed’in
gönlünde yatan toplum düzenini tarif
etmektedir, tanımlamaktadır.
Ama bunu uygulayabilmiş midir
sağlığında?
Kesinlikle hayır...
Çünkü içinde bulunduğu Antika
Tefeci-Bezirgân Toplum gelenekleri,
kuralları, örfleri ve kültürü öylesine
katı ve acımasızdır ki Hz. Muhammed
ve en içtenlikli halifeleri olan Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Ali bu zalim
düzeni ancak birazcık sarsabilmişlerdir. Onun halk kitleleri üzerinde yarattığı, uyguladığı zulümleri ve ondan
doğan acıları ancak birazcık ılımlandırabilmişlerdir.
Kur’an’ın hiçbir ayetinde “yıllık
kazancınızın kırkta birini zekât olarak verin”, denmemiştir. Denemezdi
çünkü Kur’an’da denen, yukarıdaki
Ayetlerde ortaya koyduğumuz komünist ekonomik toplum kurallarıdır.
Ancak uygulamada, kırkta birini olsun
vereceksiniz, denerek idari bir güçle o
alınabilmiştir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi,
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri
Yüksek Kurulu Eski Üyesi Ali Akın’ın
aktarımına göre, Hz. Muhammed ölür
ölmez, üstelik Kur’an’da kutsadığı,
kendi doğup büyüdüğü Mekke şehrinin
bile çoğunluğu İslam’dan çıkmıştır.
Neden?
Kırkta bir oranındaki zekâtı vermemek için...
Arabistan’ın bazı bölgelerindeki
Tefeci-Bezirgân Sermayenin egemen
olduğu yerleşim yerlerindeki insanların da önemli bir bölümü sırf zekâta
karşı çıktıkları için İslam’dan çıkmışlardır. Zekâtı kaldırın, biz Müslümanlığa devam edelim, demiştir bunlar...
Hz. Ebubekir “Ridde Savaşları” denen,
1 yıl süren bir savaşla ancak bunları
yeniden İslam’a döndürebilmiştir.
Biz İslam’ı olay olarak neyse, bütün yönleriyle öylece görüp değerlendiriyoruz ve bu sonucu çıkarıyoruz.
Hz. Muhammed’in gönlünde yatan komünist toplum kurma idealini de aynı
şevk ve heyecanla biz taşıyoruz, biz
Gerçek Devrimciler temsil ediyoruz.
Bu açıdan, Hz. Muhammed’in de
Kur’an’ın da meşru ve gerçek temsilcileri, devamcıları, savunucuları bizleriz...
Ancak yukarıda eleştirdiğimiz,
çağın gereği Hz. Muhammed’in de
Kur’an’ın içine dahil etmek mecburiyetinde kaldığı, Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye kültürünün birer parçası
olan görüşleri ihtiva eden Ayet ve Hadisleri de tabiî ki eleştiririz...
Hatırlanacağı gibi Mekke Döneminde ortaya konan hiçbir Sure ve
Ayette kadını aşağılayan bir ibare geçmediği halde Medine Döneminde İslam’ın ortaya konuş sürecinin son dört
beş yılında kadını vuran, onu aşağılayan Ayetler ortaya konmuştur. Bunun
da maddi sebeplerini anlatmıştık daha
önce. Çünkü o yıllarda art arda, duraksamadan yapılan cihatlar sonucunda
dağlar gibi ganimet elde ediliyordu. Bu
ganimetlerin bir bölümü de insanlardan, köle ve cariye adı verilen kadınlardan oluşuyordu. Savaşlarda hiçbir sorumlulukları olmadığı halde savaşların
en acı çeken ve yıkıma uğratılan canlıları kadınlar oluyordu. Kadın köle-cariye olarak hem alınıp satılıyor hem de
cinsel istismara uğratılıyorlardı.
Cihatları kadınlar değil, savaşçı

erkekler yapıyordu. Bu sebeple de ganimet olarak ele geçen canlı ve cansız
mülkler erkeklerin payına düşüyordu. Cihatçı erkekleri memnun etmek,
onları teşvik etmek ve İslam’a henüz
gelmemiş olanları İslam’a çekmek için
kadınların, kadın karşıtı ayetlerle aşağılanması gerekiyordu. Bu da Antika
Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının bir
örfü, bir kültürüydü. Biz İslam’ın kadın konusundaki bu tutumunu da daha
önceki paylaşımlarımızda, kitaplarımızda defalarca ortaya koyduğumuz
gibi kesinkes benimsemedik ve hep
eleştiregeldik.
Biz bunların neden Kur’an’a ve
Hadise girdiğini de maddi temelleriyle açıklarız. Çünkü bizim Diyalektik
Mantık ve Metodumuz olayları hem
oldukları gibi görür hem açıklar hem
de ondan çıkarılması gereken sonuçları çıkarır. Yani değerlendirir olayları, çözümler... Görüp yorumlamakla
yetinmez; oradan eylem planı çıkarır.
Değiştirici, dönüştürücü, o insancıl
topluma giden yolun planını çıkarır.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki
arkadaşlar; doğada olsun toplumda olsun, olup bitenlere dair doğaüstü hiçbir
gücün dahli yoktur. Doğanın en gelişkin canlıları olan biz insanlar, doğayı
da hayvanları da insanlığı da koruyup
kollamak ve gözetmekle mükellefiz.
İnsanın insanı ezmediği, sömürmediği,
yük hayvanları yerine koymadığı, bütün sosyal eşitsizliklerin ortadan kaldırıldığı, Hz. Muhammed’in yukarıdaki
Ayetlerinde belirtildiği gibi bir Cennet
düzeni kurmak için çalışıp çabalamakla mükellefiz, sorumluyuz.
Ancak bu çabanın içine girersek insan olmamızın hakkını vermiş ve yaşamımıza insancıl bir anlam katmış, yüklemiş olabiliriz. Dolayısıyla da ancak
o zaman kendimize “Gerçek İnsanız”,
diyebiliriz.
Böyle bir anlayıştan, çabadan, mücadeleden şu ya da bu sebepten kaçınırsak, insanlığımız eksik olur. Hatta
suret olarak insan oluruz, insan görünürüz ama içimiz insan olmaz... Günümüzün can yakıcı güncel konularından
örnek düşürürsek; “boş tost”, “boş dürüm”, “boş sandviç” benzeri sureti var
ama içi boş “boş insan” oluruz...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
27 Temmuz 2022

istemez. Hiç kimsenin bu görüşmelere
şahit olmasını istemez.
Hatırlanacağı gibi AKP’giller’in
Reisi’nin ikili görüşmelere sadece
ABD vatandaşı çevirmeniyle girmesi
doğal olarak eleştirilmişti.
Eleştiriler karşısında ne demişti?
Okuyalım:
“Çevirmen eleştirisine yanıt: ‘Biden da Trump da övdü’
“Toplantıda gündeme gelen konulardan birisi de Erdoğan’ın ABD
Başkanı Joe Biden ile NATO Zirvesi’nde ilk kez yüz yüze yaptığı görüşmede çevirmen olarak Kuala Lumpur Büyükelçisi ve eski Fazilet Partisi Milletvekili Merve Kavakçı’nın
kızı Fatma Abushanab’ın tercüman

hakimiyeti olan güvenilir bir tercümanı olması gerek’ dedi.
“Aynısını Biden da söyledi. Yani
Sayın Trump da Biden da, Fatma kızımızın İngilizcesinden övgüyle söz
ederken, tebrik ederken bizimkiler
burada başörtülü vesaire diye eleştirdiler.” (https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57582159)
Gerekçeyi ve gerekçenin dile getirilişindeki üslubu görüyor musunuz?
Öğretmeninden “aferin” almış bir
çocuğun heyecanıyla “Sayın” diye hitap ettiği Trump ve Biden adlı faşist
bunaklardan duyduğu övücü sözleri
nasıl da aktarıyor…
AKP’giller’in Reisi neden yanına
sadece ABD vatandaşı bu çevirmeni
almış?
Çünkü “Sayın Trump da Biden da
Fatma kızımızın İngilizcesinden övgüyle söz ed”iyormuş…
Tabiî ki övgüyle söz edecek ABD
Emperyalist Haydutları. Ne de olsa
satış anlaşmalarına o aracılık ediyor,
emirlerin iletilmesinde o görev alıyor.
Ve öyle görünüyor ki bu işi de gayet
iyi yapıyor…
AKP’giller’in Reisi hemen din sömürüsüne girişmekten de geri durmuyor tabiî. Alışmış bir kere bunu yapmaya. Adına “ikili temaslar” denen satış
görüşmelerinde sanki tek eleştirilen
şey çevirmenin başörtüsüymüş gibi;
“burada başörtülü vesaire diye eleştirdiler”, diyerek meczuplaştırdığı kitlelere mesaj göndermeyi ihmal etmiyor.
İsterseniz burada biraz konu dışına
çıkalım…
Bilindiği gibi çevirmenler hakkında eskiden beri söylenegelen Latince
kökenli İtalyanca bir deyim vardır:
“Traduttore, traditore.” Türkçe kaynaklarda bu deyim “Çevirmen haindir”, diye geçer. Deyim, bir dildeki
ögelerin başka bir dile tam anlamıyla
aktarılmasının mümkün olmadığı var-

sayımına dayanır. Bu varsayıma göre
çevirmenler ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar kaynak dildeki ifadeleri hedef
(erek) dile bütün ruhuyla aktaramazlar.
Yani çevirmen, bu yaklaşıma göre ne
yaparsa yapsın “hain” olmaktan kurtulamaz çünkü istese de istemese de
kaynak dilde ifade edilenlerin aynısını
değil, onlara anlamca en yakın aktarımı yapmak zorundadır.
Kaldı ki buradaki “hain” sözcüğü
aşağılama anlamı da taşımaz çünkü
en kötü çeviri, kaynak dildeki ifadeleri donuk bir şekilde hedef dile olduğu
gibi aktarmak yani bir anlamda transkripsiyon yapmaktır. Bu yüzden iyi bir
çevirmenden kaynak dildeki ifadelere
“ihanet” ederek hedef dilin yapısına,
söz dağarcığına, o dili konuşan toplumun kültürel özelliklerine uygun çeviriler yapması istenir. Özellikle edebi
çevirilerde, örneğin şiir çevirilerinde
bu “ihanet” şiire renk ve ahenk katar.
Shakespeare’in 66. Sonesi’nin Can
Yücel tarafından yapılmış muhteşem
çevirisinde bunu görmek mümkündür.
Her ne kadar çevirmenler “hain” sözcüğünü (haklı olarak) antipatik bulsalar da onların “hainlik”leri zararsızdır.
Yukarıda aktardığımız şekilde ülkemizin ABD Emperyalistlerine peşkeş
çekilmesinde aracılık eden, “Trump’ın
da, Biden’ın da İngilizcesinden övgüyle söz ettiği” insan sefaleti ise sıradan
bir çevirmen değil, kelimenin gerçek
anlamıyla haindir.
Peki, bu aşağılık ihanet senaryosunda asıl hain olan çevirmen midir?
Tabiî ki değildir. Asıl hainler, yukarıda da belirttiğimiz gibi Birinci
Kuvayimilliyecilerin canlarını vererek
kurdukları Cennet Vatanımızı para pul,
koltuk, şan şöhret uğruna emperyalist
çakallara peşkeş çeken AKP’giller’dir.
Ve tüm hainler gibi eninde sonunda
hak ettikleri sonla karşılaşacaklar, Çelik Bilezikle tanışacaklardır.q

olarak görevlendirilmesine yönelik
muhalefetin eleştirileri oldu.
“Erdoğan, Abushanab’ı çok iyi
İngilizce bilmesi nedeniyle tercih
ettiğini belirtirken, eski ABD Başkanı Trump’la görüşmesinde de aynı
ismin görev aldığını, bir anısını da
anlatarak şöyle açıkladı:
“Fatma kızımız, Trump döneminde de benim tercümanım olarak
bir toplantıya katılmıştı. O zaman
Trump bana, Fatma kızımızın İngilizceye çok hakim olduğunu söyledi
ve nerede öğrendiğini sordu. Ben de
‘Teksas’ta’ deyince Sayın Trump,
‘Ben de Teksaslıyım. Teksas aksanını herkes bilmez. Her liderin dile
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Recep Vurmuş Yoldaş, yaşamını adadığı ve o çok sevdiği kavgamızda yaşıyor! (II)
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 zaman söz alarak katkıda bulundu. Anma etkinliğinde yapılan konuşmaların
birinci kısmını bir önceki sayımızs (173’üncü sayımızda) yayımlamıştık. İkinci ve
son bölümünü bu sayımızda yayımlıyoruz.

Emekçi halkımız
gencinden yaşlısına
işsizlik ve pahalılık
cehenneminde
yanıp kavruluyor
Arkadaşlar ben diğer bir konuya
geçeceğim; ülkemizin en can alıcı,
yakıcı meselesinden biraz bahsetmek
istiyorum.
Yani hepimiz yaşıyoruz iliklerimize dek. Şu anda işsizlik, pahalılık, yoksulluk cehenneminin içinde halkımız
inim inim inlemekte, arkadaşlar. Bir
markete gidip üç tane sebze alınca, en
az 100 lira ödeyip çıkıyoruz. Hepimiz
bunu dile birkaç kez getiriyoruzdur,
bunları anlatmayacağım. Yani yaşayarak görüyoruz. Biraz, ne diyelim, işin
teknik ve bazı düzeni teşhir eden yönleriyle birkaç şey eklemek istiyorum.
Şimdi örneğin işsizlik oranı arkadaşlar. Üniversite mezunu her iki gencimizden birisi şu anda işsiz. Resmi
rakamlar veriyorlar ama zaten onlar
yalan, biliyoruz. Kaldı ki o resmi rakamlarla bile işsizlik şu anda çok çok
yüksek. Genel işsizlik bu şekilde yani
can yakıyor. Gençlerimizinise her üç
kişiden biri işsiz. 1165 odalı Kaçak
Saray’da adam manda yoğurdundan
bahsediyor, Medine hurmasından, kestane balından bahsediyor. O dediğin
yoğurdun kilosu 110 liraymış. Bırakalım halkımız bu yoğurdu almayı, normal sütünlitresi bile 35-40 lira oldu. Şu
an marketten alamaz durumda. Yani
adamların umurlarında değil.
Normalde yüzünü görmek istemiyorum, izlemiyorum, Tayyip’in sesini
duymak, yüzünü görmek istemiyorum.
Bir denk geldi, köylülerle nasıl muhabbet ediyor diye izleyeyim dedim.
Yani gerçekten padişah gibi oturmuş oraya. Bir tane kadıncağız kalkıyor
ya benim hayvanlarım var, diyor. Kaç
tane hayvanın var? Kadın: 20 tane. Satabiliyor musun? Böyle soruyor kadına.
Kadın da ya Cumhurbaşkanım, yapamıyoruz, edemiyoruz, diyor. Bir Tarım
Bakanıydı galiba, neydi ismi unuttum.
Hafızam... Siz bizden gençsiniz.
Ya diyor, bu kadının şeyini alın,
hayvanlarını hemen şey yapalım. Ya
20 tane hayvanı var kadının bununla
mı çözeceksin sorunu? 20 tane kadının
hayvanını aldı, bitti yani Türkiye’deki hayvancılık sorunu. Oradan kalkıyor köylü başka bir derdini anlatıyor.
Yani gerçeklikten, dünyadan kopmuş
durumda. Teşhis var, biliyorsunuz rahatsızlıklarıyla ilgili. Genel Başkan’ımızla son dönem birlikte hep yargılamaları, yani onun yargıladığı şeylerde
girdik. Her seferinde bunu söyledi
yani. Diplomasızlığının dışında mazoşist. Tam olarak şey neydi Hocam?
Nurullah (Ankut) Efe: Narsistik
Anti-Sosyal Kişilik Bozukluğu bir;
Mitoman Kişilik Bozukluğu iki...
Mitoman hayal uydurur, hayal görür, uydurur. Bir süre sonra uydurduğu
yalana inanır. İşte bu loderlerle tünel
kazdılar meselesi hayaldi, inandı.
Bir de Kriminal Psikopat: Acıma,
vicdan, merhamet yok. Yani bu üç hastalık teşhisimiz var. Bunu da Savcılarına da, Mahkemelerine de söylüyoruz.
Aslında bir tek gün bile kamu görevi
yaptırılmaması gerekir, acilen psikolojik, psikiyatrik tedaviye alınması gerekir, diyoruz. Başka ne diyelim?..
Av. Pınar Akbina: Evet Hocam,
ne yazık ki ülkemizi böyle bir adam
yönetiyor...
Nurullah (Ankut) Efe: Hayır değil, diyemiyorlar onlar da. Sen Reisimize nasıl böyle dersin, diyemiyorlar.
Durmuş Kaygusuz: Pınar, Hocamın söylediğine bir anım var. Emekli
olmadan önce park bahçelerde çalışırken Yozgatlı güvenlikçi olan birileriy-

le tartışıyoruz, Tayyip’i eleştiriyoruz.
Öyle diyor, böyle diyor. MHP’li kendisi. Bir on gün, on beş gün memlekete gitti geldi kendi yakını da Büyük
Millet Meclisinde çalışan. Demiş, Abi
senin söylediklerin doğruymuş Tayyip
gerçekten adam değilmiş gibi şeyler
söyledi. Bende şaşırdım. Niye? Yahu
oradaki akrabam söyledi, kendi milletvekillerine ağza alınmayacak şekilde
küfürler söylüyor, yıllarca önce söyledi bunu ben de şaşırdım. O zaman sanırım Cumhurbaşkanı da değildi.
Av. Pınar Akbina: Yani her hareketiyle, her davranışıyla görüyoruz
zaten arkadaşlar. Ben şeyi hiç unutmuyorum. Bir açılış sırasında çocuk makasla kesiyor, çocuğun kafasına nasıl
vuruyor... Gerçekten bu rahatsızlıkları
olmayan biri, hani psikopat olmasa,
vicdan olsa küçücük çocuğa vuramazdı. Şeyi çok etkilemişti beni. Böylesine
psikopat, manyak bir adam yönetiyor
ne yazık ki memleketimizi. Bunu da
açıkça Genel Başkan’ımızın dediği
gibi her yerde ifade ediyoruz.
Nurullah (Ankut) Efe: Kayda girsin, dosyalara girsin diye söylüyorum
Amcacığım yani...
Av. Pınar Akbina: Yani durum bu,
arkadaşlar. Şimdi memleketi düşürdükleri durumlara da bir göz atalım.
Tayyip’in en güvendiği adam biliyorsunuz Binali Yıldırım. Tek güvendiği
adam o yani şu an. Onu da kukla gibi
oynatıyor zaten.

Halil Arabulan: Milyar Ali...
Av. Pınar Akbina:“Milyar Ali” diyoruz, evet. Şimdi 5 Mayıs’ta şöyle bir
açıklama yapıyor:
“Türkiye’yi kalkındırmak, dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına sokmak için var gücümüzle gayret
ediyoruz. Gayret bizden tevfik Cenabıhakk’tan.”, diyor.
Şimdi doğru söylemiş arkadaşlar, gerçekten de Türkiye’yi parmakla
gösterilen bir ülke durumuna soktular.
Rakamlara bakarsak Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK),biliyorsunuz, resmî
kurumları ve Tayyipgiller’in emri dışına çıkamayan bir kurum. Nisan ayında
enflasyon oranı %8,68 artarken 12 aylık artış oranı %69,97, arkadaşlar. Ama
bir de bağımsız bir şey kuruldu ENAG
diye, Enflasyon Araştırma Grubu.
Bunu namuslu bilim insanları kurdu.
Onlarda rakamlar yayınlıyorlar. Onlar
ise yıllık bazda %156,86, diyorlar.
Mahmut Gümüş: TÜİK onların
hakkında dava açmıştı. Geçen hafta
düşürdüler onu.
Av. Pınar Akbina: Düşürdüler mi?
Ne kadar direnebilirlerse artık, aydınlar örgütlü olmayınca.
Evet arkadaşlar, Türkiye parmakla
gösterilen nasıl bir ülke oldu?
Enflasyon oranlarının en yüksek
olduğu dünya ülkeleri sıralamasında
ilk altıya giriyor. Türkiye’den daha üst
sırada olan ülkeler Venezuela, Sudan,
Lübnan, Suriye ve Zimbabve. Türkiye
yüksek enflasyonda Avrupa Birliği’ne
üye ülkeler ve G20 kategorisindeki
devletler arasında birinci sırada. Avrupa
Birliği ülkeler sıralamışında ise birinciliği kimseye kaptırmıyor, ne yazık ki.

Türk lirası
dolar ve Euro karşısında
Cumhuriyet döneminin
hiçbir döneminde
uğramadığı
değer kaybına uğradı
Yine arkadaşlar, Türk Lirası değer
kaybında şu an dünya birincisi. 2021
yılında dolar karşısında en fazla değer
kaybeden gelişen ülke parası oluyor
yani ülkemiz bu konuda listede ilk
sırada. Arjantin Pesosu ikinci, Şili Pesosu da üçüncü sırada, arkadaşlar. Birinciliği burada, evet Milyar Ali doğru
söylemiş, birinciliği kimseye kaptırmıyoruz, ne yazık ki. Şimdi arkadaşlar
zaman zaman da biliyorsunuz dolara
müdahale ettiler, yükselişine. Orada da
Merkez Bankasına hafta da 5,5 milyar
dolar sattırıyorlar, ona rağmen yükselişe engel olamıyorlar. Ve bu günlerde
yine biliyorsunuz, dolar yükselişte.
Şimdi yine arkadaşlar, 10 milyon
küsur insanımız şu an Asgari Ücretle
Açlık Sınırının altında yaşıyor. Yine
emeklilerimiz biliyorsunuz 2003’te
değişen yasadan sonra mezarda emekli olabiliyor zaten. Gitgide emeklilik
aylıklarının düştüğü bir sistem bu. Şili
modeli deniliyordu bu modele. Böyle
bir sistemde emeklilerimizde açlığa
mahkûm edilmiş durumdalar. Böyle
olunca şu an ne yazık ki ülkemizde
birçok mutfakta yangın hâkim.
Yine arkadaşlar gazetemizin son
sayısında et fiyatlarıyla ilgili de bir
yazı yayınlanmıştı. Orada da şu an
yağlı kıymanın kilosu 110, kuzu pirzola 180. Zaten yiyebilen yok da belki fiyatları bile bilmiyor çoğu arkadaşımız.
Ama AKP’giller’in Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ne
demişti?
İşte çok uzun kuyruklar oluşuyordu
da biz o yüzden zam yaptık...
Böylesine de gerçekten insanlıktan çıkmışlar, halkımızla artık dalga
geçiyorlar. İnsanın gerçekten midesini
bulandırıyor, tahammül edemiyoruz
çoğumuz. Eminim küfürsüz haber izleyemiyoruz, yüzlerini bile görmek istemiyor insan bu adamların. O bakımdan
halkımız et yiyemiyor zaten.
Bıraktık eti, sebze bile yiyemez
duruma geldi ne yazık ki insanlarımız.
O bakımdan da son yıllarda obezite
oranın en çok arttığı ülkelerin başında
geliyoruz.
Obezite neden kaynaklanır?
Sebze ve et tüketememek, daha çok
tahıl ürünleri tüketmekten kaynaklanır.
Ama ülkemizde ne yazık ki sağlıklı
besinler tüketemiyor insanlarımız. Burada namuslu bir bilim adamı Osman
Nuri Koçtürk,1969 yılında kitap kaleme alıyor “Açlık Korkusu” diye.
Düşünün, 1969... Yıllar önce bir şeyi
koyuyor: “Amerika’da bir insan ortalama olarak yılda 67 kilo tahıl ve 90
kiloyu aşkın miktarda et tüketerek karın doyurur. Buna karşılık bizler Türkiye’de yılda 268 kilo tahıl ve 12-13 kilo
et tüketerek besleniriz.”
Aradaki korkunç farka bakalım, arkadaşlar. Durum böyle olunca her iki
ülkede beslenme koşulları çok farklı.
Kısaca söylemek gerekirse, Amerikan
vatandaşları çok miktarda et, süt, yumurta ve balık ile az miktarda ekmek
yiyerek beslenmekte, Türkiye’de ise
bunun tam tersi bir tutum uygulanmaktadır. Bu kitabın yazılışından bu
kadar sene sonra bir arpa boyu bile yol
alamadığımız çok açık. Ve bizim gibi
ülkelerde de, ne yazık ki az et ile beslenen ülkelerde de hastalıklar çok yaygın, çocuk ölümleri çok yüksek, eğitim
bile yetersiz oluyor böyle olunca.
Nurullah (Ankut) Efe: Geriye gittik Pınar...
Av. Pınar Akbina: Daha da geriye
gittik, elbette.
Nurullah (Ankut) Efe: O zaman
bak; 13 kilo et tüketiyor, deniyor. Bizim öğrencilik yıllarımızda dört kişilik
bir ailede yılda 13x4=52 kilo et, ayda
aşağı yukarı 4 kilo, haftada 1kilo et tüketiliyor... Dört kişilik bir ailede ayda
dört kilo et tüketiliyor. Şimdi dört kişilik bir ailede eve ancak ayda bir kilo et
girerse girer. Girmiyor evet.
Av. Pınar Akbina: Aynen öyle,

çok daha geriye gittik.
Nurullah (Ankut) Efe: Dörtte bir
geriye düştük yani o yıllardan bu yana.
Osman Nuri Koçtürk’ü de bu namuslu
tutumundan dolayı Profesör yapmadılar, Doçent olarak kaldı ve oradan
ayrıldı akademisyenlikten. Yine “Gıda
Emperyalizmi” kitabı vardır... O zamanlar çok meşhurdu, başucu kitabıydı bizim için de. Şimdi sahaflarda belki bulunabilir. Çok namuslu yiğit bir
adamdı, evet.
Av. Pınar Akbina: Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi, daha söylenecek
çok şey var. Ama ben biraz da zaman
geçti, daha da uzatmak istemiyorum.
Yani buna karşı halkımıza önerilen
ne?
Bütün bu yaşanılanlara rağmen
şükürcülük... Yine gazetemizin son
sayısında Genel Başkan Yardımcımız
Mustafa Şahbaz bir yazısında “Çağdaş
Zekatçılar” diye orada da çok güzel
anlatmış.
Tayyip ne diyor?
Artık şükrü unuttu, diyor, millet
eskiden daha şükredilirdi, şimdi... Onu
da isterseniz aktaralım:
“Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik,
karamsarlık hali aldı başını gidiyor.
Hâlbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz. Bunu en iyi siz işçi kardeşlerimiz bilir.”
İşçi Sınıfımız biliyor, evet, çok iyi
biliyor çünkü yaşıyor bunu.
“Alım gücümüz bir parça düşmüş
olabilir. Bu kayıpları telafi edeceğiz. Çocuklarımıza bırakacağımız en
büyük miras büyük ve güçlü Türkiye’dir”, diyor. “İşte Türkiye ekonomisi
bir sınamadan geçiyor”, diyor.

Diyanet AKP’giller’in
şakşakçılığını yapıyor,
Yezid-Muaviye dini satıyor
Nurullah (Ankut) Efe: Burada...
Tayyip’in bu sözü üzerine hemen ertesi haftanın Cumasında Diyanet İşleri
Başkanı bütün camilere bir fetva hutbe
metni gönderiyor. Malûm şimdi Türkiye de tek hutbe okunuyor. Eskiden her
caminin imamı kendisi hazırlardı hutbeleri. Şimdi merkezi tek hutbe okunuyor bütün camilerde. Orada da aynı şey
söyleniyor, Tayyip’in bu sözü. Halkımızda şu günlerde bir şükürsüzlük, bir
kibirlilik, bir nankörlük var deyince,
belki çoğu arkadaşımız okumuştur bir
yiğit yani namuslu vatandaş kalkıyor;
“Sen burada Cumhurbaşkanının söylediğini tekrar etmek zorunda mısın?”,
diyor. Cumayı terk edip çıkıp gidiyor,
bir daha da sizin camilerinizde namaz
kılmayacağım, diyor. Yani insanları bu
noktaya getirdiler. Diyanet de bu çizgide artık, maalesef bu çizgide.
Av. Pınar Akbina: Evet hocam...
Nurullah (Ankut) Efe: 100 küsur
İlahiyat Fakültesi ne yapıyor?
Tayyip’in şakşakçılığını yapıyor.
Yezid-Muaviye Dini satıyor. 135 bin
Diyanet İşleri personeli ne yapıyor?
Tayyip’in şakşakçılığını yapıyor. Bunların halkımızla ne ilgisi var ya... Hem
halkımızın sırtından geçiniyorlar hem
de halk düşmanlığı yapıyorlar.
Mustafa Kemal’i Kemalistler hatasız bulurlar da pek çok hatası var. O
zaman bu Laikliği getirdiğinde öneriyorlar; paşam Batıdaki gibi bir Laiklik
uygulayacaksak camilerin ve din görevlilerin giderlerini cami cemaati karşılamalıdır. Batıda aynen öyle. Mustafa
Kemal de her şeyi bilenlerden ya; o çok
tehlikeli. Yok, diyor, ben camileri şeyhlere terk etmem, diyor tarikatlara, cemaatlere bilmem nelere terk etmem, diyor. Tarihi camilerimizin görevlilerinin
masraflarını biz karşılayacağız, diyor.
İşte o yüzden Türkiye’de Laiklik
gerçek anlamda hiç uygulanmadı di-

yoruz ya... İşte uygulanmadı, yoksa
bu asalaklar 1924’ten beri hep milletin sırtında kene yani.O yüzden mevcut düzeni savunmaya mecbur bunlar,
asalak çünkü. Günlük tüm mesaisi 50
dakikayı geçmiyor. Kaldı ki ibadet etmeyi Müslümansa zaten yapacak.
Onun dışında ne yapıyor bunlar?
Hiçbir şey hiçbir şey yapmıyorlar.
Mecbur o statüsünü korumak isteyecek.
O yüzden de iktidara kim gelirse gelsin
onun yandaşlığını yapacak. Bunların
din adamlığıyla da bir ilgileri yok...
Son duruşmamızda da söyledik ya;
bunlar daha başörtüsünün ne olduğunu
bilmiyorlar. Hiçbir kutsallığı yok başörtüsünün. Mahkemelerinde de söyledik ya. Yahu onu bile bilmiyorlar ve
anlatmıyorlar, bu kadar namussuzlar.

Kur’an’da
örtünme neden geldi?
Kur’an’ın Türkçesinden de haberleri yok. Yani kutsallığı yok başörtüsünün. Bu örtünmeyle ilgili ayetler, İslamiyet’i ortaya koyma sürecinin son dört
yılında geliyor yahu. 23 yıllık süreç, 18
yılda örtünme ile ilgili hiçbir şey yok.
Son dört yılda niye geliyor?
Anlattık amcam size yani. Tuvalet
yok evlerde. Yani o zamanlar kadınlar
ne yapsınlar? Lazımlıklara çişlerini
yapıyorlar. Büyük abdestlerini de tutabilen tutuyor. Medine’nin dışında bir
bölge var gidip orada yapıyorlar. Bir de
çakallar türemiş her yerde olduğu gibi.
Kadınları taciz ediyorlar hatta tecavüze yelteniyorlar ve tecavüz ediyorlar.
O bakımdan hür kadınlarla cariyelerin
belli olması için, ayırt edilmesi için.
Kur’an’da da ayette, Ahzap Suresi aynen bunu der: Eşlerine, Çocuklarına ve
Müslümanların kadınlarına söyle, diyor, yani örtülerini-cilbablarını (Mahmut daha iyi bilir, örtü yani başörtüsü
değil örtü), örtülerinin uçlarını göğüslerinin üstüne vursunlar, diyor.
Mahmut Gümüş: Ayıp yerlerinizi
kapatın, diyor.
Nurullah (Ankut) Efe: Mahmut
aynen göğüslerinin üstlerine vursunlar...
Ne demek bu?
Çöl sıcağında Arap kadını... O
zaman iç çamaşırı diye bir şey yok.
Böyle örtünme de yok. Göğüsleri hani
dekolte giyinir denir ya, o şekilde görünüyor üst kısım. Bunları göstermesinler, diyor. Başörtülerinin uçlarını
göğüslerinin üstlerine vursunlar; yani
bütün dediği bu.
Bir de özgür kadın sembolüdür başörtüsü. Aynen ayet bu Ahzap Suresinde. Tüm kadınlara olsa, cariye kadın değil mi?Ona da aynı şey emredilmez mi?
Ama neden sadece hür kadınlar?
Bir çakal hür kadına saldırdı mı,
tecavüze yeltendi mi aşiretler arasında
kanlı kavgalar oluyor. Ama cariyeye
saldırmak, taciz etmek, tecavüz etmek
bir önem taşımıyor. En fazla cüzi bir
para ödüyor yani. O bakımdan ayırt
edilsin, cariyelere ne yapılırsa yapılsın
ama hür kadınlara dokunulmasın...
Aynen şunu diyor: Bu sizin ayırt
edilmenizi ve rahatsız edilmemenizi
sağlar. Sizin için daha hayırlıdır, deniyor. Bu kadar açık ya... Bunu bile anlatmıyorlar çünkü her namussuzluğu kadın
üzerinden yapıyorlar. Kadını kullanıyorlar bunlar. Kırk senedir vay başörtüsü sorunu, vay türban sorunu yani...
Mahmut Gümüş: Okuyorlar da
şey diyorlar, okuyup da anlamamak.
Yani okuyor, anlamıyor. Peki niçin ağlıyorsun okuduğun zaman? Bende bilmiyorum, diyor.
Nurullah (Ankut) Efe: Tabiî canım... Mahmut, bilmiyor ne bilsin?
İslam’ın ilk kelamı oku, diyor. Hangi
birine soruyorum, inananların yüzde
99’unun Kuran’ın mealinden Türkçesinden haberi yok. Sen bilmediğin bir
dilde bir şey okumuşsun, bu İslami açıdan sevap, şu haram diyorsun.Ya anlamıyorsun ki, ne dediğini bilmiyorsun.
Selma Gümüş: Ona da şey diyor,
Arapça okumak sevapmış.
Nurullah (Ankut) Efe: Canım onlara öyle anlatılıyor. Diyorlar ya işte
ezan yasaktı, namaz yasaktı bilmem
ne yasaktı. Yasaktı dediği Türkçe ezan
okumak.O yasak oluyor yani...
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Selma Gümüş: Kimse anlamasın,
istedikleri gibi kullansınlar...
Nurullah (Ankut) Efe: Tarikat
şeyhleri namussuzlar istediği gibi kullansınlar halkımızı.
Av. Pınar Akbina: Hocam Konya
Numune Başhekim Yardımcısı aynen
dediğiniz gibi açıklama yaptı.
Nurullah (Ankut) Efe: Evet Amcacığım, evet.
Av. Pınar Akbina: Okuyayım mı
onu?
Nurullah (Ankut) Efe: Oku oku
amcacığım.
Av. Pınar Akbina:“Toplumun en
zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya’da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları bacak uyluğunun
yüzde 80’i açık tipler türedi. Bu teşhir
beden görseli satma değil mi? Beden
satmaya giden yol fahişelik yolu değil
mi? Cariyeler örtünmezmiş cariye mi
bunlar?”
Nurullah (Ankut) Efe: Bak yani
kendi ruhiyatını sergiliyor. Cevap
da var tabiî. Bir Laik öğretmenin bir
Türkçe, bir matematik, bir fizik öğretmeninin hiç öğrencisine sarktığı
yazıldı mı ya... Hep din öğretmenleri.
Türkan Saylan on binlerce kız okuttu,
bir tek okuttuğu kızlardan biri böyle
bir şikâyette bulundu mu ya? Bütün
tecavüzler erkek kadın demeden, kız
yaşlı kadın demeden nerede oluyor?
Ensar’larda Kur’an Kurslarında, tarikat yuvalarında oluyor. Ruhları bu ya.
O yüzden bunu anlatıyor.
Bir de cariye mi bunlar, diyor. Namussuz; cariye kadın değil mi? Cariye
ne? Kadın değil mi? Orada da aslında
hep anlattım ya Mekke İslamı ayrı Medine İslamı ayrı. Medine İslamı’nda
Muhammed geriye düşüyor. Hatice’nin
sağlığında kadınları aşağılayayım, ezeyim, yok öyle bir şey. Düşünemez bile
ya. Hiç aklından geçiremez öyle bir
şey. İşte Müslüman kadınların en büyük talihsizliği o oluyor. Hatice’nin erken ölmesi. Yaşasaydı o zaman hiçbiri
Kur’an’a giremezdi bunların.
Aybars Yalçınkaya: Hocam bir de
Arap Kültürü de sakat bir kültür. Arapların haremlik selamlık kültürü. Mesela
kız ve erkek çocukları beraber birlikte
büyümeli, birbirlerini tanıyarak mesela. Arap kültüründe mesela şey var haremlik selamlık kültürü olduğu için o
zaman da kızlara karşı bir şey oluşuyor
veya karşı cinse böyle bir çekim-çekicilik mesela. Neyi çok yasaklarsan o
daha çok çekici olur. Bu da Arap kültüründe olduğu için otomatikman bunlar,
ayrımcılığa sebep de oluyor. Sebeplerden bir tanesi. Ortadoğu kültürü, dejenere olmuş kültürü diyeyim, bu Batı
Toplumlarında da oldu. Mesela Hıristiyanlık tarihinde de sadece ruhban sınıfı, Latince ve Grekçe olarak incili biliyordu.Halkın bunu okuması imkansızdı. Mesela Endüljans1adamları da bunu
kullanıyordu. Endüljans denilen bir
şey var; cennetten araziyi veren satan
bir belge kendilerine tabi kul köle kılıyır insanları yani. Tüm dinlerin tarihinde var aslında. Arap Kültürü bana
göre sakat bir kültür, yozlaşmış ama
İslamiyet Öncesi Arap Kültürü daha
sağlıklı. Mesela Tanrıça Kültü var orada mesela kadını daha çok yücelten bir
kültür; Hz. Hatice’nin de bağlı olduğu
bir kültür aslında. Tabiî bu devrimci İslam’ı saymazsak zaten devrimci İslam
hepsini çökertiyor yani. Böyle bir ilave
edeyim dedim.
Nurullah (Ankut) Efe: Ana Tanrıçalar onlar tabiî Kâbe’de bulunan.
Kâbe Panteon... Mesela Tebük, Medine hep o külte bağlı. Daha öncesinden bazı büyük Arap kabileleri de Ana
Tanrıça Kültüne bağlı. Aslında Şeytan
Ayetleri meselesi de onlardan kaynaklanıyor. Hz. Muhammed başta onları
da Kuran’a sokuyor ama sonuçta çeliştiğini sahabeler gösterince geri alıyor.
İslamiyet Allah’ıntekliği üzerine
kurulu, tevhit inancı üzerine kurulu,
yani birlik üzerine kurulu. Yoksa Allah ondan önce de var. Ama yardımcıları var Allah’ın. İslamiyet öncesin-
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Endüljans, Orta Çağ Avrupa’sında Papa’nın günah çıkarma ve ölümden
sonra cennete gitmek için sattığı af belgesi.
(K. Yolu.)

de de Allah var ama yardımcıları var.
İslam’ın farkı tevhittir. “Ondan başka
ilah yoktur.” Zaten şahadette de o geçer, bütün imana yönelik ayetlerde de
aynı şey geçer. İşte bu Ana Tanrıçalar
da göklerde uçan meleklerdir, anlamında bir şey sokuyor Kuran’a Hz.
Muhammed. İşte bununla tevhit tümden çelişiyor tabiî.
Ama Hz. Muhammed’in amacı o
külte inanan insanlara da hoş görünerek onları da İslam’a ısındırmak. Ama
burada çeliştiğini görünce, ya beni
şeytan yanılttı, diyor. O ayetleri Cebrail getirmedi, Cebrail kılığına girmiş
şeytan getirdi. Ondan Kur’an’a soktum
onları. Vahiy sandım ama değilmiş,
diye sonradan geri dönüş yapıyor.
O mesele öyle dekadının aşağılanması bütün sınıflı toplumlarda var.
Kadın meselesinde mesela İlyada’yı
okursanız, orada da Grek Toplumunda da kadının nasıl aşağılandığı, nasıl
köle olarak el konulduğu, cinsel nesne
olarak nasıl kullanıldığı orada da anlatılır. O mesele sınıflı toplumlarla ilgili
bir mesele.
Ama çağrışım oldu, fazla lafı uzattık herhalde. Ben birde son zamanlarda
izledim: Ülkeleri geziyorlar. Yakutistan’ı geziyordu, Türkiye’de yaşayan
Kazakistanlı bir genç kız, adı Yazgül.
Oraya gidiyor. Yakutistan 17 milyon kilometrekare. Rusya Federasyonu’nun da yüzde 70’ini oluşturuyor şu
anda. Onlar İslam’la falan tanışmamışlar, hâlâ Gök Tengri inancına sahipler
ve Şamanlar hâlâ orada tören yapıyorlar. Sadece Tanrı’ya kendilerini koruması için, yardım etmesi için, Şaman
yakarışta bulunuyor Tanrı’dan. Bunlar
kabul edildi, size Tanrı yardım edecek
diyor.Törenle ritüelini de gösteriyor
Şaman, gösteri de yapıyor.
Kadınlar-erekler orada son derece
eşit, özgür yani. Hâlâ özel mülkiyete
tam olarak, toplumu çürütecek denli
geçememişler. Zaten özel mülkiyetin
pek şartları da yok çünkü hep ekside
ısı. Sadece yazın üç ay nehir, Lena
Nehri akıyor. Lenin’in adını aldığı
Rusya’nın en büyük nehirlerinden.
Lenin oradan alıyor adını, Lenin adını.
Yani “Lenalı” anlamında. Sadece üç ay
akarmış, onun dışında hep don. Hatta
kışın öyle kalınlaşıyor ki 3,5 metreye
varıyor buzun kalınlığı, arabalarla üstünden geçiyorlar.
Yine Yazgül kızımız açık balık
pazarını dolaşıyor. Bir kadın balık satıyor. Eksi 30 derece soğuk değil mi?
diyor. Yo, soğuk değil, diyor. Yani eksi
50 olduğu zaman soğuk oluyor; üşüyoruz ama şu an soğuk değil, sıcak hava,
diyor. Bu şartlarda insanlar. Enteresan... Öyle şartlarda özel mülkiyet birikimi de olmadığı için fazla, kadın da
aşağılanamamış. Gök Tengri Dininin
dışında bir dinle de ilgileri yok insanların. Yani demek istediğimiz, sınıflı
toplumlar meselesi bu, Aybars...
Mahmut Gümüş: Hocam Şamanizm öyle devam ediyorsa, orada kurban olan yine kadınlar yine. Çünkü
yağmur yağması için bakire bir kızı
uçurumdan atıyorlar. Ne yapıyorlarsa
yani...
Nurullah (Ankut) Efe: Onlar başka, esirler var...
Mahmut Gümüş: Yine kabak kadınların başına patlıyor.
(Gülüşmeler…)
Mahmut Gümüş: Niye erkek oradan uçuruma atılmıyor veya kurban
kesilmiyor, kadının işi kötü yani.
Nurullah (Ankut) Efe: Erkekleri
de kurban ediyorlar, Tanrılara atıyorlar. Mesela şeyde de var, İbrani kültüründe de var bu. Yahudi kültüründe de
var. Onların totemi de Boğa, ateşin kızgın ateşin ortasına koyuyorlar, nar gibi
kızarıyor. İnsan kurban etme var. Esirleri tutup Boğanın ayakları altına atıyorlar ya da ilk erkek çocuğu doğanlar
ilk erkek çocuğunu törenlerle Boğanın
ayaklarının altına atıyor. İnsan kurban
etmek tâ oradan geliyor. O bakımdan
Hz. İbrahim bir anlamda olumlu bir iş
yapıyor yani. Onu sonlandırmak için
gökten koç geldi diyor, bundan sonra
çocukların hayatını kurtarıyor. Bu meseleler derin mevzular, uzatmayalım...

Av. Pınar Akbina: Estağfurullah
Hocam, teşekkürler katkılarınız için.
Yani arkadaşlar toparlarsam yavaş yavaş... Az önce dediğimiz gibi, Genel
Başkan’ımız da açtı. Ülkemizi AKPgiller bu şekilde yönetiyorlar. Uyuşturdular yıllarca din afyonuyla 30 tarikat,
100 cemaat, 135 bin Diyanet görevlisi
her gün profesyonel bir şekilde bu işi
yapıyor. Halkımızın bugün bu durumda olması tesadüf değil.
Nurullah (Ankut) Efe: AKP’nin
profesyonel kadroları Amcacığım, aynen bu işleri yapıyorlar.
Av. Pınar Akbina: Yani maaşla.
Düşünün yani sadece bu işi yapıyorlar
yani bütün zamanlarını buna harcıyorlar. Dolayısıyla halkımızın bu durumda olması tesadüf değil. Ama git gide
dibe vuruyorlar, arkadaşlar. Anketlerde
de çıkıyor. Kaldı ki kendi şirketlerinin
yaptığı anketler. Biliyorsunuz İşçi Sınıfımız çıkarlarının peşinden gider,
maddi şartlarına bakar. Bu nedenle hayat pahalılığı, doğrudan ceplerine artık
yansıdığı için bir uyanış var. Geçen
gün kapı komşum benim Kastamonulu bir aile, iyi insanlar özünde, sohbet
ederken şunu söyledi bana: Biz koyu
AKP’li idik dedi. Ama şimdi markete
gidiyoruz, aynı biraz önce konuştuğumuz şeyleri anlattı. Biz bunlar halkı
düşünmüyorlar, dedik. Yeni, daha yeni
uyanmışlar. Annem lafını esirgemez;
siz, dedi, hep A Haber’i izliyorsunuz
o yüzden görmüyorsunuz bunları dedi,
söyledi gerçekten de.
Nurullah (Ankut) Efe: Akit TV de
öyle Pınar.
Av. Pınar Akbina: Bir sürü kanalları var yani Akit öyle, değişik bir sürü.
Beyaz TV’si var... Bunlar akşama kadar bombardımana tutuyorlar.
Nurullah (Ankut) Efe: Bu ikisi
damardan amcam, Akit TV ile A Haber. Damardan yani doğrudan. Bir de
militan böyle; namussuzlaşmış, saldırgan, çirkef hepsi programcıların.
Mahmut Gümüş: Bir de dert yanıyorlar bu kadar şeyden sonra. Biz de
soruyoruz; kim müsebbip? Şu Kılıçdaroğlu var ya Kılıçdaroğlu tek müsebbip o, başımıza ne geldiyse o.
Av. Ayhan Erkan: O da masum
değil.
Mahmut Gümüş: Masum değil
ama yine ana hedefi görmüyorlar yani.
Av. Pınar Akbina: Şeyi görememiş oluyorlar gerçi. Gerçekten izlediniz mi? Bazen açayım bakayım
diyorum. Yani hani şey diyorlar; rahatlamak istiyorsanız, mutlu olmak
istiyorsanız A Haber’i izleyin. Öyle bir
espri var gençler arasında. İzlediğinizde gerçekten oh Türkiye güllük gülistanlık, hiçbir sorun yok yani... Öyle babamın da bir esprisi var: “Bu zamanda
tansiyonun, şekerin, hastalığın yoksa
AKP’lisin”, diyor.
Nurullah (Ankut) Efe: Çok doğru, Hızır aslında vecize söylemiş...
(Gülüşmeler…)
Nurullah (Ankut) Efe: Hızır tabi
adı da uygun.
Hızır Akbina: Ya yalakadır diyorum ya AKP’lidir, hiçbir sorunu olmayanlar.
(Gülüşmeler…)
Av. Pınar Akbina: Düzenle hiçbir
sorunu olmayan insan öyle arkadaşlar.
Şu bir gerçek: Böyle de olsa sonuçta
bilimsel bir gerçek var. Eninde sonunda bu düzen patlayacak, böyle insanlık
sürgit hayvan yerine konulamaz.

Seçimlere girmesi
haksız ve hukuksuz biçimde
engellenen HKP,
önümüzdeki seçime
girmek için mücadele ediyor
Zaten biliyorsunuz son seçimleri
İstanbul’da kaybetmeleri, Ankara’da
kaybetmeleri bu kitlenin aslında uyandığını gösteriyor. Ne zaman ki İşçi
Sınıfının, Emekçi Halkın cebine, onları açlığa mahkum edecek düzeyde
el attılar,uyuyan insanlar da uyandı.
Mutfaklarına el attılar yani. Daha çok
biliyoruz, aydınlardan zaten oy alamıyorlardı; aydınlar zaten biliyorlar, hiç
değilse aydınların büyük kısmı İşçi
Sınıfımızdan daha çok oy alıyorlardı.

Yani türküdeki gibi yolun sonu görünüyor artık AKP’giller için. Biz bunu
zaten bilimsel olarak biliyoruz. Biz
buna inanıyoruz, biz bunun için mücadele ediyoruz. Şu anda da bunun için
tek başımıza mücadele ediyoruz arkadaşlar, öyle oldu artık. Türkiye Solu
diye bir şey kalmadı.
Pandemi, biliyorsunuz çok geriletti.
Pandemi, orada da aslında veriler var.
Pandemide Parababaları kârlarına kârlar kattılar, AKP’giller kârlarına kârlar kattılar. Dünyada devletten en çok
ihale alan şirketler listesinde altı tane
Türkiye’den şirket var örneğin. Ama
biz mücadelemize aralıksız devam ettik. Bunların bütün kanunsuzluklarına,
yolsuzluklarına karşı davalar açıyoruz
onlarca, yüzlerce. Eylemler yapıyoruz.
Bizim de önümüzde duran en
önemli görev örgütlenmek. Bu kararlı,
devrimci niteliğimizi yığınlarla buluşturmak,. Biraz önce Recep Başkan’ın
kişiliğinde anlattığımız gibi her birimiz birer Recep Başkan, Reco olmalıyız bulunduğumuz alanlarda.
Şimdi çok önemli bir görev var
önümüzde; yeniden seçimlere girmek
için mücadele ediyoruz. Hepimizin,
Partimizin şu anda en önemli görevi
bu yoldaşlar. Biliyorsunuz, iki kere seçimlere girdik ve Genel Başkan’ımızın
TRT konuşmaları, toplamda dört TRT
konuşması çok büyük bir etki yarattı.
En son katıldığımız seçimde 85 bin oy
almıştık ve o zamandan bugüne çok
geliştik aslında çok daha bilinir, tanınır
olduk. 350’ye yakın suç duyurumuz,
davamız var. Dediğimiz gibi, yüzlerce eylemimiz var. Yani her alanda...
Sadece suç duyurularıyla tanınmadık
elbette ama o da çok önemli bir alan
bizim için. Ama eylemler, açıklamalar,
davalar yani bütün bunlar partimizin
geliştiğini, tanındığını gösteriyor. Ama
hepimiz, dediğim gibi, daha çok mücadele etmeliyiz. Şu an yeterli değil,
hepimiz daha çok insan getirmeliyiz.
Belki biraz umutların azaldığı bir dönem. Özellikle bunu Ayhan Abi söyledi. CHP’side yapıyor, muhalefet işte
bu Altılı Masaları var, “Beşli Çete”,
diyoruz. İnsanları sokağa bile bilerek
dökmüyorlar yani. İnsanlar, bazen düşünüyorum bu kadar...
Av. Ayhan Erkan: Tam tersi engelliyorlar.
Av. Pınar Akbina: Ateşin içinde
insanlar hem de nasıl patlaması lazım...
Halkımızı tutuyorlar bunlar, bilerek
tutuyorlar çünkü onlarda iktidardan
pay kapma derdindeler. İmamoğlu’nun
yaptığını biliyorsunuz. Karadeniz’de
mitinglere çıktı. Nagehan Alçı alçağını ve diğer alçak gazetecileri yanında
gezdiriyor ve eleştirildiğinde de; “vız
gelir tırıs gider”, diyor. Yaklaşımları
bu...
İmamoğlu gelse ne olacak?..
Aynı mantık. Dolayısıyla halkımız
bizi bekliyor aslında. Bunun koşulları
oluşmuş durumda. Yeter ki buluşalım
halkımızla. Bunun içinde arkadaşlar,
birazdan duyurularımız da var seçimle ilgili, sadece bulunduğumuz ili düşünmemeliyiz. Türkiye çapında adres,
evrak toplamak zorundayız; artık gerçek-yerel adresler isteniyor biliyorsunuz. Yeniden kuruluşlar yapıyoruz şu
anda hemen ardından genel kurulları
yapacağız yani zorlu, yoğun bir süreç
bekliyor bizi ama biz bunu başarabiliriz buna inancımız tam. Seçim bizim için bir araç zaten. Biliyorsunuz,
anlaşılmak derdimiz ama kitlelerle
buluştuğumuzda da çok daha hızlı gelişeceğimizi ve bu düzeni kökünden
değiştireceğimizi biliyoruz. O yüzden
hepimize başarılar diliyorum ben, bu
süreçte de.

Işıklar içinde uyu
Recep Yoldaş, mücadelen
er geç zafere ulaşacak
Ben sözlerimi yine Recep Yoldaş’la
bitirmek istiyorum. Ona anadilimde
seslenmek istiyorum. Ona yazdığım
bir şey vardı. Türkçesini de okuyacağım. Yine Genel Başkan’ımız hep der;
kardeş halkın dilini en azından birkaç
kelime bilmeliyiz. Ben bazen Partiye
geldiğimde Kürtçe sorarım, nasılsınız
diye. İçimden de öyle geldi. Aynı ırktan
geldiğimiz için Kürtçe ifade etmek istedim. Kendisiyle de konuşurduk arada...
DİLÊ RİHA (Urfa’nın Yüreği)
LisibekeGulanê
Li bin rojeke sor
Me tu birêkirjiGolaMasîdar
jihembêzawelatê te yîgerm
Hemûtişthemû kes girînbiçûyîna te
Masîyanqender…
Te pir hezdikirlêji Hozan Cigerxwîn
Em jibiçuyina te cigerbixwînbûnî
“Wek te bîrindar” bûni
SerokRecebyêkarkeran
Reco’yêcîranan
Tirs û kabûs ê neyaran
Dest pîyêPartî ya me
Evindar ê doza xwe
Hevalê diler, fedakar û dilovan
Hevalê me yîji dil û can
Tu her dem bîra me dayî
Tu didilê me dayî
Em te jibîrnakin tu caran
Tu êdîdidilêwelatêxwe da yî
MînaStranek te tim digotî
DitepikekRiha’yêbiaywananbilind
de
LiGelêxwe, liHevalêxwe
Mêzedikîbiberkenî
Helbetşerê me serfirazîbibe
Çînaku te jiboemrêxwe feda kirî
Canêxwedayîserketinbibe
Ewehevalewroja em bidilşadîçaw
dikin hat
Tu bidilgeşiyekêşadî
BibîXwîn
BigerîbiTîngermîlitemarênwelatêxwe.
Urfa’nın Yüreği
Bir mayıs sabahı,
Kızgın bir güneşin altında,
Balıklı gölden uğurladık seni
Memleketinin sıcak bağrına.
Her şey, herkes ağladı gidişine
Balıklar bile…
Çok severdin ya Ozan Cigerxwîn’u
Gidişinle bizim de ciğerimiz dağlandı,
Yaralandık senin gibi.
İşçilerin Recep Başkanı
Mahallenin Reco’su
Düşmanın korkulu rüyası
Partimizin eli kolu
Kavgasına aşık
Cesur, fedakâr, sevecen,
Candan yoldaşımız
Her zaman aklımızda
Her zaman yüreğimizdesin
Unutmayacağız seni asla.
Şimdi sen yüreğindesin memleketinin.
Hep söylediğin türküdeki gibi
“Bülbüllerin öttüğü
Yüksek eyvanlı” bir tepesinden
Bakıyorsun halkına,
Bakıyorsun yoldaşlarına gülümseyerek.
Elbet kavgamız zafere ulaşacak.
Ömrünü adadığın
Uğruna can verdiğin Sınıf kazanacak.
İşte yoldaş beklediğimiz o mutlu
gün geldiğinde
Sen çılgınca bir sevinçle
Kan olacak
Akacaksın memleketinin damarlarında ılık ılık.
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Tayyip Diktatötlüğünün
Dinci Terör Hazırlıkları
Baştarafı sayfa 20’de
Papazın teslimi gecikince Trump
dolar musluklarını da kapatmış, Türkiye’ye dolar akışını azaltmıştı. Tayyip
bu yüzden daha beter tutuşmuştu!

Papaz Brunson

Bolton, kitabında o dönemi de ayrıntılı anlatır. Tayyip’in anlayacağı
dilden konuşulduğunu, dolar akışının
nasıl merkezden (ABD’den) emirle
durdurulduğunu kitabında açıklamıştı. Tayyip’in güvendiği Katar’dan bile
dolar akışı olmayacaktı. Şöyle yazıyor
Bolton:
“… Ancak, diplomatik çabalar
Brunson konusunda bir ilerleme sağlamadı. Trump görüşmelerin devam
etmesine izin verdi ama Erdoğan
hakkında içgüdüsü doğru çıktı: Sadece ekonomik ve politik baskı Brunson’un serbest bırakılmasını sağlayabilirdi.
Ancak, birkaç gün sonra Trump
yön değiştirerek Türkiye Büyükelçisi üzerinden yürümek yerine yaptırımları artırma kararı verdi. Bana
“Türkiye işi sende” dedi, ne yapılacağını söyledi. Birkaç gün sonra “Vur,
işi bitir. Anladın” dedi ve telefonla
Merkel’e Erdoğan’ın Brunson konusunda çok rahat olduğunu, birkaç
gün içinde ciddi yaptırımlar uygulayacağımızı söyledi. Türkiye’ye büyük
mali destek sağlayan Katarlılar da
Brunson konusunda yardım etmeye
hazırlardı…”
(John Bolton. The

Silahlı propaganda ve tek bir yobazdan
çıkan silahlar görünüyor.

Room Where It Happened: A White
House Memoir, s171-172).
Şimdi gene benzer bir durum
görüyoruz. Tele1’de Yılmaz Polat
yazdı, ABD’deki Neocon’lar (Yeni
Muhafazakarlar)“Turkish
Democracy Project” (TDP) adıyla yeni bir
proje başlatmışlar (https://tele1.com.
tr/abd-yapimi-turk-demokrasi-projesi-667640/).
Hiçbir ABD projesi hayrımıza olmaz. Bu kesin… Bu proje de öyledir.
Zaten projenin başındakilerden
belli. Bazı önemli isimleri bilelim.
Mark D. Wallace, projenin başındaki kişi. Aynı zamanda iki farklı
projenin daha CEO’su. Birisi Nükleer
İran’a Karşı Birlik (United Against
Nuclear Iran), diğeri Aşırılığa Karşı
Proje (Counter Extremism Project).
Buradan projede İran sorumlusunun bu
zat olduğu belli.
Joseph Lieberman, İç Güvenlik
ve Devlet İşleri Komitesi Başkanı
(Chairman of the Homeland Security
and Governmental Affairs Committee)
ve Silahlı Hizmetler Komitesi Kıdemli
Üyesi (Senior Member of the Armed
Services Committee). Demek ki bu zat
da silah külah işleriyle ilgili tehlikeli
biri.
Norm Roule, CIA’da özellikle Ortadoğu’ya yönelik “programlarda” 34
yıl görev yapmış kaşarlanmış bir CIA
yetkilisi.
Robert Richer, CIA operasyonlarından sorumlu eski başkan yardımcısı.
Bir önemli üst düzey CIA ajanı daha.
Alejandro Wolff, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı.
Diliman Abdulkader, Kerkük
doğumlu muhtemelen bir CIA ajanı.
Irak, Suriye, İran ve Türkiye Kürtleri
ile bağlantılı Kürdistan’ın Amerikan

Dostları (American Friends of Kurdistan) adlı kuruluşun kurucusu.
John Bolton, biraz önce söz ettiğimiz Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı. (Bolton daha yeni bir televizyon söyleşisinde şecaat (yiğitlik) arz
ederken sirkatin (hırsızlığını) söyleyen
merd-i Kıpti (yiğitliğini överken
hırsızlığını ele veren “mert Kıpti”) gibi
kendini överken ABD’nin kirli “operasyonlarını” açığa vurdu. Televizyon
programcısının “Darbe yapmak için
zeki olmaya gerek yok” sözü üzerine, “Burada değil de başka ülkelerde
darbe planlamalarına yardımcı olmuş
biri olarak buna katılmıyorum. Bu
çok çalışma gerektirir” diyerek hem
kendisinin yetkin bir darbe yöneticisi
olduğunu, hem de ABD’nin kirli işlerini ifşa etmiş oldu.
Proje yönetiminin hepsini aktarmadık. Diğer isimler sözde insan hakları
savunucusu, politikacı veya diplomat.
Bu isimler bile bu projenin nasıl
karanlık bir girişim olduğunu göstermeye yetiyor, artıyor.

John Bolton

Proje’nin kendi sayfasında şöyle
ifadeler var:
“Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın
Türkiye’si bölgedeki komşularını
tehdit etti, aşırılıkçı grupları destekledi, Ortadoğu’dan Avrupa’ya kadar
uzanan çatışmaları desteklemek için
adam ve malzeme gönderdi, etnik
azınlıklara zulmetti, özgür basını yok
etti, siyasi muhalifleri hapse attı ve öldürdü, demokratik kurumları aşındırdı ve Türkiye’nin tüm kurumlarında
yolsuzluk yaygınlaştı. Aynı zamanda,
Türkiye ekonomisi, Erdoğan’ın politikalarının bir sonucu olarak ciddi bir
ekonomik gerileme yaşadı. Hukukun
üstünlüğü bozulurken ve yolsuzluk
yaygınlaşırken, Erdoğan ve oligarkları servet ve güç toplamaya devam
ediyor. 2020’de Freedom House Türkiye’yi resmen “özgür değil” olarak
ilan etti.
“TDP, uluslararası kamuoyunu,
Erdoğan’ın bölgedeki ve bölge dışındaki istikrarsızlaştırıcı eylemleri, sistemik yolsuzluğu, aşırılıkçılığa desteği ve demokrasi ve insan haklarına
saygısızlığı hakkında bilgilendirme
görevini üstlenmiştir. Halkı bu tehditler hakkında bilgilendirmek için,
düşünce liderliği ve uzmanlık için
bir platform sağlarken, kapsamlı bir
araştırma veritabanı oluşturacağız.
“Uzman araştırmalarımızı ve savunmamızı kamuoyuna sunan geleneksel basın ve sosyal medya aracılığıyla, Türkiye’ye yönelik istikrarsızlaştırıcı davranışlarına karşı çıkan,
gerçek demokratik reformları destekleyen ve Türkiye içindeki yolsuzluk ve
baskı güçlerini hesaba katan bir politika oluşturmayı amaçlıyoruz.” (https://turkishdemocracy.com/about-us/).
Ekonomi batakta, Araplardan bile
dolar girişi olmuyor, yolsuzluk diz
boyu ve ABD’de Neocon’lar böyle bir
çıkış yapıyor.
ABD Emperyalizmi pragmatiktir.
İşine geldiği gibi davranır. Tayyip gibi
uşakları tepe tepe kullanır. İşi bitince tekmeyi vurur. Aslında bütün bu
yukarıda saydıkları olumsuzlukları
Tayyip’e yaptıranlar kendileri!
Bu çıkış olsun, ekonomik sıkıntılar
olsun, değişiklik anlamına gelebilir
ama aynı zamanda Tayyip Diktatörlüğünü yeni tavizler, yeni uşaklıklar için
sıkıştırmak anlamına da gelebilir. Ya
da Tayyip’in “hülooğğ”cularını “domuz topu” etmeyi (konsolide etmeyi
de diyebiliriz) amaçlıyor olabilir. Türkiye’de karışıklık çıkarmak için sınanmış sadık bir uşağı neden kullanmasın?
Öte yandan, Tayyip ve yakın çevresi suçlarının büyük olduğunu, iktidardan düşer düşmez yargılanacaklarını

biliyorlar. Bu yüzden ölene dek devletin başında kalmak isteyeceklerdir.
Buna göre örgütlenmeleri de kaçınılmaz.
Ne demek istiyoruz?
15 Temmuz’da silahlı grupları gördük.
Dağıtılan binlerce silah hâlâ bulunamadı.
MHP’den atılan Sinan Oğan
2017’de esnafa silahlı eğitim verildiğini söylemişti.
Ardından Ümit Özdağ ve Meral
Akşener kamplarda silahlı eğitim verildiğini belirttiler. Ümit Özdağ’a göre
yedi ilde silahlı eğitim kampı mevcut.
Bu 2018’de bilinen.
SADAT’ın ise “gayrı nizami
harp”eğitimi verdiği biliniyor.
Üstelik bunların alt yapısı hazır.
Suriye’den, Afganistan’dan ya da
başka İslam ülkelerinden gelen milyonlarca “sığınmacı” ne güne duruyor? Ceplerine para konulduğunda
Tayyip’in militanı olmaları zor değil.
Tayyip Diktatörlüğü bunun teorik
alt yapısını da oluşturuyor. Camilerde
Vehhabi-Selefi vaizler görev yapıyor.
En son Cübbeli Ahmet Hoca bile
dayanamadı, durumu açık etti. Haber
şöyle:
“İsmailağa cemaatinin önde
gelen isimlerinden Ahmet Mahmut
Ünlü, Sakarya›da bir camide Kuveytli
Osman El Hamis isimli ‹şeyh›in
namaz kıldırıp vaaz vermesine tepki
gösterdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden
açıklama yapan Ünlü, “Diyânet’i,
vahhâbîleri konuşturmama husûsunda uyarıyorum. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır” dedi.
“Diyânet bu işin kontrolünü kaybetmiş durumdadır. Diyanet’i uyarıyoruz. hangi ırktan ve milletten
olursa olsun eğer camilerde bu adamlara konuşma izni verirseniz selefîliğevahhabîliğe hizmet edip iç savaşı
körüklemiş olacaksınız” diyen Ünlü,
“Diyanet en kısa zamanda kendine
gelmeli, bünyesindeki sapık itikatlı
vahhâbî zihniyetli adamları da tespit
edip ihraç etmeli ve camileri de mutlaka kontrol altına almalıdır” uyarısı
yaptı.
Ünlü, “Ayrıca Akit gazetesinin
dağıttığı Vahhâbîlerin en büyük kitabı Kitabu’t-Tevhîd’i okumamanız
ve evinizde varsa yakmanız husûsunda uyarıyoruz!” dediği açıklamasını
şöyle tamamladı:
“Sonuç olarak; Osmân el-Hamîs
ve Mahmûd el-Hasenât gibi adamların Türkiye’ye giriş çıkışları acilen
iptal edilmelidir. Şahıslar hakkında
isimleri çoğaltabiliriz. Bu adamların

sayın cumhurbaşkanımızı methetmeleri ve devletimize sâhip çıkar gibi
görünüp Türk bayraklı paylaşımlar
yapmaları bizi aldatmamalıdır. Çünkü biz onların Arapça konuştukları diğer videolarında mâturîdîlere,
bizim bütün Türk halkının Müslümanlarına kâfir dediklerini görüyor
ve biliyoruz. Bunlar şu anda kendilerine yer edinmeyi hedefliyorlar,
daha sonra da camilerde bu kadar
kalabalık toplayan bu kişilerin insanlarda büyük etkisi olduğu için onları
sokağa dökmesi kaçınılmaz olacaktır. Tabii böylesi tahriklerden Arap
kardeşlerimiz daha ziyade etkilenip
memlekette iç karışıklığa sebebiyet
vereceklerdir. Bundan dolayı devlet
büyüklerimizi uyarıyoruz.” (https://
tr.sputniknews.com/20220713/cubbeli-ahmetten-diyanete-kontrol-kaybedildi-ic-savasi-koruklemis-olacaksiniz-1058665043.html).
Durum açık… Camiler Vehhabi-Selefi propagandistlerce dinci terörist örgütlenme için kullanılıyor.
Öylesine ki, Cübbeli gibi bir şeriatçı
bile ürkmüş.
Cübbeli’ye Sakarya Müftüsü Hasan Başiş cevap verecek oldu. Ama
Cübbeli sosyal medyada durumun
vahametini ortaya koyan daha geniş
açıklamalarda bulundu. Şimdi bunları
aktaralım:

Kaynak: https://www.odatv4.com/
guncel/cubbeli-ahmet-geri-adim-atmiyor-vehhabilik-tartismasi-buyuyor-244711
Biz bunları yıllardan beri söylüyoruz. Şimdi tehlikeyi dinci kesimin içinden Cübbeli Ahmet Hoca gibi birisi
doğruluyor.
Camiler Vehabi-Selefilerle dolu ve
milyonlarca Arap da bu Vehabi-Selefi
propagandasına uyum sağlayacak nitelikte kitle, deniliyor.
Nitekim haberlerde bu gelişmelerin
yansımalarını görüyoruz. Silahlı yobazlar internet aracılığıyla silahlı propaganda yapıyorlar. Kadın erkek bir
aradaysa, “evli misiniz”, diyerek saldırılar düzenliyorlar. Tek başına genç
kızlara sözlü veya fiziksel saldırılarda
bulunuyorlar.
İşin başında da devlet var. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu gidişi alttan
alta örgütlüyor. Cumhuriyetin kurucuları tarafından daha Cumhuriyetin
ilk altı ayı dolmadan 3 Mart 1924’te,
Şeriyye ve Evkaf Vekaleti’nin (Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı) kaldırılması,
Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun (Öğretim
Birliği Yasası) yasalaştırılmasıyla birlikte kuruluş yasası çıkarılan Diyanet
İşleri Başkanlığı artık din işlerini denetleyen bir kuruluş olmaktan çıkmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı artık
laiklik karşıtı, Cumhuriyet karşıtı,
Vehabi-Selefi kırması bir merkezi
din kuruluşudur.
Bütün bu sürecin nedeni açık:
Cumhuriyet bu dinci gelişmelerin
sınıfsal temelini oluşturan Tefeci-Bezirgân Sermayeyi tasfiye edememiştir. Sadece üst yapıda Tefeci-Bezirgân Sermayenin etkisini bastırmıştır. Ama Tefeci-Bezirgân Sermaye
ekonomik anlamda dipdiri kalmış
ve zaman içinde iktidarı da ele geçirmiştir.
Dinci terörün örgütlenme merkezi camiler, Kuran kursları, tarikatlar,
cemaatlerdir. Tarikatlar ve cemaatler istedikleri gibi hareket etmekte,
ekonomik olarak da şirket gibi çalışmaktadırlar. Devlet katında da Tayyip
Diktatörlüğü sayesinde kilit noktalarda
mevcutturlar. Diyanet İşleri Başkanlığı
ise koordinasyonu sağlamaktadır.
Evet, Tayyip Diktatörlüğü’nün
ülkeyi çökertmenin ötesinde, emperyalizmin güdümünde iç savaş
çıkarıp parçalamak gibi bir görevi
de olabilir. Gitmemek için her pisliği
yapacağını biliyoruz çünkü.
AKP-MHP Hükümeti uzun süre
“Beka” deyip durdu. Evet, beka sorunu vardır. Ama beka sorununu
yaratanlar görüldüğü gibi kendileridir. Beka sorunu bizzat Tayyip
Diktatörlüğünün kendisidir. Emperyalist uşaklığıdır. Emperyalizmin
güdümünde ülkemizi parçalama
planlarını sürdürmeleridir.
Ama dünyanın ilk başarılı Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı
vermiş olan halkımız devrimci hareketin önderliğinde bu tehlikeyi de bertaraf edecektir.q
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022 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, AKP’giller’in eğitim
alanındaki laik ve bilimsel eğitimi katleden 20 yıllık uygulamalarının sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Durumu somutlamak için sınava
ilişkin bazı verileri okurlarımızla paylaşalım. ÖSYM’nin, YKS 2022 aday
sayılarına ilişkin yayımladığı bilgiler
aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Gençliğimiz, eğitim sorunlarının çözümü için
Gerçek Devrimci Önderlikle, Partisiyle buluşup,
Demokratik Halk İktidarı mücadelesini yükseltmeli!
Tablo 1’de, sınava başvurduğu
halde girmeyen adayların sayısının da
oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
TYT oturumuna girmeyen adayların
sayısı 226.031’dir. (https://www.osym.
gov.tr/TR,23867/2022-yks-sinav-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html)
Yukarıdaki verilerin ortaya koyduğu kara tablo ise şöyledir: Üniversite
kapılarına yığılan gençlerimizin ulaştığı sayılar ürkütücüdür ve bu sayılar

Tablo 1. 2022 YKS Aday Sayıları

Tabloda da görüldüğü üzere, bu yıl
Temel Yeterlilik Testi -TYT oturumu
için 3.234.318 aday başvurmuş, bunlardan 3.008.287 aday sınava girmiş,
3.008.029 adayın sınavı geçerli sayılmıştır. Alan Yeterlilik Testi-AYT oturumuna 2.056.466 aday başvurmuş,
1.852.678 aday sınava girmiş, 1.852.635
adayın sınavı geçerli sayılmıştır. Yabancı Dil Testi-YDT oturumuna başvuran
adayların sayısı 168.418 iken sınavı geçerli aday sayısı 132.479 olmuştur.
ÖSYM verilerine göre, Orta Öğretim Kurumlarının son sınıfında okuyan
ve TYT oturumu geçerli sayılan adayların sayısı 901.757; AYT oturumu geçerli sayılan adayların sayısı 707.612;
YDT oturumu geçerli sayılan adayların sayısı ise 63.336’dır.

her yıl hızla artmaktadır. Bir karşılaştırma yapmak amacıyla yalnızca 2021
yılı TYT’ye başvuran aday sayısını
vermekle yetinelim: 2.592.390. Bu
sayıyı bu yılki başvuru sayısı ile karşılaştıracak olursak, geçen yıldan bu
yana başvurudaki artış, 641.928 olmuştur. Yığılmanın boyutlarını daha
da net vurgulamak için yukarıda verdiğimiz sayılara bir de şöyle bakalım:
2022 YKS’de, TYT oturumuna katılan ve sınavı geçerli sayılan adayların
2.106.272’sini mezun durumda olan
adaylar oluşturmaktadır.
Yukarıda değindiğimiz sayılar bize
neleri anlatıyor, değerli okurlarımız?
Şunları:
AKP’giller iktidarı, yıllardır Allah
ile aldatmak üzerine kurdukları vurgun ve talan düzenlerini son günlerde

“Fiyatları tayin eden Allah’tır” fetvaları ile sürdürmekteler. Yarattıkları bu
düzende, işçi-emekçi halkımız işsizlik
ve pahalılık cehenneminde kavrulmakta, sürekli yoksullaştırılmakta.Ülke
ekonomisinin bu bayır aşağı götürüldüğü acımasız Parababaları düzeninde,
bir yandan yüzde otuzlara varan gerçek işsizlik heyulasının karşılarına dikilmesi bir yandan da Laik ve Bilimsel
eğitimin tarumar edilmesininsonuçlarından biri olarak,işçi-emekçi halkımızın çocukları üniversite kapılarına
yığılmakta. Hiçbir eğitbilimsel ve insani yanı olmayan bu eleme sisteminin
çarkları arasında gençlerimiz ezilmekte, adeta posaya dönüştürülmekte.
Kısacası, tepemize çöreklenen
bu kan emicilere, halkımızı iliklerine
kadar sömürmek yetmiyor. Acımasızca
umut tacirliği yaparak, gençlerimizin
ve tabii ülkemizin degeleceğini çalıyor, yok ediyorlar.
Eğitimdeki Ortaçağcı-gerici uygulamaların sonuçlarını yansıtan
2022 YKS’ye ilişkin verilere devam
edelim. Ancak siz değerli okurları
sayılara boğmamak için yalnızca TYT
sonuçlarını vermekle yetinelim.
( h t t p s : / / w w w. o s y m . g o v. t r /

Tablo 2. 2022 YKS’nin TYT oturumuna ilişkin veriler

TR,23867/2022-yks-sinav-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html)
Tablo 2’de görüldüğü üzere, sınavı
geçerli olan tüm adayların 40 sorudan
oluşan TYT Türkçe Testi ortalaması
17,778; 20 sorudan oluşan Sosyal Bilimler Testi ortalaması 7,992; 40 soru-

HKP’den:

S

Destansı Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın
kazanımı olan
Lozan Antlaşması’nın 99’uncu yılında sesleniyoruz:
Lozan 2023’te bitmiyor ancak AKP’giller tarafından bitirilmek
isteniyor!

on sözümüzü baştan söyleyelim:
Lozan’a
karşı
olmak
Birinci Antiemperyalist Kurtuluş
Savaşı’mıza, onun eseri olan Laik
Cumhuriyet’e karşı olmaktır.
Batılı
Emperyalistler
Birinci
Emperyalist Paylaşım Savaşı’ndan
hemen sonra, önce Mondros Ateşkes
Antlaşması adlı utanç vesikası yolu ile
ülkemiz topraklarını işgale girişmişti.
Ardından ise hain Vahdettin’in başında
bulunduğu çökkün Osmanlı
İmparatorluğu adına Damat
Ferit’in vatan haini hükümeti;
ülkemizi parçalara bölen, İngiliz,
Fransız, İtalyan Emperyalistlerine
ve onların kuklaları olan
Yunanistan ve Ermenistan’a vatan
topraklarımızın
paylaştırıldığı
“Sevr Antlaşması” denilen utanç
vesikasını imzalamıştır.
Ancak vatan topraklarımızın
Batılı Emperyalistlerin bölüştüğü
bir pastaya dönüşmesini izlemekle
yetinmeyen, bu ihanete kayıtsız
kalmayan başta Mustafa Kemal
gelmek üzere birinci Kuvayimilliyeci
atalarımız bir kâğıt parçasından
ibaret saydıkları Sevr Antlaşması’nı
yırtarak emperyalistlerin suratına
atmış ve ülkemizi emperyalist işgalden
kurtararak bağımsızlığımızı bizlere
kazandırmışlardır.
İşte,
Batılı
Emperyalistlerin
yenilgiyi kabul ederek Türkiye
Cumhuriyeti’nin
bağımsızlığını
ve toprak bütünlüğünü tanımak
zorunda kalmaları da 24 Temmuz
1923 tarihinde imzalanan Lozan
Antlaşması ile olmuştur. Lozan,
cephede kazanılan tarihi bir
zaferin masada taçlandırılması ve
kalıcılaştırılmasıdır. Bu anlamda

her yıl 24 Temmuz’da, verili koşullar
göz önünde bulundurulduğunda
diplomatik bir zafer olan Lozan
Antlaşması’nın yıldönümü ne kadar
kutlansa azdır.
Ancak ABD-AB Emperyalizminin,
onların
Ortadoğu’daki
Bekçi
Köpeği Siyonist İsrail’in kuklası
olan işbirlikçi AKP’giller,yine insan
soyunun düşmanı olan bu güçler
tarafından ülkemizin başına iktidar

olarak geçirilmesinden sonra, Lozan
Antlaşması’na ve onu imzalayan
İsmet İnönü’ye yani doğal olarak
Mustafa Kemal’e sistematik olarak
hakaretler yağdırmaktadırlar. Alenen
Tarihi çarptırarak yalan söylemekte,
Lozan’ı, bir hezimet gibi göstermeye
çalışmaktadırlar.
Ve sadece hakaretler etmekle de
kalmayıp Lozan’da kazandığımız
vatan toprakları olan 20 Adamızı ve
bir Kayalığımızı Yunanistan’a peşkeş
çekmişlerdir. Yunanistan, ülkemize
ait bu topraklara ilkin bayrak dikmiş,
ardından asker çıkartmış ve devamında
ise buraları yerleşime açmıştır. Bununla
da yetinmeyen Yunanistan Devleti, bize
ait olan bu topraklarda askeri tatbikatlar
yapmaya başlamıştır. Ülkemize yüzme
mesafesinde olan bu Adalarımıza

dan oluşan Matematik Testi ortalaması
6,938; 20 sorudan oluşan Fen Bilimleri
Testi ortalaması ise 4,631 olmuştur.
Fazla söze hacet bırakmamaktadır ortada olan bu veriler. TYT oturumundaki
tüm alanlarda, ne acıdır ki soruların
yarısı bile yanıtlanamamış, beklenen
ortalamanın (% 50) çok altında bir
başarı göstermişlerdir.
Burada her zaman dile getirdiğimiz
gibi, TYT Türkçe Testi sonuçlarına
özel bir vurgu yapmak isteriz. Çünkü
tüm diğer alanlardaki akademik başarının temel belirleyeni, anadildeki
yetkinlik, başarıdır. Dildeki yetersizlik
ne yazık ki tüm diğer alanlardaki yetersizlikleri belirleyen en temel etmen
olmaktadır. Bu yılki sınavda da öğrencilerimiz önceki yıllarda olduğu gibi
Türkçe Testinde ortalama puanın altında kalmışlardır. Söz konusu testte yer
alan 40 sorudan 7 soru, dilbilgisi, noktalama işaretleri ve yazım kuralları soruları olarak dağılmaktadır. Geriye kalan 33 sorunun 26’sı paragrafta anlam,
üçü cümlede anlam, dördü ise sözcükte
anlam olmak anlamlandırmaya, verilen metni kavramaya yönelik sorulardır. Okuduğu-dinlediği bir metni
kavrayamayan, kendini sözlü ve yazılı

Yunanistan’ın
Cumhurbaşkanları,
Bakanları, Genelkurmay Başkanları,
Kuvvet Komutanları vb. bütün
siyasi ve askeri yetkilileri, hem de
Türk Hava Sahasını ihlal ederek
girip çıkmaktadırlar. Düzenledikleri
törenleri ve askeri tatbikatları dünyaya
duyurmaktadırlar.
AKP’giller’in
“Düşük Profilli” Başbakanı Milyar
Ali ise bu adalarımıza pasaportla giriş
yapma onursuzluğunu yaşatmıştır
ülkemize.
ABD
Emperyalistlerinin
Ege’deki ileri karakolu haline gelen
Yunanistan devleti, AKP’giller’in
ihanet potansiyelinden aldığı
cesaretle o kadar pervasızlaşmıştır
ki hava sahamızı ihlal eden Yunan
Bakan; kendisini uyaran Türk
askeri yetkililerine galiz küfürler
edebilmektedir. Hem de Türkçe
olarak…
Bütün bu işgal, ilhak ve ihlaller
ve hatta küfürler karşısında AKP’giller
iktidarı ve şürekâsı ise ölü numarası
yapmakta, bilmezlikten görmezden
gelmektedir.
İşte bu yüzden 2004 yılından bu
yana 24 Temmuz’lar; iktidardaki
AKP’giller’in Lozan Zaferi ile
kazandığımız vatan topraklarımızın
Yunanistan’a peşkeş çekilmiş olması
nedeniyle buruk kutlanmaktadır. Ya
da kutlanmamaktadır. Daha doğrusu,
devlet makamlarını işgal eden bu
Laiklik ve Cumhuriyet düşmanı
Ortaçağcı gericiler diğer Ulusal
Bayramlarımız gibi Lozan’ı da
unutturmak istemektedirler.
Tüm bunların sebebi; AKP’giller’in
Reisi Tayyip Erdoğan’ın ABD
Emperyalizmine
vermiş
olduğu
ihanet sözünü, yani “Yeni Sevr”in-

olarak ifade edemeyen öğrencilerimizin başka alanlarda öğrenmeler gerçekleştirebilmesi, başarılı olabilmeleri
olası mıdır? Nitekim 2022 YKS sınav
puanlarının yığınsal dağılımına göre,
96.518 öğrencimiz 100 puanın altında
kalmıştır.
Değerli okurlarımız; çocuklarımı“BOP”un hayata geçirilmesinde
taşeronluk etme sözünü bütünüyle
hayata geçirmeye çabalamasıdır.
AKP’giller’in Reisi, 20 yıldır açıkça
bunu yapmaktadır. Bunu yaparken
aynı zamanda Cumhuriyetimizin en
önemli kazanımlarından biri olan
Laiklik ilkesine hiç yorulmadan ve
dinlenmeden
saldırmaktadır.
Bu
öyle bire saldırıdır ki AKP’giller’in
Fesli Deli Kadir’i bu düşmanlıklarını
“Keşke Yunan galip gelseydi”
diyerek açık bir şekilde söylemiştir.
Ve bu düşünce sadece Deli Kadir’e
değil tüm Laiklik düşmanlarına, tüm
Ortaçağcı gericilere ait bir düşüncedir.
Ancak
asla
unutulmamalıdır
ki; AKP’giller ve tüm Ortaçağcı
gericiler, cemaatler, tarikatlar, Lozan’a
saldırmakla Mustafa Kemal’e, İsmet
İnönü’ye ve silah arkadaşlarına
saldırmaktadırlar.
İşte yıllar boyu artarak devam
eden ve artık had safhasına ulaşmış
bulunan bu saldırıya karşı Halkın
Kurtuluş Partisi olarak mücadele
etmeye, Lozan Antlaşması’na sahip
çıkmaya, Mustafa Kemal’e ve Birinci
Kuvayimilliyecilere sahip çıkmaya
devam ediyoruz, edeceğiz. Lozan’
sahip çıkmayanlar Sevr özlemcileridir.
Ve Sevrcilik, açıkça Vatana İhanet
suçudur.
Bu Ortaçağcı gerici kuşatma böyle
gitmeyecek, bu devran dönecektir.
Mustafa Kemal’e ve Laik Cumhuriyet’e
küfür edenler tüm küfürlerini bir bir
yiyeceklerdir. Laikliği ortadan kaldırıp
Ortaçağcı Faşist Din Devleti kurmayı
hedefleyenler, aynı yüz yıl önce olduğu
gibi ezilecek ve yenilecektir.
Ve
kuracağımız
Demokratik
Halk İktidarımızda halk düşmanı ve
vatan haini suçlular; eninde sonunda
yargılanacaklar ve hak ettikleri
cezalara çarptırılacaklardır.
Tabiî
Yunanistan’ın
işgali
altındaki Adalarımız da tek tek vatan
topraklarımıza katılacaktır…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
24 Temmuz 2022
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zın, gençlerimizin içine düşürüldüğü
bu durum, Tefeci-Bezirgân Sermayenin iktidardaki temsilcisi AKP’giller’in, 20 yıldır başta eğitim olmak
üzere ülkemizdeki her kurumu çürüten
ve çökerten Halk düşmanı politikalarının sonucudur. Okul öncesinden
başlayarak tüm eğitim kurumlarımızın
Ortaçağcı gericiliğin kıskacına alınmasının sonucudur. Laik ve Bilimsel eğitimin çanına ot tıkanmasının, okullarımızın İmam Hatipleştirilmesinin, Laik
Cumhuriyet’in canına okunarak Muaviye-Yezid, CIA Pentagon İslamı’na
teslim edilmesinin sonucudur.
Biz Gerçek Devrimciler;
Eğitimin her kademesinde aklın ve
bilimin ilkelerinin hâkim olacağı,
Çocuklarımızın her türlü kaygıdan
uzak mutlu bireyler olarak kendilerini
geliştirebileceği,
Sınavların öğrenci salhanesine dönüşmeyeceği,
Öğretimin her kademesine her yaş
ve cinsiyetten herkesin sınav vermek
şartı ile girip belge alabileceği,
Öğretim sisteminin özellikle kol
işiyle kafa işi arasındaki uçurumu
doldurma hedefini güdeceği,
Gerçek bilimin yapılacağı, kapıları
tüm yurttaşlara açık Halk Üniversitelerinin kurulacağı,
Eğitimin bütünüyle bir kamu görevi
olacağı ve eğitimden para kazanmanın
yasaklanarak, herkese eşit, parasız
eğitim imkânı sunulacağı,
Hayatın her alanında gerçek Laikliğe işlerlik kazandırılarak Öğretim ve
Eğitimin, biçimi ve içeriğiyle Laikleştirileceği,
Demokratik Halk İktidarını kurmak için Halkın Kurtuluş Partisi Saflarında mücadele ediyoruz.
Gençliğimiz
de
tüm
diğer
sorunlarda olduğu gibi, eğitim
sorunlarının çözümünün örgütlü mücadeleden geçtiğinin bilinciyle davranmalı.
Gerçek Devrimci Önderlikle, Partisiyle buluşup, Demokratik Halk İktidarı mücadelesini yükseltmeli!q
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Orhan Şimşek Yoldaş’ı,
bedence aramızdan
ayrılışının
11’inci yıldönümünde
saygıyla anıyoruz

2

0 Temmuz 2011 tarihinde kaybettiğimiz Orhan Şimşek Yoldaş, genç yaşlarında Türkiye İşçi
Partisi (TİP) saflarında İşçi Köylü
Gönüllüsü olarak çalışmış bir işçi
arkadaştı. Kanlı Pazar’da İstanbul’da Şeriatçıların hain saldırısına
direnen Orhan Şimşek, aynı zamanda İsmet Demir ve Necmettin
Giritlioğlu ile birlikte omuz omuza
İzmir-Aliağa PETKİM Direnişi’nde
mücadele etmiştir.

1970 yılındaki İPSD İzmir Mitingi’nin düzenleyicilerinden olan
Orhan Şimşek Yoldaş, bir Proletarya
Sosyalistiydi. 12 Mart ve 12 Eylül
Faşizminin işkenceli sorgularından
başı dik çıktı.
Örgütlü mücadeleye inanan, alçakgönüllü, bilinçli, kararlı bir devrimciydi. Kurtuluş Yolu’nu okur ve
okutur, Eneski Sosyalistlerin Kurtuluş Partisi’nde örgütlü mücadele
vermesi gerektiğini savunurdu.
Orhan Şimşek Yoldaş’ı, bedence
aramızdan ayrılışının 11’inci yıldönümünde bir kez daha saygıyla
anıyoruz. Anıları mücadelemizde
yaşayacaktır.
Orhan Şimşek Ölümsüzdür!
20 Temmuz 2022
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Fındık alım fiyatları üreticiyi
bir kez daha vurdu
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO),
2022 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarının detaylarını 1 Ağustos’ta açıkladı.
TMO’dan yapılan açıklamaya göre,
2022-2023 sezonu kabuklu fındık alım
fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite için kilogramı 53,00 TL, Levant kalite için 52,00
TL ve Sivri kalite fındık için 51,00
TL olarak belirlendi.
Açıklamada ayrıca, “Bakanlığımızın üreticilere vereceği destek
ödemeleri (alan bazlı, mazot ve gübre) ile birlikte düşünüldüğünde 1
kilogram fındık için ortalama fiyat
54,00 TL olacaktır. Ayrıca yüksek
randımanlı fındığa geçmiş yıllarda
olduğu gibi randıman farkı ilave
edilecektir.” deniliyor. Fındık alımının 22 Ağustos 2022’de başlayacağı
belirtiliyor.
Tarım Editörü Ali Ekber Yıldırım’ın konuyla ilgili yazısında aktardığına göre, Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Levent Şahin Başaran fındık fiyatlarında beklentinin 60 TL ve üzerinde oluştuğunu söylüyor. “TMO’nun
açıkladığı fiyat serbest piyasada
oluşacak fiyatı da belirliyor. TMO
geçen yıl yaklaşık 90 bin ton civarında fındık alımı yaptı. Bu da toplam
rekoltenin yüzde 12-13’üne denk geliyor. Geri kalan ürün serbest piyasaya gidiyor. Bu sezon da benzer bir
durumda mevcut fiyat ile ne olur?
O zaman da piyasada 45-50 TL’lik
bir fiyat oluşur. Bu tehlikeli bir durum.”, diyor.
Fındık fiyatlarının belirlenmesinde
3-4 farklı kriterin olduğunu belirten
Başaran, “Toplam fındık üretimimizin yüzde 75-80’i ihracata konu
oluyor. Dolayısıyla fiyatın dolar üzerinden belirlenmesi abes değil. Türkiye’de ciddi bir enflasyon gerçeği
var. Tarımsal girdilerdeki artışlar
ortada. Fındık bahçelerinde ortalama işletme büyüklüğü 15 dekar. O
yüzden üreticinin ayakta kalabilmesi için geliri brüt asgari ücret olarak
baz alınırsa fındık fiyatının en az 63
TL olması lazım”, diyor.
Türkiye dünyanın en çok fındık
üreten ve ihraç eden ülkesi konumunda.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 3 Aralık 2021 tarihli “Fındık İhracatında Cumhuriyet Tarihinin Rekoru Kırıldı” basın

açıklamasına bakalım:
“2021 yılında toplam 122 ülkeye 344 bin 370 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilmiş olup, bu ihracat
karşılığında 2 milyar 260 milyon 105
bin 304 Amerikan Doları döviz geliri
elde edilmiştir.
“Miktar
bazında
gerçekleşen 344 bin 370 ton ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılarak yeni bir rekor daha kırılmıştır.
“Öte yandan, 2021/2022 ihracat
sezonunun 01 Eylül – 31 Aralık 2021
döneminde 158 bin 465 ton iç fındık karşılığında 981 milyon 190 bin
866 dolar fındık ihracatı gerçekleştirilmiştir.”
Açıklamaya göre, ihraç edilen fındık miktarında “rekor” kırılmış. Ancak
elde edilen döviz miktarı düşmüş. Bakınız, 2015 yılında 240 bin 134 ton
fındık ihraç edilmiş ve 2 milyar 887
milyon dolar döviz geliri sağlanmış.
Ancak Türkiye, 2021’de 2015 yılına
göre 104 bin ton daha fazla iç fındık
ihraç ederken 627 milyon dolar daha
az gelir elde etmiş. Yine 2014 yılında
252 bin 528 ton iç fındık ihraç ederek 2 milyar 314 milyon dolarlık gelir sağlanmış. Yani 2021’e göre 91 bin
842 ton daha az fındık ihracatı var.
Gelir 54 milyon dolar daha yüksek.
Şimdi bunun neresi “rekor”?
Çok fındığı az dövize satabilme becerisinin rekoru olur bu olsa olsa…
Peki, ülkemiz daha fazla fındık
üretip ihraç ederken neden daha az döviz kazanıyor?
Hem de Türkiye’den sonra ikinci
büyük fındık üreticisi olan İtalya’da
bu sene fındık üretimi yüzde 60 azalmışken. Yani dünyanın iki büyük fındık üreticisinden birinde üretim yüzde
60 azalmış, diğeri üretimi arttırmış,
önceki yıllara göre daha fazla fındık
ihraç etmiş. Ancak önceki yıllardan
daha az döviz getirisi olmuş. Ne yaman bir çelişki…
Çünkü, halk düşmanı AKP’giller
fındıkta düşük fiyat politikası uyguluyor.
Ne mi yapıyorlar?
Fındık politikasını üreticimize-çiftçimize-köylümüze ve ülkemize kazandırmak üzerine oluşturmuyorlar.
Üretici ile sanayici-tüketici arasındaki
alıcılara-tüccara kazandırmak üzerine
kuruyorlar. Ayrıca dünyanın en büyük
fındık üreticisi olarak Türkiye’de fın-
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Avukat, doktor katliamlarının sorumlusu
AKP iktidarıdır!

D

ün İstanbul’da bir meslektaşımız
daha bürosunda katledildi. Aynı
gün Konya’da görevinin başında bir
doktor da aynı şekilde katledildi.
Mesleğinden dolayı insanlar katlediliyor, siyasi iktidar katliamlara
karşı önlem almak yerine, saldırganları, katilleri protesto edenlere polisi
saldırtıyor.
Katliam sonrasında Valilerinin,
Bakanlarının sağlık emekçileri tarafından protesto edilmelerinin Türkiye
çapında yayılmasına engel olmak için
aceleyle yayın yasağı kararları aldırtıyorlar.
“Prof” unvanlı bir şarlatanı aracılığıyla AKP’giller, “okumamışların
ferasetine güveniyoruz” diyerek
okuyan kesimlere karşı toplumda
büyük bir hoşnutsuzluk pompalamış-

tır.

AKP’giller; yaptıkları Anayasa
ihlallerine, kanunsuzluklara, hukuksuzluklara karşı eleştiri getiren hukukçuları, hukuk kurumlarını hedef
göstermekteler. Yargının kurucu unsuru olması gereken savunmayı/avukatlık mesleğini kendilerinin önünde
bir engel olarak görmekteler.
Doktorlarada “giderlerse gitsinler” diyerek hakaret etmekten çekinmiyorlar.
Sağlıkta şiddet yasasını çıkarmıyorlar. Sağlıkta dönüşüm ve performans düzenlemeleriyle sağlığı
ticarileştirdiler. Ama önüne gelenin
başvurduğu CİMER şikâyetleriyle
doktorlar, sağlık çalışanları hakkında
gereksiz soruşturmalar yaparak, insanları çalışamaz hale getiriyorlar.

dığı değerlendirebileceğimiz yeterli
sayıda ve nitelikte sanayi de yok. Bizim fındığımız İtalyan Ferrrero-Nutella vb. uluslararası gıda tekelleri
tarafından alınıyor, işleniyor ve bize
işlenmiş gıda olarak çok daha yüksek
fiyatlara satılıyor.
Tayyip Erdoğan bu sene fındık fiyatını açılarken, “alan bazlı destekler,
mazot ve gübre desteği”nin de fındık
fiyatına dahil olduğunu söyledi. Daha
sonra açıklama yapan TMO da aynı şekilde bu söylemi tekrarladı, zaten farklı olması beklenemezdi.
Bir başka tarım yazarı İrfan Donat
da konuyla ilgili yazısında, TMO’nun
2021 yılı fındık alım fiyatları; Giresun kalite kabuklu fındık için 27,00
TL/kg, Levant kalite kabuklu fındık için 26,50 TL/kg ve Sivri kalite
fındık için ise 25,50 TL/kg olarak
açıklandığını belirtiyor. Bu fiyatların
o günkü kurla yaklaşık 3.2 dolara
denk geldiğini ifade ediyor. Ancak ortalamada 54 TL olarak açıklanan fiyat,
mevcut kur üzerinden 3 dolar seviyesinde kalıyor. Üstelik bu 54 TL yukarıda bahsettiğimiz destekler dahil olarak
belirtilen ortalama fiyat. Giresun kalite
için kilogramı 53,00 TL, Levant kalite
için 52,00 TL ve Sivri kalite fındık için
51,00 TL olan fiyatlar, 3 dolar seviyesinin de altında kalıyor. Yani fındık
üreticisi köylü-çiftçi geçen yıla göre
kaybetmiş durumda, zararda.
Yine yukarıda isimlerini zikrettiğimiz yazarların verilerinden yararlanarak 2021 yılında fındık için verilen desteklere baktığımızda, gübre desteğinin
dekar başına 4 lira olduğunu görüyoruz. Mazot desteği dekar başına 18 lira.
Alan bazlı ödeme ise dekara 170 lira.
Geçmiş yıllarda bunların hepsi çiftçiye
ayrı ayrı ödeniyordu. Yani belirlenen
fındık kilogram fiyatına dahil değildi.
Buna rağmen çiftçi geçen yıl fındığını
3,2 dolar seviyesinde bir fiyata satabiliyordu. Ancak bu sene bu destekler de
kilogram başına fındık fiyatının içine
eklenmiş oldu. Buna rağmen fındık fiyatı geçen yılki fiyatın altında yani 3
doların da altında kaldı. Üstelik daha
2022 yılı için destek fiyatları açıklanmadı. Yani açıklanmayan destekler de
fındık fiyatına dahil edilerek çiftçi ayrıca zarar ettirilmiş oldu.
Yukarıda Akçakoca Ziraat Odası
Başkanı Levent Şahin Başaran’ın açıklanan fındık fiyatlarına ilişkin açıklamasından aktarma yapmıştık. Ne diyordu?
TMO fındığın tamamını alamıyor-almıyor. Ancak yüzde 12-13 civarında bir alım yapıyor. Bu durumda
kalan fındık tüccar tarafından alınıyor.
Sağlık çalışanlarını ve doktorları
itibarsızlaştırmaya yönelik politikalar
ve paralı sağlık hizmetleri karşısında
parasız ve dengeli sağlık hizmeti alamayan insanlar haksız yere doktorlara
ve sağlık çalışanlarına tepkilenmekteler. Maalesef sağlık emekçileri her
gün şiddetle karşı karşıya gelmekte,
sözlü ve fiziksel şiddet, sağlık alanında gitgide olağanlaşmaktadır.
Bu ve benzer saldırgan politikalar,
katilleri cesaretlendirmektedir.
Zaten mesleki sorunlarla boğuşan,
ülkede AKP eliyle yaratılan ekonomik terörün mağduru olan Avukatlar;
bir de katliama maruz kalmaktadır.
Toplumun en saygın mesleği olan
Avukatlığı, Doktorluğu, Öğretmenliği
itibarsızlaştırmaya çalışan Ortaçağcı
gerici politikaların sonucudur bu katliamlar. Başka bir anlatımla bu cinayetlerin azmettiricisi AKP’giller’dir.
Saldırganlar ellerini kollarını sallayarak devletin kurumlarında katliamlar yaparken, ellerinde önlüğü,
cübbesi ve kaleminden başka bir şey
olmadan katliamları protesto eden
mağdur insanlarımızın karşısına polis
güçleriyle çıkmaktalar.
Toplumu her alanda terörize edip
tükenmekte olan iktidarlarının ömrünü biraz daha uzatmak istiyorlar. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar bu halk
düşmanı ekonomik ve siyasi politikalarını halkımıza daha fazla dayatmaya
güçleri yetmeyecektir.
Katliamların sorumlusu AKP iktidarı hesap verecek…
7 Haziran 2022

Halkçı Hukukçular

Geçmiş yıllardaki uygulamalara dayanarak Başaran serbest piyasada tüccar
tarafından alım yapıldığında fındığın fiyatının düşeceğini ve 45-50 TL
bandında kalacağını ifade ediyor. Bu
da artan maliyetler düşünüldüğünde
beklentinin 63 TL olduğu bir ortamda
çiftçiye ölmeyip süründürecek bir fiyat
oluyor.
AKP’giller halkımıza ölümlerden
ölüm beğendiriyor. Tüketiciler 1 kg
kabuklu çiğ fındığı 100-160 TL civarında bir fiyata alıp tüketebiliyor. Bu
da 2021 yılı hasat döneminin fındığı
tabii. Yani çiftçiden-köylüden geçen
yıl 25,5-27 TL aralığında satın alınan
fındık bu. 2022 yılı fındığı henüz yok
piyasada. Çiftçiye ödenen ücretin 4-6
katı fazlasına tüketicinin sofrasına geliyor fındık. Bu nasıl bir vurgundur,
soygundur?...
Üstelik bu işlenmemiş fındığın fiyatı. Hele bir de kabuklarından ayrılmış, kavrulmuş fındık olarak tüketmek
isterseniz fiyat daha da yükseliyor, halkımız kuruyemiş alamaz oldu. Memleketinden bir miktar fındık getirebilenler şanslı sayıyor kendini.
Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki derin uçurum ve üreticinin
de tüketicinin de kaybettiği bir fındık
politikası AKP’giller’in halk düşmanı
politikalarının bir sonucudur. Onların
tek derdi kendilerini iktidara getiren
ABD ve AB Emperyalistlerinin verdiği görevleri yerine getirmek, bunun
karşılığında küplerini doldurmaktır.
Halkımızın varını yoğunu, alınteriyle
ürettiği, yarattığı her şeyi yandaşlarına
ve Parababalarına peşkeş çekmektir.
Onları zenginleştirmektir, dertleri, görevleri, işleri güçleri…
AKP’giller tarafından gübrede,
ilaçta, mazotta ve diğer tarımsal girdilerde yüzde 90’a hatta yüzde yüze
varan oranlarda dışa bağımlı hale getirilen ülkemizde, çiftçi de kan ağlıyor.
Her geçen gün daha da artan tarımsal
girdi maliyetlerinin altında ezim ezim
eziliyor. Üretimden elini ayağını çekiyor. Yatacak yeri yok bu AKP’giller’in.
Halkımızı iktidara geldikleri günden bugüne her geçen gün daha da
yoksullaştırdılar. Üretemez, tüketemez
hale getirdiler. Hesabını verecekler, az
kaldı.
Peki fındık üreticisinin de tüketicinin de mutlu olması için ne yapılmalı?
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)
Programı’nda, “Köylü Meselesi, Örgüt ve Ekonomi Politikası” başlığı
altındaki şu birkaç madde meselenin
nasıl en doğru şekilde tespit edilip çözüleceğini en güzel şekilde açıklıyor.
Tarım Kooperatifleri kurularak

köylünün ürünlerini ölü fiyatına satması ortadan kaldırılacak:
“2 – TARIM KOOPERATİFLERİ: Köylünün kendisi tarafından
kurulup kendisi tarafından kontrol edilecek. Ortak sayısı 100’ü geçince, bin güçlük çıkarılmayacak.
Milyonlarca üretmeni dağınıklıktan
kurtaracak. Şehirle köy arasındaki uçurumu doldurmaya çalışacak.
Kooperatifler, hükümet ya da tüccar
emrindeki birliklerin kontrolünden
kurtarılacak. Büyük Sanayi rekabeti karşısında el ve ev sanayisini
kaybeden köylüye, büyük çiftliklere kıyasla daima daha pahalıya mal
olan malzeme ve eşyaları ucuza mal
edecek. Ortaklarına piyasadan pahalı mal satmayacak. Satarken birbirleriyle rekabete düşerek, bereket
yıllarını bile felâket yılına çeviren
küçük ekincilerin mallarını değeri
ile satacak. Ortaklarının malını ölü
fiyatına almaya kalkışmayacak. Küçük ekinciyi de modern üretime ve
bilime kapalı kalmaktan kurtaracak.”
Köylüye kredi verilecek, köylü tefecilerin, faizcilerin elinden kurtarılacak:
“14- KREDİ: Bizim güzel geleneğimize göre, tefecilik, faizcilik sosyal
haram ve suç olarak en sıkı kovuşturmaya uğratılacak. Bugünkü yüzde 19-24 banka faizi, köy işletmesi
kooperatifleştikçe en az sınırına indirilecek, büyük çiftlikler için arttırılacak, küçük ekinciye eksiltilecek.
Öylelikle, devlete olan borcun 12
misli, banka borcunun 6 misli olan
faizci borçlarıyla, köylünün sömürülmesi önlenecek. Üretim Kooperatifleri kanalıyla verilen ödünçlerin
taksitleri, ürün alınınca tahsil olunacak. Kredi, güçlü çiftçilerden ziyade,
güçsüz köylüye sağlanacak. İpotek
ve teminat yerine, kooperatif ve köylü örgütlerinin kefaleti ve sorumluluğu geçecek.”
Tarım ürünlerinin maliyeti düşürülecek:
“15- FİYAT POLİTİKASI: Tarım ürünleri aleyhine, sanayi ürünlerinin fiyat artışı durdurulacak.
Köy ürünlerinin gerçek köylü kooperatifleri eliyle ihracatı kolaylaştırılacak, Ofisin yönetim ve kontrolü
köylü örgütlerine bırakılacak.
Modern üretim küçük ekincilere
kadar götürülerek tüm tarım ürünlerinin maliyet fiyatları indirilecek.”
Bu çözümler HKP öncülüğünde
kurulacak olan Demokratik Halk İktidarında gerçekleştirilecek.q

HKP’den:

Eski AKP’li yeni Gelecek Partili Selim Temurci
15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı ile ilgili
bildiklerini siyasi menfaat elde etmek için
saklıyor... Suç İşliyor...
HKP de hesap soruyor:
Bildiklerini savcıya anlat, kamuoyuyla paylaş!

1

5 Temmuz’un yani Ortaçağcı iki gerici gücün; AKP ve FETÖ’nün Laik
Cumhuriyet’in ganimetlerini paylaşmak için tutuştukları savaşın yıldönümünde vatanı, halkı için değil, sallanan
AKP’giller iktidarının yıkılacak olmasından siyasi rant elde etmek hesabında olan Davud’un oğlunun Gelecek
Partisi’nde Genel Başkan Yardımcısı olan eski AKP İstanbul İl Başkanı
Selim Temurci, kendisini de karıştığı
pisliklerden kurtarmayı amaçlayarak,
15 Temmuz’un kayıp, kayıt dışı silahları ile ilgili bilgileri bilmesine rağmen
sakladığını, seçim gecesi açıklayacağını TV ekranlarında açıkladı.
Daha 16 Temmuz 2016 günü Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı
açıklamasında bu kapışmanın başından sonuna AB-D planlı bir hareket olduğunu, amacının Laik Cumhuriyet’in
yıkılmasına hız vermek olduğunu, bu
olayın Tayyip Erdoğan’ın deyimiyle
Allahın lütfu değil, AB-D AB Emperyalistlerinin AKP’giller’e ve reisine
verdiği son fırsat olduğunu belirtmişti.
İşte o kapışma sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tabiî
doğal olarak Tayip Erdoğan’ın bilgisi
dâhilinde, devlet envanterinde kayıtlı
olmayan Kalaşnikof silahların, AKP
Gençlik Kolları’na ait bir araçla sivillere dağıtıldığını, organize suç örgütü
lideri Sedat Peker izlenme sayısı 40

milyonu bulan videolarında paylaştı.
Kurtuluş Partili Hukukçular da buna
dair biri Mayıs diğeri Temmuz 2021’de
olmak üzere iki suç duyurusunda bulundu. İkisi de halen açık. İncelemede.
Bu üçüncü suç duyurusunun konusu da Selim Temurci’nin bildiklerini
açıklamaması.
Selim Temurci, Sedat Peker’in kayıp silahlar ve dağıtılan kalaşnikof silahlarla ilgili açıklamalarını doğruluyor. Bizim arkamızdan dolanıldı diyerek kendini de kurtarmak istiyor. Ancak
asıl olarak yeni siyasi partisinin ve üyelerinin siyaset yapmasına engel olunmasını, işlerinden, aşlarından olmasını
vatanın üstünde tutarak siyasi çıkar
amaçlı olarak seçime 3-4 ay kala açıklayacağı bilgiler olduğunu itiraf ediyor.
HKP de soruyor savcılara:
Selim Temurci’de bilgiler var. Söylemiyor. Vatan elden gidiyor. Daha ne
zaman Cumhuriyet’in savcıları olduğunuzu hatırlayacaksınız? FETÖ’nün
savcıları gitti. AKP’giller’inkiler de
gidecek çok açık.
Bu suç duyururlarını yapan Halkın
Kurtuluş Partisi Genel Başkanı’na da,
hazırlayan HKP avukatlarına da soruşturma açmak kolay şimdi. Ya yarın bu
dosyalar arşivden çıkınca ne olacak?
15.07.2022
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Nakliyat-İş’ten:

Faşistler Tarafından Katledilen
Konfederasyonumuz DİSK’in Kurucu Genel
Başkanı Kemal Türkler Katledilişinin 42.
Yılında Mezarı Başında Anıldı

2

2 Temmuz 1980 günü evinin
önünde kontrgerilla tarafından
katledilen DİSK’in Kurucu Genel
Başkanı Kemal Türkler’i anmak için,
DİSK tarafından düzenlenen etkinliğe
katıldık.
Kemal Türkler’in mezarı başında
yapılan
anma
törenine
DİSK
yöneticileri, DİSK önceki dönem
Genel
Başkanlarından
Rıdvan
Budak, Genel Başkanımız Ali Rıza
Küçükosmanoğlu, sendikamız yönetici
ve üyeleri, Sarı Sendikacılığa karşı 15
yıldır mücadele eden Uzel Makina
Direnişçileri, DİSK’e bağlı sendika
yöneticileri ve üyeleri, siyasi partiler
ve halk örgütleri katıldı.
Kemal Türkler’in mezarı başında
saygı duruşundan sonra DİSK Genel
Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Birleşik
Metal İş Genel Başkanı Adnan
Serdaroğlu ve Kemal Türkler’in kızı
Nilgün Soydan Türkler tarafından
konuşmalar yapıldı.
Yapılan konuşmalardan sonra
Kemal Türkler’in eşi, İşçi Sınıfın
Ablası Sabahat Türkler’in mezarı
başına gidilerek orada da bir anma
gerçekleştirildi.
Sabahat Türkler’in mezarı başında
ki anmada Genel Başkanımız Ali Rıza
Küçükosmanoğlu ve Uzel Makina
Direnişçisi Suat Bektaş konuşmalar
yaptılar.
Küçükosmanoğlu
konuşmasına
Sabahat Türkler’i rahmet ve saygıyla
anarak başladı.

Küçükosmanoğlu,
Sabahat
Türkler’in
yaşasaydı
bugün
burada aramızda olan 15 yıldır sarı
sendikacılığa
ve
parababalarına
karşı mücadele eden Uzel Makina
Direnişçileriyle dayanışma içerisinde
olacağını belirtti.
Uzel Makina Direnişiyle dayanışma
içerisinde
olmayan
bir
DİSK
yönetiminin DİSK’in geleneğini temsil
etmediğini belirten Küçükosmanoğlu,
“Sabahat ablamız hayatta olsaydı, tüm
İşçi Sınıfı direnişleriyle dayanışma
içerisinde olduğu gibi Uzel Makina
Direnişçilerinin mücadelesiyle de
dayanışma içerisinde olacağını söyledi.
Küçükosmanoğlu,
DİSK’in
Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler
ve kendisi gibi mücadeleye bağlı eşi
Sabahat Türkleri bir kez daha saygıyla
anarak sözlerini bitirdi.
Küçükosmanoğlu’nun
konuşmasından sonra Uzel Makina
direnişçisi Suat Bektaş konuşma yaptı.
Bektaş konuşmasında, 15 yıldır
hakları için mücadele ettiklerini
ve emeğe saygısı olan herkesin
mücadelelerine
destek
vermesi
gerektiğini belirtti. Mücadelelerinin
sarı sendikacılığa ve parababalarına
karşı olduğunu belirten Bektaş,
görmemezlikten
gelmelere,
tehditlere
rağmen
mücadeleden
vazgeçmeyeceklerini ifade etti.
Bektaş, DİSK yönetimini daha
önce olduğu gibi bugün burada bir kez
daha mücadelelerine destek vermeye,
dayanışmada bulunmaya ve Uzel

Nakliyat-İş’ten:

İşçi Sınıfımıza İhanet Eden Türk-İş’i
Uzel Makina Direnişçileriyle Birlikte
Protesto Ettik

Baştarafı sayfa 20’de
Yapılan konuşmalardan sonra
TÜRK-İş Bölge Temsilciliğinin önüne
sendika yöneticimiz ve Uzel Makina
Direnişçisi tarafından siyah çelenk bırakıldı. Eylemde sık sık “Kahrolsun
Sarı Sendikacılık! Direne Direne
Kazanacağız! Sözleşme Hakkımız
Engellenemez! Türk-İş Şaşırma
Sabrımızı Taşırma!” sloganları atıldı.
Genel Başkanımız ekte bulunan
hazırlamış olduğumuz bildiri çerçevesinde bir konuşma gerçekleştirdi.
Yıllardan beri patronların insafına
bırakılan 2200 Uzel Makina işçisinin
Kıdem ve İhbar tazminatlarının alınmamasının sorumlusunun Türk-İş’e

bağlı Türk Metal Sendikası olduğunu
belirten Küçükosmanoğlu, Uzel Makine Direnişçilerinin mücadelesinin

kazanımlarla devam ettiğini söyledi.
Küçükosmanoğlu Uzel Makina direnişçileri alacaklarını güncellenen
tutarlar üzerinden alana kadar

Nakliyat-İş’ten:

Parababalarının İşçi Düşmanlığına,
Sarı Sendikacılığa Karşı
Uzel Makina İşçilerinin Mücadelesi
Sendikamız Öncülüğünde Devam Ediyor

Neo Trend Tekstil Direnişçileri
Uzel Makina Direnişçileriyle Birlikte Mücadelelerine Kararlılıkla Sahip Çıkmaya Devam Ediyor
24 Temmuz Pazar günü Uzel Makina işçilerinin 15 yıldır hak arama
mücadelesinin direniş çadırındaki 687.
gününde bir kez daha Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Sendikamız Yöneticileri ve Neo Trend Tekstil direnişçileriyle birlikte Uzel Makina
Direniş Çadırında bir araya geldik.
Sloganlarla başladığımız eylemimizde 15 yıldır hakları için mücadele eden Uzel Makina direnişçisi Suat
Bektaş bir konuşma yaptı.
Suat Bektaş konuşmasında; Uzel
direnişçileri olarak mücadelelerine
tüm sendika ve konfederasyonların
destek vermesi gerektiğini vurguladı.
Bektaş haklarını alana kadar ne olursa
olsun mücadeleden vazgeçmeyecekle-

rini söyledi.
Suat Bektaş’ın konuşmasından
sonra Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir konuşma yaptı.
Küçükosmanoğlu sözlerine Uzel
Makina direnişinin kazanımlarla devam ettiğini ve mücadele eden işçilerin tamamının güncellenen tutarlar
üzerinden tazminatları ödenene kadar
devam edeceğini ve bu süreç tamamlanmadan Uzel Makina Fabrikası arsası üzerinde asla inşaat yaptırılmayacağını bir kez daha dile getirerek başladı.
Küçükosmanoğlu,
Nakliyat-İş
Sendikası olarak sorumluluğumuzun
nerede bir İşçi sınıfı mücadelesi varsa, nerede bir Sarı sendikacılığa karşı
parababalarına karşı mücadele varsa iş
kolumuzda olsun olmasın mücadelelerine sahip çıkmak olduğunu belirtti.
Küçükosmanoğlu,
TÜRK-İŞ,
DİSK, HAK-İŞ konfederasyonlarının
gerçek anlamda sendikacılık yapma-

Traktör Fabrikası önünde 685 gündür
kurdukları direniş çadırına ziyaret
etmeye davet etti.
Anma programımız sloganlarla son
buldu.
Sarıyer Belediyesi Grevci İşçileri
ve Koç Üniversitesi Taşeron Temizlik
İşçileri ile Dayanışma İçerisindeyiz
Anma programımız sonlandıktan
sonra Genel Başkanımız Ali Rıza
Küçükosmanoğlu,
sendikamız
yöneticilerimiz ve üyelerimiz, Uzel
Makina Direnişçileri ile birlikte
Sarıyer Belediyesi’nde 18 günden beri
grevde olan Genel İş Üyesi İşçileri ve
haklarını aradıkları için işten atılan
ve direnişe geçen Koç Üniversitesi
Taşeron
İşçilerine
Dayanışma
Ziyaretinde bulundular.
“Sarıyer
Belediyesi
Grevci
İşçileri Yalnız Değildir!” yazılı
ozalitin arkasında kortej oluşturarak
grevci işçilerin yanına sloganlarla
yürüyüş yapıldı.
Grev alanında Genel Başkanımız
Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından
grevci işçilerle her zaman dayanışma
içerisinde olduğumuzu belirten bir
konuşma yapıldı.
Daha sonra Taşeron cehennemine
karşı mücadele etmek için örgütlenen,
imza toplayarak yönetime taleplerini
ilettikleri için baskıya uğrayan,
projeleri,
işyerleri
değiştirilerek
işten atılan Koç Üniversitesi Taşeron
İşçilerine direnişin 5. gününde
Dayanışma Ziyaretinde bulunuldu. Bir
kez daha direnişçi işçilerle her zaman
dayanışma içerisinde olacağımızın
vurgusunun yapıldığı konuşmalar
yapıldı.
Eylemimiz sloganlarla son buldu.
22.07.2022
mücadelenin devam edeceğini belirtti.
Nakliyat- İş Sendikasının gücünü tüm Türkiye İşçi Sınıfından ve
İşçi Sınıfının tarihsel haklılığından
aldığını belirten Küçükosmanoğlu,
tüm bu engellemeleri İşçi Sınıfının
örgütlülüğüyle, inançlı ve kararlı mücadelesiyle aşacağımızı söyledi.
Küçükosmanoğlu sözlerini ne yaparlar yapsınlar mücadelemizi engelleyemeyecekler kazanan, Türkiye İşçi
Sınıf olacaktır diyerek sonlandırdı.
Genel Başkanımız Ali Rıza
Küçükosmanoğlu’nun
konuşmasından sonra Uzel Makina Direnişçisi Suat Bektaş ve Real Market Direnişçisi Ayşe Yaşar söz aldı.
Eylemimiz sloganlarla son buldu.28.07.2022
Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi
İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız!
Kahrolsun Sarı Sendikacılık!
dığını, işçilerin hakları için verdikleri
mücadelelere seyirci kaldıklarını belirtti.
Küçükosmanoğlu, Uzel makina işçilerine ihanet eden ve sendikamızın
örgütlenme mücadelesi engellemeye
çalışan Türk-İş’i ve bağlı sendikaları protesto etmek için önümüzdeki
günlerde TÜRK-İŞ bölge temsilciliği
önünde bir basın açıklaması yaparak,
siyah çelenk bırakacağımızı söyledi.
Küçükosmanoğlu, her türlü engellemelere, görmemezlikten gelmelere
rağmen Uzel Makina direnişçilerinin
mücadelelerinin haklarını alana kadar
devam edeceğini bir kez daha belirterek sözlerini bitirdi.
Küçükosmanoğlu’nun konuşmasından sonra Neo Trend Tekstil İşçisi
Cihan Kaya bir konuşma yaptı. Kaya,
haklarımız için Nakliyat-İş öncülüğünde direnmeye devam ediyoruz. Haklarımızı alana kadar birlikte mücadeleye
devam edeceğiz dedi.
Eylem sloganlarla son buldu.
25.07.2022
Yağma Yok! Tazminatlarımızı
Gasp Ettirmeyeceğiz!
Kahrolsun Sarı Sendikacılık!

Ne yaparsanız yapın mızrak çuvala sığmıyor...
Yalandan ibaret enflasyon oranı açıklamalarınıza
kimse kanmıyor...

A

KP’giller ülkemizin başına 2002
yılında ABD Emperyalizmi tarafından getirildi. O günden beri
AKP’giller ülkemizi yalan, talan,
vurgun, hırsızlık vatanına çevirdiler.
Bunu yaparken hem vatana ihanet ettiler hem de halkımıza zulümler ederek emekçileri açlığa, pahalılığa, yoksulluğa mahkûm ettiler. Özellikle akıl
almaz ekonomi politikaları yüzünden
bugün halkımız yoksulluk cehenne-

açlığa mahkûm etmişlerdir. Bu ihanetlerinin hesabını elbette verecekler.
Rakamların dili çok keskindir.
Sayfalarca yazı ile anlatamadığımızı
onlar çok kısa ve öz anlatırlar. Sadece bir örnek verelim. Mayıs ayında
Euronews’te yer alan ve TÜİK verilerine dayanarak verilen raporda Ocak
2022’de aylık Asgari Ücretle bin 875
adet ekmek alındığını, Nisan 2022’de
ise bu sayının bin 550 adete düştüğü-

minde inim inim inlemekte. Halkımızı
açlığa ve yoksulluğa mahkûm eden en
önemli unsurlardan biri de enflasyon.
TÜİK 4 Temmuz günü yıllık enflasyonu açıkladı. Yapılan açıklamaya
göre yıllık enflasyon %78,62. Yani Tüketici Fiyat Endeksi dediğimiz ve özellikle işçilerin, memurların, emeklilerin
maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyen TÜFE yıllık %78,62 olmuş,
aylık bazda ise %4,95 oranında artmış.
Bu oranları AKP’giller’in bürosuna dönüşmüş, Erdoğan’ın sözünden
çıkmayan, onların istek ve talimatları
doğrultusunda rakam açıklayan, açıklamadıkları zaman kolundan tutulduğu gibi kapının önüne konulan TÜİK
başkanları açıklıyor. Şu anki başkan
28 Ocak 2022’de Erdoğan tarafından
atandı. Bakalım ömrü kaç istatistik
açıklamaya yetecek...
AKP’nin icazeti ile rakamlarını belirlemeyen, daha gerçekçi rakamlarla
enflasyonu açıklayan ENAG’a bakacak olursak, onlar da yıllık enflasyonu
%175,55, Haziran ayı TÜFE artışını
ise %8,31 olarak açıkladı.
Aradaki bu uçurum AKP iktidarının gözlerden saklamaya çalıştığı,

nü, böylece Asgari Ücretlinin satın
alabileceği ekmek miktarının 325 adet
azaldığını belirtiyor. Başka örneklerde
var. Ancak bir örnek bile Asgari Ücretlinin alım gücünün günbegün ne kadar
eridiğinin somut göstergesi. (https://
tr.euronews.com)
Her gün cebimizden çalınan ücretlerimizin yüksek enflasyon karşısında
eriyip gitmesi nedeni ile çocuklarımıza süt, dondurma, mama, çocuk bezi
alamaz duruma geldik. Kiralarımızı ve
otomatiğe bağlanan zamlarla arttıkça
artan doğalgaz ve elektrik faturalarımızı ödeyemez duruma geldik. Yeterli
ve dengeli beslenemiyoruz. Bu da çocuklarımızda bedensel ve zihinsel gelişiminin gerilemesine neden oluyor.
Bu açıklanan enflasyon rakamları
ile ücretlere yapılacak zamlarda çok
geçmeden geldiği gibi gidecek. Övünerek açıkladıkları zamlar hiçbir derdimize derman olmayacak.
Bu nedenle diyoruz ki, bu soygunlar, vurgunlar düzeni değişmelidir. Yerine Halkın İktidarı kurulmalıdır. Bunu
yapacak olan, bu ülkenin tek ve gerçek
yurtsever partisi Halkın Kurtuluş Parti-

çuvala sığmayan mızrak ve balçıkla
sıvanmayan güneşin görünen yüzü.
Ne yaparlarsa yapsınlar rakamlarla
ne kadar oynarlarsa oynasınlar gerçeği
değiştiremezler. Tek değiştirdikleri şey
açıklanan düşük enflasyon nedeni ile
ücretlere yapılacak zam oranıdır.
Oysaki halkımız aç, halkımız yoksul, halkımız işsiz...
Daha birkaç gün önce Asgari Ücrete güya zam yapıldı. 4.253,00 TL
olan asgari ücrete %30 zam yapılarak
5.500,00 TL oldu. Yapılan her zam asgari ücreti sefalet, yoksulluk ve açlık
ücreti olarak belirliyor. Asgari ücretin
açıklandığı gün Erdoğan’ın yanında
oturan Ergün Atalay’ın başkanı olduğu TÜRK-İŞ, Haziran ayı açlık sınırını 6.391,17 TL, yoksulluk sınırı ise
20.818,00 TL olarak açıkladı. Kendi
açıkladığı rakamlara bile saygısı olmayan bu işçi düşmanı sarı sendikacılar
bir kez daha kendi üyeleri ile birlikte
ülkemizdeki milyonlarca insanımızı

si’dir. Halkımız ancak o zaman kendisini açlığa ve yoksulluğa mahkûm eden
Parababalarının sömürü ve soygun düzeninden kurtulur. Bu sömürü düzeni
değişmediği sürece bu acılardan kurtulamayız. Bu nedenle de AKP’giller’in
tüm bu saldırılarına karşı birlikte mücadele edersek kurtulabiliriz.
Bizler halkımızı açlığa, yoksulluğa
mahkûm eden, hayatından bezdiren,
başta AKP’giller gelmek üzere tüm
bu soygunculardan, hırsızlardan hesap
soracağız ve onları çelik bilezikle tanıştıracağız.
Tüm halkımızı kendi gelecekleri,
çocuklarının istikbâli için Partimiz saflarında örgütlenmeye davet ediyoruz.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
04.07.2022

HKP
Merkezi
İşçi Örgütleri Komitesi

Tayyip Diktatötlüğünün
Dinci Terör Hazırlıkları
Hüseyin Ali

T
Nakliyat-İş’ten:

İşçi Sınıfımıza İhanet Eden Türk-İş’i
Uzel Makina Direnişçileriyle Birlikte Protesto Ettik
TÜRK-İŞ’in İşçi Sınıfımıza ihanetini
ve sarı sendikacılığı protesto etmek
için TÜRK-İŞ İstanbul Bölge Temsilciliği önünde kitlesel bir eylem gerçekleştirerek, temsilcilik önüne siyah
çelenk bıraktık.
Eyleme Genel Başkanımız Ali
Rıza Küçükosmanoğlu, sendikamız
yöneticileri ve üyeleri, Uzel Makina
Direnişçileri ve Real Market Direnişçileri katıldı.
“Türk-İş’in İşçi Sınıfımıza İhanetini Protesto Ediyoruz! Türk
Metal Sendikası Uzel Makina İşçilerine İhanetin Hesabını Verecek!
Kahrolsun Sarı Sendikacılık! yazılı
pankartın arkasında 150 kişilik kortej
oluşturularak Kahrolsun Sarı Sendikacılık! Sloganlarıyla Bölge Temsilciliğinin önüne yürüyüş yapıldı. 19’da
Nakliyat-İş’ten:

Faşistler Tarafından Katledilen
Konfederasyonumuz DİSK’in Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler
Katledilişinin 42. Yılında Mezarı Başında Anıldı

ayyip Diktatörlüğü zorda. Özellikle de ekonomide… Araplara
(Katar, Birleşik Arap Emirlikleri,
Suudiler) el açtı ama o da kâr etmedi
anlaşılan. Dolar yükselmeye devam
ediyor çünkü.
Trump’ın
Ulusal
Güvenlik
Danışmanı JohnBolton, 2018 – 2019
yılarında yaklaşık 1.5 yıl bu görevde
bulunmuş ve görevde bulunduğu döneme ait anılarını içeren bir de kitap
yayımlamıştı (Olayın Geçtiği Oda:
Beyaz Saray Anıları (The Room
Where ItHappened: A White House Memoir). Bolton burada Türkiye
ile ilgili yaşanmış önemli olayları da
aktarıyordu. Bunlardan birisi de “Papaz Olayı” idi.

“Ver Papazı, al Papazı” blöfünü o
zamanki ABD Başkanı Trump yemedi tabiî. Ve Tayyip’e yazdığı mektupta “Avucumun içindesin, seni o
makamda tutan ABD’dir, aptallık
etme” diyen bir mektup gönderince
Tayyip yelkenleri indirmişti. (Malum, hem Rıza Zarrab Halkbank Yolsuzluğu kapsamında ABD’de yargılanıyordu ve Tayyip’in de boğazına
kadar pisliğe battığı biliniyordu, hem
de Tayyip’in mal varlığı Amerikalıların ağızlarında dolaşıyordu. Nitekim, Tayyip ve ailesinin mal varlığı
2019’da ABD yaptırımları kapsamına girecek ve Tayyip bir kez daha
sessiz sedasız ABD’nin dediklerini
yapacaktı).

Papaz olayını hatırlıyoruz. Tayyip kuyruğu dik tutuyor gibi görünüyor, “Ver Papazı, al Papazı” diye
meydanlarda dolanıyordu. İstediği
“Papaz”, Feto idi. Vereceği “Papaz”
ise CIA ajanı olup yıllardan beri Türkiye’de görev yapan Andrew Brunson idi. Papaz Brunson tutukluydu ve
yargılanıyordu.
Tayyip’in iç politikaya yönelik

Papaz olayına dönelim. Tayyip iç
politikaya yönelik efelenmeler yapıp
Brunson’u teslim etmeyince Trump
tehdit etmiş, Tayyip durumu anlasa
da Brunson’u teslim etmek için acele
formül geliştirememişti. Çünkü Papazın serbest bırakılması için hukuki bir
kılıf bulmak zorundaydı, öte yandan
“Ver Papazı, Al Papazı” diyerek “hülooğğ”cuları gaza getirmişti. 16’da

Zafer, Nakliyat-İş öncülüğünde
direnen işçilerin olacak!

19’da
Nakliyat-İş’ten:

Parababalarının İşçi Düşmanlığına, Sarı Sendikacılığa Karşı
Uzel Makina İşçilerinin Mücadelesi
Sendikamız Öncülüğünde Devam Ediyor

19’da

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

14-15’te

Türkiye İşçi Sınıfının yüzakı DİSK/
Nakliyat-İş Sendikası tüm Kargo,
Lojistik, Kurye, Demiryolu ve Havacılık
Çalışanlarını üye olmaya davet ediyor.
Nakliyat-İş’e üye ol,
güçlü ol!

