
Genel Başkanı’mız Nurullah Efe Ankut’un 
dediği gibi “Bunların alayı, Anayasa ve ka-
nunlar dışına düşmüş, tekke ve zaviyeler sa-
vunucusu, ABD devşirmesi mücrimlerdir…”

Tarikat ve cemaatlerin bu kadar ortalıkta 
meydanı boş bulup cirit atmalarının sorumluları 
sadece AKP’giller ve Reisi değiller;

Türkiye günlerdir 6 yaşında bir kız çocu-
ğunun, tarikat şeyhi babası tarafından 

Kadir İstekli adlı müridiyle evlendirilerek 
on yıllar boyu onun tecavüzüne maruz bıra-
kılmasını konuşuyor.

Kendi öz kızına bu kötülüğü yapan insan 
sefaleti şeyh, İsmailağa Cemaati denen yılan 
yuvasının bir alt kolu olan Hiranur Vakfı Ku-
rucu Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel…

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Yerel Seçimle-
re, daha sonra da 7 Haziran 2015 Milletvekili 

Genel Seçimi ile 1 Kasım 2015 tarihindeki Mil-
letvekili Erken Seçimlerine 550 milletvekili ada-
yı ile katılan Partimiz; yasada olmayan gerekçeler 
öne sürülerek yani “Tam Kanunsuzluk” yapılarak 
o yıldan bu yana Seçimlere sokul-
madı. Türki- ye çapında 
kurulu bu- lunan bütün 
İl ve İlçe Örgütleri-
miz yok sayıldı.

O y s a Partimiz; 
H a z i - ran 2015 
s e ç i m l e - rinde 60 
bin 396 oy ve binde 1.3 
oy oranı ile 20 parti arasında 
11’inci parti olurken, aynı yıl Kasım’da 
tekrarlanan seçimde ise oylarını artırarak 83 
bin 57 oy ve binde 1.7 oy oranı ile 16 parti ara-
sında 9’uncu parti olmuştu.
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Hikmet Kıvılcımlı3’te

DİSK
(Devrimci İşçi 

Sendikaları 
Konfederasyonu)

Mustafa Şahbaz4’te

Sarı sendikacılığın 
sırıtan yüzü

(Güncel Olaylarla 
Sendikalar Faciamız)

M. Gürdal Çıngı6’da

Yaa Tayyip!
Adama böyle

diz çöktürürler!
Tükürdüğünü

böyle yalatırlar…
Av. Tacettin Çolak8’de

Koftiden efelenmeleri 
bırakın,

Yunanistan malı 
(Adaları) götürüyor!

Prof. Dr. Özler Çakır9’de

Bayram değildi, seyran 
değildi, Kılıçdaroğlu
Türbanı niye öptü?

TESEV Raporu ortaya 
koydu ki emri SOROS verdi!

22’de Hüseyin Ali24’te

Yasa Dışı
Sırtlan Sürüsü

Yurtdışına gitmek 
kurtuluş değil…

HKP’den:

Her biri Ortaçağcı Din Derebeyliği olan,
Devrim Yasaları’nın yasakladığı Tarikatları ve Cemaatleri

doğrudan ya da dolaylı olarak savunan
Tayyip Erdoğan ve sözde muhalefet parti liderleri

hakkında suç duyurusunda bulunduk

HKP’den:

6 yaşındaki çocuğu evlendiren, insanlık, vicdan, merha-
metten yoksun baba müsveddesi ve diğer sorumlular hak-

kında suç duyurusunda bulunduk

21’de 16’da

HKP’den:

Kaçak Saray Saltanatının
operasyon silahına dönüşen Yargı,

Genel Başkan’ımız
Nurullah Efe Ankut’a
1 yıl 9 ay 26 gün daha

hapis cezası verdi!

HKP’den:
Başkanlık Kurulu Üyemiz

M. Gürdal Çıngı,
İstanbul 39’uncu Uluslararası

Kitap Fuarı kapsamında
gerçekleştirilen bir Söyleşiyle

halkımızla buluştu

HKP’den:

İstanbul Sözleşmesi’nin Feshi’ni
“hukuka uygun” bulan

Danıştayın kararını İstanbul, Ankara 
ve İzmir’de protesto ettik

Halk çocuklarını kandırıp sonra 
da kanını içmeye doymadınız mı, CIA 
Milliyetçileri!

Sinan Ateş cinayeti, tipik bir 
MHP-Kontrgerilla operasyonudur...

1- Operasyon, 20-30 kişilik Kontr-
gerilla bağlantılı bir ekip tarafından 
p r o j e l e n -
dirilmiş ve 
uygulamaya 
konulmuştur.

2- Katli-
amın ihalesi 
her zaman, 
her seferinde 
olduğu gibi 
paçavralar-
dan derleşik 
bir çakal örgütüne ihale edilmiştir.

3- Katliam sonrasında, Karanlıklar 
İmparatorluğunun ABD yapımı çıkar 
amaçlı, mafyatik suç çetesinin katliam 
emrini veren tüm şefleri tam bir sus-

kunluğa bürünmüşlerdir. Ve katliam 
güpegündüz, her tarafı Mobese kame-
ralarıyla dolu ve ortalama 100 milletve-
kilinin ikametgâh ya da ofisinin bulun-
duğu bir sokakta işlenmiştir. 

4- Tetikçi paçavralardan oluşan ka-
tiller, İstanbul’dan Ankara’ya çakarlı 
bir araba içinde getirilmiş ve Ankara’da 

silahlandırı-
lıp altlarına 
m o t o s i k l e t 
verilmiş, kat-
liam alanları 
ve sonrasın-
daki kaçış 
güzergâhları 
e z b e r l e t i l -
miştir.

Krimino-
loji ilkelerine göre katiller, sorgulan-
malarında her konudan ayrıntılıca uzun 
uzun söz ederler. Onları söyleyip yazın, 
derlerse de yazarak anlatırlar. 

Başyazı

12’de

Ülkü Ocakları Genel Başkanını, Kuvayimilliye ve 
Mustafa Kemal’e sahip çıktığı için başkanlıktan 

alıp torbacıya öldürten CIA Milliyetçileri…

Halkın İktidarı için,
HKP Seçimlere hazır!

Halkın Kurtuluş Partisi 
Seçimlere katılma hakkını bir kez daha kazandı

19’da

17’de3’te

2’de

14-16’da

HKP Genel Başkanı
Nurullah Efe Ankut’un

Türkiye Devrimi’nin 
Önderi Hikmet 

Kıvılcımlı’yı Anma 
Etkinliğinde yaptığı 
konuşmanın ikinci 

ve son bölümü

Prof. Dr. Ercan 
Küçükosmanoğlu



İşte AKP’giller bu gelişmemizden, 
Halkımızla buluşmamızdan, “Halk 
İçin, Halkla Birlikte, Halk Tarafın-
dan” şiarıyla yaptığımız örgütlenmeden 
korktukları için ve Genel Başkan’ımız 
Nurullah Efe (Ankut)’un, 7 Haziran ve 
1 Kasım Seçimlerinde hiç bir sözünü 
sakınmadan, cesurca yaptığı 10’ar daki-
kalık 4 TRT konuşmasında AKP’giller’i 
suçüstü yakalayıp teşhir ve mahkum 
etmesinin Halkımızda yarattığı etki ve 
heyecan nedeniyle yaptılar-yaptırdılar 
bu “Tam Kanunsuzluğu.” TRT’de yapı-
lan bu konuşmalardan sonra Genel Baş-
kan’ımıza Halkımız, “HKP’li Dayı” 
sıfatını verdi.

Bu hukuksuzluğa, bu kanunsuzluğa 
karşı hukuki ve fiili olarak ne yapılması 
gerekiyorsa yaptık, her alanda mücadele 
verdik. Ancak yasa dışı ve keyfi bir şe-
kilde uygulanan yasağı kaldırtamadık.

Ve AKP’giller sonunda 2022 yılın-
da seçim yasasında değişiklik yaparak 
Partimize uygulanan Tam Kanunsuzluğu 
yasal kılıfa büründürdüler.

Biz de bunun üzerine, 2023 yılında 
yapılacak Seçimlere katılabilmek için 
20 Mart 2022 tarihinde Partimizin 5’inci 
Olağan Genel Merkez Genel Kurulu’nu 
yaparak daha önce kurulmuş bulunan 
bütün İl ve İlçe Örgütlerimizi kapatmaya 
ve yeniden örgütlenmeye karar verdik.

Bu karar doğrultusunda da hızla ça-
lışmalara başlayarak Yasanın istediği-zo-
runlu kıldığı tüm şartları yerine getirdik. 
Ve bu durum Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcılığı’nın Siyasi Partiler Web Uygu-
lamasında resmi olarak da kayıtlı durum-
dadır.

Yani yasal olarak Partimiz bundan 
sonra yapılacak tüm Seçimlere katılma 
hakkını elde etmiştir.

Bu ülkenin en Vatansever, en Halk-

sever, en Doğa ve Hayvansever Partisi, 
Halkın Kurtuluş Partisi olarak Seçimlere 
katılma hakkını elde ettik; Halkımıza ha-
yırlı olsun!

Değerli Halkımız;
Artık, 2023 yılında yapılacak ve 

Halkımızın bizi biraz daha duymasına, 
anlamasına, tanımasına yardımcı olacak 
seçimlerde Halkımızın Partimize hasret-
liği sona eriyor.

Uluslararası Emperyalistler 
Cephesine-ABD, AB Emperyalistlerine 
karşı Antiemperyalist mücadeleyi,

İnsanlığı Ortaçağ’ın karanlığına 
mahkûm etmeye yeminli Tefeci-Bezir-
gân Sermayeye ve günümüzdeki tem-
silcileri Ortaçağcı AKP’giller’e, her biri 
yılan yuvası olan, Ortaçağ’ın karan-
lıklar dünyasının Din Derebeylikleri 
tarikatlara-cemaatlere karşı Antifeodal 
mücadeleyi,

Laikliği, Devrimci Demokrasiyi, Bi-
limi ve Sorgulayan Aklı şiar edinen ve 
bunları bayraklaştırarak toplumumuzu 
bu karanlık bataklıktan kurtarıp bilimin 
ışığında, sorgulayan aklın ve mantığın 
rehberliğinde modern bir toplum haline 
dönüştürmek için bilimli-bilinçli-inanç-
lı-kararlı mücadeleyi,

Milletlerin eşitliğinin, halkların kar-
deşliğinin savunulması demek olan An-
tişovenist mücadeleyi, hiçbir dönemde, 
bir an olsun bırakmayan;

Halkın İktidarını, “Hür, Güçlü ve 
Mutlu bir Türkiye”yi kurma görevi 
omuzlarında olan Partimiz, en güçlü si-

lahı olan doğruları daha geniş kitleye 
ulaştırmak için bütün engelleri aştı ve 
Seçimlere katılıyor.

Hayırlı olsun!

Değerli Halkımız;
Mustafa Kemal ve silah arkadaşları-

nın kurduğu Laik Cumhuriyet’i, Birin-
ci Kuvayimilliye’nin başta kadınlarımıza 
ve çocuklarımıza sağladığı kazanımları, 
Halkın İktidarını kurma mücadelemize 
bayrak yapacağız.

AB-D Emperyalistleri tarafından 
Vatanımızı Ortaçağcı Faşist Din Devle-
ti’ne dönüştürmek ve Yeni Sevr’in adı 
olan BOP-GOP çevresinde parçalamakla 
görevlendirilen ve bunu gerçekleştirmek 
için iktidara taşınan AKP’giller’e ve on-
ların vurgunlarına, soygunlarına karşı 
mücadeleyi ilk andan itibaren hiç bırak-
madık, hep yükselttik ve yükseltmeye de 
devam edeceğiz.

Ülkemizdeki bütün kötülüklerin 
kaynağı, yaratıcısı ve nedeni olan AB-D 
Emperyalistleri ve Yerli Satılmışlara 
karşı vereceğimiz İkinci Kurtuluş 
Savaşı’mızın zaferiyle kuracağımız 
Demokratik Halk İktidarıyla da 
Halkımızı Sosyal Kurtuluşa ulaştıraca-
ğız.

“Asgari Ücret” adı altında İşçi Sını-
fımızı ve Emekçi Halkımızı Açlığa ve 
Yoksulluğa mahkûm eden bu zalim İşsiz-
lik-Pahalılık Düzenini sona erdireceğiz.

Değerli Halkımız;
Bu mücadelede bizi yalnız bırakma.
HKP Gönüllüsü Ol!
HKP’ye Omuz Ver!

Davamız Halkların Kurtuluş Da-
vasıdır!

Örgütsüz Halk Köle Halktır, 
Örgütlü Halk Yenilmez!

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!
31 Aralık 2022

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi

AKP’giller, kâğıt üzerinde kalan, 
uygulanmayan, uygulatılmayan 

28 Şubat 1997 MGK Kararlarını alan 
askerlerden Vural Avar Paşa’yı da 
katletti.

Evet katletti.
AKP’giller; 1997 yılında gemi azı-

ya alarak gittikçe azgınlaşan Ortaçağcı 
Gericiliği kısa süreliğine de olsa dur-
duran 28 Şubat Kararlarına alan Ko-
mutanlara kin ve nefret dolular. Acı-
maları, merhametleri, insanlıkları yok. 
Vural Paşa 85 yaşında ve ileri derece-
de Demans hastasıydı. Düşmüş ve ka-
burgalarını kırmıştı ama buna rağmen 
hastaneden “Cezaevinde kalabilir” 
raporu verildi, AKP’giller’in doktorla-
rı tarafından.

Bu değerli komutanın sevgili eşi-
nin feryadına, isyanına hangi yürek 
dayanır… Bu sese tepki göstermeyen 
insanın insanlığından şüphe edilir:

“Eşim çok hastaydı. Çok müca-
dele ettik ancak her raporda ceza-
evinde kalabilir yazısı olduğu için 
orada kaldı. Ne yazık ki hayatını 
cezaevinde kaybetti. Bugün cenazeyi 
almaya gittiğimizde teşekkür ettim, 
helalleştim onunla. Birlikte başarılı 
görevler yaptık. Çok sevildik, sayıl-
dık. Bu herkese nasip olmayan bir 
şey. Kendimi çok şanslı hissediyo-
rum. Bu haksızlığı kabullenemiyo-
rum. Benim için eşim ölmedi, kal-
bimde yaşıyor. O vatan şehidi oldu. 
Rütbeleri söküldüğü için askeri tö-
ren yapılmadı ancak sizlerin saye-
sinde bu kalabalıkla askeri törenden 
daha güzel bir tören yapıldı. Beni bu 
acı günümde yalnız bırakmadığınız 
için sizlere teşekkür ediyorum.”

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu 
acılı gününde yalnız bırakmadık Vural 
Avar Paşa’yı ve sevgili eşini. Aydın ol-
manın, devrimci olmanın, Vatansever 
olmanın, insan olmanın bir gereğiydi 
Vural Paşa’yı son yolculuğuna uğur-
lamak; yerine getirdik. Çelengimiz-

le, “Saygıdeğer Kuvayimilliyeci ve 
Mustafa Kemalci Komutan, Türki-
ye Halkının Size özür ve teşekkür 
borcu vardır. Kahramanlar olarak 
yaşayacaksınız.” dövizimizle saygı-
değer komutanımıza son görevimizi 
yerine getirdik.

28 Şubat Davası kapsamında yaptı-
ğı son savunmasında şöyle demiş Vural 
Paşa: “(…) biz seviyemiz ve mesleki 
geçmişimiz gereği kaçma şüphesini 
içimize sindiremeyiz. Bize yakışmaz. 
Tutukluluğumun kaldırılmasını is-
teyecektim, ancak suçsuz durum-
daki arkadaşımın sizden hiç talepte 
bulunmuyorum demesi üzerine ben 
de talepte bulunmaktan vazgeçtim. 
Söylentiye göre, PKK açılımı nede-
niyle af çıkacakmış. Suçtan aklan-
madıkça böyle bir affı da kabul et-
meyeceğim.” 

Ve işte Vural Paşa; bu yürekliliğin, 
cesaretin zerresine sahip olmayan Or-
taçağcı AKP’giller tarafından cezae-
vinde ölüme gönderildi.

Eğer Vural Paşa’nın altına imza koy-
duğu 28 Şubat Kararları yaşama geçsey-
di, Ortaçağcı Faşist Din Devleti’ne doğ-
ru koşar adım gitmeyecekti ülkemiz. Bu 
kararlar yaşama geçseydi AKP’giller 
diye bir zulüm iktidarı olmayacaktı. İşte 
bunun içindir ki Ortaçağcı AKP’giller 
ve Amerikancılık paydasında buluşan 
sözde muhalefet düşmandır 28 Şubat 
Kararlarına ve bu kararların altına imza 
koyan Komutanlarımıza.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak ilk 
andan itibaren bu kararların arkasında 
durduk, açıklandığında desteklerimizi 
sunduk, dava süreçlerinde Komutanla-
rın yanlarında olduk, her türlü desteği 
sunacağımızı kendilerine ve kamuoyu-
na deklare ettik. Ve bundan sonra da 
yanlarında olmaya devam edeceğiz.

22 Aralık 2022 

HKP Genel Merkezi

İzmir Tepecik Kadın Doğum Hastanesine 
muayene olmak için başvuran bir hasta 

poliklinikte görevli erkek doktora muaye-
ne olmak istemiyor. Muayene odasından 
çıkıyor. Sonra hastanın eşi “Sen benim 
eşimi nasıl muayene edersin?” diye 3 yıl-
lık doktor olan, genç kadın doğum asistanı 
meslektaşımıza saldırıyor. Saldırıya uğra-
yan meslektaşımızın burnu kırılıyor.

Olay sonrası hastanede çalışan he-
kimler şiddete karşı bir araya gelerek 
eylem yapıyorlar. 

Sağlıkta şiddet her geçen gün artarak 
devam ediyor. İktidarın sağlık politikala-
rı şiddeti artırıyor. Bu olay özelinde dok-
torun cinsiyetini ayırmak çok önemli bir 
sorun. Bu olayın benzeri olaylar artar ise 
Afganistan’a döneriz. Bugün Afganis-
tan’da kadınlar, kadın doktora muayene 

olmak zorunda kaldıkları için ve kadın 
doktor da bulunmadığı için hayatlarını 
kaybediyorlar.

AKP iktidarının sınıfsal yapısı gereği 
taşıdığı Ortaçağcı anlayış, ahlaka ve top-
luma yansıyor. Bu olayda da erkek dok-
tora muayene olmak istemeyip, şiddet 
uygulanması çok kaygı verici bir durum.

Genç meslektaşımıza “Geçmiş ol-
sun!” diyoruz.

Laikliğin ülkemiz için ekmek, su gibi 
vazgeçilmez olduğunu bir kez daha yaşa-
dık bu olayla.

Etkin bir sağlıkta şiddet yasası çık-
ması gerekiyor. Sağlık hizmeti sunumu 
bilimsel ölçütlerle planlanması gerekiyor.

Sağlıkta şiddetin temel nedeni uygu-
lanan sağlık politikalarıdır.

Bu olay özelinde ise yıllardır uygu-

lanan laiklik karşıtı ve cinsiyet ayrımcı 
politikalar sonucu artık olaylar bu nok-
taya gelmiştir.

Şiddete uğrayan meslektaşımıza acil 
şifalar diliyoruz.

Sağlıkta şiddeti kabul etmiyoruz.
Biz Halkçı Sağlık Emekçileri ola-

rak; dil, din, cinsiyet ve hastalarımız 
arasında hiçbir politik görüş ayrımı yap-
mayacağımıza dair yaptığımız yemine 
sadık kalacağız. Hastalarımızdan da bu 
duyarlılığı bekliyoruz. Laik yaşam düze-
ni, sağlık için vazgeçilmezdir. 

02.12.2022

Halkçı Sağlık Emekçileri

İnsan olarak geldiği bu dünyadaki serü-
venini insan olarak tamamlayan, Eski-

şehir/Mihalıççık İlçe Başkan’ımız Tür-
kan Bayyar Yoldaş’ımızı sonsuzluğa 
uğurluyoruz. Sonuna kadar direndi ya-
kalandığı kanser illetine. Umudunu hiç 
kaybetmedi. Yaşam sevgisiyle, çok ama 
çok sevdiği sevgili torunlarına bağlılı-
ğıyla tutundu hayata, teslim olmadı insa-
nı umutsuzluğa düşüren kanser illetine.

Her şeyden önce Türkan Bayyar Yol-
daş’ımız; Türkiye Devrimi’ne, Türkiye 
Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı 
Usta’nın çizdiği, gösterdiği yoldan Hal-
kın İktidarına ulaşacağımıza inandı.

Kıvılcımlı Usta’nın düşünce oğulla-
rı, düşünce kızlarının kurduğu Halkın 
Kurtuluş Partisi’nin İkinci Kurtuluş 

Savaşı’mızı örgütleyeceğine, önderlik 
edeceğine inancını hiçbir zaman yitir-
medi.

Bu inanç ve kararlılığın sonucudur ki 
kurulduğu günden bugüne Partimizin il 

ve ilçe yöneticiliklerinde yer aldı.
Bu inanç ve kararlılığın sonucudur ki 

Partimizin eylemlerinde, mitinglerinde, 
etkinliklerinde her daim yer aldı.

Bu inanç ve kararlılığın sonucudur 

ki, 12 Eylül Faşist Diktatörlüğünün en 
azgın dönemlerinde Faşist Diktatörlük 
tarafından aranan Yoldaşlarımızı sakla-
maktan hiç sakınmadı.

Bu inanç ve kararlılığın sonucudur ki 
Partimizin önder kadrolarına ve yoldaş-
larına bağlılığını, sevgisini, saygısını bir 
an olsun kaybetmedi.

İnsanlığın Kurtuluş Mücadelesine, 
Gerçek İnsan, Gerçek Devrimci, İkinci 
Kurtuluş Savaşçıları HKP’lilere inancı-
nı, sevgisini, saygısını hep en yüksekte 
tutan Türkan Bayyar Yoldaş’ımızı, en 
kutsal mücadele olan Halkın Kurtuluş 
Mücadelesinde yaşatacağız.

Selam Olsun Bizden Önce Geçene!
Selam Olsun Savaşırken Düşene!
Türkan Bayyar Yoldaş Ölümsüz-

dür!
5 Ocak 2023

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi
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HKP’den:

Halkın İktidarı için, HKP Seçimlere hazır!
HKP’den:

Saygıdeğer Kuvayimilliyeci ve
Mustafa Kemalci Komutan Vural Avar;

Gerçek Aydın ve Vatanseverlerin gönlünde,
bilincinde ve mücadelesinde

bir kahraman olarak yaşayacak!

HKP’den:
Sağlıkta Yaşanılan Şiddet İktidarın Bakışını Yansıtıyor

HKP’den:
Türkan Bayyar Yoldaş ölümsüzdür!

Türkan Bayyar Devrimciydi, Yoldaştı, İnsandı...
Kaybı bedencedir, anısı İkinci Kurtuluş
Savaşı’mızda yaşamaya devam edecek
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Yıl: 17 / Sayı: 179 / 16 Ocak 20232

Selam Olsun Bizden Önce Geçene! 
Selam Olsun Savaşırken Düşene!

Arif Karazeybek

Kıvılcım Semiha Güldemir

Ali BayıkŞükrü Bulut

Necla  Kıran



İkinci Evren Savaşı bittiği gün, “De-
mokrasi” sözcüğünü ciddiye alan 

tek Sosyal kümemiz İşçi Sınıfımız 
oldu. Ansızın, ortalığı (zamanın İçişleri 
Bakanının dediği gibi) “Yerden man-
tar biterce” işçi Sendikaları kapladı. 
İktidar ürktü. Hepsini baskınla kapattı. 
Millî Emniyet kanalından “İşçi Lider-
leri” sağladı. Belirli ve bezirgân parti-
lerin gölgeleri altında İşçi Sendikaları 
kurdu. O Sendikaların ve “Lider”lerin, 
yabancı ve başta CIA ajanları öğüdü 
ile derlenip yükseltilişleri, en sonra: 
“Türkiye İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu” biçimine sokuldu.

Konfederasyonu’nun kısa adı 
TÜRK-İŞ idi. Bu sözcük daha söyleni-
şinde bile, Sarhoş bir Amerikan ağzın-
dan çıkmışa benziyordu. Gâvurcuklar 
Türkiye ile ilgili anlamını “Türk-İş” 
sözcüğü ile deyimlendirirler. Türk-İş: 
Türke ait demektir, Batıcada. Hitler 
zamanı Türkiye’yi faşizme yakıştıran 
Almanca gazetenin adı: “Türkişe Post 
[Türkische Post]”  idi. Velhasıl, Türk-
İş’in adı bile Türkçe değildi.

Adı bir yana, Türk-İş, sahiden Tür-
kiye İşçi Sınıfının başına geçirilmiş 
bir alaturka Amerikan külâhı olmakta 
gecikmedi. Türk-İş’te; Amerikan casus 
teşkilâtlarının resmen ödedikleri mil-
yonlarla (yılda beş on milyon), kendi-
lerine Türk ve işçi pozu veren işçi düş-
manı kollar besleniyordu. Ayrıca, Türk 
işçisinin dişinden tırnağından artırdığı 

birkaç milyonu da diş kirası yapıyor-
du. Türkiş’in tepesine çıkarılanlar, o 
milyonları Kontvâri yaşamak için deve 
etmekle kalmıyorlardı. Türkiye İşçi Sı-
nıfının İkinci Milli Kurtuluş Savaşı’nı 
baltalamak için de sistemlice kullanı-
yorlardı.

Türkiş’çilere ne denebilirdi. Ma-
demki, paralarının çoğunu Amerika ve-
riyordu, düdüğü de Amerika çalacaktı. 
Mademki, Sendikalar Kanununun 
yasakları atlatılarak, yabancı parasıy-
la Türkiye içinde 
Türk-İş’in ajanlar 
ağı olarak çalışma-
sına Hükûmet bir 
şey söylemiyordu: 
Demek Hükûmete 
böyle ecnebi [ya-
bancı] casus parası 
ile döndürülen bir 
ağ lâzımdı. Bu ağ, 
Türkiye İşçi Sınıfı-
nın her davranışını 
baltalamakla gö-
revliydi. İşçi Sını-
fımız, Devlet eliyle kesilen aidatlarını 
Sendika ağalarına haraç olarak kaptı-
rıyordu. Ve buna, ko desinler “Sendi-
kacılık” adı veriliyordu. Daha namus-
lusuna müsaade edilmediği için ise, 
sosyalizme yapıldığı gibi Türkiş’çiliğe 
de sakın dokunmayın, bölücülük olur, 
deniyordu.

Ondan daha anormal ikinci bir olay 

vardı. Türkiye’de İkinci Milli Kurtu-
luş Savaşı parolasını bayrağına geçi-
ren Türkiye İşçi Partisi’nin kurucuları 
Sendikacılar, Türkiş’e bağlıydılar. Bir 
yanda TİP: Amerikan Emperyalizmine 
karşı “Bağımsızlık” savaşını savunur-
ken, ötede, TİP kurucularının yüzde 
seksen Amerikan dolarıyla işletilen 
Türkiş içinde üye olmaları, aklın ala-
cağı ilişki değildi. Daha inanılmazı: 
Türkiş’in yüzde yüz Amerikancı tay-
fası, TİP kurucusu Sendikacılara karşı 
en utanmazca suikastlar tertiplemeye 
başlamışlardı. Zonguldak Maden İşçi-
leri Grevi sırasında Türkiş Genel Sek-
reteri Halil Tunç, TİP Genel Sekreteri 
B. Rıza Kuas’ı askerler üzerine işçileri 
ihtilâle kışkırtmak suçuyla teşhir etti. 

Türkiş’in elebaşıları olan Sendika-
cılar bu provokasyon usullerini daha 

önce 1954 yılla-
rında Vatan Parti-
si kurucularından 
Ahmet Cansı-
zoğlu için epey 
daha başarıyla 
tertiplemişlerdi. 
Beş yıl ağır hapis 
hükmünü Temyiz 
bozmuştu, ama 
onlar da, Sendika-
ların o zaman yeni 
başlayan hırsızlık-

larını kovuşturan temiz işçi arkadaşı, 
Sendikalardan aforoz etmişlerdi. Bu 
metotları göz önünde tutulursa, TİP 
kurucusu Sendikacıların Türkiş içinde 
kalmaları, önce kendi hayat ve hürri-
yetleri için tehlikeli olmuştu. TİP’in 
Malatya Kongresinde, tabandan gelen 
birçok samimi delegeler, bu göze mer-
tek gibi batan anormal duruma son ve-
rilmesini şiddetle istediler.

Türkiş’e karşı olan “vahşi” sendi-
kalar, çoktan yeni bir Konfederasyon 
fikrini ve teşebbüsünü ortaya attılar-
dı. TİP kurucuları daha geniş madde 
imkânlarını kullanarak öne geçtiler. 
12.1.1967 Pazar günü Çemberlitaş Si-
neması’nda Maden-İş Sendikası’nın 
Olağanüstü Kongresi toplandı. İlk te-
şebbüse geçen fakir sendikaları arala-
rına katmaksızın, eski Türkiş’çi dört 
zengin Sendika; “Devrimci İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonu” sözlerinin 
baş harflerinden toplanmış, DİSK adlı 
örgütü kurdular. DİSK sözcüğü, Türki-
ye İşveren Sendikaları Konfederasyo-
nu denilen patron kuruluşunun TİSK 
adından daha güzel düştü. Türkiye İşçi 
Sınıfımıza uğurlu olmasını dileriz.

Demek, acı da olsa, “Eskilerin” 
yaptıkları eleştiriler, Küçükburjuvaca 
değil, İşçi içgüdüsüyle dinlenildi mi, 
olumlu sonuçlar verebiliyormuş.

Sosyalist’in bütün dileği, DİSK’in, 
küçük, büyük demeyip, Türkiş’e karşı 
direnmiş bütün Sendikaları, işçi eşit 
kardeşliği havasıyla sarması, “Dinim 
dinimdir” diyen aydın katır inadına ka-
pılmamasıdır. Kapılmaması için, şim-
diden iki putu birden kırdı:

1- Pisliğin adına “Bâd’ı sabâ” de-
nilmesi gibi, işçileri politika dışı etme-
nin adına Türkiş’çiler “Partiler üstü 
kalma” demişlerdi. Siyaset subaşlarını 
bir avuç vurguncu Finans-Kapital te-
kelcisine bırakıp, İşçi Sınıfını metelik 
metelik ücret artırma çabasıyla soyan 
ve her zamla bir daha delinen pahalılık 
fıçısını (masal cehennemindeki Danae 
gibi) doldurmaya mahkûm eden şeydi 
bu sözde “Partiler üstülük”. Amerika-
lı ustalarının Türkiş bülbüllerine alkış 

toplattıkları bu alicengiz oyunu, DİSK 
kongresinde suya düştü.

2- DİSK’in su yüzüne çıkarttığı 
ikinci kırık putu izleyenler gördüler: 
Salonu dolduranlar ve kürsüyü canlan-
dıranlar hep İşçilerin Kendileri oldu. 
Artık o karlı dağları kendileri yaratmış 
çalımlı mahkeme avukatlarının afurta-
furları yoktu. Ne dediklerini bilmeyen 
parlak “öz Türkçe” edebiyat keşişleri 
yerine, söylenenleri dinleyenlerin an-
laması geçirildi. Ya aydınlar işçileşe-
rek bu deveyi güdecekler ya deveye 
hendek atlatmak isterlerse, bu diyardan 
gideceklerdi. “Almış yükünü şöyle ki 
seyrinde halelsiz”1 İşçi Sınıfı dünya 
gibi yürüyor.

Bir küçük eleştirme. Burjuva top-
lantılarında bir adet vardır: açık söyle-
necek özet düşünce bulunmadığı için, 
halkın gözü parlak lâfla uzun uzun bo-
yanır. İşçi az konuşur, öz konuşur. Pek 
az olan boş saatlerini, boş tekrarlama-
larla baş ağrısı ve uyuklamada harca-
mamalıdır. 5. Olağanüstü Kongre mi 
yapılacak? Aynı salonda 5 ayrı masa 
konur. Rıza Kuas, Nebioğlu gibi özel 
sözcüler meseleyi korlar. Yazılı belge-
ler, basılıp dağıtılır. 20 saatlik iş 2 sa-
atte bitirilirdi.

İşçi Sınıfı örgütçüdür. Örgüt, dü-
şünce ve davranışta emek (dolayısıyla 
vakit) ziyanlığını önlemektir. Kalan 
saatte, herkes, çoluk çocuğuna, kül-
türüne, sıhhatine bakar. Emeğe saygı 
budur. Gönül, o burjuva alışkanlıkları-
nın da silkinilmesini, “Kadı kızında o 
kadarcık kusurun” bile bulunmamasını 
ister.

DİSK olayı, sarı sendikacılıktan 
çok aşağılara düşmüş ajan Türkiş Sen-
dikacılığa inen bir tokat oldu. Yön’cü-
lerin örgüt dışı ajtasyon yanlışlarını 
açıkladı.

TİP kurucularının, bu yeni aşama-
da, Trade unionisme [Sendikalizme] 
sapmadan İkinci Milli Kurtuluş Sava-
şı’mızda öncü olmaları özlenir.q

1 Ziya Paşanın Terkib-i Bend’inin bir dizesi. 
Beytin tamamı şöyledir:
Almış yükünü şöyle ki seyrinde halelsiz,
Bir zerre dahi kaldıramaz merkeb-i âlem.
Bugünkü Türkçeyle anlamı:
Eksiksiz bir şekilde yükünü almış,
(bu yüzden) dünyanın yük hayvanı bir zerre daha 
kaldıramaz.
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DİSK
(Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Hikmet Kıvılcımlı  
Hikmet Kıvılcımlı’nın aşağıdaki makalesi, 13 Şubat 1967 tarihinde kurulan 

DİSK üzerine sıcağı sıcağına yapılmış ilk değerlendirmesidir.
Hikmet Kıvılcımlı’nın Başyazarlığında çıkan Sosyalist Gazetesi’nin, 4 Mart 

1967 tarihli 3’üncü sayısında yayımlanmıştır.
56 yıl önce yayımlanmış bu makale, halen güncelliğini korumaktadır. Ve 

DİSK’in bugün de önünde duran görevleri hatırlatmaktadır 56 yıl öncesinden…

DİSK’in Kuruluş Tutanağı - 1967

Kadın düşmanı Ortaçağcı AKP’gil-
ler’in kanunsuz bir şekilde, tek 

taraflı olarak İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilmesinin Danıştay tarafından “hu-
kuka uygun” bulunmasını İstanbul, İz-
mir ve Ankara’da protesto ettik.

Türkiye; Kadına yönelik şiddet ve 
aile içi şiddetin önlenmesinde, suçlula-
rın cezalandırılmasında önemli bir re-
form ve mevzi olan, tam adı “Kadına 
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 
Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” 
olan İstanbul Sözleşmesi’nden, tepe-
den tırnağa suça batmış bir örgüt olan 
AKP’giller’in Reisinin aldığı bir ka-
rarla hukuksuz bir şekilde çekilmişti. 
Yapılan tüm itirazlara rağmen Danış-
tay bu hukuksuzluğu “hukuka uygun” 
buldu ve Türkiye İstanbul Sözleşme-
si’nden çıkmış oldu.

AKP’giller’in hukuk bürolarına 
dönüşen Yargı, İstanbul Sözleşmesi’n-
den çekilme kararını hukuka uygun 
bularak Ortaçağcı Faşist Din Devletine 
gidişin önünü daha da açmıştır. İstan-
bul Sözleşmesi’nden çekilen AKP’gil-
ler’in bu hukuksuzluğunu,  Laiklik ve 
kadın düşmanlıklarını Kurtuluş Partili 
Kadınlar olarak protesto eylemlerimiz-
le teşhir ettik ve bundan sonra da teşhir 
etmeye devam edeceğiz.

Kurtuluş Partililer olarak bir gece 
yarısı kararnamesiyle “İstanbul Söz-
leşmesi’ni” fesheden AKP’giller’in 
Reisine ve bunu hukuka uygun bulan 
Danıştaya karşı tek vücut haykırdık:

İstanbul Sözleşmesi’nin Feshi 
Hukuksuzluktur, Laiklik ve Kadın 
Düşmanlığıdır!

İstanbul
İstanbul’dan Kurtuluş Partili Ka-

dınlar olarak 4 Ocak Çarşamba günü 
İstanbul Kadıköy’de yaptığımız ey-
lemimiz HKP Merkezi Kadın Çocuk 
Komitesi üyesi Yoldaş’ımız Safiye 
Arslan’ın yaptığı açış konuşmasıyla 
başladı.

Arslan konuşmasında şunları söy-
ledi: 

“AKP’giller hedef 2023 dediler ve 
2023’te halkımıza ölümlerden ölüm 
beğendireceklerini gösterdiler. Sefalet 
Ücreti olan yeni Asgari Ücret, emekli 
ve memur maaşlarına yapılan sefalet 
zammı 2023’ün ilk icraatlarından oldu.

“Kadın düşmanlığında da 2023 
yılında hız kesmiyor AKP’giller. Da-
nıştay İstanbul Sözleşmesi’nin feshini 
hukuka uygun bularak AKP’nin hukuk 
bürosu gibi çalıştığını bir kez daha 
göstermiştir. İşte bugün Danıştayın 
yaptığı hukuksuzluğu protesto etmek 
için burada toplandık.”

Açış konuşmasının ardından yapı-
lan HKP Merkezi Kadın Komitesi’nin 
hazırlamış olduğu basın açıklamasını 
HKP İstanbul İl Kadın Komitesi Üyesi 
Yoldaş’ımız Ayla Şahbaz okudu.

İzmir 
İzmir’de 5 Ocak Perşembe günü 

akşam 18.00’de Karşıyaka Çarşı Gi-

rişinde bir araya gelen Kurtuluş Parti-
liler olarak sloganlarla Danıştayın bu 
hukuksuz kararını protesto ettik. Bu-
rada basın açıklaması HKP Merkezi 
Kadın Çocuk Komitesi üyesi Yoldaş’ı-
mız Prof. Dr. Özler Çakır tarafından 

yapıldı.
Yoldaş’ımız 2023 yılına yoksulluk, 

işsizlik, pahalılık, iş cinayetleri ve ka-
dın katliamları ile girildiğini, 2023’ün 
daha ilk haftasında İzmir Aliağa’da iş 
cinayeti yaşandığını ve Kütahya’da bir 
kadının katledildiğini söyledi.

Ülkemizin ABD-AB Emperya-
lizminin Büyük Ortadoğu hain planı 
çerçevesinde 21 yıldır ülkenin başına 
çöreklendirilen ve Tefeci-Bezirgân 
Sermayenin iktidardaki siyasi temsil-
cisi olan Ortaçağcı gerici AKP’giller 
eliyle yangın yerine çevrildiğini be-
lirterek, bundan en çok da çocukların 
ve kadınların etkilendiğini ifade etti. 
Özler Çakır Yoldaş’ımız konuşmasının 
devamında basın açıklamasını okudu.

Prof. Dr. Özler Çakır Yoldaş’ımız 
konuşmasından sonra sözü Partimiz 
Genel Sekreter Yardımcımız ve İzmir 
İl Başkanımız Av. Tacettin Çolak’a 
verdi. 

Tacettin Çolak Yoldaş’ımız konuş-
masına eylemimizi izleyen, sloganlara 

katılan özellikle kadınlara cesaretle-
rinden dolayı teşekkür etti ve cesaretin 
bulaşıcı olduğunu, Cesaret Vatanının 
kazanılması ile birlikte zaten sorunla-
rın da birer birer çözüleceğini belirtti.

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ola-
rak da bu sözleşmenin AKP iktidarı 
tarafından Avrupa Birliği’ne, dünya-
ya şirin gözükmek için bir aldatmaca 
ile imzalanan bir sözleşme olduğunu, 
sonrasında da Ortaçağcı tarikat ve ce-
maatlerden beslendiği için onların bas-
kılarına dayanamayarak AKP’giller’in 
İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede 
hukuksuzca Meclisin aldığı kararı yok 
saydıklarını ve Sözleşme’den çıktıkla-
rını belirtti.

Dünyada bir hukukun işlediğini as-
lında bu hukukun Türkiye’de de oldu-
ğunu, bir kanun hangi yöntemle kabul 
edilip uygulanmışsa, aynı yöntemle de 
geri alınacağını yani Meclisin bir kanun-
la uygun bulduğu bir sözleşmenin ancak 
Meclis tarafından çıkartılan yeni bir ka-
nunla yürürlükten kaldırılacağını belir-
terek hukuki ve yasal durumu anlattı. 

Tacettin Çolak Yoldaş’ımızın ko-
nuşmasının ardından eylemimiz slo-
ganlarla sona erdi.

Ankara 
Ankara’da eylemimiz 5 Ocak Per-

şembe günü akşam 18.30’da HKP Ge-
nel Merkezi önünde gerçekleşti. Bura-
da basın açıklamasını HKP Ankara İl 
Yöneticisi ve Kadın Çocuk Komitesi 
Üyesi yoldaşımız Reycan Çakır oku-
du.

Aynı gün Can Yoldaş’ımız Türkan 
Bayyar kanser illetine yenik düşerek 
bedence aramızdan ayrıldı. Aynı zaman-
da onun anısına ve mücadelesine say-

gıyla da bu eylemimizi gerçekleştirdik.
Yaptığımız eylemlerimizde, “Da-

nıştayın İstanbul Sözleşmesi Kararı 
Ortaçağcı Faşist Din Devletine Gi-
dişin Adımıdır”  yazılı ozalit ve “İs-
tanbul Sözleşmesi Davamızın Arka-
sındayız”, “Kadının Kurtuluşu İşçi 
Sınıfının Kurtuluşundan Bağımsız 
Değildir” “Gün Gelecek, Devran 
Dönecek, AKP Halka Hesap Vere-
cek”, “Kadın Erkek El Ele, Kurtu-
luş Partisi’ne”, “Şeriat Ortaçağdır” 

dövizleri açıldı.  
Kurtuluş Partililer basın açıklama-

ları sırasında sık sık “Kadına Yönelik 
Şiddete Hayır”, “İstanbul Sözleşme-
si’nin Feshi Hukuksuzluktur”, “Kadı-
nın Kurtuluşu Sosyalizmde”, “Şeriat 
Ortaçağdır” “Ne Şeriat Ne Feminizm, 
Kadının Kurtuluşu Sosyalizmde” “La-
iklik Yoksa Özgürlük Yoktur” “Laiklik 
Kadının Özgürlüğüdür”, “Yaşasın Hal-
kın Kurtuluş Partisi”, “Halkız Haklıyız 
Yeneceğiz” sloganlarını attılar.

Eylemlerimizde okunan basın açık-
lamasının tam metni aşağıdaki linkte-
dir:

https://bit.ly/3w2AO1i
5 Ocak 2023

Kurtuluş Partili Kadınlar

HKP’den:

İstanbul Sözleşmesi’nin Feshi’ni
“hukuka uygun” bulan Danıştayın kararını
İstanbul, Ankara ve İzmir’de protesto ettik
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Geçtiğimiz Aralık ayında İşçi Sını-
fımızı, Kamu Emekçilerimizi ve 

Emeklilerimizi yani toplumun en ge-
niş kesimini ilgilendiren, bu yüzden de 
büyük önem taşıyan olaylar yaşandı: 
2023 yılı için Asgari Ücret ve Kamu 
Emekçilerinin maaşları ve Emeklilerin 
alacağı ücretler belirlendi.

Böyle söyleyince gerçekten bir As-
gari Ücret, Maaşlar ve Emekli Aylık-
ları belirlenmiş gibi söylemiş oluyo-
ruz. Gerçekte ise ne Asgari Ücret ne 
Maaşlar ne de Emekli Aylıkları belir-
lenmiş değildir.

Neden?
Asgari Ücretin tanımından başla-

yalım:
Asgari ücret nedir?
Bizim Parababalarının yonta yonta 

küçülttükleri Asgari Ücret, Asgari Üc-
ret Yönetmeliği’ne göre şöyle tanım-
lanmıştır:

“İşçilere normal bir çalışma 
günü karşılığı ödenen ve gıda, ko-
nut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür 
gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fi-
yatları üzerinden asgari düzeyde 
karşılamaya yetecek ücrettir.”

Uluslararası normlarda ise asgari 
ücret tanımı yalnızca bir işçinin ihti-
yaçlarına göre belirlenmez. Ailesinin 
ihtiyaçları da hesaba katılarak belirle-
nir. İnsani olan da budur. Çünkü hiç-
bir işçi ağaç kovuğundan çıkmamıştır. 
Onun da bir ailesi; geçindirmek zorun-
da olduğu eşi, çocukları vardır. Nite-
kim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının resmi internet sitesinde 
yer alan “Asgari Ücretler Yasası”, 
Asgari Ücreti şöyle tanımlıyor:

“Asgari Ücret”, işçilere normal 
bir çalışma günü karşılığı olarak 
ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya 
iki çocuğunun yeterli beslenme, sağ-
lıklı konut, giyim, aydınlatma ve 
ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağ-
lık servisi, eğitim kültür, dinlenme, 
eğlence ve benzeri temel gereksin-
melerini geçerli fiyatlar üzerinden 
karşılamaya yetecek miktarda ol-
mak üzere bu Yasanın 3’üncü mad-
desi kuralları uyarınca saptanan üc-
reti anlatır.” (https://bit.ly/3IRJJdK)

KKTC Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığının bu tespiti uluslararası 
kabullere ve antlaşmalara uygun bir 
belirlemedir. Kaldı ki, Türkiye de bu 
uluslararası antlaşmalara imza koy-
muştur. Şöyle ki:

“Türkiye, Avrupa Konseyince, 
18 Ekim 1961 tarihinde İnsan Hak-
ları Sözleşmesinin ‘ekonomik ve sos-
yal haklar’ yönünden tamamlayıcısı 
olarak imzalanan ‘Avrupa Sosyal 
Şartı’nı 1989 yılında onaylamış-
tır (R.G. 14 Ekim 1989, 20312.) Bu 
şartta, ‘tüm çalışanların kendilerine 
ve ailelerine yeterli bir yaşam düze-
yi sağlamak için adil bir ücret alma 
hakkı (Bölüm I, Md.4)’ güvence al-
tına alınmakta, bu şartı imzalayan 
devletin de ‘çalışanların kendile-
rine ve ailelerine saygın bir hayat 
düzeyi sağlayacak ücret hakkına 
sahip olduklarını tanımayı taahhüt 
ettiği’ belirtilmektedir (Bölüm II, 
Md.4/1).” (https://bit.ly/3X4P6KJ)

Fakat görüldüğü gibi KKTC bu 
antlaşmalara uyarken (daha doğrusu 
hiç değilse yasal zeminde uyar gö-
rünürken) Türkiye bu antlaşmalara 
aykırı davranmakta ve “çalışanların 
kendilerine ve ailelerine saygın bir ha-
yat düzeyi sağlayacak ücret hakkı”nı 
tanımamakta, onları saygın olmayan 
bir yaşam sürdürmeye mahkûm et-
mektedir.

Pekiyi Türkiye ile KKTC Asgari 
Ücret konusundaki bu mevzuat farkı-
nın ve Asgari Ücretler arasında oluşan 
farkın sebebi nedir?

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin 
Kıbrıs Türkleri üzerinde yarattığı çe-
kiciliği dengelemektir amaç. Çünkü 
Avrupa Birliği üyesi de olan Güney 
Kıbrıs’ta asgari ücret şudur:

“Rum Çalışma Bakanı Kyriacos 
Koushos, aylık asgari ücretin 940 € 
olarak belirlendiğini ve yeni yılın 
başında uygulanacağını duyurdu.” 
(https://bit.ly/3Xd80z8)

940 avroyu bugünkü 
(09.01.2023’teki) kurla TL’ye çevirir-
sek: 940 x 20,07 = 18.866 TL eder.

İşte bu gerçeklikle biraz olsun baş 
edebilmek için Türkiye’de Asgari Üc-
ret, 8.506 TL iken; “KKTC’de 2023 
için asgari ücret 11 bin 800 Türk 
lirası olarak belirlendi” (https://bit.
ly/3QD8Nad)

Bu gerçekliktir Türkiye ile KKTC 
arasındaki Asgari Ücret ayrışmasının 
sebeb-i hikmeti.

İşin bir diğer yönünü de enflasyon 
farkı oluşturuyor:

“Güney’de Ocak-Aralık 2022 dö-
nemi enflasyon oranı, önceki seneye 
oranla yüzde 8.4’lük bir artış göster-
di” (https://bit.ly/3XvBvvF)

Şimdiden Güney Kıbrıs’taki Asga-
ri Ücretin 7066 TL altında kalan Ku-
zey Kıbrıs Asgari Ücretinin, enflasyon 
farklarımız göz önüne alınınca, ne ka-
dar geride kalacağı, makasın ne kadar 
açılacağı kendiliğinden anlaşılır. Uz-
man hesabına gerek kalmıyor.

Özetçe söylersek Türkiye Paraba-
baları Düzeni, Asgari Ücreti bir kişi 
için belirliyor. Fakat o ücretle 4 kişilik 
bir ailenin bir ay boyunca geçinmesini 
istiyor. Daha doğrusu ölmeyip sürün-
mesini istiyor.

Bu, Parababaları düzeninin halkları-
mıza, İşçi Sınıfımıza reva gördüğü ezi-
yeti görünür kılan kıstaslardan biridir.

Açlık Sınırı nedir?
Bir diğer kıstas “Açlık Sınırı”dır. 

Bilindiği gibi bizzat TÜİK verileri kul-
lanılarak belirleniyor “Açlık Sınırı”.

Açlık Sınırı ise şöyle tanımlanı-
yor; “Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, 
dengeli ve yeterli beslenebilmesi için 
yapması gereken aylık gıda harca-
ması tutarıdır”.

“Türk-İş tarafından hazırlanan 
Açlık ve Yoksulluk Sınırı Kasım 
2022 araştırmasına göre, Ankara’da 
yaşayan dört kişilik bir ailenin ‘gıda 
için’ yapması gereken asgari harca-
ma tutarındaki artış bir önceki aya 
göre yüzde 4,87 oranında gerçekleş-
ti. Açlık sınırı 7 bin 785 lira olurken 
yoksulluk sınırı da 25 bin 365 lira 
oldu. Açlık sınırı asgari ücreti 2 bin 
285 lira aştı.” (https://bit.ly/3ZDuTx7)

Bundan çıkan sonuç nedir?
Asgari Ücret, karın doyurmaya bile 

yetmiyor. Çalışmak, alınteri dökmek, 
fabrika cehenneminde bir ömür yanıp 
kavrulmak, çoluk çocuğumuzu doyur-
maya yetmiyor. Bir iş bulup çalışabi-
len insanlarımızın bile sadece bedence 
sağlıklı kalabilmek için tüketmeleri 
gereken, zorunlu olan besinlere ulaş-
maları mümkün olmuyor. Aileleriyle 
birlikte açlığa mahkûm ediliyorlar. İş-
sizlerimizi varın siz düşününün!..

Oysa bir kapitalistin bile görmez-
den gelemeyeceği bir toplumsal gerçek 
vardır. Artıdeğer sömürüsü yapabil-
mek için artıdeğeri üreten işçinin bir 
gün boyunca enerji harcayarak tüket-
tiği işgücünü tekrar kazanması gerekir. 
Ertesi gün işbaşı yapabilmesi için yani 
hayatta kalabilmesi için zorunlu olan 
tüketiminin karşılanması gerekir. Ay-
rıca gelecek nesillerde Parababalarına 
artıdeğer üretecek proleterlerin var ol-
ması için de o işçinin bir ailesinin, ço-
cuklarının olması gerekir. Dolayısıyla 
işçinin kazancı, kendisiyle birlikte aile-
sine de yetmelidir. Yani Asgari Ücret, 
4 kişinin insanca yaşaması için gereken 
tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir ücret 
olmalıdır. Oysa ülkemizde yıllardır As-
gari Ücret, bir kişinin ihtiyaçları üze-
rinden hesaplanmakta ve bu hesap da 
Parababalarının çıkarlarına göre yapıl-
makta; bir kişinin bile ihtiyaçlarını kar-
şılamaktan hep çok uzak düşmektedir.

Asgari Ücret gerçeğimizin de açık-
ça ortaya koyduğu gibi, ülkemiz insan-
ları oldum olası katmerli bir sömürü 
çarkının içindedir. Fakat bu Tayyip-
giller iktidarı, halklarımız için yokluk 
yoksulluk demek olan bu Antika ve 
Modern Parababaları düzeninde sömü-
rüyü kat kat artırdılar, iyice katmerlen-
dirdiler. Adam, grev ertelemekle övü-
nüyor. En son yine iki grevi erteledi 
bildiğimiz gibi. Bir de yabancı Paraba-
balarına; “Gelin yatırım yapın, bizde 
işgücü ucuz. Hem grev de yaptırmıyo-
ruz. Olağanüstü hal silahını kullanarak 
grevleri yasaklıyoruz.”, diyordu. Yani 
“Türkiye’yi sizin için ucuz işgücü cen-
neti, yağma Hasan’ın böreği yaptık. 
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha 
sizin”, diyor, Tevfik Fikret’in sözleriy-
le dile getirirsek.

Bir de Yoksulluk Sınırını görelim:  
“Gıda harcaması ile giyim, kira, 

elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, 
sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için ya-
pılması zorunlu diğer aylık harca-
malarının toplam tutarı yani yoksul-
luk sınırı da 25 bin 364 lira olarak 
kaydedildi.” (agy)

Sarının da sarısı bir Konfederasyon 
olan Türk-İş’in belirlemesine göre 4 ki-
şilik bir aileye yoksuldur demememiz 
için o ailenin aylık bütçesi 25.364 +1 = 
25.365 lira olması gerekiyor. Doğrusu 
da budur. Bir aileye bu kadar bir aylık 
ücret girmez ise o ailenin insanca bir 
yaşam sürmesi mümkün olmaz. 

Türkiye’nin
yalın gerçekliği bu iken

bakın neler oluyor
Önce Türk-İş Başkanı Ergün Ata-

lay, 2023 Asgari Ücret görüşmeleri 
daha başlamadan açıklama yapıyor: 
Beyefendinin kırmızı çizgisi varmış 
meğer:

“TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Ata-
lay, Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nunun ilk toplantısının 7 Aralık’ta 
yapılacağını vurguladı. 7 bin 785 
liranın altındaki rakamı kabul et-
meyeceklerini belirtti. ‘Kırmızı çizgi 
bu onun üzerine çıkmak gerekiyor’ 
dedi.” (https://bit.ly/3WdKxMP)

Yahu bu bizzat senin örgütünün be-
lirlediği açlık sınırı. Bu nasıl “kırmızı 
çizgi”?

Asgari Ücreti belirleyen Komis-
yon bilindiği gibi 15 kişiden oluşuyor. 
Devlet, İşverenler adına Türkiye İşve-
renler Sendikası (TİSK) ve İşçi Sınıfı 
adına Türk-İş beşer kişiyle katılıyor. 
Devlet de Parababaları devleti oldu-
ğuna göre zaten maça 10’a karşı 5’le 
başlıyorsun. Sen bir de bu açıklamayı 
yapınca İşçi Sınıfımız o masaya 15’e 
karşı sıfır kişiyle oturmuş oluyor. On 
yıllardır bu alicengiz oyunuyla İşçi Sı-
nıfımız yoksullaştıkça yoksullaşıyor.

Zaten Türk-İş’in Amerika eliyle 
kurulup beslenmesinden amaç da bu 
değil miydi?..

Bu konuda Usta’ya, Hikmet Kıvıl-
cımlı’ya kulak verelim:

“Adı bir yana, Türk-İş, sahiden 
Türkiye İşçi Sınıfının başına geçi-
rilmiş bir alaturka Amerikan külâ-
hı olmakta gecikmedi. Türk-İş’te; 
Amerikan casus teşkilâtlarının res-
men ödedikleri milyonlarla (yılda 
beş on milyon), kendilerine Türk ve 
işçi pozu veren işçi düşmanı kollar 
besleniyordu. Ayrıca, Türk işçisinin 
dişinden tırnağından artırdığı bir-
kaç milyonu da diş kirası yapıyor-
du. Türkiş’in tepesine çıkarılanlar, 
o milyonları Kontvâri yaşamak için 
deve etmekle kalmıyorlardı. Türki-
ye İşçi Sınıfının İkinci Milli Kurtu-
luş Savaşı’nı baltalamak için de sis-
temlice kullanıyorlardı.

“Türkiş’çilere ne denebilirdi. 
Mademki, paralarının çoğunu Ame-
rika veriyordu, düdüğü de Amerika 
çalacaktı. Mademki, Sendikalar Ka-
nununun yasakları atlatılarak, ya-
bancı parasıyla Türkiye içinde Türk-
İş’in ajanlar ağı olarak çalışmasına 
Hükûmet bir şey söylemiyordu: De-
mek Hükûmete böyle ecnebi [yaban-
cı] casus parası ile döndürülen bir 
ağ lâzımdı. Bu ağ, Türkiye İşçi Sını-
fının her davranışını baltalamakla 
görevliydi. İşçi Sınıfımız, Devlet eliy-
le kesilen aidatlarını Sendika ağala-
rına haraç olarak kaptırıyordu. Ve 

buna, ko desinler “Sendikacılık” adı 
veriliyordu. Daha namuslusuna mü-
saade edilmediği için ise, sosyalizme 
yapıldığı gibi Türkiş’çiliğe de sakın 
dokunmayın, bölücülük olur, deni-
yordu.” (Bu sayımızda yayımlanan 
DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu) adlı yazısından.)

Yani Ergün Atalay görevini yapı-
yor: İşçi Sınıfını satıyor.

Enflasyonun, özellikle de emek-
çi kesimlerin enflasyonunun yüzde 
180’lere çıktığı bir ülkede sen, bir yıl 
için Asgari Ücretin açlık sınırının al-
tında olmaması üzerinden sözüm ona 
pazarlık yapıyorsun. Buna pazarlık de-
ğil, düpedüz satış denir.

Ergün Atalay’ın eleştiriler üzerine 
yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarını 
bir kalem geçelim. Ama bir savunması 
var ki, evlere şenlik. Diyor ki hazret:

“Biz Türk-İş olarak niye o masa-
dayız, anlamış değilim. Çünkü bizim 
üyelerimiz sendikalıdır. Toplusöz-
leşmeye tabidir. Ücretleri de Asgari 
Ücretin üstündedir. Asgari ücretli-
ler o masada olmalı.”

Sanki tek tek, örgütsüz Asgari Üc-
retlinin o masaya oturması mümkün-
müş gibi…

Ve bir röportajında bir soruya ver-
diği cevap:

“O masada olmayan herkes gö-
rüş bildiriyor, bize katkı sağlıyor 
ama bunun bedelini biz ödüyoruz” 
diyen Atalay, “Bana ‘pazarlık aşağı-
dan başlar mı?’ diyorlar. Biz bunun 
üstünü konuşacağız, 8-9 olur, teklif 
önümüze bir gelsin. İnşallah bu son 
olur, o masada bir de asgari ücret-
li olur” diye konuştu.” (https://bit.

ly/3IRJW0w)
Bu yanlışın 

neresini doğ-
rultacaksın. 12 
Eylül Anayasa-
sının getirdiği 
ucube bir ko-
misyon belirli-
yor Asgari Üc-
reti. Parababa-
ları Devletinin 
5 temsilcisi ile 
Parababaları-
nın bizzat özör-
gütü TİSK’in 5 
üyesi, toplam-
da 5’e karşı 10 
kişiyle belirli-

yor Asgari üc-
reti. Türk-İş ise 
konu mankeni…

Tabiî; “10 kişi belirliyordu”, deme-
miz gerekiyor. Çünkü artık tek bir kişi 
belirliyor Asgari Ücreti: Kaçak sarayda 
mukim diplomasız zat Tayyip Erdo-
ğan. Onu da bir hak, alınteriyle kaza-
nılmış bir ücret değil de bir lütuf imiş 
gibi sunuyor. Sefalet ücretini “müjde” 
diye ilan ediyor. Neymiş, Asgari Ücreti 
yüzde 54 arttırmışmış. İyi de enflasyon 
yüzde iki yüzlere merdiven dayamış 
sayenizde. İngilizce lafları sözlerinin 
arasına sıkıştırmayı pek seven medya 
bülbüllerinin söylemiyle; enflasyona 
“level” atlatmışsınız… Yüzde 54 daha 
belirlenir belirlenmez tuzla buz oluveri-
yor Çarşı-Pazar karşısında. Güneş gör-
müş kar misali eriyor yine sayenizde.

Kasım 1922’de Türk-İş’in belirle-
mesine göre Açlık Sınırı 7.785 lira iken 
Asgari Ücret 5.500 liradır. Yani bir 
işçinin Açlık Sınırında yaşayabilmek 
için her ay 2.285 lira borçlanması gere-
kiyor. Ya bu işçinin bir ailesi varsa, iki 
de çocuğu varsa… insan düşünemiyor 
bile. Ama insanlarımıza işte bu cehen-
nem azabı yaşatılıyor. 23.364 lira giren 
hane yoksulsa 5.500 lira giren hane 
yani olması gerekenin (hem de asgari 
düzeyde olması gerekenin)  dörtte bi-
rinden bile az bir gelirle geçinmek zo-
runda kalanlara ne demek gerekiyor? 
Herhalde yoksul kere yoksul (daha 
doğrusu 4 kere) yoksul demek gereki-
yor.

Ve Tayyip bu (trajik mi demeli, ko-
mik mi demeli) ücretin haberini “müjde” 
diye veriyor: “Asgari Ücreti 2023 yılı 
için 8.506 lira olarak belirledik”, diyor. 

Türk-İş’e dönersek
Şöyle ya da böyle, hiç de hak et-

mediğiniz halde size böyle bir görev 
verilmiş. Siz de madem işçi örgütü 
geçiniyorsunuz, hiç değilse hamamın 
namusunu temizlemek için bir müca-
dele veriyor gibi yapsanıza… Efendi 
hazretleri, önce Açlık Sınırını “kırmı-
zı çizgisi” olarak belirliyor. Sonra çok 
açık düştüğünü görünce çalkalamaya 

başlıyor: Neymiş pazarlığa buradan 
başlayacakmış, bunun altında bir tekli-
fin getirilmesini kabul etmeyecekmiş.

Pekiyi neymiş bu sarı sendikacının 
razı olacağı miktar?

“8-9 olur, teklif önümüze bir gel-
sin”miş…

8-9’un ortası nedir?
8.500. E, adam sana 6 lira da fazla-

dan vererek 8.506 lira dedi Asgari Üc-
rete. “9.000 liradan aşağı teklif verilir-
se biz o masada yer almayız”, demek-
le kimi kandıracağını sanıyorsun… 
Hamamın namusunu bile kurtarmaya 
mecali kalmamış bir İşçi Sınıfı düşma-
nısın sen.

Takke düştü, kel göründü
Aslında Asgari Ücret bir yıl için 

belirleniyordu mevzuat gereği. Fakat 
enflasyon alıp başını gidince ve seçim-
ler yaklaştıkça AKP oyları anketlerde 
dibe doğru vurmaya başlayınca, 2022 
Temmuz’undan geçerli olmak üzere, 
bir ara zam vermek zorunlu olmuştu 
Tayyipgiller için. Buna binaen Ça-
lışma Bakanı Vedat Bilgin; “İhtiyaç 
olursa geçen seneki gibi ara zam ya-
pılabilir.”, dedi. Sözlerinin asıl bun-
dan sonrası sarı sendikacılığın nerelere 
kadar alçaldığını ya da alçaklığın nere-
lere kadar yükseldiğini göstermesi ba-
kımından, başta İşçi Sınıfımız olmak 
üzere, halklarımız için ders niteliğin-
dedir. Şöyle diyor bay Bakan:

“Ben bütün sendikalarla (bütün 
sarı sendikalarla anlaşılsın – M. Şah-
baz) görüştüm. İşçi sendikaları baş-
kanlarının taleplerini aldım. Bana 
gelen en önemli şey şu. Dediler ki, 
‘siz, 8 bin liranın ne kadar üzerinde 
asgari ücret verirseniz biz o kadar 
zor durumda kalırız’ dediler.”

Niçin zor durumda kalıyor bu ha-
inler?

Çünkü yaptıkları tüm Toplu İş 
Sözleşmeleri, İşçi Sınıfının yarattığı 
değerleri, alınterini, Parababalarına 
yiyim etmek, işçileri satmak üzerine 
kuruludur. Fakat enflasyon böylesine 
yükselince o satış sözleşmeleri foyası 
çıkmış-düşmüş sahte yüzük taşı gibi 
ortaya çıkıverdi.

Yani sarı sendikacılar Çalışma Ba-
kanına demişler ki, biz sekiz bin lira 
civarında ücretlerle işçilerimizi sattık; 
siz bu rakamın üstüne çıkarsanız, ma-
azallah bizim içyüzümüzü sattığımız 
işçiler görüverir, bize güvenemezler, 
alternatif aramak isteyebilirler. On 
yıllardır sürdürdüğümüz bu oyunu ne 
olur bozmayın. Hem biz hem siz hem 
de Parababaları bundan zarar görürüz.

İşte böylesine trajedilere maruz ka-
lır toplumlar, eğer örgütsüz iseler. İşçi 
Sınıfı gibi en devrimci sınıf bile bu 
hallere düşürülür.

Ne diyordu Devrimler Kartalı Le-
nin Usta?

“İşçi Sınıfı Örgütlü ise Heptir. 
Örgütsüz ise Hiçtir.”   

Tabiî bu sarı sendikalar İşçi Sınıfını 
örgütlemek için yokturlar. Onların gö-
revi, işçileri örgütlenmişler gibi aldata-
rak, o sanıya kapılmalarını sağlayarak 
Parababalarına peşkeş çekmektir.

Memur-Sen:
Dört Başı Mamur-Sen
Türk Dil Kurumunun sözlüğü 

“Dört başı mamur” mecazının anla-
mını şöyle açıklıyor: “Her bakımdan 
istenildiği gibi olan”.

Tam da cuk oturmuyor mu Me-
mur-Sen için? Tâ Erbakan dönemin-
den beri (1995’te kuruluyor) Ortaçağ-
cıların 1992’de devrimci-demokrat 
kesimlerce kurulan Kamu-Sen’e karşı 
örgütledikleri bir sarı sendikadır Me-
mur-Sen. 21’inci yılına dönen Tay-
yipgiller iktidarında palazlandırılıp 
“en büyük memur sendikası” kılındı. 
Memur maaşlarının belirlenmesinde 
bu sarı sendika da Tıpkı Türk-İş’in 
Asgari Ücret Komisyonundaki rolünü 
oynuyor. Bu sarılar, görüşmeler önce-
sinde yüzdeleri havada uçuştururlar; 
yüzde 25, 30, 40 hatta 60’lar dile geti-
rilir. Komisyonda devlet adına görevli 
olanlar ise bunların karşısına yüzde 3, 
5 gibi rakamlarla çıkarlar. Tabiî sözde 
taraflar anlaşamamış olurlar. Ve bekle-
neceği gibi, esas oğlan Tayyip meyda-
ne çıkar ve tarafları yüzde 6, 7, 8 gibi 
bir orana ikna ediverir. Mamur-Sen-
ciler de ağızları kulaklarında müjdeyi 
verirler.

Sarı sendikacılığın sırıtan yüzü
(Güncel Olaylarla Sendikalar Faciamız)Mustafa Şahbaz

Yıl: 17 / Sayı: 179 / 16 Ocak 2023

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay,
Tayyip Erdoğan ile birlikte
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İşte devletin resmi kurumu Ana-

dolu Ajansının duyurusuyla Ma-
mur-Sen’in imza attığı 2022-2023 yı-
lına ait toplu iş sözleşmesi:

“Memur ve memur emeklisinin 
maaşına 2022’nin ilk altı ayı %5, 
ikinci altı ayı %7, 2023’ün ilk altı ayı 
%8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon 
farklarından oluşan zam yapıldı.” 
(https://bit.ly/3Zx6nhr)

Aşağıdaki ise bu ihanetin Resmi 
Gazetedeki resmidir.

Tayyipgiller’in
Tefeci-Bezirgân becerisi:
Hem zulmet hem kurtarıcı 

rolüne soyun
Tayyip, “ATO Congresium’da 

‘Sözleşmeliye Kadro Şöleni’ progra-
mında konuştu.”

“Açıklanan 2022 enflasyon ora-
nına göre kamu görevlileri ve emek-
lilerinin ocak ayından itibaren ge-
çerli yılın ilk yarısını kapsayan maaş 
artış oranı yüzde 16,48 olarak uygu-
lanacaktır. SSK ve Bağ-Kur emekli-
lerinde ise bu oran 15,4 olarak orta-
ya çıkmıştır. Buradan sizlere ve tüm 
milletime memur, memur emeklileri 
ve diğer tüm emeklilerimizin maaş 
artış oranını yüzde 25 olarak uygu-
layacağımızın müjdesini vermek is-
tiyorum.” (https://bit.ly/3H66vwS l)

Böyle diyerek müjdeyi patlatıyor. 
Öyle ya TÜİK’in bilimsel, pardon fi-
limsel, belirlemesine göre memur maaş 
artış oranının yüzde 16,48, emeklilerin 

ise yüzde 15,4 olması gerekiyormuş. 
Ama çok cömert Kaçak Saraylı dinler 
mi böyle bilimselliği. Halkını çok dü-
şündüğü için yapıvermiş oranı yüzde 
25. Müjdeler olsun dağlara, denizlere, 
ovalara… Ama Türkiye gerçeği çarpı-
verir insanı. Halkın enflasyonun yüzde 
180’lerde olması, kitlelerde büyük bir 
hoşnutsuzluk yaratınca hazret “lütfet-
ti”, yüzde 5 daha arttırdı maaşları; yüz-
de 30’a çıkardı. Bu artırmaya bulduğu 
gerekçe ise tam Tayyip’e yakışır bir ge-

rekçeydi. Zaten bir gün 
evvel yüzde 25 derken 
arkadaşlarını tembihle-
mişmiş; daha fazla ne 
yapabiliriz, diye. Onlar 
da “çalışmışlar”, yüzde 
5 daha verebiliriz de-
mişler. Hani halkımız 
der ya; “ufak at da civ-
civler yesin.”

Hazret yüzde 25 
açıklamasını Me-
mur-Sen’in düzenle-
diği törende söylüyor 
ve memurların doldur-
duğu salonda alkıştan 
sanırsın kıyamet ko-

puyor. Kitleler açlığını 
alkışlıyor. Ve de hazret 

artı 5 puanı ise Meclisteki grup toplan-
tısında açıklıyor. Yine alkış kıyamet…

  Hazret bir de şu incileri döktürüyor:
“Sözleşmeliye Kadro Şöleni Prog-

ramı münasebetiyle sizlerle beraber 
olmaktan büyük memnuniyet duyu-
yorum. Memur-Sen Başkanımız Ali 
Yalçın kardeşime ve yönetim kuru-
lu üyelerine gönüllerimizi bir araya 
getirdikleri için teşekkür ediyorum. 
Sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimiz-
de ve yurt dışında devletimiz adına 
görev yapan tüm kardeşlerime bu-
radan selam ve sevgilerimi gönderi-
yorum. Yine sizlerin şahsında kamu 
görevlilerimizin tamamının yeni mi-
ladi yılını (öyle ya bir de hicri yıl var 
–M. Şahbaz) tebrik ediyor, hayırlı, 
bereketli, huzurlu bir yıl diliyorum.

“(…)
“Bugün burada sözleşmeliden 

kadroya geçen siz kardeşlerimizin 
sevincine ortak olmak üzere bir 
aradayız. Kısa süre önce yaptığı-
mız açıklamayla farklı kurumlarda 
çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli 
personelimizin kadro beklentilerine 

cevap verdik. Bu kapsamda 4C’den 
4B’ye geçenler, mahalli idareler per-
soneli, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
sanatçıları, 50D’li araştırma görev-
lileri, vekil ebe, hemşire, aile sağlı-
ğı merkezi çalışanları gibi geniş bir 
alandaki sözleşmeli personelimizin 
sorunlarına kalıcı çözümler üretiyo-
ruz. Artık bu personelimiz de diğer 
kadrolu kamu görevlileri gibi sözleş-
melerinin yenilenmemesi ihtimaliyle 
karşılaşmayacak.

“Kademe ve derece ilerleme hak-
kına sahip olacak. Görevde yüksel-
me ve unvan değişikliği sınavına 
girebilecek. Kurumlar arası yer de-
ğiştirme hakkını kullanabilecek. Eş 
durumu mazereti hakkının kullanı-
mı için diğer eşin de kamu personeli 
olması şartı aranmayacak. İsteğe 
bağlı yer değişikliği talebi idarenin 
tasarrufuna bırakılmayacak. Kulla-
nılmayan izinlerini bir sonraki yıla 
aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne 
ayrılma hakları da bulunacak. Yurt 
dışında eğitim veya görevlendirme, 
harcırah alma, arazi tazminatı alma, 
yemek ücreti yardımından faydalan-
ma hakkına kavuşacak. Sözleşmenin 
personel tarafından feshi halinde iş 
sonu tazminatı ödenmemesi durumu 
son bulacak.” (agy)

Gördüğümüz gibi düzelteceğini 
söylediği şeylerin tamamı insan hakla-
rına, aile bütünlüğüne karşı olan uygu-
lamalar. Fakat hazret öyle bir anlatıyor 
ki, sanki düne kadar muhalefetteymiş 
de bugün iktidara gelmiş ve bütün bu 
kötü uygulamalara son verecek olan 
kahraman kendisi. Oysa sayıp döktüğü 
uygulamaların hepsi kendi eseri… Ya-
pacağı bu kahramanlığın karşılığında 
da bu kitlelerin oylarını istiyor. Cella-
dınıza oy verin, diyor.

Yeni DİSK’in
Asgari Ücretle İmtihanı 
Yeni DİSK, 2023 Yılı Asgari Ücre-

ti için 13.200 lira talep etti. İlk bakışta 
iyi bir rakam gibi gelebilir. Ama hem 
Yoksulluk Sınırı 25.365 liradır diye-
ceksin hem de Asgari Ücret 13.200 lira 
olsun diyeceksin. Ve adın da Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu ola-
cak! E, olmuyor tabiî…

DİSK Genel Başkanı Arzu Çer-
kezoğlu’nun bir uyurgezer hali var. 

Bakın 2022 Asgari Ücret zammı için 
önerisi ne idi:

“DİSK Genel Başkanı Arzu Çer-
kezoğlu, ‘4 kişilik bir ailenin asgari 
geçim şartlarını belirleyen yoksulluk 
sınırının Kasım 2021’de 10 bin 200 
lirayı aştığı, aralıkta bunun daha da 
artacağını öngörerek, bir hanede 2 
kişi çalıştığında en azından bir yok-
sulluk sınırı kadar gelir girebilmeli. 
Bu nedenle 2022 yılı asgari ücreti 
en az net 5200 lira olmalı diyoruz’ 
dedi.” (https://bit.ly/3IM8I1W)

Bu hamfendinin kabullerine bir 
bakar mısınız: “Yoksulluk sınırı Ka-
sım 2021’de 10 bin 200 lirayı aş”mış. 
Ama kendisi 5200 liralık asgari ücret 
talep ediyor. Gerekçesi de ilginç; “bir 
hanede 2 kişi çalıştığında en azından 
bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebil-
meli”ymiş.

Bu yanlışın da neresinden başlayıp 
düzeltmeli bilmem ki…

Bir kere bu 5200 talebini hayat 
çarptı. Tayyip bile 2022’nin ikinci ya-
rısı için Asgari Ücreti 5.500 liraya çı-
karmak zorunda kaldı.

İkincisi; Yoksulluk Sınırının tanı-
mını yukarıda aktarmıştık ama uzak-
lara gitmeden KKTC Çalışma Bakan-
lığının Asgari Ücret tanımını (ki bizde 
Yoksulluk Sınırı da aynen bu ölçütlere 
göre belirleniyor) bir kere daha tekrar-
layalım: 

“Asgari Ücret”, işçilere normal bir 
çalışma günü karşılığı olarak ödenen 
ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocu-
ğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, 
giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, 
çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim 
kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri 
temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar 
üzerinden karşılamaya yetecek mik-
tarda olmak üzere bu Yasanın 3’üncü 
maddesi kuralları uyarınca saptanan 
ücreti anlatır.”

Görüldüğü gibi, bu tanımda “bir 
hanede iki kişi çalıştığında” diye bir 
ibare yok. Olamaz da.

Neden?
Çünkü Türkiye’de “bir hanede 2 ki-

şinin çalışması” mucize kabilindendir. 
Ayrıca “bir hanede iki kişi çalış”ınca o 
hane artık yoksulluk sınırından çıkma-
lıdır. Bir devrimci(!) olarak, bir hanede 
iki kişi çalışınca bile Yoksulluk Sını-
rında sürünmeye devam etsinler de-
mek, dünyaya Parababalarının gözlük-

leriyle bakmak anlamına gelir. Ancak o 
haneden üçüncü ve dördüncü kişiler de 
çalışırsa Yoksulluk Sınırından çıkılabi-
lir, demiş olursunuz. Parababaları bile 
kâğıt üzerinde bunu diyemiyor. Siz, 
hem de adında “Devrimci” ibaresi olan 
bir Konfederasyonun Genel Başkanı 
olarak nasıl böyle bir şey düşünür ve 
nasıl savunabilirsiniz?

Ve HKP Programı der ki 
“11- ÜCRET: Asgari ücret nor-

mal geçim endeksinden (şu andaki 
rakamla günlük net 50 YTL’den)1 
aşağı düşmeyecek. Günümüzde 
uygulanmakta olan asgari ücretin 
böylece 4 mislinden fazla bir artış 
sağlanmış olacak. Normal geçim en-
deksi de üretimimizin verimindeki 
artışa paralel olarak yükseltilecek. 
Kişi emeğinin, sağlığının ve ulusal 
verimliliğin zararına olan prim usu-
lü kaldırılacak. Ücretler, her hafta 
başı muntazam ödenecek. Genel ta-
til günleri tam ücretli olacak. Zorun-
lu haller ve işin niteliğinden dolayı o 
günler çalışana çift gündelik verile-
cek. Kadın, çocuk, din, ırk, farkla-
rına bakmaksızın: AYNI İŞİ görene 
AYNI ÜCRET verilecek.”

Ve de Parti Programı’nın bu amir 
hükmü gereğince Halkın Kurtuluş Par-
tisi meydanlarda şunu haykırıyor:

“Halk İktidarını kurduğumuzda 
Parti programımızda da belirttiği-
miz gibi asgari ücret yoksulluk sını-
rının altında olmayacak. Halkımız 
kira, ısınma, aydınlatma, su ve ileti-
şim masraflarını içine alan Barınma 
giderleri için gelirinin en çok 10’da 
birini; yiyecek, içecek masrafları 
için en çok 5’te birini; devlet masraf-
ları ve vergiler için en çok 10’da bi-
rini harcayacak. Geri kalan geliriyle 
refah içerisinde yaşayacak.”

Ve bu gerekçelerle:
“Asgari Ücret geçim endeksi olan 

yoksulluk sınırının altında olmama-
lıdır. Yani günümüz koşullarında en 
az 26.124 TL olmalı ve sürekli olarak 
güncellenmelidir.”q

1 Bu rakam 2005 yılının raka-
mıdır.

Kadınlarımızın giyim tarzına, top-
lumsal yaşamdaki konumlarına 

yönelik ve benzeri birçok konuda ya-
yınlarla gündeme gelen Diyanet TV’de 
bu kez kadınların seyahat özgürlüğü 
hedef alındı. Diyanet İşleri Başkanlık 
Müşaviri Zeki Sayar, “Kadınlar yal-
nız yolculuk edebilir mi?” sorusuna: 
“Genel hükmü söyleyelim: Hanıme-
fendilerin, eğer yanlarında oğlu, ko-
cası gibi bir mahremi yoksa İslami 
ölçülere göre 90 kilometre ve daha 
fazla bir sefer mesafesine yalnız git-
meleri caiz, uygun değil” yanıtını ver-
di. İmam Şafi’nin, “Yanlarında en az 
iki üç kadının yer aldığı bir grubun 
oluşması durumunda kadınların, 
hac veya umre gibi amaçlarla 90 ki-
lometre üzerindeki bir mesafeyi gi-
dip gelebilecekleri”, şeklindeki görü-
şüne atıf yapan Sayar, ardından şunları 
söyledi:

“Diyanet de yıllardır hac ve umre 
programlarında bu görüşü uygu-
luyor. Bu görüşü genelleştirirsek 
günümüz şartlarında yolculuklar, 
cemaatler halinde yapılıyor. Ziya-
ret etmek veya farklı amaçlarla bu 
turlar içinde kendisini güvenli his-
settiğinde, bayan arkadaşlarıyla bu 
turlara katılabilir. İmam Şafi’nin bu 
görüşü çerçevesinde gidip gelmesin-
de sakınca olmaz.” 

Kurtuluş Partili Kadınlar olarak; 
Diyanetin yetkili hafızlarınca yapılan 
bu açıklamalara şaşırmıyoruz. Çünkü 
İslam, birbirine taban tabana zıt, iki 
farklı maddi dünyanın iki farklı bi-
çimde toplumsal hayata yansıdığı iki 
döneme ayrılır: Mekke İslam’ı ve Me-
dine İslam’ı!

Mekke İslam’ının değerleri ve 
Kur’an’a yansıyan ayet ve sureleri; 
eşitlik, adalet, kardeşlik üzerine kurulu 
bir Tarihsel Devrimin ürünüdür. Ezi-
lenlerin; kölelerin, yetimlerin, dulların 
yani toplumun en alt kesiminin sesidir. 

Hicret sonrası Medine’de yaşanan 
İslam ise, İslam’ın erkeklerin önder-

liğindeki cihatlar döneminin de baş-
lamasıyla birlikte (maddi ganimetler, 
köleler ve cariyelerin ele geçirilme-
siyle); Ortaçağcı Tefeci-Bezirgânlığın 
ve o dönemin baskın toplum biçimi 
olan Köleci Toplumun çürümüş değer-
lerinin ve ahlâkının yeniden egemen 
olduğu dönemdir. Dolayısıyla Medi-
ne’de ortaya konan ayetler, sureler ve 
hadisler, erkek egemen Köleci Toplu-
mun kadınları yerden yere vuran içler 
acısı durumunu savunur hale gelir. İşte 
bu nedenle de Mekke döneminde orta-
ya konan 86 surenin hiçbirinde kadını 
vuran ayetler yer almaz. Kadını vuran 
ayetlerin tamamı, Medine döneminde 
ortaya konan 28 sure içinde yer alır.

Genel Başkan’ımız Nurullah Efe 
Ankut’un, öncelikle tüm kadınları-
mızca mutlaka okunması ve anlaşılma-
sı gereken “Türban Konusu ve İşin 
Aslı…” adlı değerli kitabından alıntı-
layalım:

***
(...) Köleci Toplumun kadını dü-

şürdüğü içler acısı durum, tamamen 
efendilerin gözünden yani egemen 
Antika Tefeci-Bezirgânların gözünden 
Kur’an’a ve Hz. Muhammed’in hadis-
lerine yansır. Yaşanan maddi hayatın 
gerçekliği budur çünkü. O zaman “din 
dünyası”na yani Hz. Muhammed’in 
ortaya koyduğu ayet ve hadislerine de 
yansıyacak olan, bu dünyaya ait ger-
çekler-yaşananlar olacaktır.

İşte o zamanki Arap Toplumunun 
maddi yaşamından “din dünyası”na 
yani önce Hz. Muhammed’in zihnine, 
oradan da Kur’an ve Hadislere yan-
sıyanlara bakmamız gerekir. Bu kap-
samda bu yansımaları Arif Tekin’in 
“Kur’an’da Kadın ve Hz. Muham-
med’in Hanımları” adlı kitabından 
aktaralım. Çünkü bu İlahiyatçı Yazar 
kapsamlı bir araştırma yapmış bu ko-
nuda.

 “Eğer siz erkekler, kadınlarını-
zın -size karşı olan- serkeşliklerinden 

(saygısızlıklarından) endişe ediyorsa-
nız, o zaman onlara nasihat edin, onla-
rı yataklarında yalnız bırakın ve onları 
dövün.” (Bakara Suresi, 34’üncü Ayet)

“Kız çocuğunun idrarı erkek çocu-
ğununkinden daha pistir (necistir).” 
(Hadis)

“Bir erkek çocuğunuz dünyaya 
geldiği zaman onun için iki koyun veya 
keçi kesiniz; şayet çocuğunuz kız ise, 
o zaman bir koyun veya keçi kesiniz.” 
(Hadis)

“Sizi tek bir nefisten/candan 
(Âdem’den) yaratan, gönlü (sembolik 
olarak Âdem’in gönlü kast ediliyor bu-
rada; ama genel anlamda tüm erkekler 
için geçerli) ısınsın diye ondan da eşi-
ni (Havva’yı) yaratan odur/Allah’tır.” 
(A’raf Suresi, 189’uncu Ayet)

“Allah’ın huzur bulmanız için ken-
di nefsinizden size eşler (hanımlar) 
yaratması ve böylece aranızda sev-
gi ve merhameti var etmesi, Allah’ın 
varlık kanıtlarındandır.” (Rûm Suresi, 
21’inci Ayet)

“Eğer Havva annemiz Âdem’e hı-
yanet etmeseydi (cennete yasak edileni 
ona yedirmeseydi), kadın kısmı hiçbir 
zaman erkeğe karşı gelmezdi; kocası-
na karşı hep saygılı ve itaatkâr olur-
du.” (Hadis)

“Ey kadınlar! Sadaka verin, Al-
lah’tan günahlarınızın bağışlanmasını 
dileyin. Çünkü bana cehennem ehli 
gösterildi, oradaki cezalıların çoğu 
kadınlardı.” (Hadis)

“[Bu sözler üzerine “Bizim suçumuz 
nedir?” diye soran kadınlara cevaben] 
Çünkü çoğu kez hem ağzınızdan kötü söz 
çıkar; hem de sizler kocalarınıza karşı 
çok nankörsünüz. Bir de siz, hem dinen 
hem de aklen eksik yaratılmışsınız. Sizin 
gibi hem aklı hem de dini eksik olanlar, 
kalkıp da akıl sahibi olan erkeklerin ak-
lını çelebilsin, böyle birini görmedim, 
böyle bir örnek yok.” (Hadis)

“Veresiye alışverişlerde iki erkek 
şahit tutun. Şayet iki erkek yoksa o 
zaman rıza göstereceğiniz, kabul ede-

bileceğiniz bir erkekle iki kadın şahit 
tutun. Bu durumda, şayet o şahit olan 
iki kadından biri unutursa (yanılırsa) 
diğeri ona hatırlatmış olur.” (Bakara 
Suresi, 282’nci Ayet)

“Kadınlardan kendinizi koruyun! 
Çünkü İsrailoğullarında ilk fitne ka-
dınlardan gelmedir.” (Hadis)

“Erkekler, kadınların yöneticile-
ridir. Sebebine gelince, hem Allah’ın 
kimisini kimisine karşı üstün kılmış 
olması, hem de erkekler mallarından 
harcama yaptıkları için kadınlara 
karşı yöneticiler. Başkaldırmasından 
endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, 
onları yataklarında yalnız bırakın ve 
onların dövün.” (Nisa Suresi, 34’üncü 
Ayet)

“Şayet bir toplum, yönetimini ka-
dına bırakırsa, o toplum iflah olmaz 
(huzur bulmaz)” (Hadis)

“Eğer Allah’tan başka herhangi 
birine secde etmek olsaydı, ben Allah 
olarak ‘kadın kocasına secde etsin’ 
(ona eğilsin) diyecektim.” (Hadis)

“Erkeklerin kadınlar üzerinde hak-
ları olduğu gibi, kadınların da erkekler 
üzerinde hakları vardır; ancak erkek-
ler için kadınlar üzerinde bir üstünlük 
payı vardır.” (Bakara Suresi, 228’inci 
Ayet)

“Allah size çocuklarınız hakkında, 
erkek olan çocuğa kız çocuğunun payı-
nın iki katını -miras vermenizi- emre-
der.” (Nisa Suresi 11’inci Ayet)

“Şayet bir erkek hanımını yatağa/
cinsel ilişkiye davet eder de hanım 
gitmemezlik ederse ve böylece o erkek 
dargın bir şekilde yatağına girerse, bu 
durumda melekler o kadına sabaha ka-
dar lanet yağdırırlar.” (Hadis)

“Bir kadının kocası, şayet kendi-
sinden razı olacak bir durumda ölürse, 
o kadın cennetliktir.” (Hadis)

“Kocası kendisinden razı olmayan 
bir hanımın ne namazı ne de başka bir 
ibadeti kabul olunmaz; onun ibadeti-
nin kabulü, ancak kocasının rızasına 
bağlıdır.” (Hadis)

“Evde, kadında ve atta/beygirde 
uğursuzluk vardır veya uğursuzluk ol-
saydı at, ev ve kadında olurdu.” (Ha-
dis)

Görüldüğü gibi, arkadaşlar; ortaya 

konan ayet ve hadisler, kadının yerden 
yere vuruluşunu din adına kutsuyor. 
Yukarıda birkaç yerde belirttiğimiz 
gibi başka türlü de olamazdı zaten. 
(Nurullah Ankut, Türban Konusu ve 
İşin Aslı, Derleniş Yayınları, s. 60-62)

***
Yani yetmez Diyanetin hafızları, 

bunları da açık açık fetva edin!
Deyin ki Kadınlar (Eksik Etek-

ler!):
* Erkeklerle eşit değildir, ancak 

iki kadın bir erkek eder,
* Erkekleri ve toplumu dinden 

çıkaran şeytanlardır,
* Uğursuzdur, günahkârdır, 
* Aklen kıttır, 
* Fitne kaynağıdır,
* Erkeklerin mutfak ile yatak 

odası arasındaki köleleridir,
* Toplumda asla söz sahibi, yöne-

tici olamazlar,
* Erkeklere secde etmelidirler! 

Erkeklerin sözünden çıkamazlar! 
Çıkarlarsa erkekler tarafından her 
türlü şiddeti, hatta ölümü hak eder-
ler,

* Maddi haklara sahip değildir!
Bunları açıkça fetva edin ki, Laik 

Cumhuriyet kurumu altına gizlenmiş 
peçeniz yere düşsün! Gerçek yüzünüz 
görünsün ve böylece derin uykuların-
dan uyansın, başta kadınlarımız olmak 
üzere kadın, erkek tüm halkımız! 

Görsün Ortaçağ’ın karanlık yüzünü 
kadınlarımız! Görsün ki laikliğin hele 
de kadınlar için ekmek kadar, hava ve 
su kadar yaşamsal olduğunun bilincine 
varsın! Bilincine varsın ki sizin Tarihin 
en eski, en asalak, en vurguncu sını-
fı olan Tefeci-Bezirgân Sermayenin 
ideolojisinin temsilcisi olduğunuzu 
anlasın! Anlasın ki Tefeci Bezirgân 
Sermayenin, etle tırnak gibi kaynaşık 
olduğu AB-D Emperyalistleri ve yerli 
Finans-Kapital ile birlikte halkımızı 
Ortaçağcı Faşist-Din Devleti’ne koşar 
adım sürükleyişine karşı mücadele et-
sin! Demokratik Halk İktidarımızı kur-
mak için İkinci Kurtuluş Savaşı’mıza 
katılsın!

30 Aralık 2022

Kurtuluş Partili Kadınlar

Ey Kadın Düşmanı AKP’giller Tarikatı’nın Resmi Sözcüsü,
Ortaçağcı Diyanet İşleri Başkanlığı!

Açık açık bunları da söyle ki tüm kadınlarımız derin uykularından uyansın!

Yıl: 17 / Sayı: 179 / 16 Ocak 2023

(https://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2021/08/20210825-11.pdf)
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Tayyip darda. İçeride ve dışarıda 
darda. Hem de çok darda…
Bu yıl içeride Cumhurbaşkanlığı 

Seçimi ve Milletvekilliği Seçimleri 
var.

Ancak son yıllarda, özellikle son 2 
yıldır, ekonominin içine girdiği kriz, 
Tayyip’in yönetebilirliğini aldı götür-
dü. Artık yaptıklarının-söylemlerinin 
halk nezdinde bir karşılığı olmuyor.

“Yol yaptı”, “Köprü yaptı, “Hasta-
ne yaptı” vb. argümanlar yaşanan kriz 
karşısında kitleleri kandırmaya yet-
miyor artık. Üstelik ne o yapılan köp-
rülerden, ne yapılan yollardan, ne de 
yapılan hastanelerden yararlanamıyor 
halk. Yüksek geçiş ücretleri yüzünden 
bırakalım köprülerden, yollardan geç-
meyi, hastanelerden randevu bile ala-
mıyor. Durum o kadar vahim…

Artık “Allah’la aldatma” dönemi 
de son buluyor Tayyip’in. Çünkü yap-
tıklarının sonucunda Halkımız uyanı-
yor.

O zaman ne yapmaya çalışıyor 
Tayyip?

Ekonomide sözde kesenin ağzını 
açıyor. Asgari Ücreti yükselttim, diyor. 
Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorununu 
çözdüm, diyor. İşçiyi, memuru enflas-
yona ezdirmedim, diyor. Ancak, ücret 
artışlarını, TÜİK’inin yalan enflasyon 
rakamları üzerinden belirliyor. Oysa 
gerçeklik bambaşka, çok daha vahim. 
Bunu tüm halkımız görüyor ve etin-
de kemiğinde yaşayarak hissediyor. O 
yüzden artık bu yalanlara da inanmıyor.

Mezarda Emeklilik Yasası,
Emeklilikte Yaşa Takılanlar 

(EYT’liler)
 ve Tayyip’in zikzakları…

Daha düne kadar; “Tutturmuş bir 
EYT, erken emeklilik. İskandinav 
ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. 
Bizim ülkenin başına da bu erken 
emekliliği dolayanlar bunun bede-
lini ödediler. Niçin erken emeklilik? 
Bırakalım ne zaman emekli olması 
gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve 
parasını alsın. Erken emekli olduğu 
zaman ideal ücreti alamayacak hem 
de ikinci bir iş aramak suretiyle 
ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. (…)

“Biz bunu yapmayacağız. (…) 
Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni 
bu yola asla teşvik etmeyin. Milleti-
min zararına olan bir şeye asla yo-
kum. Seçim kaybetsek de yokum”, 
diyordu Tayyip.

Alacağı emekli ücretiyle geçine-
meyen ve bu yüzden çalışmak zorun-
da kalan emeklilere hakaret ediyordu; 
“Ne olacak, emekli olacak diğer ta-
raftan başka işte çalışmaya devam 
edecek. Yani çift dikiş. Böyle bir şey 
olamaz. Buna hak, adalet denmez.”, 
diyerek.

“Çift dikiş”i en iyi kendisi biliyor. 
Çünkü kendisi “Çift dikiş” de değil, 
belki on dikiş sahibi.

Ya yandaş bürokratları?
Onlar da beş, on, on beş (Tayyip’in 

söylemiyle) dikiş alıyorlar hatta…
Şimdi EYT Sorunu’nu çözen adam 

rolünü oynuyor: “28 Aralık’ta EYT 
düzenlemesini kamuoyuyla paylaş-
tık. Milyonlarca vatandaşımızın so-
runlarını herhangi bir sınırlamaya 
gitmeksizin çözüme kavuşturacak 
çalışmayı yakında TBMM’nin tak-
dirine sunuyoruz.”, diyor.

Madem “Milyonlarca vatandaşı-
mızın sorunları” vardı niye çözmedin 
şimdiye kadar?

Madem “Milletimizin zararına” 
idi, şimdi niye çözüyor görünüyorsun?

Seçim yaklaşınca oy uğruna yapı-
yorsun değil mi?

Hâlâ da ha bugün ha yarın deyip 
oyalayıp duruyorsun milyonlarca in-
sanı… Üstelik de yine haklarını gasp 
ediyorsun EYT’lilerin. 

Tabiî bu sorunun çözümünde 
EYT’li işçilerimizin mücadelesini de 
görmezden gelemeyiz. Örgütlendiler 
mücadele ettiler, haklarını savundular. 
Mitingler, toplantılar yaptılar. Ve en 
sonunda eksik de olsa, yeterli olmasa 
da haklarına kavuşacaklar.

Çünkü bu yasa zaten adil değil-
di. Zaten İşçi Sınıfımızın kazanılmış 
haklarının açıkça gaspıydı. Zaten 
IMF-Dünya Bankası’nın emriydi.

Dünya Bankası Başkan Yardımcısı 
Kemal Derviş 1999 yılında İktidarda 
olan MHP-ANAP-DSP Koalisyon Hü-
kümetinin Başbakanı Ecevit tarafın-
dan, IMF’nin ve Dünya Bankası’nın 
emirleri doğrultusunda Ekonomiden 
Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı. 
Görevi; Türkiye ekonomisinin köküne 
kibrit suyu dökecek olan “15 Günde 
15 Yasa”yı çıkartmaktı. Ve bu yasalar 
çıkartıldı.

Bunların ardından çıkan yasalar-
dan biri de İşçi Sınıfımızın “Mezarda 
Emeklilik Yasası” diye adlandırdığı ya-
saydı. O da 8 Eylül 1999’da çıkartıldı. 
8 Eylül öncesinde yasaya göre; 5000 
gün prim ödemek şartıyla Kadınlar 20, 
Erkekler 25 yıl çalıştıklarında emekli 
olabiliyorlardı. Herhangi bir yaş sınırı 
da yoktu emekli olabilmek için. Yeni 
yasayla birlikte emekli olabilmek için 
Kadınlarda 58, Erkeklerde 65 yaş sınırı 
getirildi. Ödenmesi gereken prim gün 
sayısı da 7000 güne kadar çıkartıldı. 
Dolayısıyla İşçi Sınıfımızın EYT’liler 
Sorunu başlamış oldu. O günkü yasa-
lara göre emeklilik hakkını kazanmış 
milyonlarca insan bir gece yarısından 
itibaren emekli olmak için artan prim 
gün sayısını tamamlayabilmek için 
yeniden çalışmaya başladılar, primleri 
tamam olanlar da yaşlarının dolmasını 
beklemeye başladılar.

Sonuç olarak, EYT’lilerin tepkisi, 
yaklaşan seçim vb. derken Tayyip geri 
adım atmak zorunda kaldı. “Çift Dikiş” 
diyerek alaya aldığı konuyu, “müjde” 
diye sunarak tükürdüğünü yaladı.

Tayyip’in
dış politikadaki zikzakları

ya da
tükürdüklerini yalamaları…

Tayyip’in özellikle dış politikadaki 
zikzakları, geri dönüşleri, tükürdüğü-
nü yalamaları bitmiyor. Kaç zamandır, 
kaç yıldır “katil”, “cani”, “diktatör”, 
“terörist” diye yaftaladığı ülkelerin 
liderleriyle bir bir görüşmeye başladı 
bugünlerde.

Birleşik Arap Emirliği (BAE) ile 
başladı, Suudilerle-Prens Selman’la, 
Mısır’la-Sisi’yle devam etti ve en so-
nunda da, Rusya’nın da aktif zorlama-
sıyla, Suriye lideri Beşşar Esad’la gö-
rüşme noktasına kadar geldi…

 Çünkü seçim var, çünkü uyguladı-
ğı politikalarla hiçbir başarı elde ede-
miyor, Tayyip. Tam aksine, uyguladığı 
politikalar yüzünden hem ekonomik 
hem askeri hem de siyasi olarak dara 
düşüyor. Hem Türkiye halkı nezdinde 
hem uluslararası kamuoyunda. Ulusla-
rarası kamuoyunda hiçbir güvenilirliği 
yok. Yine tam aksine, kesinlikle sözü-
ne güvenilmez, ciddiye alınmaz birisi 
olarak değerlendiriliyor. Bunun için 
komşularla ve Batılı ülkelerle ilişki-
lerindeki sorunları çözüyor görünmek 
istiyor.

Tayyip’in şu ana kadar uyguladığı 
ekonomik ve siyasi politikaları esas 
olarak kendisi belirlemedi. Özellikle 

dış politikada kendisine söylenenleri 
daha doğrusu ABD ve AB Emperya-
listleri tarafından emredilenleri yaptığı 
için artık sonuçları katlanılamaz oldu.

Bu yüzden de ne yapacağını bi-
lemiyor. Deli dana gibi bir oraya bir 
buraya saldırıp duruyor. Kendince çö-
zümler üretmeye çalışıyor ama ne yap-
sa başarılı olamıyor.

ABD Emperyalistlerinin emri üze-
rine ülkemizi soktuğu Suriye batağın-
dan çıkmaya çalışıyor. Üstelik bunu da, 
yine kendi iradesiyle yapmıyor. Suriye 
olayında, Rusya’nın isteği, zorlaması 
ve başka çaresinin kalmaması ve Tür-
kiye kamuoyunda oluşan Suriyeli göç-
menler konusundaki tepki yüzünden 
yapıyor. ABD, Türkiye’yi-Tayyip’i 
kullandı ve attı. Suriye’yi fiilen 2’ye 
hatta geçici de olsa 3’e böldü. BOP’u-
nu hayata geçirdi ABD Suriye’de. Ta-
biî buna şimdilik, diyoruz. Suriye halkı 
ve rejimi, liderliği topraklarını tekrar 
birleştirecek. Kürt Halkıyla birlikte 
yaşayarak (bunun bir şekilde yolunu 
bularak) ABD Emperyalistlerinin BOP 
oyununu bozacak. Buna inanıyoruz.

Türkiye’ninse vatan ve halk düş-
manı Suriyeliler için yaptığı harcama-
lar nereden baksanız 200 milyar doları 
buldu. Bu rakama, Suriye’de tutulan 
Türk Ordusu’nun giderleri ve hiçbir za-
man kendi söyledikleri amaçlara ulaşa-
mayan askeri harekâtlar yüzünden ya-
pılan giderler dahil değil. Üstelik Arap 
ve Kürt Halkıyla da aramıza duvarlar 
örülmesine neden oldu, AKP’giller’in 
Suriye politikaları. Kan davaları sok-
tu. Ama halklar kim gerçek dost, kim 
gerçek düşman bunu bilir. Dolayısıyla 
da bu kan davaları sonsuza kadar sür-
mez. Hele de bizim Halk İktidarımızda 
bu kan davalarını çok kolay bir şekilde 
aramızda hallederiz…

Konumuza dönersek, Tayyip Suri-
ye Lideri yiğit Beşşar Esad için şöyle 
söylüyordu bir zamanlar:

“Suriye’de Esed’le yürümek ke-
sinlikle mümkün değildir. Ne için? 
1 milyona yakın vatandaşını öldür-
müş olan bir Suriye’nin başkanıyla 
nasıl olacak da geleceği kucaklaya-
cağız? Suriye’nin halkı böyle birisini 
başında görmek ister mi?

“Çünkü Esed, kesinlikle açık ve 
net söylüyorum, devlet terörü estir-
miş aslında bir teröristtir. Böyle bi-
risine bu işi o götürebilir diyemeyiz. 
Öldürülmüş insanlara haksızlık olur 
bu. Suriye’de hâlâ kan gövdeyi gö-
türüyor.” (https://m.bianet.org/kurdi/
siyaset/192802-erdogan-esad-a-tero-
rist-dedi)

Tayyip! Ne oldu şimdi? Kim söyle-
di yukarıdaki sözleri?

Ya da aşağıdaki şu sözleri?
“Şu an itibariyle böyle bir şey söz 

konusu değil. Ama ‘Mümkün değil-
dir’ ifadesini kullanmam da, alışıl-
mış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla 
vakti saati geldiğinde biz Suriye’nin 
başkanıyla da görüşme yoluna da gi-
debiliriz.”

“Rusya-Türkiye-Suriye olarak 
bir süreç başlattık. Dışişleri bakan-
larımızı bir araya getirecek daha 
sonra gelişmelere göre liderler ola-
rak bir araya geleceğiz”

E o zaman “Eyy Katil Esed” höy-
kürüşü nerede kaldı Tayyip?

Şimdi Demirelcisin değil mi?
“Dün dündür, bugün bugündür”, 

öyle mi?..
Sizin için öyle.
Çünkü sizde onur yok. Ahlâk yok. 

Sizde insani değerler yok.
Siz busunuz!
Sadece Suriye Halkının yiğit önde-

ri Beşşar Esad karşısında mı diz çöktün 
sen?

Hayır. Mısır Devlet Başkanı Sisi 
karşısında da diz çöktün.

Ona da olmadık hakaretler etmiş-
tin.

“Katil Sisi”, diyordun. “Sisi darbe-

cidir, katildir, zalimdir”, diyordun. “Ey 
Sisi bunun hesabını nasıl vereceksin?”, 
diyordun.

Ne oldu şimdi?
Ya da Türkiye düşmanı Suudiler 

karşısında nasıl diz çöktün? Nasıl tes-
lim oldun zavallıca?

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, in-
sanlık dışı bir şekilde öldürülmesinin 
ardından şöyle diyordun:

“Kendi istihbarat şefi bile ‘Bu 
bir felaket, bu adam uyuşturulmuş, 
böyle bir şey yapılamaz’ diyor. Adam 
açık açık ‘Ben kesmesini iyi bilirim’ 
diyor. Niye? Çünkü bir morg men-
subu. Bu adam asker, üst düzey. 
Bunların hepsi kayıtlarda var. Ve-
liaht Prens dedi ki, ‘Cemal Kaşıkçı 
başkonsolosluktan çıktı’ Ya Cemal 
Kaşıkçı çocuk mu? Dışarıda nişan-
lısı var. Onu alıp ayrılmaz mıydı? 
Bunlar dünyayı enayi zannediyor. 
Bu millet enayi değil hesabı sorma-
sını bilir.”

Böyle diyordun bir zamanlar, sonra 
diz çöktün Suudiler karşısında. “Katil” 
dediğin Prens Selman’la hiç utanıp sı-
kılmadan el sıkıştın.

Ya İsrail’e teslim oluşuna ne deme-
li? İsrail tarafından “Mavi Marmara” 
gemisinde açıkça katledilenleri satma-
na ne demeli?..

Satmalarını yazmaya kalksak say-
falar yetmez, biliyorsun sen de bunu.

Sen kendi adamlarını da satıyor-
sun. Hem de bir an bile düşünmeden… 
Ki onlar seni savunuyorlar, senin söy-
lediklerini söylüyorlar ama sen onları 
da bir kalemde satıp geçip gidiyorsun 
çıkarına gelmediği anda.

Bak, yukarıda da yazdığımız gibi, 
en son kimi sattın?

Suriye’deki Ortaçağcı yandaşları-
nı…

Ama yaptığın satışlar içinde belki 
de en olumlusu bu olacak.  Tabiî bunu 
istediğin için yapmıyorsun. Yapmak 
zorunda kaldığın için yapıyorsun.

Sen ki, ABD’nin emri üzerine Tür-
kiye-Suriye sınırlarının yolgeçen hanı-
na çevrilmesine onay vererek, dünya-
nın dört bir yanından gelmiş binlerce 
Ortaçağcının Suriye Halkına saldırma-
sına, onun topraklarını işgal etmesine 
izin verdin. Onlar için kamplar kur-
dun, her türlü lojistik desteği sağladın. 
Eğittin Donattın. Bir kısmını maaşa 
bağladın. Bir kısmını (on binlercesini) 
vatandaş yaptın. Kaldı ki sen de Türk 
Ordusu’nu o topraklara gönderdin, 
oralarda üsler kurdurdun. Harekâtlar 
yaptırdın… Yüzlerce Mehmetçiğin 
canını yitirmesine neden oldun. Yüz-
lercesi de sakat kaldı askerlerimizin. 
Dolayısıyla yüzlerce ailenin ocağı ka-
rardı.

Ne için?
Sözde “terörü önleme” bahane-

siyle. Gerçekte ise ABD’nin “Büyük 
Ortadoğu Projesi (BOP)”u uğruna. 
Böylece de senin iktidarda biraz daha 
kalabilmen uğruna… Vurgunlarını, ta-
lanlarını sürdürebilmen uğruna…

Sonuç?
Yenildin Tayyip!
Hem de utanç verici bir biçimde 

yenildin.
Bak, besleyip büyüttüğün karga-

lar; Ortaçağcı çeteler, ÖSO-SMO’lar, 
“Bizi sattın”, diyerek İdlib’de ve baş-
ka yerlerde sana karşı, senin aleyhinde 
eylemler yapıyorlar...

“Suudi Arabistan merkezli Şar-
kul Avsat gazetesinin bildirdiğine 
göre İdlib ve Halep kırsalında ‘mu-
haliflerin kontrolündeki’ tüm şehir 
ve kasabalarda, Türkiye’nin Suri-

ye rejimine yönelik son tutumu ve 
onunla yakınlaşmasını kınamak için 
kitlesel halk gösterileri düzenlendi.

“Gazete; İdlib, Cisr eş-Şuğur, 
Eriha, Binniş, Maarat Misrin, Ha-
ram, Salkin, Sarmada, el-Bab, Ce-
rablus, Azez, Suran, Mare, Ahterin, 
Efrin, Cinderes, Çobanbey, Atarib 
ve kuzeydeki ilçelerde “Öleceğiz 
ancak Esad ile barışmayacağız” 
başlığı altında çok sayıda protesto-
nun yapıldığını dile getirdi.” (https://
www.rudaw.net/turkish/middleeast/sy-
ria/01012023)

Bu haber, 1 Ocak günlüydü. Şimdi 
de 6 Ocak günlü haberi okuyalım:

***
Efrin ve İdlib’de Şam ile Anka-

ra’nın yakınlaşması protesto edildi
06-01-2023
Erbil (Rûdaw) – Türkiye destekli 

grupların kontrolündeki Bab, Cerab-
lus, İdlib ve Efrin’de Ankara ile Şam 
arasındaki yakınlaşma süreci protesto 
edildi. Protestolarda, “Erdoğan dinle!” 
ve “Şehitlerin kanı satılamaz” slogan-
ları atıldı.

Türkiye ile Suriye hükümeti ara-
sındaki resmi görüşmelerin başlama-
sına tepki göstermek amacıyla bugün 
Suriye muhalefetinin kontrolündeki 22 
şehir ve kasabada protestolar düzen-
lendi.

Rojava’nın Efrin bölgesinde ço-
ğunluğu Araplardan oluşan yüzlerce 
kişi Efrin merkez, Mabate, Cindires ve 
Raco ilçelerinde meydanlara çıkarak 
iki ülke arasındaki uzlaşma çabalarını 
kınadı.

TSK’nın “Fırat Kalkanı” bölgeleri 
içerisinde yer alan Halep’in Bab, Ce-
rablus ve Kabasin ilçelerinde protesto-
lar düzenlendi.

İdlib merkez ile birçok köy ve ka-
sabada da büyük gösteriler düzenlendi.

Türkiye’nin desteklediği Suriye 
muhalif silahlı grupların kontrolündeki 
İdlib ve Bab’da da protestolar düzen-
lendi. Sınırda toplanan protestocuların, 
“Erdoğan dinle!” ve Şehitlerin kanı 
satılamaz” sloganları attığı görüldü.” 
(https://www.rudaw.net/turkish/midd-
leeast/syria/06012023)

***
Yani sizin dünyanız tümüyle alma 

satma dünyası. Kim kimi satabilirse, 
ne kadar satabilirse o kadar satıyor… 
Alıyor satıyor, alıyor satıyor…

Ortaçağcı çeteler, eylemler yap-
makla kalmıyorlar. Tehditler de savu-
ruyorlar sana. Bak, ne diyorlarmış:

***
Suriyeli ‘muhalif’ler, Türki-

ye-Suriye görüşmesini hedef aldı
Türkiye, Rusya ve Suriye savunma 

bakanları arasında toplantıyı protesto 
eden Suriyeli ‘muhalif’ gruplar, Türki-
ye’nin Suriye ile ‘normalleşme’ adım-
larına tepki gösterdi.

31.12.2022 
Türkiye, Rusya ve Suriye savunma 

bakanları arasında Moskova’da ger-
çekleşen toplantının ardından Suriyeli 
‘muhalif’ler harekete geçti.

Gruplar, İdlib ve Afrin gibi bazı 
bölgelerde Türkiye-Suriye ilişkilerinin 
‘normalleşme’ olasılığı üzerine protes-
to gösterilerinde bulundu.

Orient News’in aktardığına göre 
meydanlarda toplanan öfkeli kalabalık 
“Şehitlerin kanını unutmayın”, “Konu-
munuzu gözden geçirin, aksi takdirde 
bizim için bir hedefsiniz” gibi slogan-
lar atarak, liderlerine ve Türkiye’ye 
tepki dolu mesajlar gönderdi.

Suriye devleti ile normalleşmeyi 
reddeden protestocular, ellerinde “Su-
riye Devrimi” bayraklarıyla Suriye 
Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı slo-
gan attılar.” (https://www.cumhuriyet.
com.tr/dunya/suriye-muhalifler-tur-
kiye-suriye-gorusmesini-hedef-al-
di-2017208)

Yaa Tayyip!
Adama böyle diz çöktürürler!

Tükürdüğünü böyle yalatırlar…
M. Gürdal Çıngı
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Gördün mü Tayyip! Bak, sana ne 

diyorlar:
“Konumunuzu gözden geçirin, aksi 

takdirde bizim için bir hedefsiniz!”
İşte böyle Tayyip!
Vatanını satan insanlardan kime 

fayda gelmiş ki sana fayda gelsin.
Ki sen de aynen onlar gibisin. Sen 

de sattın vatanını. Laik Cumhuriyet’in 
ortaya koyduğu tüm Kamu Malları-
nı sattın. Cennet ülkemizin dağlarını, 
ovalarını, denizlerini sattın. Sularını 
sattın. Mavi Vatan’ı sattın… Satmadı-
ğın ne kaldı senin?

“Dava” arkadaşlarını, başta seni 
yetiştiren Hoca’nı sattın sen. Satarsın 
sen, satarsın…

Çünkü siz sadece almayı ve sat-
mayı bilen Antika Tefeci-Bezirgân 
Sermaye Sınıfının siyasi plandaki tem-
silcisisiniz. Sizin dünyanız alma-satma 
üzerine kurulu bir dünyadır.

Peki Rusya’nın zorlamasıyla ve Su-
riye rejiminin kabul etmesiyle Mosko-
va’daki 3’lü görüşmelerde neyi kabul 
ettin Tayyip? Ama kıvırtmadan, yalan 
söylemeden söyle, yapabilirsen...

Ama yapamazsın tabiî. Sen, ye-
mek yer, su içer gibi yalan söylemeye 
alışmışsın bir kere. Hele de aleyhinde 
olan bir konuda doğruları söyleyebilir 
misin?

Elbette söyleyemezsin.
Üstelik, bu konuda doğruları söy-

lediğin anda Suriye’de kaybettiğimiz o 
Mehmetçiklerin ailelerine nasıl hesap 
vereceksin? “Allah’la aldattığın” mec-
zuplarını nasıl ikna edeceksin, hem de 
seçim sürecinde?

O yüzden yine yalanlar söyleye-
ceksin, gargaralar, demagojiler yapa-
caksın.

Ama nafile!
Bak, Suriye medyası ne diyor yap-

tığınız görüşmelere ilişkin. Üstelik 
bunu yazan sadece Suriye medyası da 
değil, bütün uluslararası medya aynı 
haberi geçiyor:

***
‘Türkiye Suriye’den çekilmeyi 

kabul etti’
31-12-2022
Haber Merkezi - Suriye medyası, 

Ankara ile Şam arasında yıllar sonra 
gerçekleşen ilk görüşmenin ardından 
Türkiye’nin Suriye topraklarında bu-
lunan askerlerini geri çekmeyi kabul 
ettiğini yazdı.

Suriye’de Beşar Esad yönetimi-
ne yakınlığı ile bilinen Al-Watan ga-
zetesinin haberine göre, Türkiye, bu 
hafta başlarında Moskova, Ankara ve 
Şam’ın yer aldığı üçlü görüşmelerin 
ardından Suriye’nin kuzeyinden asker-
lerini tamamen çekmeyi kabul etti.

Türkiye Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, Suriye Savunma Bakanı 
Ali Mahmud Abbas ve Rusya Savun-
ma Bakanı Sergey Şoygu, 2011’de 
Suriye’deki iç savaşın patlak verme-
sinden bu yana gerçekleşen ilk toplantı 
için çarşamba günü Moskova’da bir 
araya gelmişti.

“Türkiye askerleri çekmeye razı”
Gazete, Moskova’da Rusya’nın hi-

mayesinde gerçekleştirilen üçlü görüş-
menin atmosferinin, daha önce Türki-
ye ve Suriye’deki istihbarat servisleri 
arasında yapılan birkaç görüşmenin 
sonucu olduğunu ve “Şam’ın çıkarları-
na ve şartlarına uygun bir şekilde ger-
çekleştiğini” ayrıca iki taraf arasında 
birçok noktada “mutabakata varıldığı-
nı” yazdı.

Gazetenin Şam’daki kaynağına 
göre, müzakereler “Türkiye’nin, ülke-
nin kuzeyinde işgal ettiği Suriye top-
raklarından askerlerini tamamen çek-
mesine rıza göstermesi” ile sonuçlandı.

Kaynak, tarafların Suriye’nin kuze-
yindeki M4 otoyoluna ilişkin 2020’de 
imzalanan anlaşmanın uygulanmasını 
da görüştüklerini kaydetti.

Habere göre, Ankara ve Şam yöne-
timleri ayrıca, YPG’nin “İsrail ve ABD 
ajanları olduğu ve hem Türkiye hem de 
Suriye için ciddi bir tehdit oluşturduğu” 
konusunda ortak bir görüş ifade etti.

Al-Vatan’ın bildirdiğine göre, 
Moskova’da varılan anlaşmalara uyul-
masını sağlamak için Rusya, Türki-
ye ve Suriye tarafından özel bir üçlü 
komisyon oluşturulacak.” (https://
www.rudaw.net/turkish/middleeast/sy-
ria/31122022)

***
Gördüğün gibi, “Türkiye Suri-

ye’den çekilmeyi kabul etti”, deniyor.
Peki başka türlüsü mümkün müy-

dü? Olabilir miydi? En küçük bir 
olasılık bile var mıydı Suriye’ye yer-
leşmenin? Emevi Camii’nde namaz 
kılmanın?

Hayır yoktu. Olması da mümkün 
değildi.

Çünkü sen, tüm alanlarda olduğu 
gibi, bu alanda da salıncak politika-
sı güttün. Bir ABD’ye yanaştın, bir 
Rusya’ya. Aynen ataların olan Osman-
lı’nın son dönem yöneticileri gibi yap-
tın, yapıyorsun. Ama Osmanlı o poli-
tikalar sonucu battı. Nihayetinde Tarih 
sahnesinden çekilmek zorunda kaldı.

Sen de Tarih sahnesinden çekile-
ceksin. Ufkumuzdan, hatırlanmamak 
üzere kaybolup gideceksin.

Rusya-Putin şu anda sana her iste-
diklerini yaptırıyor. Bir yandan S-400 
füzeleri satıyorlar, bir yandan SU-57 
uçakları satmaya çalışıyorlar, bir yan-
dan nükleer santral kuruyorlar, bir yan-
dan doğalgaz boru hatları döşüyorlar, 
terminalleri kuruyorlar.

Ve seni sürekli anlaşmaya teşvik 
ediyorlar. Çünkü onlar açısından da 
en olumlu durum bu. Onların çıkarı 
da bunu gerektiriyor. Hele de Ukray-
na’daki gelişmelerden sonra… Bir an 
önce Suriye işini sonuçlandırıp, Uk-
rayna’ya yoğunlaşmak istiyorlar.

***
Putin’in Suriye Özel Temsilcisi: 

Erdoğan ve Esad görüşmesi için ça-
lışıyoruz

02-12-2022
Erbil (Rûdaw) – Rusya Devlet Baş-

kanı Vlademir Putin’in Suriye Özel 
Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, 
Moskova’nın Beşar Esad ve Recep 
Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme 
ayarlamak için çalıştığını söyledi.

Al-Arabiya’ya konuşan Putin’in 
Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lav-
rentyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Er-
doğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad 
arasında olası bir görüşmeye ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.  

Rus yetkili, Ankara ile Şam ara-
sında istihbarat düzeyinde toprak ege-
menliği ve sınırlarla ilgili bazı sorunla-
rın çözülmesine ilişkin sürekli temas-
ların olduğunu söyledi.

Vladimir Putin’in özel elçisi, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin Suriye toprakla-
rındaki varlığı ve Ankara’nın kuzey-
batı Suriye’de kendilerine “muhalefet” 
adını veren silahlı gruplara yaptığı yar-
dımların Türkiye ile Suriye arasındaki 

yakınlaşma önündeki iki temel engel 
olduğunu söyledi.

Putin’in Suriye Özel Temsilcisi 
Aleksandr Lavrentyev “Zamanlama ve 
yakınlaşma arzusunda bir sorun yok.  
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Suriye ve Türkiye arasın-
daki ilişkilerin normalleşmesi arzusun-
da olduğu yönünde işaretler geldiğini 
görmekteyiz” değerlendirmesinde bu-
lundu.  

Rus yetkili, Erdoğan ve Esad ara-
sında “her zaman” bir görüşme fırsatı 
olduğunu sözlerine ekledi.

Lavrentyev, “Türkiye bu konuyu 
düşünmeli. Böyle bir görüşmenin ge-
nel olarak iki taraf için olumlu ve fay-
dalı olacağına inanıyoruz. Biz de bu 
yönde çalışıyoruz” dedi. (https://www.
rudaw.net/turkish/world/021220224)

***
Ve seni, Suriye’den kademe kademe; 

Astana Antlaşması, Moskova Antlaşma-
sı, Soçi Görüşmeleri vb. yollarla çıkar-
tıyorlar; Esad’la görüştürüyorlar. Ve 
sonuç olarak Suriye’den elinizi eteğinizi 
çektiriyorlar. Bugün yarın bu iş gerçek-
leşecek. Ve sen yaptıklarınla, ödediğin 
bedellerle kalacaksın. Tükürdüğünü ya-
layan birisi olarak anılacaksın…

Suriye’deki gelişmeler karşısın-
da ABD ne diyor? Yani Rusya-Suri-
ye-Türkiye görüşmeleri için ne diyor 
ABD yetkilileri?

“ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü-
sü Price, Türkiye ile Suriye arasın-
da gerçekleşen görüşmelere ilişkin 
‘Söyleyebileceğim tek şey politika-
mız değişmedi. Acımasız diktatör 
Beşar Esad’ı eski durumuna dön-
dürmek için ilişkilerini iyileştiren 
veya destek veren ülkeleri destek-
lemiyoruz’ açıklamasını yaptı.” 
(https://www.rudaw.net/turkish/wor-
ld/04012023)

ABD, her zaman ülkelerde karışık-
lık çıkarır, işgal eder, böler parçalar ve 
bundan nemalanır. Suriye’de de aynı 
tutum içinde. BOP’u hayata geçirmesi 
için Suriye’yi bölmesi gerekiyor. Ame-
rikancı Kürt hareketlerine bir tutam ot 
göstermesi gerekiyor ki onları kendi 
politikalarına bağlasın. Onları “kara 
gücü” olarak kullanabilsin. O yüzden 
de Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve 
rejimini korumasını istemiyor. Ancak 
diplomatik dilde bu kadarını söyleye-
biliyor. Geri planda mutlaka çok büyük 
baskılar yapıyordur…

Ama dedik ya Tayyip, salıncakta-
sın sallanıyorsun. Bir o yana, bir bu 
yana…

Allah yardımcın olsun mu diyelim 
sana, ne diyelim?..

Haydutluğun böylesi ve 
AKP’giller’in zavallılığı…

ABD Emperyalistleri, haydutluğu 
o kadar ileri boyutlara vardırdılar ki, 
insanın aklı havsalası almıyor. Ya da 
daha doğrusu AKP’giller’in zavallılı-
ğını bir türlü kabullenemiyor.

ABD şimdi ne istiyor, biliyor mu-
sunuz?

Parçalarının bir kısmını ülkemizde 
yaptığımız, parasının bir kısmını peşin 
ödediğimiz ve ABD’de alay-ı valayla 
teslim törenlerinin düzenlendiği, bay-
rak çekildiği F-35 savaş uçaklarını 
vermediği gibi, Türkiye’yi üretim sü-
recinden de attı, ABD. Uçaklar da han-
gardaydı. Şimdi depo parasını istiyor 
ABD. Hiç utanmıyor, hiç ahlâki değil, 
demiyor. Hiç, ya bunu nasıl isterim, 
adamların uçaklarına el koydum, ver-
miyorum, şimdi de depo parası istenir 
mi demiyor.

Niye desin?
O hep alacaklıdır çünkü.
Çünkü seni iktidara o getirdi, ik-

tidardan da o götürür. O bunu biliyor, 
sen de bunu biliyorsun. O zaman niye 
istemesin?..

İstiyor işte…
Peki yanıt ne? Bir tepki? Bir ey-

lem? Bir tavır?
Yok; koca bir hiç!..
F-35’i vermedin, bari F-16 ver diye 

yalvar yakar oluyorlar… Bunun için 
ABD’li “Lobi” şirketlerini tutup bir 
de onlara para veriyorlar. Güler misin 
ağlar mısın?..

Pekiyi bunca çabadan sonra 
ABD’liler F-16’ları bari olsun veriyor-
lar mı?

Hayır. Onu da vermiyorlar. Oyalı-
yorlar, sürece yayıyorlar…

Tayyipgiller’in
Türkiye’yi

düşürdüğü durumlar…
AKP’giller, tümüyle kendilerine ve 

yandaşlarına küp doldurmayı sağlayan 
akıl ve bilim dışı ekonomi politikala-
rıyla Türkiye ekonomisini yerle yeksan 
ettiler. Birinci Kuvayimilliye yadigârı 
Kamu Mallarını tümüyle özelleştirme 
adı altında yerli yabancı Parababalarına 
peşkeş çektiler. Özel sektörün elindeki 
bankalar, sanayi şirketleri, gıda şirket-
leri, taşımacılık hizmetleri vb.leri de 
dövizin uçuşa geçerek yükselmesi ve 
Türk lirasının sürekli değer kaybetme-
si (ki şu anda dünyada dolar karşısında 
en çok değer kaybeden para birimidir 
Türk lirası) sonucu yine yok pahasına 
yabancı Parababalarının eline geçiyor. 
Ülkemizin kuruluşları batan geminin 
malları, yağma Hasan’ın böreği konu-
munda. Kapanın elinde kalıyor.

Türk Lirası öylesine değersizleşti, 
yabancı paralar öylesine değer kazandı 
ki aşağıdaki haberler gibi çok haberle 
karşılaşıyoruz:

***
İngiliz gazete: Türkiye’ye uçmak 

hindi almaktan daha ucuz
Skandal ve magazinel haberleri 

ile öne çıkan İngiliz The Sun gazetesi 
Türkiye uçuşu ile hindi (turkey) fiyatı-
nı kıyasladı.

İngiliz The Sun gazetesi, bir mar-
kette Noel öncesi satılan hindilerin pa-
halılığını haberleştirirken Türkiye’nin 
eskiden kullandığı İngilizce “Turkey” 
ifadesine yer verdi. “Türkiye’ye uçuş 
bir hindi (turkey) satın almaktan daha 
ucuz” (It is cheaper flying off Turkey 
than buying one) ifadesini kullanan ga-
zete markette bir hindinin 136,6 poun-
da satıldığını, Türkiye’ye 26 Aralık 
tarihli bir uçuşun ise 104 pound oldu-
ğunu aktardı.

Bu yıldan itibaren “Türkiye” mar-
kasını güçlendirme çalışmaları kapsa-
mında, başta diğer devletler ve ulusla-
rarası kurum, kuruluşlarla resmi iliş-
kilerde olmak üzere, her türlü faaliyet 
ve yazışmalarda, “Turkey”, “Turkei”, 
“Turquie” ve benzeri ibareler yerine, 
“Türkiye” ibaresi kullanılıyor.” (ht-
tps://www.turizmguncel.com/haber/
ingiliz-gazete-turkiyeye-ucmak-hin-
di-almaktan-daha-ucuz)

***
Şuna bakın! Ülkemizin düşürüldü-

ğü duruma bakın…
Hiç mi utanmıyorsunuz, diye sor-

manın mantıklı olmadığını da biliyo-
ruz. Hiç ama hiç utanma, sıkılma yok 
sizde. Çünkü siz Vatan ve Halk düşma-
nısınız.

***
İhracat rakamları

tamam da
ya İthalat rakamları

nerede?
Diyoruz ya, yemek yer, su içer gibi 

yalan söylüyorsunuz diye, iftira atmı-
yoruz size. Bakın kanıtlayalım.

“İhracat rekor kırdı”, diyorsunuz:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan: 

2022’de ihracat 254 milyar dolarla 
rekor kırdı

“Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 
ihracat rakamını açıkladı. Erdoğan, 
ihracatın geçen yıl yüzde 12,9 arta-
rak 254,2 milyar dolarla Cumhuri-
yet tarihinin rekorunu kırdığını söy-
ledi.” (https://bit.ly/3IPNcct)

Peki ihracat rakamını açıkladın. 
Anladık. Öğrendik…

Ya İthalat rakamı nedir? Onu anla-
yamadık. Onu öğrenemedik.

Çünkü onu söylemedin-söylemi-
yorsun!

Çünkü bir hırsızın hırsızlık yaptığı 
yerden sessizce kaçması gibi sen de 
bir türlü İthalat rakamlarına gelmiyor-
sun-gelemiyorsun.

Onu da biz yazalım o zaman:
“2022 yılı Ocak-Kasım dönemin-

de geçen yılın aynı dönemine göre;
İhracat, %13,9 oranında artarak 

231 milyar 248 milyon dolar,
İthalat, %36,6 oranında artarak 

331 milyar 98 milyon dolar,
Dış ticaret hacmi, %26,3 oranın-

da artarak 562 milyar 347 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.” (https://
ticaret.gov.tr/haberler/2022-yili-ka-
sim-ayi-dis-ticaret-verileri)

İthalat 331 milyar 98 milyon dolar, 
ihracat 231 milyar 248 milyon dolar.

Yani aradaki fark ne kadar?
99 milyar 85 milyon dolar!
Bu da bir rekor. Hem de Cumhuri-

yet tarihinin rekoru… Hem de Ticaret 
Bakanlığının kendi verilerine göre…

Eh bu da size nasip oldu…

Gelelim bir diğer yalanınıza ya da 
aldatmanıza.

İhracat niye artıyor?
Sanayi-teknoloji vb.nde Katma De-

ğeri yüksek ürünler üretip sattığımız 
için değil. Türk lirasının değeri düşük 
de ondan artıyor! Ürünlerimizi yok 
pahasına alıyor diğer ülkeler de ondan 
artıyor görünüyor, ihracatımız. Halkı-
mızın alınterinden çok daha fazlasını 
satarak çok az miktarda ihracat artışı 
sağlıyoruz. Kahredici gerçek budur. 

“Türk Lirası, 2022’de dolar kar-
şısında en çok değer kaybeden üçün-
cü para birimi oldu.” (https://t24.com.
tr/haber/turk-lirasi-2022-de-dolar-kar-
sisinda-en-cok-deger-kaybeden-ucun-
cu-para-birimi-oldu,1085059)

Niye almasın yabancılar ürünleri-

mizi. Alırlar tabiî. Bak, durum neymiş:
“TL dolar karşısında ilk kez bu 

seviyeyi gördü: 1978’ten bu yana bir 
ilk!

“2021 Kasım ayından bu yana 
Türk Lirası karşısında hızla değer 
kazanan dolar, 2022 yılını 18,71 lira-
dan kapattı. 1978 yılından 2022 yılı-
na kadar olan süreçte Türk Lirası’n-
daki en büyük banknotların değeri-
ne bakıldığında bir ilk görüldü. 200 
lira 2010 yılında 144,05 dolar eder-
ken günümüzde ise 200 liranın 10,70 
dolar ettiği anlaşıldı.” (https://www.
cumhuriyet.com.tr/ekonomi/tl-dolar-
karsisinda-ilk-kez-bu-seviyeyi-gordu-
1978ten-bu-yana-bir-ilk-2017206)

Gazetemizin geçen sayılarında da 
yazdığımız makalelerde sınır komşula-
rımızın; Bulgarların, Yunanların, Gür-
cülerin alışveriş yapmak için nasıl bin-
lerle ülkemize geldiğini anlatmıştık. 
“Gelin gelin” diye o ülke vatandaşları-
nı Türkiye’ye alışverişe çağırdıklarını 
göstermiştik…

Sözü uzatmayalım.

Eyy Tayyip!
Bütün siyasi ömrün hep başkaları-

nın elini eteğini öpmekle, dizinin di-
bine çökmekle geçti. Ondan bundan 
medet ummakla geçti.

 Ancak artık bütün çabaların, bütün 
çırpınmaların boş. Senin için yolun 
sonu göründü. Gidebileceğin yol kal-
madı…q 

13.01.2023
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Bilindiği gibi, Ege Denizi’nde Lo-
zan Antlaşması’nın 12’nci mad-

desi ile Türkiye’ye bırakılan kara par-
çalarından bazıları (bugün itibariyle) 
20 Ada ve 2 Kayalık, 2004 yılından bu 
yana Yunanistan’ın işgali altında. 

Lozan’ın anılan maddesinde; 
“Asya kıyısından 3 milden az bir 
uzaklıkta bulunan adalar, Türk ege-
menliği altında kalacaktır”, denil-
mektedir. 

Dolayısıyla bu maddede tanımla-
nan kara parçaları Türkiye’nin ege-
menlik alanında bulunan Vatan Topra-
ğıdır. 

AKP’giller; Avrupa Birliği 
(AB)’den “müzakere takvimi” ala-
bilmek için 2004 yılında bu vatan top-
raklarımızın işgaline hep göz yumdu, 
sessiz kaldı, görmezden geldi, ölü nu-
marası yaptı.  

Yunanistan da her geçen gün geniş-
lettiği işgalini, gelişen süreçte ilhaka 
dönüştürdü. Buraları yerleşime açtı, 
tatil siteleri kurdu. Kiliseler, askeri te-
sisler inşa etti. 

Öyle ki; Osmanlı döneminde 
(1912’de İtalya’nın işgaliyle) fiilen 
Türkiye’nin elinden alınmış olan ve 
Türkiye’nin taraf olmadığı 1947 Paris 
Barış Konferansı’nın 14’üncü maddesi 
ile silahsızlandırılması koşulu ile Yu-
nanistan’a bırakılan On İki Ada dahil 
Ege Denizi’ndeki birçok adayı savaş 
silahlarıyla doldurmuş, askeri yığınak 
yapmış ve bu adalarda namluları Tür-
kiye’ye çevrilmiş top vb. silahlarla As-
keri Tatbikatlar yapar hale gelmiştir, 
Yunanistan.

Bütün bunlar açıktan ülkemizin 
güvenliğini tehdit eden gelişmelerdir.

Bu vatan topraklarının işgali kar-
şısındaki siyasi ve askeri edilgenlikler 
suç oluşturduğundan, AKP’giller ve 
Genelkurmay dahil Ordunun tüm ko-
muta kademesi hakkında HKP olarak 
defalarca girişimlerde bulunduk, 
suç duyuruları yaptık. Ancak ikti-
darın hukuk bürolarına dönüştürülen 
Yargı, bu başvurularımızı “genel-so-
yut iddialar” şeklindeki şablon ifade-
lerle sonuçsuz bıraktı.

Dolayısıyla, Lozan Antlaşması, 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi vb. 
bütün uluslararası hukuktan kay-
naklanan haklarımız; ülkenin Yü-
rütmesi, Yargısı ve Ordusu tarafın-
dan hiçe sayılmış ve vatan toprakla-
rımızın işgaline seyirci kalınmıştır.

Türkiye’nin bu sessizliği ve sürece 
kayıtsız kalışı Yunanistan’ı iyice şı-
martmıştır.

Yunanistan yukarıda sadece birka-
çını verdiğimiz ihlalleriyle de kalma-
dı, başta ABD olmak üzere diğer Batılı 
Emperyalistlerle birlikte Dedeağaç’ta 
askeri üs kurdu. Buralara silah ve mü-
himmat yığdılar.

Artık mızrak iyice çuvala sığmaz 
olunca AKP’giller’den kurusıkı efe-
lenmeler gelmeye başladı.

İlkin Tayyip Erdoğan Samsun’da-
ki Teknofest gençlik buluşmasında; 
“Adaları işgal etmeniz falan bizi 
bağlamaz, vakti saati geldiğinde 
gereğini yaparız. Hani diyoruz ya; 
bir gece ansınız gelebiliriz.” diye 
salladı. (https://www.youtube.com/
watch?v=E_-WHEbDlOc&ab_chan-
nel=CNNT%C3%9CRK)

Ardından Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın gayri 
askeri statüdeki adalarda yaptığı askeri 
tatbikat ile ilgili; “Rüzgâr eken fır-
tına biçer, barış istemiyorlarsa biz 
de gereğini yaparız, bir gece ansızın 
gelebiliriz”, diyerek reizini tekrarladı. 

Devamında Savunma Bakanı Hu-
lusi Akar, Yunanistan’ın provokatif 

eylem ve saldırgan söylemlerle ger-
ginliği artırmaya devam ettiğini belir-
terek; “Herhangi bir oldubittiye mü-
saade etmemiz asla mümkün değil”, 
diye desteksiz sallamayı sürdürdü. 

Bizimkilerin böyle koftiden efe-
lenmeleri karşı tarafta ne etki yarattı 
dersiniz?

Kelimenin tam anlamıyla bir sinek 
vızıltısı…

İlkin Yunanistan Başbakanı; “gece 
gelme gündüz gel”, diyerek mavrasını 
geçti Tayyip’le.

Yunanistan Cumhurbaşkanı nere-
deyse haftada bir ada ziyaretleri yapı-
yor ve bu ziyaretleri de devletin resmi 
internet sitelerinden ve sosyal medya 
hesaplarından paylaşıyorlar. 

Bu da yetmiyor, Amerikan Exxon 
Mobil şirketi ile birlikte Yunan Helle-
niq Energy şirketi 9 Kasım 2022’den 
itibaren İyon Denizi ve Girit Adası 
bölgesinde petrol ve doğalgaz aramaya 
başladı. Bölgedeki arama faaliyetleri 
Exxon Mobil şirketinin Norveç’ten ki-
raladığı Sanco Swift adlı gemi tarafın-
dan yapılıyor. Anılan gemiye Alexan-
der 3 adlı Yunan gemisi tarafından 
destek veriliyor.

Oysa petrol ve doğalgaz arama sa-
hası, Gavdos Adası açıklarında Türk 
Karasularını ve Türk Kıta Sahanlı-
ğı’nı da kapsıyor.

Gavdos Adası ise Yunanistan ta-
rafından 2004’ten beri işgal edilen 
adalardan birisi. Yunanistan Cumhur-
başkanı Katerina da, 6 Ocak 2022’de 
Gavdos Adası’na gelerek egemenlik ve 
bayrak gösterisi yaptı.

Oysa Türkiye, 1996’da Gavdos 
Adası’na sahip çıkarak Yunanistan ve 
NATO birliklerinin adada tatbikat yap-
masını engellemişti. Yunanistan şimdi 
de Gavdos Adası’nın Türk Karasula-
rı’nda ve Kıta Sahanlığı’nda Amerikan 
şirketi Exxon Mobil ile birlikte petrol 
ve doğalgaz arıyor ama AKP’giller 
adamıza ve adamızın deniz yetki alan-
larına sahip çıkmıyor. 

Yunanistan bununla da yetinmiyor, 
gayri askeri statüdeki Kelemez (Ka-
limnos) Adası’nda 29 Kasım 2022’de 
yapacağı topçu atışı için 11 gün önce-
den 18 Kasım 2022’de KALYMNOS 
News adlı haber sitesinde duyuru yaptı.

ABD yapımı 105 mm.lik çekili 
obüslerle 29 Kasım 2022’de, Kelemez 
Adası’nın kuzey 
batısından deniz 
hedeflerine atış 
yapan Yunanistan, 
atış haberlerini ve 
fotoğraflarını aynı 
haber sitesinde 
yayınladı. Toplam 
5 çekili obüsten 
oluşan batarya, ha-
rekâta hazırlık atışı 
yaptı.

Yunanistan, Muğla/Bodrum’un 
hemen karşısında bulunan gayri as-

keri statüdeki Kelemez 
Adası’nda gümbür güm-
bür topçu atışı yaparken, 
Ege Denizi’ndeki seyir 
güvenliğini tehlikeye 
atarken, Türkiye’yi yö-
netenlerden herhangi bir 
caydırıcı eylem yok.

Son olarak, bu satır-
ların yazıldığı günlerden 
birkaç gün önce, Yuna-
nistan Genelkurmay 
Başkanı Konstantinos 

Floros, Uluslararası Hukuka göre yer-
leşime açılmaması ve asker bulundu-
rulmaması gereken, Bodrum Akyarlar 
kıyılarına yaklaşık 8 kilometre uzak-
lıkta bulunan Keçi Adası’na gitti ve 
denetlemelerde bulundu. 

2004 yılından beri Yunan işgali al-
tında olan Keçi Adası’nda topçu birliği 
bile bulunuyor. 

Dahası Yunan Genelkurmay Başka-
nı, denetleme sonrasında sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda ”tetik-
te ve hazırlıklıyız” diyerek bizimkile-
re açıktan meydan okumuştur.

Yunanistan bununla da yetinme-
mekte, son günlerde Yunan basınında 
Girit’in çevresindeki karasularının 
12 mile çıkartılacağına dair haber-
lere yer verilmektedir. Bu haberler, 
Türkiye’ye yoklama çekme amaçlıdır. 

Bu olayda da bizimkilerin (Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun) 
tepkisi; “Değil 
12, Ege’de 1 mil 
dahi kara suyu 
genişlemesine izin 
vermeyiz. Meclisi-
mizin bu konuda 
1995’te aldığı ka-
rar nettir ve halen 
geçerlidir. Yuna-
nistan’ı bir kez 

daha uyarıyoruz: Arkana almaya 
çalıştıklarına güvenerek sahte kah-
ramanlık peşinde koşma. Maceraya 
atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz”, 
şeklindeki laflarla mızıldanmadan öte-
ye gitmemektedir.

Gerçekten yürürlükte olan 1995 ta-
rihli Meclis kararını uygulayacak olan 
dirayetli yöneticinin yapacağı ilk iş; 
burnumuzun dibine kadar gelerek 
bize ait olan adalarda denetleme-
lerde bulunan, askeri tatbikatları 
yöneten, top atışı yapan, petrol ara-
yan Yunan siyasi ve askeri yetkili-
lere hava, deniz sahasını kapatmak 
olmalıdır.

Geçmişte de Yunanistan Savunma 
Bakanı Panos Kammenos’u taşıyan 
helikopter 16 Nisan 2017 günü Di-
dim’in karşısındaki Eşek Adası’na 
yaklaştığında Türk kontrolör telsizden; 
“Türk hava sahasında uçuyorsunuz. 
Uçuş planı verin”, demiş, Kammenos 
bizzat; “Yunan hava sahasındayız. 
Ben de Yunan Savunma Bakanı-
yım”, diye cevap vermiş. Türk kont-
rolör ısrar edince, Kammenos; “Bre 
hasiktir, gel de al”, diyerek alenen 
askerimize hakaret etmiş ve ülkemize 
meydan okumuştu.

O zamanki bakanlar da tıpkı şimdi-
kiler gibi mızıldanıp durmuşlardı. 

Öyle ki, bu işgale tepki gösteren 
Sahil Güvenlik Komutanlığında gö-
revli subaylara; “Adalara Yaklaşma-
yın”, talimatı vererek görev rutinleri 
gereğince devriyeye çıkmalarını bile 
engellediler.

Oysa geçmişte, Yunanistan’ın 31 
Mayıs 1995’te aldığı bir kararla kara 
sularını 6 milden 12 mile çıkarmasını 
Türkiye; 8 Haziran 1995’te Casus Bel-
li (Savaş Nedeni) saymıştı. 

Yine 1996 yılı Ocak ayında Figen 
Atak adlı Türk gemisi Kardak Kaya-
lıkları’nda karaya oturunca Yunanistan 
kazanın karasularında olduğunu iddia 
edip Kardak’a bayrak dikmiş Türkiye 
ile savaşın eşiğine gelmişti. Türkiye 
ise 2 gün içinde Türk Bayrağı’nı kaya-
lıklara dikmişti. 

Velhasıl Yunanistan Ege Denizi’n-
de karasularını 2004’den bu yana fiilen 
12 mile çıkartmıştır. Hava sahamızı ise 
“kısa günde kırk kere” ihlal etmek-
tedir. 

Kimsenin aklına, uluslararası hu-

kuktaki “mukabeli-i bilmisil” (mis-
liyle karşılık verme) ilkesi gelmiyor, 
“angajman kuralları”nı hatırlayan 
çıkmıyor. Daha doğrusu, Batılı Emper-

yalistlere teslimiyetlerinden do-
layı bu oldubittileri görmezden 
geliyorlar.  

Oysa bilindiği gibi, 24 Ka-
sım 2015’te Suriye sınırında 
bir Rus savaş uçağı, 14 saniye 
hava sahamızı ihlal etti diye 
Türk F-16’ları tarafından düşü-
rülmüş, bu olay iki ülke arasın-
da büyük bir krize neden olmuş-
tu. İyi de ülkenin Batısında 18 
yıldır karasularımız, hava saha-
mız kevgire dönmüş durumda 
ve üstüne bir de küfür yendiği 
halde hâlâ “angajman kuralı” 

devreye giremiyor. 
Anlaşılan bu “angajman kuralla-

rı” batıda işlemiyor… 
Kaldı ki, bırakalım angajman ku-

rallarını, bunlar sözde Yunanistan’a 
rest çekerken bile işgali kabul etmek-
teler. 

Örneğin Tayyip Erdoğan Tekno-
fest’teki konuşmasındaki; “(…) çok 
daha fazla ileri gidersen bunun be-
deli ağır olur, ağır”, sözüyle şimdiye 
kadarki işgalleri kabul ettik, burada kal 
artık, diyor. Çok daha fazla ileri gitme, 
yeter artık, diyor. 

Diğer yandan; “Adaları işgal et-
meniz falan bizi bağlamaz”, diyerek 
de Yunanistan’ın Ege Adalarımızı iş-
galini kabullenmiş oluyor. 

“Bizi bağlamaz” sözünün diplo-
maside ve uluslararası hukukta hiçbir 
yaptırımı olmadığı gibi bir önemi de 
yoktur. Devletin en yetkili makamında-
ki şahsın ağzından dökülen bu cümle-
lerin Vatan Topraklarının işgal edildi-
ğinin ve bunun kabullenildiğinin açık 
itirafından başka bir anlamı yoktur. 

Başka bir anlatımla, Yunanistan 
çok daha ileri gitmezse 18 yıldır işgal 
ve ilhak ettiği 20 Ada ve 2 Kayalığımız 
üzerine bir bardak su içileceğini kabul 
ediyor. Dolayısıyla bu sözler Vatana 
İhanetin açık ve kesin biçimde itirafıdır.

Oysa yüreğinde vatan sevgisi taşı-
yan, sorumlu bir devlet yöneticisinin 
bu işgali duyduğu anda; askeri ve siya-
si alanda bütün yetkilerini kullanarak 
an geçirmeksizin bu sataşmaya ve hak-
sız-hukuksuz işgale müdahale etmesi 
gerekirken, bizimkiler sadece iç kamu-
oyuna görüntü yapmakta. 

Hiçbir etkisi, yaptırımı olmayan, 
hikâyeden açıklamalarla işi geçiştir-
mekteler. 

Kaldı ki, Dışişleri Bakanlığı bazı 
açıklamalarında; “buraların statüsü-
nün tartışmalı olduğu”, yönündeki 
söylemleriyle, Vatan Topraklarımızın 
işgalini meşrulaştırmıştır.

Bu durumda “acaba bu adala-
rımız neyin karşılığı Yunanistan’a 
peşkeş çekildi de” siyasi iktidar 18 
yıldır uygulanan bu işgal ve ilhaka se-
yirci kalmakta, sorusu akıllara geliyor, 
kaçınılmazca.

Bunların, üç gün daha iktidarda 
kalmak uğruna her türlü peşkeşi çeke-
ceklerinin sayısız örnekleri var, elbet-
te...

Ama Ege Denizi’ndeki bu peşkeş 
Vatana İhanet Suçunu oluşturmak-
tadır. 

Gün gelecek, devran dönecek, bi-
zim yaptığımız Suç Duyurusu dosya-
ları açılacak, bu suçlarından dolayı da 
ayrıca yargılanacaklar.q

31 Aralık 2022

(*) Görseller; MSM Eski Genel 
Sekreteri Sayın Ümit Yalım’ın arşivin-
den alınmıştır.

Koftiden efelenmeleri bırakın, 
Yunanistan malı (Adaları) götürüyor!Av. Tacettin Çolak
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2022 yılı da bitti. Türkiye için Yeni 
Sevr demek olan BOP çerçevesin-

de, ABD Emperyalistleri tarafından bir 
proje partisi olarak 21 yıldır başımıza 
çökertilen AKP’giller, bu süreç boyun-
ca, Antiemperyalist Birinci Kurtuluş 
Savaşı’mızın sonucu olarak kurulan 
Laik Cumhuriyet’imize dair ne varsa 
çürüttüler, çökerttiler, talan ettiler, yok 
ettiler. Ülkemizi Ortaçağcı Faşist Din 
Devletine sürüklemek için ellerinden 
gelen her şeyi yapmaktalar. 

Bu karanlık Ortaçağcı gerici gidiş-
ten, çok planlı bir biçimde adım adım 
Laikliğin hemen her alanda yok 
edilişinden en çok etkilenenler, 
yaşam kaynakları kurutulanlar, 
cehennem azabı çektirilenler 
çocuklarımızla, özellikle de kız 
çocuklarımızla birlikte biz ka-
dınlar olduk. 

En son, Tefeci-Bezirgân 
Sermayenin iktidardaki temsil-
cisi AKP’giller, 9 Aralık 2022 
tarihinde, yürürlükteki Anaya-
sanın değiştirilmesi teklif dahi 
edilemeyecek 3 ilkesi arasında 
yer alan Laiklik ilkesini Anaya-
sal düzlemde de budamayı hedefleyen 
Anayasa değişikliği teklifini Meclise 
sundu. Bu Anayasa değişikliği ile ka-
dının özgürlüğünün değil, esaretinin 
simgesi olan ve zaten yıllardır başta 
üniversiteler olmak üzere eğitimden 
yargıya, orduya kadar her alanda takıl-
ması serbest hale gelmiş olan Türbanı 
yasallaştırmayı amaçlıyorlar.

Değerli okurlarımız, Tefeci-Be-
zirgân Sermaye Sınıfının iktidardaki 
siyasi temsilcisi AKP’giller ve diğer 
yılan yuvası tarikat ve cemaatler tara-
fından Türban takmanın dini bir veci-
be olarak, kadının kutsal örtüsü olarak 
sunulması son derece normaldir. Onlar 
sınıf karakterleri ve çıkarları gereği, 
1400 yıl öncesinin Arap Yarımada-
sı’nın Antika Tefeci-Bezirgân Serma-
ye Sınıfının görüşlerini, kadına bakı-
şını din diye koyarlar halkın önüne. 
Bu konuyu merak eden okurlarımıza, 
özellikle de kadın okurlarımıza, Genel 
Başkan’ımız Nurullah Efe Ankut’un 
Türban Meselesini, Marksist-Leninist 
bakış açısıyla, sınıfsal temellerini orta-
ya koyarak çok açık ve çarpıcı biçimde 
ortaya koyduğu “Türban Konusu ve 
İşin Aslı” (Derleniş Yayınları, 2022) 
eserini mutlaka okumalarını salık ve-
ririz.  

Yukarıda da değindiğimiz gibi Tür-
ban, ülkemizde yaşamın her alanında 
AKP’giller ve diğer Ortaçağcı örgüt-
lerin istediği biçimde çözülmüşken, 
Türkiye’de Türbanın yasak olduğu 
herhangi bir alan, kurum kalmamış-
ken; AKP’giller’in böyle bir hamle 
daha yapmasının yolu nasıl açıldı? 

Yeni CHP’nin Genel Başkanı TE-
SEV’ci-Sorosçu Kılıçdaroğlu sayesin-
de!

Yeni CHP’nin Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu, nam-ı diğer Soros-
daroğlu, 3 Ekim’de “Türban özgürlü-
ğünü yasal güvenceye alalım” duyuru-
su ve 4 Ekim’de de Meclise sunduğu 
kanun teklifi ile bu konuyu gündem 
yapma görevini bihakkın yerine getir-
miş oldu.

AKP’giller’in Reisi de Sorosda-
roğlu’nun bıraktığı yerden aldı yürü-
dü! 

Ne diyoruz Kılıçdaroğlu için?
TESEV’ci-Sorosçu!
Ve tabiî hiç kuşkusuz, TESEV So-

ros demektir, Soros da Emperyalizm!
Hatırlanacağı gibi, Antiemper-

yalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın 
Önderleri Mustafa Kemal’in, İsmet 
İnönü’nün kurduğu Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin Genel Başkanlığını yürü-
ten hain satılmış Deniz Baykal’ın işi, 
Tayyip Erdoğan’ı Meclise taşıma gö-
revini başarıyla(!) yerine getirmesinin 
ardından CIA-Mossad-FETÖ kumpa-
sı olan Kaset Komplosuyla bitirildi. 
Onun yerine 22 Mayıs 2010 yılında 

Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlık 
koltuğuna oturtuldu ve CHP yönetimi, 
Amerikancılıkta birbirlerinden geri ka-
lır yanları olmayan bir ekip tarafından 
ele geçirilmiş oldu. Artık Yeni CHP 
vardı; Mustafa Kemal’lerin, İnönü’le-
rin CHP’sinin esamisi okunmayacaktı. 
TESEV’ci Sorosçu Kemal, bunu; “Biz 
30’ların 40’ların CHP’si değiliz. Biz, 
demokrasi ve özgürlüğü savunuyo-
ruz.”, diyerek ilan ediyordu.

Dolayısıyla AKP’giller ile 
Y-CHP’nin önemli bir ortak paydaları 
var: Amerikancılık!

Tabiî iktidarı ve sözüm ona muha-
lefeti ile Meclisteki tüm burjuva par-
tilerinin buluştukları ortak paydadır 
Amerikancılık.

Bu anlamda ülkemizin BOP çer-
çevesinde hızla Ortaçağcı Faşist Din 
Devleti’ne doğru gidişinde, Meclisteki 
tamamı Amerikancı tüm sözüm ona 
muhalefet partileri ve bilumum “Sev-
rci Soytarı Sol”lar üzerlerine düşeni 
yapmışlardır ve yapmaya da devam 
etmektedirler. Zaten bu payandalık ya-
pılmasa, AKP’giller 21 yıldır iktidarda 
kalabilirler miydi?

Soros’un TESEV’inin, uzun adıyla 
“Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler 
Vakfı”nın “TESEV Demokratikleş-
me Programı” adı altında hazırladı-
ğı raporlardan biri olan “Başörtüsü 
Yasağına İlişkin Değerlendirme ve 
Öneriler” başlıklı rapor da yukarıda 
dile getirdiğimiz durumu tüm çıplak-
lığıyla bir kez daha gözler önüne ser-
mektedir. (https://bit.ly/3ihyBMn)

 Biz bu yazımızda, 2012 yılında 
yayımlanan TESEV raporundan ya-
pacağımız aktarımlarla, Türban me-
selesinin “Demokratikleşme” sosuyla 
sunulan emperyalist bir proje olduğu-
nu, Y-CHP’nin, Amerikancı Burjuva 
Kürt Hareketinin ve şürekâsının, bü-
yüklü-küçüklü “Sivil Örümcek” örgüt-
lenmelerinin bu projede üstlendikleri/
üstlenmesi beklenen rolleri; bu rollerin 
ABD-AB Emperyalistleri tarafından 
yerli satılmışlar cephesine nasıl dik-
te ettirilip oynattırıldığını, TESEV’in 
yani Soros’un yani emperyalizmin ağ-
zından kanıtlarla ortaya koyacağız. 

Rapor, “Türbanlı Bacılar”ın Laik 
Cumhuriyet tarafından nasıl mağdur(!) 
edildiklerini dile getiren bir sunuş ile 
başlıyor. Tabiî bu sunuşta ve raporun 
devamında da TESEV, sırtlan dişlerini 
göstererek 28 Şubat sürecine olanca 
kiniyle saldırıyor!

1997 yılında, Mustafa Kemal ge-
lenekli vatansever, namuslu askerle-
rimizin o süreçte ülkemizde gittikçe 
hızlanan Ortaçağcı gerici gidişe dur 
diyebilmek, yılan yuvası cemaat ve ta-
rikatların TSK ve diğer kamu kurum-
larındaki örgütlenmelerini görüp bun-
ların önüne geçebilmek, Laikliğe, Laik 
Cumhuriyet’in Devrim Yasaları’na sa-
hip çıkabilmek, bu yasaları koruyabil-
mek amacıyla yaptıkları öneriler doğ-
rultusunda alınan MGK Kararları, çok 
kanlarına dokunuyor TESEV’cilerin! 

Sunuş’tan:
“Türkiye’de hukukun siyasi ikti-

darlarca nasıl araçsallaştırıldığının 
ve hukuk aracığıyla hukuksuzluğun 
nasıl yaratılabildiğinin en çarpıcı ör-
neği, kuşkusuz başörtüsü yasağıdır. 
Başörtülü kadınların on yıllardır 
devlet ve toplum eliyle maruz bıra-
kıldıkları ve ‘hukuk adına’ meşru-

laştırılan ayrımcılığın, dışlanmanın 
ve adaletsizliğin kökeninde koskoca-
man bir hukuksuzluk yatmaktadır. 
Bir üniversite yönetiminin keyfi ve 
hukuk dışı kararlarıyla başlatılan 
yasak, kısa zaman içerisinde bir 
hukuk kuralı olarak kabul edilmiş-
tir. Geçmişte olduğu gibi bugün de, 
başörtüsü yasağının anayasal veya 
yasal bir dayanağı bulunmamakta-
dır. Ne var ki, sadece siyasi partiler, 
üniversiteler, medya ve toplumun 
bir kesimi değil, yüksek yargının 
kendisi dahi, fiili duruma yasal kılıf 

uydurmuş ve kolektif olarak 
üretilen bu yalan, Türkiye’nin 
gerçeği olarak kabul ettiril-
miştir.

“(…) 
“Türkiye’nin yeni bir ana-

yasa yapmak üzere olduğu -ya 
da buna inanmak istediği- bir 
süreçte, durup yakın geçmişi-
mize bakmamız ve başörtüsü 
yasağının tarihçesini hatırla-
mamız için bir fırsat sunuyor. 
Aslında, ‘hatırlamak’ ifade-
sinin geçerliliği tartışmalıdır, 

zira toplumun önemli bir kesiminin 
bu tarihçe hakkında fazlasıyla fikir 
sahibi olsa da doğru bilgi sahibi ol-
duğu söylenemez. Genç ile İlhan’ın 
(raporun yazarları- Ö. Ç) özetlediği 
son otuz yıllık siyasi ve yasal süreç, 
sadece başörtüsü yasağının değil, 
Türkiye’de hukukun ne derece aleni 
ve pervasızca araçsallaştırıldığının 
da hikâyesidir. Öyle ki, 28 Şubat sü-
recine dek başörtülü kadınlar kamu 
kurumlarında çalışabiliyorken ve 
yükseköğrenime devam edebiliyor-
ken, 28 Şubat kararlarının hemen 
sonrasında çalışma ve eğitim hak-
larından yoksun bırakılmışlardır. 
Türkiye aynı anayasayla, aynı yasa-
larla yönetiliyorken, başörtülü ka-
dınlar yepyeni bir ‘hukuk’ ile karşı 
karşıya kalmıştır.”

“(…)
“Genç ile İlhan’ın çalışması, Tür-

kiye’de başörtülü kadınların tam 
otuz senedir maruz bırakıldıkları 
ayrımcılık ve dışlanmanın sadece 
devlet değil toplum eliyle de gerçek-
leştiğini, sadece kamu kurumlarında 
değil özel sektörde de yaygın oldu-
ğunu, sadece devlet dairelerinde de-
ğil toplumsal yaşamın her alanında 
cereyan ettiğini gösteriyor. Mahke-
melerden üniversite kampüslerine, 
Meclisten hastanelere, alışve-
riş merkezlerinden hastane-
lere toplumsal yaşamın her 
mecrasında var olup olamaya-
cakları günün siyasi ortamına, 
yöneticilerin keyfiyetine ve et-
raflarındaki erkeklerin ve baş-
ları örtülü olmayan kadınların 
tutumuna bağlı olan başörtülü 
kadınlar, tam otuz senedir sa-
hip oldukları hakların niteli-
ğini ve sınırlarını bilmeksizin 
büyük bir belirsizlik içerisin-
de yaşıyorlar. Bu belirsizliğin 
doğal sonucu olarak da yaşamlarını, 
alışveriş ettikleri, yemek yedikleri, 
vakit geçirdikleri alanları ‘güvenli’ 
ve ‘güvensiz’ olarak ayırmak gibi 
stratejik kararlar alarak sürdürebi-
liyorlar.”

“(…) Başörtüsü ve başörtülü ka-
dınlar, Türkiye’deki siyasal kutup-
laşmanın bir sembolü haline gelmiş-
lerdir. Çözümün mümkün olması 
için, eşitliğin kurumsal olarak daha 
güçlü bir şekilde tanımlanması ve 
her tür ayrımcılığa karşı sağlam hu-
kuki ve kurumsal güvenceler getiril-
mesi gerekmektedir. Bu güvenceler 
sağlandığı durumda, başörtüsü gibi 
pek çok konuda doğrudan (örneğin 
yeni anayasada yer alarak) veya do-
laylı (toplumsal ve siyasi zihniyet de-
ğişimi yoluyla) iyileştirmeler müm-
kün olacaktır.

“(…)

“Sonuç itibariyle bu rapor, ba-
şörtüsü yasağını ayrımcılık olarak 
tanımlayan ve başörtüsü yasağının 
tamamıyla ortadan kalkmasını sa-
vunan bir çalışmadır. Başörtüsü 
yasağında çözüme yönelik ve ger-
çekten kalıcı bir çözüm için gerekli 
koşulların bir bütün halinde sunul-
masını amaçlamaktadır. Rapor ka-
leme alınırken, bu konuda yapılması 
gereken düzenlemeler nelerdir, nere-
den başlanmalıdır ve nasıl yol alın-
malıdır sorularından yola çıkılmış-
tır. Önerilen yol haritasını elbette ki 
genişletmek mümkündür. Sonuçta, 
başörtüsü yasağının kalkması yo-
lunda hukuki mücadele yeterli de-
ğildir, siyasi ve toplumsal değişim de 
gereklidir. Bunun için de konunun 
her yönüyle değerlendirilmesi ge-
rekmektedir.”, denildikten sonra, bu 
konunun çözümü için AKP’giller’in, 
hizmetinde oldukları emperyalist efen-
dilerinin onlardan bekledikleri adımla-
rı atmada korkak davrandıklarına vur-
gu yapılmaktadır:  

“24. Dönem Meclisin açıldığı 
Ekim 2011’de bacak protezi kulla-
nan CHP’li milletvekili Şafak Pa-
vey’in Meclis’e sunduğu kadın vekil-
lerin etek giymelerini zorunlu kılan 
iç tüzük maddesinin değiştirilmesi 
teklifi, Barış ve Demokrasi Partisi 
(BDP) milletvekilli Sırrı Süreyya 
Önder’in bu değişikliğin başörtüsü-
nü de içermesini talep etmesi ve AK 
Parti lideri Tayyip Erdoğan’ın bu 
teklifi yeterince “samimi” bulma-
ması, Meclisteki başörtüsü karşıtı 
psikolojinin devamlılığını sağladı.”

Üstüne üstlük AKP’giller, ABD’nin 
Sol Tabelalı Şark Ekspresi’nin Meclis-
teki temsilcilerinin,  Meclise Türbanın 
bir an önce sokulması için verdikleri 
cansiperane desteği boşa çıkardıkları 
için de eleştirilmektedir, yukarıda gö-
rüldüğü üzere.

Bu girizgâhın ardından, çalışmanın 
amacının 2010 yılında yine TESEV 
Demokratikleşme Programı tarafından 
hazırlanan “Başörtüsü Yasağı ve Ay-
rımcılık: Uzman Mesleklerde Başör-
tülü Kadınlar” başlıklı raporun de-
vamını sağlamak ve rapora konu olan 
ayrımcılık vakalarının ve başörtüsü 
yasağının kamu sektöründen özel sek-
töre ve gündelik hayatlara yansıyan et-
kisinin ortadan kaldırılmasına yönelik 
tespit ve önerilerde bulunmak olduğu 
açıklanıyor.

 Raporun kapsamı ise; “yasağın 
devam etmesine neden olan veya ya-
sağın devam etmesinin önüne geçe-
meyen siyasi ve toplumsal aktörlerin 
tartışma içerisinde nerede ve nasıl 
konumlandıklarına ilişkin tespitler” 
yapmak ve “başörtüsü yasağının de-
mokratik yollarla ve eşit vatandaşlık 
temelinde ortadan kalkmasına ve 
yasağın devamını sağlayan siyasi, 
hukuki ve toplumsal engellerin or-
tadan kaldırılmasına yönelik bazı 
önerilere yer vermek”, olarak belir-
tildikten sonra devamında şu ifadeler 
kullanılıyor:

“Siyasi, Anayasal ve Hukuki Çö-
züm Önerileri başlığı altında ele ala-
cağımız çözüm önerileri, bazen ya-
salara dayandırılan, çoğu zaman ise 
tamamen keyfi uygulamalarla ya-
şama geçirilen başörtüsüne yönelik 
ayrımcılıkların ortadan kaldırılması 

ve yasağın yarattığı ayrımcılık ve 
mağduriyetlere son verebilecek ko-
numda olan siyasi ve hukuki aktör-
leri hedeflemekte ve Anayasa, kanun 
ve mevzuat değişiklikleri önermek-
tedir. Toplumsal zihniyetin değişme-
sini beklemek veya başörtüsünü bir 
sorun olarak algılayıp “tahammül 
etme”, “idare etme” veya “erteleme” 
gibi yaklaşımlar, çözüme yönelik tat-
min edici ve her şeyden önemlisi ka-
lıcı bir çerçeve oluşturmamaktadır.” 

“Anayasa değişikliği sürecin-
de başörtüsü yasağı meselesinin ele 
alınması önemlidir. Anayasa’da ba-
şörtüsüyle ilgili doğrudan bir madde 
olması gerekli olmayabilir. Anaya-
sa’nın ruhunun temel hak ve öz-
gürlüklere uygun olması, yasakları 
meşrulaştıran otoriter ve güvenlikçi 
kadrolar tarafından yorumlanmaya 
açık hükümlerin metinden kaldırıl-
ması ve başörtüsüyle ilgili düzenle-
menin ayrımcılık, din ve vicdan öz-
gürlüğü ve yeni bir laiklik ilkesinin 
net ve demokratik tanımı üzerinden 
çözülmesi yeterli olacaktır. Neyin 
yasak olması gerektiğini söyleyen 
bir Anayasa yerine, hak ve özgürlük 
temelli, öz ve detay içermeyen bir 
Anayasa metni sadece başörtüsün-
den kaynaklanan hak ihlallerinde 
ve ayrımcılıklarda değil, Türkiye’de 
temel hak ve özgürlüklerle ve ayrım-
cılıkla ilgili pek çok konunun çözül-
mesinde kolaylaştırıcı bir rol oyna-
yacaktır.

“Anayasa sürecinde olduğu ka-
dar, yasağın yasal ve siyasi dayanak-
larının sağlamlaştırılmasında da ki-
lit önem taşıyan kurum TBMM’dir.” 

Yukarıda yer alan ifadeler, Türki-
ye’yi 1950’lerden bu yana Türkiye’nin 
yönetmediği gerçekliğini göze batırı-
yor! 

Yani Emperyalist Efendileri diyor-
lar ki: Eyy iktidarı ile muhalefeti ile 
Meclisteki kuklalarım, sizin oynatıcı-
nız benim. İpleriniz benim ellerimde. 
Benim BOP’un Türkiye ayağı olan 
Yeni Sevr’i gerçekleştirebilmem için 
Laik Cumhuriyet’in yerle yeksan edil-
mesi gerekiyor. Türban meselesi bu 
sürecin önemli bir ayağını oluşturuyor. 
Bu doğrultuda Anayasa değişikliği de 
dahil olmak üzere yapmanız beklenen-
leri harfi harfine yerine getireceksiniz! 

Raporun CHP’yi ele aldığı bölüm-
de, CHP’nin nasıl dizayn edileceğine 
ve Kılıçdaroğlu’nun bu dizayn süre-
cinde üstleneceği role ilişkin saptama-
lar açıkça ortaya konmaktadır:

“Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP), seçmen tabanını rahatsız 
etmemek adına başörtüsü mesele-
sinden uzak durmakta, hatta bu 

tartışmaların içinde yer al-
maktan dahi kaçınıp çekimser 
kalmaktadır. CHP yetkilile-
rinin, TESEV’in düzenledi-
ği başörtüsü yasağına ilişkin 
değerlendirme toplantılarına 
katılımını ve birebir görüşme-
ler için randevu vermelerini 
sağlamak da bu doğrultuda 
mümkün olmamıştır. Bir parti 
yetkilisi, bu toplantılara ka-
tılmanın bile “türban” konu-
sunda taviz vermek anlamına 
geleceğini belirtmiştir. 

“CHP içerisinde başörtüsü yasa-
ğına ilişkin bir görüş birliği sağlana-
madığından, parti yetkililerinin ko-
nuya ilişkin kamuoyu açıklamaları 
zaman zaman çelişkili olabilmiştir. 
Nitekim CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu yönetime seçildik-
ten hemen sonra, başörtüsüyle ilgili 
verdiği sınırlı da olsa özgürlükçü 
bir tutum sergileyen mesajı parti 
kadrosundan tepki aldığında tekzip 
yayımlamıştır. CHP’nin başörtüsü 
yasağını desteklemesi “laiklik” ve 
“kadın özgürlüğü” gibi savlar üze-
rinden temellendirmektedir. Burada 
çelişkili olan, CHP’nin tarihi boyun-
ca dini her koşulda bir siyasi malze-
me yapmış olmasıdır. CHP’nin sür-
dürdüğü laik söylem, dini karşısına 
almakta ve din karşıtlığından 
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beslenmekte, kendini bilinçli bir 

şekilde dini olana karşı konumla-
makta ve dini bir tehdit veya tehlike 
unsuru olarak göstermektedir. Bu 
anlamda, çağdaş demokrasilerdeki 
laiklik tanımıyla olduğu kadar, ulus-
lararası sözleşmelerde garanti altı-
na alınan din, vicdan ve inanç söyle-
miyle de çelişmektedir. Öte yandan, 
CHP’nin hemen seçimler öncesinde 
hazırladığı Anayasa vizyonuna ba-
kıldığında, din ve vicdan özgürlüğü 
ile toplumsal cinsiyet eşitliğine iliş-
kin ilerici ve demokratik çözümler 
ürettiği görülmektedir:

“(…)
“CHP’nin bu iki tema üzerinden 

başörtüsü yasağına ilişkin tarihi di-
rencinin kırılması, Mecliste ikinci 
büyük çoğunluğa sahip parti olma-
sından ötürü demokrasi yönünde 
bir kazanç oluşturabilir.”

“(…)
“Başörtüsü konusu ele alınma-

dıkça, CHP’nin yukarıda yer ver-
diğimiz, toplumsal cinsiyet, din ve 
vicdan özgürlüğü alanında pek çok 
partinin ilerisinde bir yaklaşımı ifa-
de eden vizyonu işlerlik kazanama-
yacaktır.”

Nitekim, CHP’nin Genel Başkan-
lık koltuğuna oturtulmuş olan Soros-
daroğlu, hemen “Türbanı biz çözeriz”, 
“Ben bugün için Laikliğin tehlikede 
olduğunu düşünmüyorum”, “Tarikat-
lara laf etmeyin. İnanca laf edilmez. 
Ama tarikat da siyasete girmeyecek”, 
söylemleriyle, partiyi efendilerinin is-
tediği doğrultuda Yeni CHP’ye dönüş-
türme görevini nasıl şevkle üstlendiği-
ni gösteriyordu. 

2010 yılından itibaren Türban, üni-
versitelerde serbest hale geldi.

Tabiî bu serbestlik üniversitelerle 
sınırlı kalmamalı, kamunun her alanı-
na yayılmalıydı.

Rapor’dan:
“Birleşmiş Milletler Kadına 

Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ön-
lenmesi Uluslararası Sözleşmesi’nin 
(CEDAW) ikinci maddesine göre, 
Sözleşme’ye taraf devletler, kadın-
lara karşı her türlü ayrımcılığı önle-
meyi ve ayrımcılığın önlenmesi için 
gereken tüm önlemleri almayı taah-
hüt eder. 1985 yılından bu yana CE-
DAW’a taraf bir ülke olan Türkiye, 
başörtüsü yasağı ve etrafında şekil-
lenen ayrımcı uygulamaları ortadan 
kaldırmakla yükümlüdür.

“(…)
“Bu noktada, anlaşılan o ki, Tür-

kiye’nin uluslararası yükümlülükle-
ri nedeniyle sadece yükseköğretim 
kurumlarında değil, eğitim, istih-
dam, sağlık, siyasi hayat ve kamu 
hayatı alanlarında da başörtüsü 
yasağının ayrımcı sonuçlarını orta-
dan kaldırmak için önlem alması ve 
aldığı önlemleri ve elde edilen sonu-
cu CEDAW Komitesi’ne bildirmesi 
gereklidir.”

“2010 yılı CEDAW Ayrımcılı-
ğa Karşı kadın Hakları Komite-
si, eğitim/çalışma/siyasal yaşam 
katılımında başörtülü kadınların 
uğradıkları ayrımcılıkların sona 
erdirilmesine yönelik Türkiye’den 
iki yıl içinde rapor istedi. CHP ba-
şörtüsü üzerinden gerilime dayanan 
siyasetini değiştirdi.” (http://www.
ceidizleme.org/ekutuphaneresim/dos-
ya/929_1.pdf)

 Cumhuriyet Gazetesi’nin 29 Ekim 
2013 tarihli haberini okuyalım:

“TBMM Genel Kurulu, Cum-

huriyet’in 90. yılında ilk mesaisine 
“türbanlı milletvekili” gerilimi ile 
başlıyor. AKP’li bazı kadın milletve-
killerinin Genel Kurul’a ‘türbanla’ 
girme kararının ardından alarma 
geçen CHP’de, partisinin kadın mil-
letvekillerini toplayan Genel Baş-
kan Kemal Kılıçdaroğlu, gerilimi 
tırmandıracak eylemlerden kaçı-
nılmasını isteyerek, ‘Seçimler ön-
cesinde gündeme getirilen türbanlı 
milletvekili olayı bir tuzak, biz bu 
oyuna gelmeyelim. Ancak AKP’nin 
ikiyüzlülüğünü sergileyelim’ mesajı 
verdi. Çankaya Köşk’ünde Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül’ün ver-
diği resepsiyonda ise Kılıçdaroğlu, 
‘Biz kimsenin kılığıyla kıyafetiyle 
ilgili değiliz’ açıklaması yaptı.”

“(…)
“Kılıçdaroğlu, dün sürpriz bir 

adım daha atarak, partili kadın 
milletvekilleri ile Genel Merkez’de 
toplantı yaptı. Toplantı son anda be-
lirlendiği için toplantıya katılım az 
oldu. Emine Ülker Tarhan, Binnaz 
Toprak, Candan Yüceer, Gülsün 
Bilgehan, Birgül Ayman Güler, Ay-
lin Nazlıaka, TBMM Başkanvekili 
Güldal Mumcu ile Genel Başkan 
Yardımcıları Perihan Sarı ve Erdo-
ğan Toprak’ın katıldığı toplantıda, 
Kılıçdaroğlu, AKP’lilerin türban-
la Meclis’e gelmeleri konusunda 
milletvekillerinin görüşlerini aldı. 
Yaklaşık 2 saat süren basına kapalı 
toplantıda CHP Lideri’nin, AKP’li-
lerin türban kararını yerel seçimler 
öncesinde kullanmak üzere planla-
dığı bir “tuzak” olarak nitelendirdi. 
AKP’nin bu oyununa gelinmeme-
si gerektiğini belirten Kılıçdaroğ-
lu’nun, milletvekillerinden, Genel 
Kurul’da ‘gerilimi’ tırmandıracak 
kürsü işgali gibi eylemlerden ka-
çınılması gerektiğine işaret ettiği 
belirtildi. Türbanla Genel Kurul’a 

gelecek olan bazı mil-
letvekillerinin geçen yıl 
da hacca gittiğine dik-
kat çeken Kılıçdaroğ-
lu’nun, ‘Bu bir tuzak, 
bir oyun. AKP bizim 
sert tepki göstererek, 
gerilimi tırmandırma-
mızı bekliyor. Çünkü 
meydanlarda bunu kul-
lanmak istiyor. AKP’nin 
eline bu kozu vermeme-
liyiz. Daha önce hacca 
giden milletvekilleri 2 

yıldır türban takmıyorlar, şimdi 
böyle bir tavır sergiliyorlar. Biz bu 
ikiyüzlülüğü sergilemeliyiz’ mesajı 
verdiği öğrenildi. (…) Toplantıda, 
bazı milletvekilleri ise türbanla ge-
nel kurula girilmesinin ‘cumhuriyet 
kazanımlarına bir darbe’ olduğunu 
ve Anayasa’ya aykırılık oluşturdu-
ğunu, Meclis’te türbanlı milletvekili 
olayının, ‘kamudaki türban serbes-
tisinin meşrulaştırılması’ için kulla-
nıldığına işaret ederek, parti olarak 
buna izin verilmemesi gerektiğini 
dile getirdiler.”

Böylelikle Yeni CHP kendilerin-
den beklendiği biçimde, AKP’gil-
ler’in Türbanın kamunun her alanında 
serbest olmasını sağlayacak adımları 
atmasının önünü bir kez daha açmış 
oluyordu.

Rapor’dan:
“Kamu Kurum ve Kuruluşla-

rında Çalışan Personelin Kılık ve 
Kıyafetine Dair Yönetmelik’te ‘başı 
açık’ ifadesi yer almaktadır. Bu yö-
netmeliğin bugünün koşullarında 
yeniden düzenlenmesi gerekmek-
tedir. Yönetmelikte, kılık kıyafete 
ilişkin mevcut durumdaki kadar 
detaylı açıklamaların yer almaması 
bir çözüm olabilir. Yeni yönetmeli-
ğin uygulanabilir olması ve yasada 
yer aldığı şekliyle hizmetin niteli-
ğinin gereklerinin ön plana çıkar-
tılması gerekmektedir. Ayrıca, yeni 
yönetmeliğin, uluslararası insan 
hakları normları ve yeni ve demok-
ratik anayasa ile uyumlu olması da 
şarttır.”

8 Ekim 2013 tarihli basından:
“Demokratikleşme Paketi” kap-

samında kamuda başörtüsü yasağı-
nı kaldıran düzenleme Resmi Gaze-
tede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Kamu kurum ve kuruluşların-
da başörtüsüne serbestlik getiren 
düzenlemeyle ilkokullarda okutulan 
andın kaldırılmasına olanak sağla-
yan düzenleme dün gece Resmi Ga-
zetede yayımlandı.

“Başbakan Recep Tayip Erdo-
ğan’ın 30 Eylül’de açıkladığı ‘De-
mokratikleşme Paketi’nin öngördü-
ğü adımlardan biri de kamuda çalı-
şan kadınların başörtüsü takmasını 
yasaklayan düzenlemenin değiştiril-
mesiydi.

“Yeni düzenlemeye göre başörtü-
sü yasağı ‘sadece emniyet hizmetleri 
sınıfına mensup olanlar, hâkimler, 
savcılar ve Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’nde görev yapanları’ kapsayacak.

“Milli Eğitim Bakanlığı yönet-
meliğinde yapılan değişiklikle de 
ilkokullarda okunan ‘Andımız’ ta-
mamen yürürlükten kaldırıldı.

“Başbakan Erdoğan ‘Demokra-
tikleşme Paketi’ni açıklarken, pa-
kette yer alan sorunların, ‘çoğunlu-
ğu son 30 yıl olmak üzere, Cumhuri-
yet tarihi boyunca var olan sorunlar’ 
olduğunu vurgulamış, paketin ‘on 
yılların tortusunu kaldırdığını, on 
yılların sorununa çözüm ürettiğini, 
kardeşliği güçlendireceğini’ ifade et-
mişti.” (https://www.bbc.com/turkce/
haberler/2013/10/131008_basortusu)

AKP’giller’in Reisi’nin basın 
açıklamasında kullandığı ifadeler, TE-
SEV raporundaki ifadelerin neredeyse 
aynısı, değil mi değerli okurlar?

“Demokratikleşme, çoğunluğu son 
30 yıl olmak üzere, Cumhuriyet tarihi 
boyunca var olan sorunlar”…

Ve yaşadığımız üzere ardından yar-
gıda, emniyet teşkilatında ve en son 
Şubat 2017 tarihinde de Milli Savun-
ma Bakanlığınca yapılan düzenlemey-
le, Genelkurmay karargâhı, kuvvet ko-
mutanlıkları ve bağlı birliklerde görev 
yapan kadın subay ve astsubaylar için 
Türban serbest hale geldi. Yani 2022 
yılı itibarı ile tüm kamu kurum ve ku-
ruluşlarında Türban takmak serbest.

Ama ABD-AB Emperyalistleri 
için bu yetmez! Ortaçağcı Faşist Din 
Devleti’ne gidecek yolun taşlarının 
döşenmesi için AKP’giller’e bu yet-
mez! Yasal düzenlemeler gerekli mut-
laka!

Rapordan:
“Anayasa süreci siyasi partilerin 

çelişkili ve çatışmalı konular üzerin-
de uzlaşmaları için paha biçilmez 
bir fırsattır. Meclis’teki aktörlerin 
bu süreci iyi idare etmesi ve olumlu 
sonuç alınacak şekilde kullanması 
çok önemlidir.

“(…)
“Başörtüsü konusunda sağlana-

cak bir uzlaşma ise, hem Türkiye 
siyaset tarihinde gurur verici bir 
örnek olacak, hem de kronikleşmiş 
benzer toplumsal sorunların çözü-
mü için model oluşturacaktır. Si-
yasi partilerden konunun çözümü-
ne ilişkin gelecek olumlu bir adım, 
toplumsal önyargıların kırılmasını 
teşvik ederek, toplumsal uzlaşma-
nın da yolunu açacaktır. Karşılıklı 
önyargılar ve korkular, hak ve öz-
gürlüklerin garanti altına alınması 
ve eşitlikçi, müzakereci ve katılımcı 
bir demokrasinin tesisi için sağlam-
laştırılacak yasal güvencelerle gide-
rilebilir.”

Laik Cumhuriyet’in yıkılması sü-
recinin, Yeni Sevr sürecinin sacayak-
larından birini oluşturan Amerikancı 
Burjuva Kürt Hareketi, zaten tâ başın-
dan beri Türbana da Ortaçağcılığa da 
teşneydi. Raporun hazırlandığı süreç-
te, hareketin Meclisteki temsilcisi Ba-
rış ve Demokrasi Partisi’nin görüşleri 
raporda şöyle yer almaktaydı:

“Barış ve Demokrasi Partisi 
(BDP) ise başörtüsü yasağını inanç 
özgürlüğü çerçevesinde değerlen-
dirmektedir. Parti üyeleri, Sünni 
başörtülü kadınlar kadar, örneğin 
Süryani kadınların da inanç öz-
gürlüğünün tanındığı bütüncül bir 
çerçevenin bu sorunun çözümü için 

ideal yol olduğunu belirtmektedir.”
TESEV’ci Sorosdaroğlu da gördü-

ğümüz gibi epeydir bunun alt yapısını 
örüyordu. Kıvama getirdiğine kanaat 
getirince yeni bir hamle daha yaptı. 13 
Kasım 2021 Cumartesi akşamı evin-
den yaptığı video yayınındaki helalleş-
me çağrısıyla, kendisinden beklendiği 
gibi 28 Şubat’a ve onun gerçekleşme-
sini sağlayan vatansever askerlerimize 
olan düşmanlığını ilan ediyordu:

“Benim liderliğini yaptığım par-
tinin de geçmişte yarattığı derin ya-
ralar vardır. Uzun süredir de önce 
bu yaraları yaratan o sistemi değiş-
tirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarı-
ya dönme zamanı. Ben bu yaraların 
kapanması için helallik isteme, he-
lalleşme yolculuğuna çıkıyorum.

“Geçmişte kırdığımız, korkut-
tuğumuz topluluklarla, bireylerle, 
farklı hayat tarzlarının temsilcile-
riyle buluşmalarıma başlayacağım.

“Affetmeyi ve affedilmeyi ku-
caklayarak, helallik istemeyi ve 
vermeyi başarmalıyız. Hep birlikte 
umuda, barışa ve sevince yürümek 
ancak birbirimizin yaralarını sara-
rak mümkün olacak. …”

16 Kasım 2021 tarihli Meclis grup 
toplantısında yaptığı konuşmada; 

“28 Şubatçıların açtığı yaraları 
kapatıp helalleşeceğiz. İkna odaları-
na sokulan başı kapalı kızlarımızla 
helalleşeceğiz.” (https://chp.org.tr/
haberler/chp-genel-baskani-kemal-ki-
licdaroglu-tbmm-chp-grup-toplanti-
sinda-konustu-16-kasim-2021) diye-
rek, 28 Şubat’a olan kinini kusuyor, 
kimlerle helalleşeceğini açıkça ifade 
etmiş oluyordu. 

Sorosdaroğlu’nun 28 Şubat’a 
ilişkin hainlikleri buraya aktardıkla-
rımızla sınırlı değil tabiî. Genel Baş-
kan’ımız Nurullah Efe Ankut; “28 
Şubat’a karşıysan, otomatikman 
altı yaşındaki kız çocuklarına teca-
vüz ettirilen, Ortaçağ’ın Din Dere-
beylikleri olan tarikat ve cemaatle-
re yandaşsın demektir…”, başlıklı 
yazısında bu hainlikleri çok açık ve 
çarpıcı biçimde ortaya koymaktadır. 
(https://bit.ly/3hwUR4x)

Sorosdaroğlu, TESEV raporunda 
ifade edilen ve Yeni CHP için kendi-
sinden beklenen hedefe ulaşma yo-
lunda başarıyla(!) ilerliyordu. Artık 
partinin içindeki ve dahi tabanındaki 
“direnç noktaları” kırılmıştı. İhanette 
daha ileri adımlar atılabilirdi. Ve atıldı 
da. Yasa diyordu ya Efendileri!

Ülkede mutfaklar yangın yeriyken, 
insanlarımız, çocuklarımız açlıkla 
boğuşurken, kadınlarımız Ortaçağcı 
gericiliğin kıskacında debelenip, so-
kaklarda birer ikişer katledilirken, tüm 
eğitim kurumlarımız Peşaver Med-
reselerine çevrilmişken Sorosdaroğ-
lu’nun, 3 Ekim 2022 tarihinde sosyal 
medya üzerinden duyurduğu Türban 
kanun teklifini Yeni CHP, 4 Ekim 
2022 tarihinde TBMM’ye sundu. “Ka-
dının kıyafet seçme özgürlüğü” kis-
vesi altında, kadını bedenen ve ruhen 
köleleştirmek demek olan Türbanı ve 
tabiî aslında kara çarşafı da peçeyi 
de cilbabı da yasallaştırma hainliğini 
yaptı.

Sol Tabelalı Şark Ekspresi’nin 
Meclisteki temsilcisi HDP, hemen al-
kışladı!

“HDP Grup Başkanvekili Me-
ral Danış Beştaş, biz zaten evvel 
ezel ‘Başörtüsü de kesinlikle yasak 
kapsamından çıkarılmalıdır; bugü-
ne kadar bu konunun tartışılıyor 
olması da vahamet tablosunu orta-
ya koyuyor. Biz HDP olarak kadın 
giyiminin, kadın bedeni üzerinde se-
bep olduğu egemenlik biçimlerinin 

tamamına karşıyız. Ve toplumun 
bir kısmını oluşturan başörtülü ka-
dınlar özgür değilse, diğer kadınla-
rın da özgür olduğunu kimse iddia 
edemez. Bu, ancak her kademedeki 
kadınların özgürleşmesiyle gerçek 
anlamını bulabilir. Aksi halde ka-
dın erkek eşitliğinden söz etmemiz 
mümkün değildir. (…) Kadınların 
bedeni, kıyafetleri üzerindeki top-
lumsal, siyasal baskının kalkmasını 
savunuyoruz. Bu nedenle CHP’nin 
yaklaşımını olumlu karşılıyoruz’”, 
dedi. (https://www.gazeteduvar.
com.tr/hdpli-bestastan-kilicdaroglu-
nun-basortusu-hamlesine-destek-ha-
ber-1583566)

HDP kontenjanından Meclise gi-
ren ve önümüzdeki süreç için de HDP 
ve bilumum Sevrci Soytarı Sahte Sol 
bileşenleriyle ittifak halinde oldukları-
nı açıklayan TİP Genel Başkanı Erkan 
Baş, kameraların karşısında: “Uzun-
ca bir süredir sorun olmayan ‘tür-
ban sorunu’ bir kez daha yakıcı bir 
sorunmuş gibi iktidarın ve bu kez 
üzülerek söylüyorum, muhalefetin 
enstrümanı hâline geldi. Oysa ço-
cukların okula aç susuz gitmesi, enf-
lasyonun rekor üzerine rekor kır-
ması, nefret siyasetinin gündelik ha-
yatımızı cehenneme çevirmesi (…) 
gibi pek çok sorun var. Tüm bunlar 
orta yerde dururken AKP’nin belir-
lediği sınırlar içerisinde, AKP’nin 
belirlediği gündemlerle AKP’ye 
karşı muhalefet etmeyi gerçekten 
anlamıyoruz. Çok açık söylüyorum: 
İran’da kadının kakülünden kor-
kan ahlâk polisleriyle Türkiye’de 
kadının başörtüsü üzerinden siyaset 
devşiren tek adam ve onun türevleri 
bir ve aynıdır”, diye artistlik yaparak 
yine sol rolünü oynadı. (https://t24.
com.tr/haber/tip-genel-baskani-er-
kan-bas-tan-chp-ye-basortusu-tepki-
si-siyasal-islam-in-sikistirdigi-yer-
den-muhalefet-etmek-marifet-degil-
dir,1063710)

Yeni CHP’nin yolunu açtığı Tür-
ban konusuyla yeterince hemhal olun-
duğuna kanaat getirilince, AKP’nin 
Reisi hemen harekete geçerek; “Ya o 
zaman Anayasayı değiştirelim”, dedi.

CHP’nin 3 Aralık 2022 tarihinde 
gerçekleştirdiği “İkinci Yüzyıla Çağ-
rı” toplantısında, Emperyalist Efendi-
lere çakılan topuk selamlarının içinde 
Türban konusu da tabiî ki atlanamaz-
dı. Halkın Kurtuluş Partisi Başkanlık 
Kurulu Üyesi M. Gürdal Çıngı’nın 
Kurtuluş Yolu Gazetesi’nde yayımla-
nan makalesinde (https://kurtulusyolu.
org/kilicdaroglu-abdye-niye-gitti-ni-
ye-hepsi-abdye-gider/) kimliğini ser-
gilediği Yeni CHP’nin yeni yıldızı(!) 
Hacer Foggo’nun toplantıda yaptığı 
sunumunda, türbanlı kadınların ve 
sakallı erkeklerin yer aldığı İslamcı 
aile görüntüleri de sahnedeki dev ek-
randa konuşmasına eşlik etti. (https://
www.youtube.com/watch?v=-TGzO-
OeL570)

Değerli okurlarımız, başta da be-
lirttiğimiz gibi, bu yazıda ülkemizin 
koşar adım Faşist Din Devleti’ne doğ-
ru götürülüşünün nasıl hain bir em-
peryalist plan olduğunu ve bu planda 
rol alan kuklaları özellikle de Yeni 
CHP’yi Soros’un TESEV’inin rapo-
rundan kanıtlarla ortaya koymaya ve 
hep dile getirdiğimiz gibi Kılıçdaroğ-
lu’nun nasıl bir TESEV’ci-Sorosçu 
olduğunu bir kez daha göze batırmaya 
çalıştık. Tabiî bu rapor, hep söylediği-
miz gibi, ABD-AB Emperyalistlerinin 
ülkemizde yalnızca iktidarı değil mu-
halefeti de belirlediklerini bir kez daha 
çok netçe göstermiş oldu. 

Bu karanlık gidişatta, tabiî 
ABD’nin Sol Tabelalı Şark Ekspre-
si’nin başka vagonları ve özellikle de 
AKP’giller’in son Anayasa Teklifi ile 
canhıraş haykıran ve teklife karşı çıkı-
yormuş, Laikliği savunuyormuş, sol-
cuymuş gibi görünen ama aslında el 
ele kol kola bu karanlık gidişatın taşla-
rını döşeyen, ağlarını ören sivil örüm-
cekler var. Yazımız uzadı. Bunları da 
gelecek sayıda ele alalım.q
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Av. Sait Kıran: Yoldaşlar; biraz 
önce bütün ömrünü İnsanlığın Kurtuluşu 
Mücadelesine adamış, son nefesine ka-
dar İnsanlığın Kurtuluş Mücadelesinden 
bir an bile geri kalmamış, insan olarak 
geldiği bu dünyada insan olarak gitmeyi 
başarabilmiş bir Yoldaş’ımızı, Türkan 
Bayyar Yoldaş’ı, Türkan Abla’mızı son-
suzluğa uğurladık.

O, bedence aramızdan ayrıldı. Fa-
kat Devrimci Mücadelemizde, Hal-
kın Kurtuluş Partisi’nin siperlerinde 
yaşamaya, Devrimci Mücadelesini 
sürdürmeye devam edecek.

Şimdi sizi Türkan Bayyar Yol-
daş nezdinde İnsanlığın Kurtuluşu 
Mücadelesinde düşmüş tüm devrim 
şehitleri için bir dakikalık saygı duru-
şuna davet ediyorum.

Adnan Okur: Selam olsun bizden 
önce geçene…

Av. Ayça Okur: Selam olsun sava-
şırken düşene…

Av. Sait Kıran: Anısı mücadele-
mizde yaşamaya devam edecek.

Şimdi, sözü, Türkan Bayyar Yol-
daşı uğurlama konuşmasını yapmak 
üzere, çok uzun süreden beri kendisini 
tanıyan, birlikte mücadele ettiği Genel 
Başkan’ımız Nurullah Efe Ankut’a 
bırakıyorum. 

Nurullah Efe Ankut:
Saygı ve sevgi değer yoldaşlarım,
Geçen yüzyılın ilk yarısının önemli 

düşünür ve yazarlarından Franz Kaf-
ka der ki; “Ölümün olduğu dünyada 
hiçbir şey ciddi olamaz.”

Kafka’nın eserlerine de baktığımız 
zaman; her şey anlamsızdır, karmaka-
rışıktır, bir kaostur, zaman ve mekân 
belirsizdir. “Dönüşüm”e bakın, “Ceza 
Sömürgesi”ne bakın, “Dava”ya bakın, 
“Şato”ya bakın, nerede, ne zaman geç-
miş; belirsizdir. Çünkü hayat öyledir. 
Bir mantığı, düzeni, kuralı yoktur. Bu 
dünyaya atılmışız; neden, ne zaman, 
nasıl, belirsiz…

Yine geçen yüzyılın, İkinci 
Paylaşım Savaşı sonrasının en önemli 
yazar ve düşünürlerinden Samuel Be-
ckett… “Godot’yu Beklerken”e ba-
kın. Orada da nerede geçiyor, ne zaman 
olaylar oluyor, sebep ne, ne bekleniyor; 
belirsiz. Çünkü her şey bir kaos...

Yine o dönemin ünlü filozofu Al-
bert Camus… “Sisifos Efsanesi”ne 
baktığımız zaman; felsefenin en önem-
li problemi “İntihar Problemi”, diyor. 
Yani böylesine anlamsız karmakarışık 
bir kaos olan dünyada yaşamaya, acı 
çekmeye değer mi yoksa değmez mi? 
Yani felsefenin birinci konusu bunu tar-
tışmak ve bir sonuca bağlamak, diyor.

Bu ünlü düşünürler ve yazarlar ne-
den böylesine karamsar ve umutsuz?

Bunların yaşadığı yüzyılda yani 
geçen yüzyılın ilk yarısında, iki büyük 
Emperyalist Paylaşım Savaşı olmuştur 
dünyada. Birinci Emperyalist Dünya 
Savaşı’nda 20 milyon civarında insan 
hayatını kaybetmiştir. İkinci Paylaşım 
Savaşı’nda ise bunun iki katından daha 
fazla insan hayatını kaybetmiştir, cep-
helerde ve cephe gerisinde. Avusturya 
Macaristan İmparatorluğu, Çarlık Rus-
ya’sı ve Osmanlı İmparatorluğu tarihe 
karışmıştır, Birinci Paylaşım Savaşı 
sürecinde. Bu Paylaşım Savaşı’nda 
bütün Avrupa başkentleri ve önemli 
şehirleri harabeye dönüşmüştür.

Bu kötümser düşünürler, bu savaş-
ların sebebini ve onlardan gerçek an-
lamda nihai olarak kurtuluşun yolunu 
görememiş, bilememişlerdir. Çünkü 
insanlığın İşçi Sınıfı yanından biricik 
kurtuluş bilimi olan Marksizm-Leniniz-
me sırtlarını dönmüşlerdir. Kendileri 
sınıf kökenleri ve karakterleri olarak 
burjuva düşünürleri olduğu için Mark-
szm-Leninizmi inceleme-öğrenme ça-
basına bile girişmemişlerdir. E, böyle 
yapınca da ne doğayı anlayabilirsiniz 
ne toplumu ne Tarihi ne de bugünü…

Doğa bilimleri dışında kalan bü-
tün bilimleri, genel bir ad altında “Ta-

rih Bilimleri” olarak adlandırıyoruz. 
İşte bu bilimin de yüce kurucuları ve 
geliştiricileri Marks, Engels ve Lenin 
Usta’lardır. Daha sonrasında da bildi-
ğimiz gibi Hikmet Kıvılcımlı Usta’dır. 
Bu Usta’ların tüm ömürlerini vererek 
binbir emek ve çabayla üretip ortaya 
koydukları bu bilimi görmezlikten ge-
lirseniz, onu hafife alıp küçümserseniz 
ve sırtınızı dönerseniz; hiçbir Tarih 
olayını gerçekte olduğu gibi anlaya-
maz, kavrayamazsınız. Her şey size bir 
kaos olarak, bir saçma olarak ve hiçbir 
anlam ifade etmeyen bir karanlık ola-
rak görülür. İşte o zaman da kendinizi 
içine attığınız o karanlık zindandan bir 
türlü çıkamazsınız, hiçbir çıkış yolu, 
hiçbir umut, hiçbir çare bulamazsınız. 

İnsanların ve toplumların 
delirdiğine hükmedersiniz. İnsanlar 
neden böyle deliriyor ve birbirini 
katlediyor, diye şaşar kalırsınız…

Neyse, bu düşünürleri burada bıra-
kıp geçelim.

İşte az önce imam da fani dünya-
dan söz etti, boşluğundan, dünyanın 
geçiciliğinden söz etti. Demek ki Gıl-
gamış’dan bu yana düşünürler, impa-
ratorlar; ölüm varsa her şey boş, gayri 
ciddi, diyorlar, arkadaşlar.

Ama biz Marksist-Leninistler diyo-
ruz ki; yahu tamam; bu dünyaya atılmı-
şız, fırlatılıp atılmışız. Ama insan olarak 
bir evrim geçirmişiz, düşünceye sahibiz.

Düşünce, maddenin en inceltilmiş, 
en yüceltilmiş biçimidir. Madde bitin-
ce düşünce de ne olur, ruh da ne olur?

Sona erer…
Nitekim sonunda ne olacağız? 
Hepimiz topraktan geldik, toz top-

rak olup gideceğiz, arkadaşlar.
Ama işte insanlar bunu kabulleneme-

dikleri için ruhu ölümsüz saymışlar. Ölen 
bedendir, fiziki yapıdır ama ruh ölüm-
süzdür, demişler. Onun üzerine ilk Pagan 
Dinler oluşmuş sonra bunlar Sınıflı Top-
luma geçişle birlikte Tektanrılı Dinlere 
dönüşmüş, arkadaşlar. Ama bu dinlerin 
kitaplarına da baktığımız zaman, Pagan 
Dinlerin çok daha gerisinde, çok daha 
anlamsız, saçma kural ve mitolojilerle 
dolu olduğunu görüyoruz, arkadaşlar.

Öyleyse ne yapmalıyız?
Yahu bir hayvan bile dünyaya geldi 

mi, var oldu mu önce çevresini araştırır. 
Neresi burası; dağ mı, tepe mi, orman 
mı, su nerede, yiyecek maddesini ne-
rede bulabilirim, nerede barınabilirim? 
Anlamaya çalışır yaşadığı çevreyi.

Peki, biz insan olarak, dünyada 
yaşayan dört milyon küsur canlı türü-
nün evrim olarak en üst basamağına 
geçmiş insanlar olarak; bu dünyayı, bu 
evreni araştırmayacak mıyız? Bu top-
lumu araştırmayacak mıyız?

Araştırmazsak insanlığımızın 
hiçbir anlamı olmaz. Sureta insan olu-
ruz ama gerçek anlamda insan olama-
yız biz, insanlığımızın sorumluluğunu 
yerine getiremeyiz. 

O zaman doğayı araştıracağız. Top-
lumu araştıracağız. Bu dört milyon kü-
sur canlı türü içinde, kendi türüne en 
çok zarar veren kıyım yapan, zulüm 
yapan tür, insan türü, arkadaşlar.

Peki insan neden bu kadar kötücül-
leşti? Neden bu kadar zalimleşti insan? 

İşte daha birkaç gün önce tanık 
olduk, Saray’ın Arkadan Bahçeli’si, 
Veliaht Prensini bir torbacıya katlettir-
di. Ve bu parti milyonlarca oy alıyor. 
Böyle bir lider, böyle bir parti, kendi 
Veliaht Prensine bile böylesine acıma-
sızca, puştça pusu kurarak katleden bir 
parti halka ne verebilir ya? Halka acır 
mı? Halkı düşünür mü?

Hayır, düşünmez umurunda değil 
halk, insanlıktan çıkmış çünkü. Onun 
biat ettiği kişi Tayyip. O da aynı. 15 
Temmuz’da dört yüz insan katledilmiş, 
“Bu bize Allah’ın bir lütfu” diyor ya. 
Hâlbuki hepsini günler önceden, aylar 
önceden biliyor, 15 Temmuz’u.

Bak partisinin en büyük propagandis-
tini, partisine adını veren Erol Olçok’u ve 
oğlunu Boğaz Köprüsü’nde pusuya düşür-
tüp Sniper’lara öldürtüyor ve Başbakanı-
nı, Meclis Başkanını, Milyar Ali’sini de 
aynı pusuya düşürtüp öldürtmek istiyor. 
Bunları yazdık, anlattık, arkadaşlar.

Bunlar bu ya… Türkiye bunların 
elinde. Seksen beş milyon insanın ka-
derine bunlar hükmediyor. Nedir bu? 
Neden başımıza geldi? Nasıl oldu? Bu 
zulümhaneden, bu tımarhaneden nasıl 
kurtuluruz? Nasıl ülkemizi insanları-

mızın mutlu olacağı bir ülke haline ge-
tiririz? Dünyayı Emperyalist Paylaşım 
Savaşlarından ve emperyalistlerin sö-
mürü, talan ve yağma sistemlerinden, 
saldırılarından nasıl kurtarırız? İnsan-
lığın baş belası olan bu haydutları dün-
yadan nasıl defederiz?

Bunları düşünmeyecek miyiz?
Bunun için çabalamayacak mıyız, 

mücadele etmeyecek miyiz?
Çabalamazsak, mücadele etmezsek 

insan olamayız. Biraz önce adını say-
dığım burjuva düşünürleri gibi biz de, 
“Bu dünya kaos”, deriz geçer gideriz 
yani. Hâlbuki değil. Dünyayı araştıra-
cağız, doğamızın kanunlarını keşfede-
ceğiz. Toplumun kanunlarını, gelişim 
basamaklarını keşfedeceğiz.

İnsan bu kadar niye zalimleşti, niye 
kötücülleşti, hep kötü müydü?

Hayır, değildi. İnsan, altı bin yıl 
önce Sümer’de, Sınıflı Topluma ge-
çişle birlikte kötücülleşmeye başladı. 
Ondan önce dürüsttü, mertti, yiğitti. 
Yalan, hile, dolap, dümen, düzen bil-
mezdi. Herkesi kardeş sayardı. Top-
lumda tüm üyeler birbirine eşitti, sos-
yal anlamda.

Demek ki bu Sınıflı Toplum insan-
ları ne yapıyor?

Çürütüyor, insanlıktan çıkarıyor. 
Hep söylerim; para, mal, mülk hırsı, en 
kuvvetli zehirdir, insanı çürütür, insan 
olmaktan çıkartır.

O zaman ne yapacağız, arkadaşlar?
İnsanı yeniden insanlığa 

döndüreceğiz. Altı bin yıl 
önce kaybettiği; Sümer’de, 
Mezopotamya’da kaybettiği insanlığını 
yeniden kazandıracağız insanlığa. 

İşte o da nasıl olur?
Devrimle; önce Demokratik Halk 

Devrimiyle sonra Sosyalist Devrimle 
olur. Sonra Komünizme geçişle olur. Bu-
nun için mücadele edeceğiz, arkadaşlar.

Ancak bunu yaparsak, insanlığımı-
zın hakkını verebiliriz. Biz insanız, di-
yebiliriz. Bunu yapmazsak hayvandan 
daha alt kademedeki, evrimin daha alt 
düzeylerindeki canlılardan hiçbir far-
kımız olmaz. Madem insan evrimine 
ulaştık; hiçbir şey umurumuzda ol-
mayacak. Dürüst, mert, yiğit, fedakâr, 
güvenilir insanlar olacağız. Kendimiz 
örnek olacağız ki başka insanları da et-
kileyebilelim.

Eğitim psikolojisinde çocuklara, 
“yalan söyleme”, “kimseyi kandır-
ma”, “kötülük yapma” dersek; bunun 
hiçbir etkisi olmaz. Ama biz döner 
“yalan söyleme” dersek, yarım saat 
sonra yalan söylersek, çocuk davra-
nışlarımızı benimser. Demek ki ço-
cuk eğitiminde birinci kural; sözlerin 
değil, nasihatlerin değil davranışların 
benimsenmesi ve örnek alınmasıdır. 

Öyleyse yiğitçe, mertçe, sonunu 
düşünmeden kavgaya dalmamız 
gerekir, arkadaşlar. Ancak o zaman in-
sanlığımızın hakkını verebiliriz. Başka 
türlü insan olamayız. Kavgayı devamlı 
yaşadığımız sürece insan kalabiliriz. 
Kavgadan uzak kalmak, insanlıktan 
uzak kalmaktır. Kavgadan vazgeçmek, 
insanlıktan vazgeçmektir. Gerçek İn-
san, Komünist İnsandır.

İşte Türkan Yoldaş’ımız da genç bir 
kızdı karşılaştığımızda. Yine acılı bir şe-
kilde Saadet Yoldaş’ımızı kaybetmiştik. 
Sonra onun yerine Metin Yoldaş’ımızın 
yanına Türkan Kardeşimiz geldi. Onu 
da kardeş gibi gördük, kabul ettik. O da 
kardeşliğimizi sürdürdü. Yani onu öy-
lesine kardeş olarak benimsemiştim ki 
ve çoğumuz da öyle benimsedik, onun 
yanında hani erkekler arasında yapılan 
sohbetler gibi sohbet edebilirdik yani. 
Hani insan kadınların yanında başka 
türlü konuşur; daha saygılı, daha nazik, 
daha kibar. Nasıl konuşulacağını bilme-
si gerekir yani. Ama Türkan öylesine 
kardeşimiz gibiydi ki… Türkan Kardeş 
benden… 1947’li mi Metin?

Av. Metin Bayyar:1948’li.
Nurullah Ankut Efe: Benim 

1947’li kalmış aklımda, benden üç 
yaş küçük. Yani kardeş olduğumuzu 
sayardık. O da beni öylesine sever-
di ki benim öyle tek kap, sade diyet 
yemeği gibi, hastanelerde çıkan tek 
kap yemeği sevdiğimi bilirdi. Her 
Ankara’ya gelişimizde ilk önce Metin-
Türkan Kardeşin evine uğrardık. Belki 
yüzlerce defa sofrasına oturduk yani. 
Yemeğimizi yapardı, yine arkasından 
benim çok sevdiğim, yine çocukluğum-

dan beri kültürümüz, Yörük kültürünün 
bir geleneği yoğurt, bir kâse yoğurt 
getirirdi, tamam. Hemen arkasından 
çayımız zaten hazır olurdu. Böylesine 
konuksever bir kardeşimizdi, yoldaşı-
mızdı. O bakımdan kaybı muhakkak ki 
bize çok acı verdi, arkadaşlar.

Ama acılar insanın ruhunu yağmur 
suları gibi yıkar, arındırır, temizler. Acı 
çekmeyen insanın ruhu kirlenir. Haya-
tın pislikleri her geçen gün kirlendirir. 
Toz toprak, çamur, leke bulaştırır. Ruh 
acılarla arınır, temizlenir, pırıl pırıl 
olur.

Hani şair olarak benimsediğim ön-
derlerden; mesela Marks şair değil, 
Usta’mız Kıvılcımlı şair değil ama Ho 
Chi Mihn, Ho Amca şair.

Ne diyor?

Pirinç kıvranır durur havanda
Sonunda diner acısı, ak pak olur

Halkımız da aynı havandaki pirinç 
gibi acı çeke çeke ak pak olur, süt gibi 
tertemiz, bembeyaz olur, diyor.

Çok doğru, yerinde tespitler yapı-
yor. Yani acılar arındırır, temizler ru-
humuzu ve bizi; daha iyi insan olma-
mızı sağlar, arkadaşlar.

Ve dünya acılarla dolu. Hani hep 
takdir ettiğim Agnostik düşünür, şair 
Ebü-l Ala el-Maarri. Maarra’nın 
şairi… Düşünürüdür biliyorsunuz, 
Agnostiktir. Bazen din min umurunda 
olmaz, Tanrıtanımaz. Bazen, acaba var 
mı, der, dindar söylemlerde bulunur.

Ne diyor?

Sırçadan yapılmışız gibi, parçalar 
bizi kader.

Ve yapışmaz bir daha asla kırık-
larımız.

Hayat böyle işte, sevdiklerimiz de 
parçalar sırçadan yapılmışız gibi, bir 
parçamızı alır götürür böyle.

Hayatın düzeni, kuralı, kanunu bu, 
arkadaşlar.

Hayat adil değil bildiğimiz gibi, 
asla adil değil. Türkan Yoldaş’a, bana, 
Metin, Mustafa Yoldaş’a hayat aslında 
cömert davrandı. Bir sürü badirelerden 
geçtik; kurşun yağmurlarına tutulduk, 
işkencelerden geçtik ve hayatta kaldık. 
Ama genç yoldaşlarımız oldu, şehit-
lerimiz oldu. Çok daha genç kaybet-
tiğimiz arkadaşlar oldu. Necla Kıran 
Yoldaş oldu. Daha iki sene önce kay-
bettiğimiz Yoldaş’ımız oldu, Seren 
Yoldaş’ımız oldu. Yine meme kanse-
rinden kaybettiğimiz, otuz altı yaşında 
yoldaşımız oldu, arkadaşlar. 

Ve benim köyde beş kardeşim, hep 
anlattım ya işte, çocuk yaşta hepsi de 
önlenebilir hastalıklardan dolayı doktor 
yüzü, hastane yüzü, ilaç yüzü görmedik-
leri için ölüp ölüp gittiler. Kıran artığı 
tek ben kaldım. Onlar ne kadar şanssız, 
hayat onlara karşı ne kadar acımasız...

Ama işte o acımasızlığı asgariye 
indirmek, gerçekten komünist bir top-
lum kurmakla mümkün olur.

Eğer köyümüzde doğan çocuklar 
doktora, hastaneye ulaşabilselerdi, 
hepsi hayatta kalacaklardı. Nitekim 
Konya’ya göçtük; orada üç kardeşim 
daha oldu, onların hepsi hayatta. Çün-
kü hepsi doktora gitti hastalanır hasta-
lanmaz, ilaca kavuştu ve doğumevinde 
Anacığım doğum yaptı. 

Yine bir teyzem, ben hiç yüzünü gör-
medim. İlk doğumda doğum yaparken 
çocuğuyla beraber ölüyor. Eğer bir dok-
tor o doğumu yaptırsaydı ölmeyecekti. 
Demek ki kader de insanların elinde, 
olabildiğince insancıl hale getirilebiliyor. 
İşte biz bunun için mücadele ediyoruz. 

Hiç değilse insan insana kötülük 
yapmasın.

Ne diyor Lenin Usta? 
“Kapitalist düzende Parababa-

ları, işverenler halkı yük hayvanları 
gibi görürler”, diyor.

Usta’mız da işte bundan dolayı 
“Ben insanın hayvan yerine konul-
masına isyan ettiğim için sosyalis-
tim”, diyor.

Ben de işte insanların, hayvanların 
acı çekmesine dayanamadığım için, 
doğanın katline dayanamadığım için 
sosyalistim, komünistim. Çünkü acılar 
insanı boğar.

Metin Yoldaş’ı şimdi çok iyi 
anlıyorum. İki küçük kardeşimiz ben 
köyde beş altı yaşlarındayken öldü ve 
komşular Anacığımın elinden o çocuk-
ları almak için uğraştılar. Nasıl sarıldı 
böyle cesetlerine… Ve ben onları iz-
ledim, Anamın arkasında. O yüzden 
yüreğim inceldi, vicdan, merhametle 
doldu yani. Acı çeken insan gördüm 
mü dayanamıyorum.

Türkan Yoldaş’ı bugün 

kaybetmedik aslında. Metin Yoldaş’ın, 
Türkan Yoldaş’ın çektiği acıları, Ana-
mın başında da aynı acıları Anamla 
ben çektiğim için çok iyi biliyorum. 
Anacığım da söylerdi; “Yavrum iğne 
deliğinden nefes alıyorum”, derdi. 
“Doğum sancıları ne ki bu ağrının ya-
nında”, derdi. Ve ben dayanamazdım. 
Gece üçte, dörtte Konya’yı turlamaya 
çıkardım. Bacılarım başında dururdu 
Anamın. Kendimi yorardım iyice, ge-
lirdim. Ondan sonra bir iki saat kadar 
uyurdum, tekrar Anamın başında olur-
dum. O acıdan kıvranırdı, ben acıdan 
kıvranırdım. Yani bu kanser öyle iş-
kenceyle öldürüyor ki insanı…

Usta’mız boşuna demiyor; kalp as-
landır, yiğittir, diyor yani. Vurur, küt 
gidersin. Yani çok güzel bir ölüm.

Biz Birinci Şube işkencesini de 
tattık. O işkence falan bunun yanında, 
kanser acılarının yanında ne ki ya… 
Hiçbir şey değil ya… Tam tersine; ora-
da işkenceciyi yendiğin anda haz da 
duyarsın. Ama bu o kadar acımasız ağ-
rılar yapar ki, artık ağrı kesiciler filan 
çare olmaz hale gelir yani. 

En son Anam acıdan duramadı, 
böyle gece dört kişi bir bezin üstüne 
atarak, dayıoğlunun Skoda kamyoneti-
ne atıp Meram yolundaki SSK Hasta-
nesine getirdik. Anam duramıyor yani, 
nefes alamıyor. İşte orada tüp buldular, 
oksijen tüpü ve bir de yoğun morfin 
verdiler. Anam o morfinle uyudu ve 
bir daha uyanmadı yani. Demek istedi-
ğim, böyle acı çekerek öldürür. Türkan 
Yoldaş’ın bir aydır yaşaması yaşama 
değildi, işkenceydi, çok yoğun bir 
işkenceydi yani çok önceden kaybettik.

Ama hayat bu işte arkadaşlar. Bir-
kaç gün önce beni hep arayıp soran 
halaoğlum vardı, onun ölüm haberini 
aldım Konya’da. Türkan Yoldaş’ı kay-
bettik. Yani arka arkaya... O da benden 
iki yaş büyüktü, halaoğlum da. Yani 
hayatın kanunu bu…

Önemli olan nedir o zaman?
İnsan olarak bu hayatı 

yaşayabilmek, arkadaşlar. Yoksa yaşa-
mak şöyle ya da böyle geçer ama…

Pir Sultan ne diyor?
“Bütün götüreceğin üç beş metre 

bez” diyor Pir Sultan.
Barış Manço bile ne diyor?
“Kimse göçmez bu dünyadan 

mal ile”, diyor, değil mi?
Bütün götüreceğin beş metrelik 

bez…
Ama insanlar bunu bilmiyor. İn-

sanlarda hep söyleyegeldiğim gibi, bir 
“ölümsüzlük yanılgısı” var. O yüzden 
takdir ettiğim psikologlar ve psikiyat-
rılar, bilgisayarlarının ekranına “Me-
mento Mori” diye yazarlar, ekran 
yüzüne. Her açtıklarında, “ölüm var 
unutma…” Yani ölümü hep hatırlamak 
gerekir. Ve ölürken de hiçbir şeyi gö-
türemeyeceğini bilmen gerekir. 

Ancak o zaman sen insan olarak ya-
şamaya gayret edersin. Yoksa mala mül-
ke daldın mı insanlıktan da zıvanadan 
da çıkarsın. Yani dünyanın en zalim, en 
kötücül yaratığı haline dönüşürsün. 

İşte biz bunun için mücadele ettik, 
arkadaşlar. Hayatımızı bu davaya, in-
san olma davasına adadık. Türkan Yol-
daş da ne mutlu ki, Komünist inancını 
toprağa götürebilen insanlardan oldu, 
böyle bir hayat yaşadı.

O bakımdan hep yaşayacak bizle-
rin ruhunda. Bizler var oldukça, biz 
gittiğimizde devrettiğimiz genç yol-
daşlarımızın ruhunda, kavgasında hep 
yaşayacak yoldaşlarımız, arkadaşlar.

Ne mutlu bir ömrü insan olarak, 
Türkan Yoldaş gibi tamamlayabilenlere, 
komünist olarak tamamlayabilenlere, 
Marksist-Leninist inancını toprağa taşı-
yabilenlere, arkadaşlar.

(Slogan: Türkan Yoldaş Ölüm-
süzdür!)

Av. Sait Kıran: Yoldaşlar, Ge-
nel Başkan’ımızın duygularımıza 
tercüman olan, bize ufuk açan bu 
konuşması, Türkan Abla’mızı en iyi 
anlama, anlatma konuşmalarından bi-
risi oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Nurullah Efe Ankut: Bilmuka-
bele. Yoldaşlarımıza teşekkür ederim 
ben de, Türkan Yoldaş’ımıza layık bir 
töreni organize ettikleri için.

Av. Sait Kıran: Türkiye’nin dört 
bir tarafından gelen yoldaşlara biz de 
ayaklarına sağlık, diyoruz.

Yoldaş’ımızı defin törenimiz bura-
da sona ermiştir, hepinize katıldığınız 
için teşekkür ederiz.

Türkan Bayyar Yoldaş devrimci 
mücadelemizde, Türkiye’nin her tara-
fında savaş siperlerimizde yaşamaya 
devam edecektir. 
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Mesela sabah kalktıklarını, tuvalete 
gidip ellerini yüzlerini yıkadıklarını, tı-
raş olduklarını, kahvaltıda hangi gıdala-
rı nasıl hazırlayıp kahvaltı sofrası oluş-
turduklarını hiç atlamadan anlatırlar. O 
anda televizyonda hangi programların 
ya da yayınların aktığını anlatırlar. 

Ama varsayalım ki cinayeti saat 
10.00’da işlediler. İşte o saatten hiç 
söz etmezler. Orayı hızla geçip saat 
11.00-12.00’de nerede olduklarını, ne-
ler yaptıklarını, kimlerle buluştuklarını 
ve neler görüştüklerini yine ayrıntılıca 
anlatırlar. Öğleden sonrası ve akşamı 
da yine ayrıntılara boğarak anlatırlar. 
Bu, hırsızın hırsızlık yaptığı yerden ya 
da katilin cinayet işlediği yerden hızla 
kaçıp uzaklaşmasına benzer bir psi-
kolojidir. Sorgulanmalarında da aynı 
şekilde orayı hızlıca atlayıp geçerler. 
(Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edin-
mek için Tamer Topsakal’ın “Psikolo-
jik Sorgulama Teknikleri” adlı kitabına 
başvurulabilir.)

Bu bilimin ışığı üzerinden hareket-
le olaya bakarsak; hemen her konuda 
konuşup hemen herkese ayar verip ve 
hatta hakaret, küfür ve tehditler savu-
rup göz önünde bulunmayı çok seven 
Devletlular, cinayetin üzerinden beş 
gün geçmiş olmasına rağmen hiç ağız-
larını açıp konuşmamışlardır. 

Kontrgerilla’nın ya da Süper NA-
TO’nun Türkiye Şubesinin siyasi plan-
daki parti görünümlü paramiliter bir ör-
gütü olan MHP’nin Bahçeli Şefi, sadece 
bir kere ağzını açmış, onda da her zaman 
yaptığı gibi demagojiye sarılmaktan ve 
tehditler savurmaktan geri kalmamıştır. 

“Suskunluğumuzun asaletinden ce-
saret alan”, diyerek lafa başlamış, ar-
dından bir yığın küfür ve hakaret sıra-
lamış, sonunda da; “bunlar takibimiz-
dedir”, diyerek tehdidini sallamıştır. 

Yahu sen nasıl bir insansın...
Ülkü Ocakları Başkanlığına getir-

diğin, babadan oğula hayatını MHP’ye 
adamış ve camianızda herkesin veliaht 
gözüyle baktığı gencecik, 37-38 yaşın-
daki bir insan katlediliyor, 6-7 yaşında 
yetim bıraktığı yavrucakları “baba” diye 
yürek parçalayan feryatlar ediyor; sen hiç 
oralı olmadığın gibi bir de katliamın üs-
tünü örtmeye, katliamı araştıracak olan-
lara tehditler savurmaya girişiyorsun.

Böyle vatan evlatlarını genç yaşlar-
da tuzağınıza düşürüp CIA Milliyetçi-
liğiyle yani sahte milliyetçilikle dokt-
rine edip Amerika’nın hizmetine ko-
şuyorsunuz ve bizlere yani vatanı 
sevmenin ustası olan devrimcilere 
karşı onulmaz düşmanlıklar aşılı-
yorsunuz; sonra da hiç acımadan, 
Mustafa Kemal’e sahip çıktı diye, 
Amerika’nın taleplerine, çıkarları-
na uygun davranmıyor diye katlet-
tiriyorsunuz. 

Sinan Ateş, dediğimiz gibi, 
böylesi bir tuzağa düşürülmüş, 
oyuna getirilmiş, CIA ideolojisiy-
le doktrine edilmiş ve biz Gerçek 
Devrimcilere, Gerçek Milliyetçilere 
düşman edilmiş ve hatta bizim kanımı-
za ekmek doğramaya heveskâr kılınmış 
bir gençti. Ama o da nihayetinde bu 
vatanın bir evladıydı. Bu sebeple biz 
onun böylesine alçakça, namussuzca bir 
pusuya düşürülüp katledilmiş olmasına 
ve evlatlarının, eşinin acılar içinde bıra-
kılıp ömür boyu o travma içinde yaşatıl-
masına siz milliyetçiyim diyen vicdan, 
merhamet ve insani değerler yoksunu 
kişilerden çok daha fazla üzüldük. 

Burada şunu da belirtmiş olalım ki; 
Önderimiz, Usta’mız Hikmet Kıvıl-
cımlı aynen şöyle der:

“Gerçek Milliyetçilik, Sosyalist-
liktir.”

Ve yine der ki Kıvılcımlı Usta;
“Vatan aşkını söylemekten kor-

kar hale gelmektense, ölmek yeğdir!”
Biz, vatanımızın ve halkımızın tek 

gerçek dostları ve savunucularıyız. Bi-
zim bu anlayışımızın, bu tek doğru ve 
namuslu olan tutumun dışında kalan söz-
de milliyetçilikler, sözde vatanseverlik-
ler sahteciliktir, kalptır, kandırmacadır. 

MHP Milliyetçiliği, başta da söy-
lediğimiz gibi, Süper NATO Milliyet-
çiliğidir. Süper NATO ya da Gladyo 
veya bir başka adıyla Kontrgerilla’nın 
en önde gelen teorisyenlerinden olan 
ABD’li David Galula, “Ayaklanma-

ları Bastırma Hareketleri-Teori ve 
Tatbikatı” adıyla yayımlanan kitabın-
da, ki bu kitap 1965 yılında Genelkur-
may Basımevince Türkçeye çevrilip, 
bastırılıp askeri birlikler içindeki ve 
diğer birimlerdeki Kontrgerilla şefle-
rine dağıtılmıştır, Kontrgerilla’nın res-
mi asker, polis ve siyasilerden oluşan 
ekibiyle birlikte hareket edecek siyasi 
parti formundaki paramiliter bir örgü-
tün kurulmasını da elzem görür. 

İşte bu teorik buyruk uyarınca 
1965 yılında Alpaslan Türkeş, Osman 
Bölükbaşı’nın CKMP (Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisi) adlı partisinin yö-
netimini devralmış ya da ele geçirmiş 
ve onu Kontrgerilla’nın hizmetine sun-
muştur. Ondan sonrasında da bilinçsiz, 
yoksul halk çocukları, milli duyguları 
sömürülerek bu Kontrgerilla örgütünün 
tuzağına düşürülmüş ve bu parti safla-
rında örgütlendirilmiştir. 

Sonra bunların katil olma potansi-
yeli taşıyanları seçilerek onlara Kontr-
gerilla’nın asker ve polislerden oluşan 
karanlık şefleri tarafından askeri eğitim 
verilmiştir, Türkiye’nin belli bölgelerin-
de oluşturulan kamplarda. Askeri eğitim 
adı altında sırtlan pusuları kurup dev-
rimci gençleri katletme eğitimleri veril-
miştir. Medyada “Komando Kampları” 
diye de anılan bu kampların en önde 
gelen finansörlerinden biri de MHP’li 
Parababası, Sancak Tül Tekstil Fabrika-
sının sahibi Murat Bayrak olmuştur. Bu 
hain faşist de faşist diktatörlerin geneli 
gibi çok uzun yaşamış (vicdan, merha-
met ve insani değerlerden yoksun oldu-
ğu için) 95 yaşında, 2012’de ölmüştür.

İşte bu paramiliter yapı, 1968’den 
12 Eylül 1980 Faşist Cuntasına kadarki 
süre içerisinde 3 binden fazla devrimci, 
demokrat, ilerici gencin ve Cavit Orhan 
Tütengil, Bedrettin Cömert, Ümit Kaf-
tancıoğlu gibi bilim insanlarımızın, Do-
ğan Öz gibi namuslu savcıların, Kemal 
Türkler (DİSK Genel Başkanıydı) gibi 
namuslu sendika başkanlarının, CHP 
Nevşehir İl Başkanı Zeki Tekiner gibi, 
Konya Çağdaş Hukukçular Derneği Yö-
netim Kurulu Üyesi Aytekin Olcay gibi 
avukatların ve daha pek çok Mustafa 
Kemalci, Laik Cumhuriyet yanlısı öğret-
men ve gazetecimizin canına kıymıştır. 

Ve arkadaşlar; herhalde çoğumuz 
hatırlayacaktır; 19-26 Aralık 1978 ta-
rihleri arasında yapılan ve 111 masum 
Alevi inanca sahip insanımızın kurşun-
larla, baltalarla, satırlarla, hançerlerle 
canavarca katledildiği Maraş Katlia-
mı’nı. Hem de genç yaşlı, çocuk, kadın, 
hamile ayrımı yapılmaksızın. Maraş 
Katliamı, masum, melek yüzlü, melek 

kalpli kadınlarımızın eşlerine; “Beni 
onların ellerine bırakma, sen öldür”, 
diyerek yalvarmak zorunda bırakıldığı 
bir canavarlıktır. 

Maraş’ın dışında Çorum, Sivas top-
lu katliamlarını da gerçekleştirmiştir 
bu Kontrgerilla’nın MHP’li paramiliter 
cellatları. Tabiî İstanbul, Ankara başta 
gelmek üzere Türkiye’nin hemen bütün 
şehirlerinde katliam yapmışlar, cana 
kıymışlardır bunlar. 

Bizim Yoldaşlarımızı da çakal pu-
sularıyla katlettikleri olmuştur. Mesela 
İstanbul’da Çemberlitaş-Sultanahmet 
arasındaki Balıkesir Yurdunda, bod-
rum katındaki yurt kantininde çay içip 
sohbet ederken, Cağaloğlu’ndaki MT-
TB’de organize olup gelen bir grup 
MHP’li faşistin üzerimize yaylım ateşi 
açması sonucunda hemen yanı başı-
mızda oturmakta olan Malatyalı Niyazi 
Tekin Yoldaş’ımız katledilmiştir.

İşin bir diğer acı yönü de arkadaş-
lar; faşist katillerin peşine hiç düşme-
yen polis, ertesi gün gelip bizim yurdu-
muzu basmış ve otobüslere doldurarak 
bizleri alıp Sirkeci’deki Sansaryan 
Han’ın üst katında bulunan Siyasi 
Şube hücrelerine tıkmıştır. O gün hüc-
rede gelip bize diskur çekmeye kalkan 
polislere; “Yahu insanda zerre miktarda 
da olsa vicdan merhamet olur, insanlık 

olur, dürüstlük olur. Gelip yurdumuzu 
basıyor silahlı MHP’li faşistler, bizi 
yaylım ateşine tutup bir arkadaşımızı 
vuruyorlar ölümcül şekilde (o gün he-
nüz ölmemişti Yoldaş’ımız. Üç ya da 
dört gün sonra kaybettik Yoldaş’ımızı, 
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde); siz 
onların peşine düşmüyorsunuz, gelip 
yurdumuzdan bizi alıyorsunuz ve bu 
hücrelere tıkıyorsunuz. Artık ne diye-
lim ki size. Sözün bittiği yer işte bura-
sı”, dediğimi hatırlıyorum. 

Bu sözüm üzerine, daha önce de 
bana defalarca işkence yapmış olan 
ekipte bulunan azgın bir işkenceci, ka-
patılmış şemsiyesinin ucuyla göğsüme 
vurup; “Sen de belanı arıyorsun ama 
bakalım ne zaman bulacaksın”, demişti. 
O arada işkence ekibinde yer almamış 
diğer polisler de gelip baktılar bize. Bu 
şemsiyeli işkencecinin yanındaki bir di-
ğer işkenceci, onlara beni şöyle tanıttı:

“Bunun yediği dayağı bir eşek ye-
seydi ölürdü. Ama buna bir şey olmadı 
işte. Hâlâ görüldüğü gibi yaşıyor.”

O süreçte bazen 15 günde, bazen 
ayda bir okuldan, sokaktan alınıp Bi-
rinci Şubenin hücrelerine tıkılıyorduk. 
Ve her seferinde de işkencelerden ge-
çiriliyorduk. Öyle ki falakanın yanında 
yediğimiz kaba dayaktan dolayı yüzü-
müz gözümüz şişiyor, gözlerimize kan 
oturuyordu. Bu duruma derman bulmak 
için başvurduğumuz bir eczacı bize Vi-
sine göz damlası tavsiye edip onu ver-
mişti. O damla somyamızın altındaki 
valizimizdin ön kısmında bulunurdu 
artık. Ve iyi de geliyordu. Hem gözleri-
mizdeki batmayı gideriyor hem de otu-
ran kanı birkaç gün içinde sıyırıyordu. 

İşte Sansaryan Han’ın Siyasi Şu-
besine düşüp de işkenceye uğratılma-
dığımız tek gün Niyazi Yoldaş’ımızın 
kaybı sonrasındaki alınışımız olmuştur. 

Yine o günden aklımda kalan bir 
başka anı da şudur:

Bizi yurttan çıkarıp sokakta duran 
otobüse bindirirlerken, bir resmi top-
lum polisi yanındaki arkadaşlarına; 
“Bu, Edebiyat Fakültesindendir. Meş-
hurlardandır. Konya Bozkırlıdır”, diye 
tanıtmıştı. Ben o zaman gayriihtiyari 
şaşırmıştım; “Yahu sivil olmayan, (di-
rekt biçimde Siyasi Şube polisi olma-
yan-polisin Antikomünist Şubesine 
dahil olmayan, onun elemanı olmayan) 
resmi bir toplum polisi beni nasıl bu 
kadar ayrıntılıca, Bozkırlı oluşuma ka-
dar biliyor ve tanıyor”, diye.

Yine Edebiyat Fakültesindeki dev-
rimci eylemlerimiz sürecinde yetiştir-
diğimiz Sivaslı devrimci gençlerden 
Hüseyin Aslantaş, kalmakta olduğu 

Çapa Yüksek Öğretmen Okulunu 
basan bir grup silahlı faşist tarafın-
dan orada vurularak katledildi.

Yine Konya’da bizim yoldaş-
larımızdan olan Devlet Mimarlık 
ve Mühendislik Akademisi öğ-
rencisi Mehmet Taşdemir’i de, 
evinin önünde pusu kuran faşistler 
kalleşçe ve puştça, yaylım ateşi-
ne tutarak katletmişlerdi, 4 Mayıs 
1978’de. 

Demek istediğimiz, arkadaşlar; 
27 Mayıs Politik Devrimi sonrasının ge-
tirdiği sınırlı da olsa özgürlük ortamında 
hızla gelişime ve yükselişe geçen Dev-
rimci Hareketin önünü kesmek için Süper 
NATO’nun paramiliter örgütü “MHP’li 
Komandolar” adı verilen katiller güruhu, 
kendilerine verilen görevi çok başarılı bi-
çimde yerine getirmişlerdir. 

Mesela 8 Ekim 1978 tarihinde An-
kara Bahçelievler Semtindeki bir evde 
kalan, ömürlerinde ellerine hiç silah ya 
da sopa almamış olan, başka bir ifa-
deyle hiçbir siyasi gençlik kavgasında 
yer almamış olan, halim selim, sessiz, 
sakin, efendi, ağırbaşlı, sadece okulla-
rını bir an önce bitirip memleketlerine 
dönme düşüncesi taşıyan 7 TİP üyesi 
devrimci genci katleden faşist cellatla-
rın o anki yöneticisi, Kontrgerilla’nın 
ünlü simalarından Abdullah Çatlı’ydı. 
Susurluk Kazasında da arabada bulu-
nanlar, polis şefi Hüseyin Kocadağ, 
aşiret ağası Sedat Bucak ve Abdullah 
Çatlı’nın sevgilisi (o an evli olması-
na rağmen yanında bulunan sevgilisi) 
Gonca Us’la beraber yine Abdullah 
Çatlı’ydı. Bilindiği gibi bu kazada, bu 
Kontrgerilla cellatlarının bindiği lüks 
Mercedes, bir kamyona arkadan varıp 
vuruyor. Hatırlanacağı gibi bu kazada 
Bucak Aşireti Reisi Sedat Bucak kur-
tulmuş, diğerleri ölmüştü.  7 TİP’linin 

evlerine girerek onları esir alıp cellatlı-
ğını yapansa, yine bilindiği gibi Haluk 
Kırcı adlı acımasız canavardı. Bu Ha-
luk Kırcı’nın da Kontrgerilla’nın polis 
şefleriyle iç içe olduğu, pek çok olay ve 
onların medyaya yansıyan görüntüle-
riyle kanıtlanmıştır. 

Bahçeli’nin ve MHP’nin Kontrge-
rilla eylemleri ve cinayetleriyle ilgili 
olarak, Cumhuriyet’in namuslu köşe 
yazarı Işık Kansu, gazetenin 28 Kasım 
2020 tarihli sayısındaki köşesinde şun-
ları yazar:

***
Türkiye Düşmanı Kim Acaba?
Atatürk’ün adını verdiği gazetemiz 

Cumhuriyet’i “Türkiye düşmanları-
nın sığınağı” diye niteleyenler için bir 
öykü:

Gazeteciliğe 1970’li yıllarda po-
lis-adliye muhabiri olarak başlamıştık. 
Türkiye düşmanları, gencecik insanları 
birbirine karşı kışkırtıyor, sağdan ve 
soldan her gün vatan evlatları sokak or-
tasında öldürülüyorlardı.

Onları öldüren silahlar da Uğur 
Mumcu’nun saptadığı gibi aynı mer-
kezlerden sağlanıyordu.

23 Şubat 1978 günü, polis, bir ih-
bar üzerine Adana’dan Ankara’ya ge-
len Renault marka bir arabayı Kepekli 
Boğazı’nda durdurdu. İçinden MHP 
Gençlik Kolları’na kayıtlı kişiler çıkan 
arabanın bagajındaki portakal sandık-
larının altında 2 makineli tüfek ile cep-
hane bulundu. Arabada yakalananlar 
ifadelerinde, silahları dönemin ülkücü 
lideri Muhsin Yazıcıoğlu’na götürdük-
lerini söyleyip bir de ayrıntı verdiler: 

“Biz o gün yemdik. Polis bizle uğ-
raşırken Ankara’ya iki kamyon dolusu 
silah girdi.”

Bagajında silahlar ve cephane bulu-
nan 01 FE 994 plakalı o beyaz renkli Re-
nault marka otomobil kime aitti dersiniz?

Bugün MHP Genel Başkanı 
olan Devlet Bahçeli’ye...

***
Tabiî MHP Şefi Bahçeli ve MHP’nin 

bütün Kontrgerilla’yla içli dışlı olmuş 
yönetim kadrosu, bu cinayetlerinin hiç-
birinin hesabını vermemiştir. Yaptıkla-
rı hep yanlarına kalmıştır. İşte oradan 
aldığı cesaretle bugün, yukarıda alıntı-
ladığımız gibi, Sinan Ateş cinayetinde 
kendilerini işaret eden namuslu aydın-
larımıza küfür ve hakaretler yağdırıp 
onlara tehditler savurabiliyor.

Bilindiği gibi bu Bahçeli, bir za-
manlar Kaçak Saray’da mukim Tayyip 
hakkında demediğini bırakmamıştır. 
Aynı küfür ve hakaretleri Tayyip’e de 
savurmuştur. Ve Tayyip’in AKP’sini 
PKK’den daha tehlikeli bulduğunu 
söylemiştir. Fakat “Kaset Tutsağı” ola-
rak Tayyip ve avanesinin eline düşün-
ce, o günden bu yana Tayyip’i, Tay-
yip’ten ve en has Tayyipçilerden daha 
has savunur hale gelmiştir.

Bilindiği gibi şu anda “Cumhur İt-
tifakı” adı altında bir araya gelmiş olan 
Amerikan devşirmesi iktidar blokunun 
ikinci partisi durumundadır Bahçe-
li’nin MHP’si. Yani “kanki” durumları 
söz konusudur aralarında. Öyle olunca 
Tayyip de Sinan Ateş katliamı konu-
sunda ağzını açıp tek söz etmemiştir. 
Ve onun bakanları da...

Yani arkadaşlar, suçlular açık, net 
ve kesin şekilde ortada durmaktadır. 
Herkesin gözü önünde durup durmak-
tadır. Fakat bunlar konuşmadıkları gibi 
Tayyip’in bakanları, cellatları ve onları 
yönlendiren MHP’li milletvekillerini 
koruyup kollamaktadırlar. Konuya iliş-
kin şu haberi okuyalım bir:

***
Sinan Ateş cinayeti: MHP’li vekil 

Kılavuz’un evinden gözaltı
Sinan Ateş cinayetinin tetikçi-

lerine yardımla suçlanan Tolgahan 
Demirbaş’ın MHP’li milletvekili 
Olcay Kılavuz’un evinden gözaltına 
alındığı öğrenildi.

Ankara’da beş kurşunla öldürülen 
eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Si-
nan Ateş cinayeti, MHP içerisinde yeni 
bir isme uzandı. Cinayeti işleyen te-
tikçilere yardım etmekle suçlanan eski 
Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi 
Tolgahan Demirbaş’ın dosyada şüphe-
li olduğu ve MHP Mersin Milletvekili 
Olcay Kılavuz’un kullandığı bir evde 
gözaltına alındığı öğrenildi. Ancak De-
mirbaş, ifadesi alınmadan savcılık ka-
rarıyla serbest bırakıldı.

DW Türkçe’de yer alan habere 
göre, cinayete ilişkin Ankara Cumhuri-
yet Başsavcılığı soruşturma başlatırken 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği ise araştırma başlattı. 
Cinayet sırasında motosikleti kullanan 
şüpheli Vedat Balkaya gözaltına alındı. 
Silahı kullanan Eray Özyağcı ise yaka-
lanamadı. Bu iki şüpheliyle bağlantılı 
olduğu belirtilen “Dodo” lakaplı Doğu-
kan Çep de yine firarda.

Soruşturma kapsamında ilk gözaltı-
na alınanlardan Vedat Balkaya’nın ara-
sında bulunduğu üç şüpheli, emniyet-
teki işlemlerinin ardından bugün An-
kara Adliyesine çıkarıldı. Olayla ilgili 
olarak tam olarak kaç kişinin gözaltına 
alındığı ise bilinmiyor.

MHP’li vekilin evinde gözaltı
Öte yandan Sinan Ateş cinaye-

ti MHP bağlantılı yeni yeni isimlere 
uzandı. Soruşturma kapsamında MHP 
İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk 
Köktürk gözaltına alınmıştı. Cinayetin 
planlanması aşamasında yer almakla 
suçlanan Köktürk’ün eşinin hesabın-
dan bir cinayet şüphelisinin hesabına 
para gönderildiği iddia ediliyordu.

Aranan şüpheli Kılavuz’un evin-
de

Soruşturmada şüpheli olduğu öğre-
nilen bir diğer isim ise eski Ülkü Ocak-
ları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan 
Demirbaş oldu. Cinayetin ardından Ci-
nayet Büro polisleri, savcılığın talimatı 
üzerine Demirbaş’ı gözaltına almak is-
tedi. Ancak Demirbaş’ın MHP Mersin 
Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde 
olduğu tespit edildi. Kılavuz, adresin 
milletvekili evi olduğunu belirterek gö-
zaltı işlemine karşı çıkmak istedi, ancak 
polisler ısrarcı olunca MHP’li vekil geri 
adım attı. Gözaltına alınan Tolgahan 
Demirbaş, bir süre sonra sürpriz bir şe-
kilde savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Ancak Demirbaş’ın soruşturmanın 
ilerleyen süreçlerinde yeniden ifadeye 
çağrılacağı belirtiliyor. Cinayet soruş-
turmasında şüpheli olan Demirbaş’ın 
cinayetin tetikçilerine Ankara’da yar-
dım etmekle suçlanıyor ve buna ilişkin 
delillerin de polisin elinde olduğu be-
lirtiliyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cina-
yet Büro Amirliği’nin yanı sıra Emni-
yet İstihbarat da cinayet soruşturma-
sında devreye girdi. Özellikle halen 
firarda olan tetikçi Eray Özyağcı ile 
“Dodo” lakaplı Doğukan Çep’in yaka-
lanmasına yönelik İstanbul’da birçok 
adrese baskın düzenlendi. Ancak ara-
malar sonuçsuz kaldı.

İki özel harekât polisi de gözal-
tında iddiası

Cinayetle ilgili soruşturma üç kol-
dan devam ederken ortaya çıkan yeni 
bilgilerle soru işaretleri de artıyor. 
Öncelikle olayın kilit sorusu olan ci-
nayetin neden işlendiğine soruşturma 
kaynakları henüz tam bir yanıt bulabil-
miş değil. Gözaltına alınan şüphelerin 
de buna ilişkin bir itirafta bulunmadığı 
öğrenildi. Cinayetin Ankara ayağı ise 
tam olarak çözülemedi.

Diğer yandan gözaltına alanınlar 
arasında iki özel harekât polisinin de 
yer aldığı iddia ediliyor. Soruşturmada 
gözaltına alınan şüpheli sayısı sır gibi 
saklanırken HTS ve güvenlik kame-
ra görüntülerinin incelemesi sürüyor. 
Elde edilecek delillere göre yeni gözal-
tılar yapılması bekleniyor.

***
MHP Milletvekili Olcay Kıla-

vuz’un evinde gözaltına alınan, ki hu-
kuk çerçevesinde olaya baktığımız za-
man asli faillerden olması gereken, bu 
şahıs; sürpriz biçimde savcılıkça ser-
best bırakılarak kayıplara karışmasının 
yolu açılıyor, daha doğrusu kayıplara 
karışması sağlanmış oluyor. Medyada-
ki bazı yorumcular da çok haklı olarak 
bu savcılıkça serbest bırakılışın, Tay-
yip’in bakanlarından gelen bir baskı 
sonucu olduğunu söylüyorlar.

Cellatlara parayı gönderen kim, ar-
kadaşlar?

MHP’nin İstanbul İl Yönetiminde 
bulunan Ufuk Köktürk...

Eşinin hesabından 97 bin lira gön-
derilmiştir. Bu miktarın avans yani ön 
ödeme olduğu, asıl büyük meblağın “iş 
bitiminde” ödeneceği şeklinde anlaşıldı-
ğını öne süren analistler, yorumcular da 
vardır. İşin bir diğer trajikomik yönü de 
şudur ki, olayın patlaması sonucunda bu 
Ufuk Köktürk’ün adı, MHP İstanbul İl 
Yöneticileri listesinden hemen siliniyor. 

Bu cellatlar ekibi, arkadaşlar; Mal-
tepe Gülsuyu’nu mesken tutmuş, ora 
merkezli uyuşturucu dağıtımı yapan bir 
suç çetesidir. 

Ülkü Ocakları Genel Başkanını,
Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal’e sahip çıktığı için başkanlıktan alıp 

torbacıya öldürten CIA Milliyetçileri…Nurullah Efe Ankut
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Bunlar daha önce de birçok cinayet 

dahil suça bulaşmıştır. Sinan Ateş kat-
liamında cellatlar ekibi içinde yer alan 
Doğukan Çep, 2013 yılında Gülsu-
yu’nda halkımızın çocuklarını uyuştu-
rucu çetelerinin elinden kurtarmak için 
mücadele eden devrimci gençlerden 
Hasan Ferit Gedik’i vurarak katleden 
bir insan sefaletidir. Bu katil 35 yıl ceza 
almıştır bu katliamı sebebiyle. Fakat 2 
yıl yattıktan sonra cezaevinden çıkarıl-
mış ve kayıplara karışmıştır. 

Bu neyi gösteriyor arkadaşlar?
Halk çocuklarımızı eroinle, kokain-

le vb. uyuşturucularla zehirleyen halk 
ve insanlık düşmanı çetelerin MHP ilti-
saklı, Tayyipgiller korumalı bir durum-
da iş yaptıklarını. 

Bakın, Sinan Ateş katliamına karar 
veren Kontrgerilla örgütü MHP’nin 
yöneticileri hemen bu paçavra katiller 
ekibiyle bağlantı kurup ihaleyi ona ve-
rebiliyorlar. Ve onları çakarlı arabalarla 
İstanbul’dan Ankara’ya taşıyıp günler-
ce besleyebiliyorlar. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, arka-
daşlar; bu Kontrgerilla’nın, CIA yöne-
timindeki Süper NATO’nun paramiliter 
örgütü MHP’nin savunur gibi göründü-
ğü milliyetçilik aslında bir NATO Mil-
liyetçiliğidir, CIA Milliyetçiliğidir yani 
sahte milliyetçiliktir. Nasıl Tayyipgiller 
yoksul, cahil, bilinçsiz halkımızı “Al-
lah’la aldatarak” tuzaklarına düşürüp 
kandırıp kullanabiliyorlarsa, MHP de 
aynı şekilde halkımızın ulusal duygu-
larını ve değerlerini sömürerek yani o 
değerler aracılığıyla aldatarak tuzağına 
düşürüp peşine takabiliyor ve onu ABD 
Emperyalist Çakalının çıkarları doğrul-
tusunda oynatabiliyor. 

Dolayısıyla da arkadaşlar; MHP 
Milliyetçiliğinin en önde gelen karak-
teristik özellikleri şunlardır:

1- ABD Emperyalist Haydutlarının 
ve onun saldırgan askeri örgütü NA-
TO’sunun ve onun yandaşı Avrupa Bir-
liği Emperyalistlerinin ve Siyonist İs-
rail’in çıkarlarını korumak, kollamak, 
her tutum ve davranışlarında onlardan 
yana olmak.

2- İdeolojinin temel taşı olarak anti-
komünizmi benimsemek. Devrimcilere 
karşı nerede, hangi durumda olursa ol-
sun karşı çıkmak, mücadele etmek, sa-
vaşmak ve gerektiğinde onları öldürmek. 

3- Her türden mafyatik çeteler oluş-
turup çek senet tahsilatından, esnafımı-
zı haraca bağlamaktan, uyuşturucu işi 
yapmaktan ve buralardan hiç alınteri 
akıtmadan büyük miktarda paralar elde 
etmek ve lüks içinde yaşamak. Tabiî bu 
hepsi de kanun dışı suç oluşturan eylem-
lerinizden dolayı polis ve adli yargıla-
malara uğramaktan devletçe koruncaklı 
kılınmak. Yani bu suçları işlerken polis 
sizi takibata uğratmayacak, eğer mızra-
ğın çuvala sığmadığı durumlar oluşursa 
da mahkemelerden yani adli yargılardan 
bir şekilde yırtmanızı sağlamak. 

4- Devlet kadrolarına yerleştirilerek 
oralarda etkin duruma gelmek, böyle-
likle de hiçbir liyakate sahip olmadığı-
nız halde bedavadan maaşa bağlanarak 
geçim sahibi olmak. Kontrgerilla adı-
na büyük kanun dışı organizasyonlar 
yaptığınız ölçüde, yaptığınız kanun-
suzluğun büyüklüğü oranında devlet 
kademelerindeki mevkiiniz yukarıya 
doğru tırmandırılır. Böylece güç, itibar 
ve daha çok gelir elde etme imkânına 
kavuşmuş olursunuz.

İşte MHP Milliyetçiliğinin ya da 
CIA Milliyetçiliğinin özü, aslı, hepi 
topu budur, arkadaşlar. İşte MHP’nin 
ideolojisi bütünüyle bu maddelerden 
oluşur. Ve o katiller güruhunun tamamı 
da bu ideolojiyle doktrine edilir. Onla-
rın Türk Milliyetçiliği, Türk Birliğini 
Sağlama gibi lafları sadece kuru, içi 
boş birer söylemden ibarettir. O konu-
da ne bir derinliğe sahiptirler, ne bilgi-
ye sahiptirler ne de herhangi bir dav-
ranışları söz konusu olur. O söylemler 
halkımızı kandırarak avlama ve tuzağa 
düşürme sürecinde oltanın iğnesine ta-
kılmış olan yemlerdir sadece.

İnanın arkadaşlar; 1965’ten bu yana 
MHP adlı bu Kontrgerilla’nın siyasi 
parti formundaki paramiliter örgütünde 
örgütlenmiş olanların tamamı Türklük 
adına, Türk Dünyası adına ve Türk 
Dünyasının Birliği adına şu Kazak 
kökenli, Türkiye’de yaşayan sevimli, 
içtenlikli, namuslu ve yiğit gazeteci ve 
belgeselci kızımızın, Nazgül Kenzhe-
tay’ın yaptığı olumlu işlerin binde bi-
rini olsun yapamamışlardır. Çünkü bu 
genç kızımız hem içtenliklidir hem na-
musludur hem de Türk Dünyasının Bir-
liği için olanca gücüyle her türlü riski 

göze alıp çalışmakta, çabalamaktadır. 
MHP’li Kontrgerilla elemanlarıy-

sa başka bir dünyadadır. ABD casus 
örgütleri tarafından oynatılmaktadır, 
kuru söylemin dışında Türklük mürk-
lük de umurlarında değildir. 

İşte Sinan Ateş katliamı, yani baba 
evlat tüm ömürlerini MHP’ye vermiş 
bu gencin sinsice, kalleşçe, namussuz-
ca ve alçakça katledilişi ve bu katliam 
sonrasında hiçbir MHP’li yetkilinin ve 
onların yayın organlarının bu katliam-
dan tek kelimeyle olsun söz etmeyişi, 
onların bu iğrenç, gayriinsani içyüzle-
rini ve ideolojilerini bir kez daha tüm 
çıplaklığıyla ortaya sermiş olmaktadır. 

MHP kankisi AKP’giller de aynı 
tutum içindedir, bilindiği gibi. Onların 
da ne kendileri ne emirlerindeki tele-
vizyonlar, gazeteler, bu katliamdan hiç 
söz etmemiştir.

Vicdansız Amerikan devşirmeleri!
Bu cinayet böylesine büyük, önem-

li bir siyasi cinayet olmasa, sıradan in-
sanlar arasında, sıradan anlaşmazlıklar 
sonucu işlenmiş bir cinayet olsa bile en 
azından yayın organlarınızın 3’üncü 
sayfalarında yer alır be. Ama siz böyle-
sini bile yapmıyorsunuz. Çünkü hepi-
niz suç ortakları arasındasınız. 

İşin bir diğer garip yönü, arkadaş-
lar; Sinan Ateş’in akademisyen olarak 
Tarih Bölümünde görev yaptığı Ha-
cettepe Üniversitesi de Doçent Doktor 
bir Tarihçisinin böylesine acımasız bir 
katliama uğratılarak hayatının ortadan 
kaldırılması konusunda bir cümlecik 
olsun bir açıklama yapamamıştır.

Neden?
Çünkü oralar da Tayyipgiller adlı 

mafyatik suç örgütü tarafından ele ge-
çirilerek işgal edilmiş ve onların emir-
leri altına girmiştir.

Son olarak, arkadaşlar; şu sorunun 
yanıtını da bulalım:

Sinan Ateş neden hedef seçilip kat-
ledildi?

Cumhuriyet’te yayımlanan şu habe-
ri de bir okuyalım, arkadaşlar, bu soru-
muza ışık tutması açısından:

***
“BAHADIROĞLU KRİZİYLE 

GÖREVİ DEVRETMİŞTİ
Öte yandan saldırıyla birlikte 

Ateş’in 2020 yılında Ülkü Ocakları Ge-
nel Başkanlığı görevinden ayrılmasıyla 
sonuç veren olay da yeniden gündeme 
geldi. Atatürk düşmanlığı ile tanınan, 
gerçek adı Niyazi Birinci olan Yavuz 
Bahadıroğlu, TRT 1’de yayınlanan “Ya 
İstiklal Ya Ölüm” dizisinde Atatürk’ün 
övülmesinden rahatsız olduğunu belir-
terek; “TRT’ye bu dizi kimler tarafın-
dan dayatıldı bilmiyorum, ama hesa-
bı iktidardan sorulur”, diye yazmıştı.

Sinan Ateş de Twitter hesabından 
Bahadıroğlu’nun bu mesajına, “FE-
TÖ’nün alternatif tarih tezlerinin 
savunucusu olan Yavuz Bahadıroğlu, 
hiçbir zaman Türk tarihini bütün 
olarak görmemiş ve romanlarında 
genç zihinlere gizli nifak tohumları 
ekmeyi vazife bilmiş bir yazar müs-
veddesidir. Bir ticani kalıntısı olan 
Bahadıroğlu’nu memnun edebilmek 
için Türk tarihinin önemli bir bölü-
münü yok sayacak değiliz. Türk ço-
cukları Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
başta olmak üzere Türk tarihinin 
büyük simalarını asli kaynaklardan 
öğrenmeye devam edecektir” diyerek 
tepki göstermişti.

Sinan Ateş’in bu tepkisi üzerine 
Bahadıroğlu’nun AKP’nin üst kade-
mesindeki isimlere, bu isimlerin de 
Bahadıroğlu’nun şikâyetini Bahçeli’ye 
ulaştırmasıyla Sinan Ateş’in görevden 
alındığı öne sürülmüştü. Ve nihayet 
Sinan Ateş ise 2 Nisan tarihinde Twit-
ter’dan yaptığı açıklamada, “09 Ocak 
2019 tarihinden itibaren şerefle yü-
rütmekte olduğum Ülkü Ocakları 
Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Baş-
kanlığı görevimden akademik çalış-
malarım ve üniversitedeki görevim 
nedeniyle bugün itibariyle Lideri-
mizin müsaadeleriyle ayrıldım. Ülkü 
Ocakları Genel Başkanlığı, ömür 
boyu taşıyacağım en kutsal unvan 
olacaktır. Ülküdaşlarım haklarını 
helal etsinler. Bu can bu bedende ol-
dukça Liderim Sayın Devlet Bahçe-
li’nin ve davamın emrinde olacağım” 
ifadelerini kullanmışı.”

***
Yukarıda da açıkça görüldüğü gibi, 

Sinan Ateş, Kuvayimilliye’ye, Mustafa 
Kemal’e, İnönü’ye ve Silah Arkadaşla-
rına saygılı ve onların geleneğine sadık 

olmaya çalışan bir siyasi figür. Fakat 
MHP’de böylesi figürlere yer veril-
mez, tespit edilenler de uzaklaştırılır 
partiden. Alparslan Türkeş’ten bu yana 
bu anlayış hâkimdir MHP’de.

1967’de İstanbul’a ilk geldiğim 
günlerde Alparslan Türkeş’in Milli Türk 
Talebe Birliği’nde yaptığı bir konuşma-
da ben de orada bulunanlar arasınday-
dım. Sınıfımızdaki Bozkır kökenli Erol 
adlı bir arkadaşın ısrarlı davetiyle gidip 
dinlemiştim Türkeş’i o akşam. İşte ora-
da kulaklarımla duyup işittim. Türkeş 
aynen şu cümleyi sarf etmişti:

“Türkiye’ye 200 yıldır lider gel-
medi.”

Bu sözü işitince ben hemen anla-
mıştım Türkeş’in Antiemperyalist Bi-
rinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mıza ve 
onun dahi komutanı Mustafa Kemal’e, 
İnönü’ye ve Silah Arkadaşlarına karşı 
olduğunu ve kendisinin bambaşka ha-
valardan çaldığını. 

Sonradan araştırmalarımız sonu-
cunda öğrendik ki Alparslan Türkeş, ta 
1940’lı yılların sonlarına doğru Ame-
rika’ya götürülüp orada CIA ideolo-
jisiyle doktrine edilen, dolayısıyla da 
Kontrgerilla’nın yani Süper NATO’nun 
ilk eğitiminden geçen biriymiş. Dolayı-
sıyla Türkeş’in milliyetçiliği bütünüyle 
bir CIA-Pentagon-Washington Milli-
yetçiliğinden başka hiçbir şey değil-
miş. Nitekim MHP liderliği döneminde 
de yaptığı, Kontrgerilla’nın direktifleri 
doğrultusunda devrimci gençlerle ağla-
rına düşürüp aldattığı ülkücü gençleri 
karşı karşıya getirmek, çarpıştırmak ve 
birbirine kırdırmaktan başka bir şey ol-
mamıştır. Devlet Bahçeli de aynı yolun 
yolcusu olmuştur, aynı CIA çizgisinin 
sadık izleyicisi olmuştur.

1974 yılında Bülent Ecevit, ABD 
baskısıyla 12 Mart Faşist Hükümeti-
nin yürürlüğe koyduğu, çiftçilerimizin 
afyon ekmesini yasaklayan kararını ve 
kanunu ortadan kaldırarak çiftçimizin 
çok önemli bir gelir kaynağı olan afyon 
ekimini serbest bırakmıştı. Buna Ameri-
ka’yla birlikte ilk tepki veren Alparslan 
Türkeş oldu. Ve aynen şu Amerikanofil 
niyetini ortaya seren sözleri sarf etti:

“Afyon ekimini serbest bıraka-
rak Amerika’yı kızdırmayalım.”

İşte ülkücü gençlerin “Başbuğ” diye 
andıkları Türkeş’in ciğeri de budur...

Devlet Bahçeli ne yapmıştır?
Onun ne yaptığını, 2015’teki 

TRT’de yayımlanan Seçimlerle ilgili 
Propaganda Konuşmalarımızda şöyle 
anlatmıştık:

“Saf, içtenlikli insanlarımızın 
milli duygularını sömüren bir baş-
ka Amerikancı parti olan MHP de 
zaten evvel ezel din sömürüsüne ba-
yılır. Onlar, Tanrı Dağı kadar Türk, 
Hira Dağı kadar Müslümanız, slo-
ganıyla kandırırlar insanlarımızı. 
Oysa bu partinin Bahçeli şefi Ame-
rikancılığını kanıtlamak için “Ben 
ömrümde İran’a bile 2 sefer gittim, 
Amerika’ya ise 9 sefer” diyerek tak-
lalar atar ABD Büyükelçisi Ross Wil-
son’un önünde.

“Yine aynı kişi, Amerikan Deniz 
Piyadeleri denen sapık katiller sü-
rüsü Ege liman şehirlerimizde Türk 
kadınlarını serbestçe taciz edebilsin-
ler diye, onları devrimci gençlerle 
birlikte protesto eden içtenlikli ül-
kücü gençleri yönetimlerden atarak 
cezalandırır. Ne milliyetçisi olacak 
bunlar! En has Amerikancıdırlar.”

Demek ki arkadaşlar; ABD Emperya-
list Çakalı Türkiye’de devşirip Meclise 
sokup oynattığı Amerikanofil partilerin-
den hiçbirinin Kuvayimilliye, Mustafa 
Kemal ve Laik Cumhuriyet yanlısı olma-
sını istemiyor ve buna izin vermiyor. 

Bakın, Tayyipgiller’inden Saray’ın 
Arka Bahçeli’sinden, Destici’sinden, 
Çömlekçisinden ve muhalefet rolünü 
oynayan “Altılı Masa” adlı partile-
rinden hiç Birinci Kuvayimilliye’ye, 
Mustafa Kemal’e, İnönü’ye ve Laik 
Cumhuriyet’e olumlu içerik taşıyan bir 
söz duydunuz mu?

Hayır, duymadınız, duyamazsınız 
da...

Daha önce de pek çok kez aktardık. 
Ne demişti CIA’nın Ortadoğu Masası 
Şefi Graham Fuller?

“Kemalizm miadını doldurdu, ar-
tık piyasacı-küreselleşmeci İslam’ın 
ana belirleyici olduğu Osmanlı ben-
zeri Yeni Türkiye’nin zamanı geldi.”

İşte iktidarıyla muhalefetiyle, sağ-
cısıyla solcusuyla Amerikan yapımı 
sermaye partilerinin tamamı yukarıda 
da birkaç kez belirttiğimiz gibi Kuvayi-
milliye’ye, Mustafa Kemal’e, İnönü’ye, 

Silah Arkadaşlarına ve Laik Cumhuri-
yet’e düşmandırlar. Bu düşmanlıklarını 
da bazen açık açık, Tayyipgiller gibi, 
Davidson Ahmet gibi, Karamolla gibi 
ifadelendiriyorlar, bazen de dolaylı yol-
dan. Bazen bu düşmanlıklarını karınla-
rında taşıyorlar. Sözleriyle olmasa da 
davranışlarıyla ortaya koyuyorlar. 

Bizce Sinan Ateş’in katline sebep, 
işte bu kalıba ya da bu formata uygun 
bir lider adayı olmayışıdır. Yani Ame-
rika’nın istediği lider tipi değildir Si-
nan Ateş. Kuvayimilliyecidir, Mustafa 
Kemal ve İnönü geleneğinin sahipleni-
cisidir. İşte bu sebeple de Amerika onu 
istememiştir, Bahçeli sonrasında MHP 
tepesinde bulunmasına izin vermemiştir.

Sinan Ateş, parti içindeki bilinçsiz 
kara halk kitleleri tarafından sevilip sa-
yılan bir kişidir. Ve Bahçeli sonrasının 
MHP yönetimine gelmesi muhtemel 
adayların en avantajlısıdır, en fazla et-
kinliğe, güce sahip olanıdır. 

Nasıl ki, yine Amerika kontrolünde 
olan Suudi Arabistan’da Muhammed bin 
Salman Veliaht Prens idiyse, Sinan Ateş 
de MHP tabanının gözünde aynı konum-
daydı. MHP’nin Veliaht Prensiydi. Fakat 
ABD Emperyalist Çakalının Türkiye’ye 
ve MHP’ye biçtiği ideolojiye uygun bu-
lunmadığı için Kral tarafından ortadan 
kaldırılmasına ferman buyuruldu. Beş 
gündür süren suskunluğun sebebi de bu-
dur. Suçluların sessizliğidir bu...

Fakat Saray’ın Arka Bahçeli’si, ka-
set tutsağı Bahçeli ve avanesinin hesabı, 
bu sefer onu ağır bir bedel ödemek du-
rumuna düşürmüştür. Medyada yer alan 
haberlere göre MHP’den şu ana kadar 
130 bin kişi istifa etmiştir. MHP’nin 12 
Eylül Faşist Diktatörlüğü dönemindeki 
avukatlarından Mehmet Saral, Tele 1’de 
Gökmen Karadağ’ın yönettiği bir prog-
rama katılarak; “Bu olay yani kanlı he-
sap görme sonrasında MHP en az yüzde 
2 oranında oy kaybetmiştir. Bu olayın 
sarsıntıları daha sürecektir. İktidar or-
taklarının bütün çabalarına rağmen ola-
yı örtbas etme çabaları hesapladıkları 
gibi başarılı olmayacaktır”, demiştir.

Tabiî burada iş ağırlıklı olarak mu-
halefet rolünü oynayan “Altılı Masa” 
adlı diğer Amerikan kuklalarına düş-
mektedir. Onlar eğer olayın ortaya açık-
ça çıkarılması konusunda kararlı, ısrarlı 
bir tutum alırlarsa, suçluların en azın-
dan önemli bölümü ortaya çıkarılabilir. 
Fakat her zaman yaptıkları gibi gös-
termelik bir muhalefet ve göstermelik 
bir çaba içinde olurlarsa, Kaçak Saray 
Saltanatı, Saray’ın Arka Bahçeli’siyle 
birlikte bu katliamla içine düştüğü kötü 
durumdan az bir zararla çıkabilir.

Sinan Ateş’in ölümcül yanlışı
Sinan Ateş, yukarıda da anlattığı-

mız gibi, Tayyipgiller şürekâsından 
“Keşke Yunan galip gelseydi”, diyen 
Fesli Deli Kadir benzeri Niyazi Birin-
ci’nin (Yavuz Bahadıroğlu) Kuvayi-
milliye’ye, Mustafa Kemal, İnönü ve 
Silah arkadaşlarına saldırısına taham-
mül edemeyip ona hak ettiği cevabı 
anladığı dilden verdiği için Devlet 
Bahçeli tarafından cezalandırılmış ve 
Ülkü Ocakları Genel Başkanlığından 
alınarak cezalandırılmıştır. 

İşte tam bu noktada Sinan Ateş’in 
alması gereken doğru tutum, ortaya 
koyması gereken doğru tavır ne olma-
lıydı?

Aynen şu:
“Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin ve 

Vatanının bağımsızlığını, Sevr’i yırtıp 
çöpe atarak sağlayan Birinci Anteiem-
peryalist Kurtuluş Savaşı’mıza ve onun 
büyük dahi komutanlarına gönülden 
bağlıyım. Bu bağı hiç kimse söküp 
atamaz. Onlara saldıranlar Türkiye 
Cumhuriyeti’nin vatanının ve halkının 
düşmanlarıdırlar. Türk Milliyetçiliğinin 
birinci görevi, eğer Gerçek Milliyetçi-
likse savunulan, Kurtuluş Savaşı’mıza 
ve Komutanlarımıza sahip çıkmaktır, 
onlara dil uzatanlara hak ettikleri ceva-
bı vermektir, onlarla mücadele etmektir. 
Eğer ben bunu yaptığım için cezalandı-
rılıyor ve Ülkü Ocağı Başkanlığından 

alınıyorsam, bu da benim için onur olur. 
Ama bana bu en haklı davranışımdan 
dolayı ceza vermeye kalkışanların Türk 
Milliyetçiliğini ağızlarına almaya asla 
hakları yoktur, olamaz.”

Eğer böyle bir rest çekerek Saray’ın 
Arka Bahçeli’sinin ve onun avanesinin 
savunduğu CIA Milliyetçiliğini teşhir 
edebilseydi; Sinan Ateş şu an MHP’de 
de üye olmazdı. Oradan da attırırdı 
Devlet Bahçeli onu. Ama şu kesindir 
ki, bugün hayatta olurdu. Saray’ın Arka 
Bahçelisi ona dokunmaya asla cesaret 
edemezdi. Çünkü böyle bir şey yap-
ması halinde asli suçlu olarak herkesin 
kendisini göstereceğini bilirdi. 

Üstüne üstlük Sinan Ateş, Bahçeli 
tarafından MHP üyeliğinden atılırdı ama 
MHP tabanındaki saygınlığı olağanüstü 
artardı. MHP tabanı Bahçeli’yi sorgula-
yıp Sinan Ateş’e yönelirdi. Böylece de 
partinin Genel Başkanlığına gelme ola-
sılığı önemli ölçüde artmış olurdu.

Ancak, Sinan Ateş bu tutumu alma 
cesaretine ve bilincine sahip olmadığı-
nı göstermiştir, yukarıdaki aktarmamı-
zın son bölümündeki satırlarında. 

Ne demiştir?
“Bu can bu bedende oldukça Lide-

rim Sayın Devlet Bahçeli’nin ve dava-
mın emrinde olacağım.”

Böyle demiştir ama Bahçeli, bu tür 
söylemlere itibar etmez. Çünkü o, Ka-
ranlıklar Prensidir. Ve senin işini bitir-
meye ferman buyurulmuştur artık...

Dediğimiz gibi o pusudan, o kapan-
dan kurtulmanın ve hayatta kalmanın 
tek yolu meydan okumandı. Onu da 
yapamadın...

Arkadaşlar; doğa kanunları gibi 
sosyal mücadelelerin, siyasi mücade-
lelerin, askeri savaşların ve hatta spor 
karşılaşmalarının bile kanunları vardır. 
Siz o kanunlara uymadığınız ve onları 
hesaba katmadığınız durumda çarpılır-
sınız. Tıpkı doğa kanunları gibi çarpar 
sizi hayatın kanunları. Bir kavgada, 
kavganın kanununun emrettiği vuruşu 
yapmadığınız anda kaybedersiniz ve 
bu kayıp, belki de hayatınızdan olmak 
şeklinde tecelli edebilir. 

Ama kavganın kanunlarına, ku-
rallarına, prensiplerine uyarsanız, ka-
zanırsınız. Hayat, anı-momenti iyi 
değerlendirenlere güler. Değerlendire-
meyenlere ise kaybettirir...

Sonuç olarak arkadaşlar; tüm bu 
anlattıklarımızdan sonra şöyle diyelim: 

Bu Amerikan yapımı katliam, vur-
gun ve ihanet örgütlerinden halkımıza 
bir dirhem dahi fayda gelmeyeceği, tam 
tersine onların Türkiye Cumhuriyeti’ne, 
vatanına ve halkına kötülükten, zarar-
dan başka hiçbir şey vermeyeceği, ve-
remeyeceği açıkça ortaya çıkmış oldu. 
Görmek isteyenler, aklını özgürce kul-
lanabilenler, sorgulayan bir akla sahip 
olanlar ve de tabiî namuslu kalmak şar-
tıyla olaya bakanlar açısından sözünü 
ettiğimiz durum görülüp anlaşılabilir.

Hep diyoruz ya arkadaşlar; Türki-
ye’nin tüm dertlerine derman olacak 
biricik ideoloji Gerçek Devrimci İde-
olojidir. Halkımızın kurtuluşu uzun ve 
büyük fedakârlıklar gerektiren, bedel-
ler ödemeyi gerektiren Devrimci Halk 
Savaşının zaferi sonrasında kurulacak 
olan Devrimci Demokratik Halk İkti-
darındadır. Tam Bağımsız ve Demok-
ratik Türkiye’yi ancak o zaman kura-
bileceğiz. Vatanımıza ancak o zaman 
gerektiği şekilde sahip çıkabileceğiz. 
Halkımızı yerli-yabancı Parababaları-
nın sömürü, vurgun ve tahakkümünden 
o zaman kurtarabileceğiz. 

55 yıldan beri bu uğurda mücade-
le ediyoruz, son soluğumuzu verene 
kadar da mücadelemize devam edece-
ğiz. Ve ondan sonrasında da mücadele 
bayrağını genç yoldaşlarımıza devre-
deceğiz. Yani savaş kesintiye uğrama-
dan sürecek ve sonunda mutlaka zafere 
ulaşacaktır. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
5 Ocak 2023 

Son notlar:

1 https://www.cumhuriyet.com.tr/
yazarlar/isik-kansu/yargida-feto-tak-
tiklerini-kim-kullaniyor-1794447.

2 https://yeniyasamgazetesi3.com/
sinan-ates-cinayeti-mhpli-vekil-kila-
vuzun-evinden-gozalti/.

3 https://www.cumhuriyet.com.tr/
siyaset/eski-ulku-ocaklari-baskani-si-
nan-ates-olduruldu-akp-ve-mhp-ses-
siz-2017043.

4 https://bit.ly/3Za6uiA.
5 1990, https://bit.ly/3QGzACh.
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Ortaçağcılar çocuklarına
adlarıyla beraber
Mustafa Kemal ve

Kuvayimilliye
düşmanlığını da öğretir
Bunlara, bu Tayyipgiller’e, hep an-

latıyoruz ya, üç yaşlarından itibaren, 
yani adlarını öğretmeleriyle birlikte 
Kuvayimilliye, Mustafa Kemal ve İnö-
nü düşmanlığı da öğretiliyor, aynı sü-
reç içinde öğretiliyor. Ve bunların ala-
yı, bir eksiksiz Kuvayimilliye ve Laik 
Cumhuriyet ve Mustafa Kemal, İnönü 
düşmanı. Biri, ikisi, üçü, beşi değil, ta-
mamı...

145 bin kişilik Diyanet kadrosu 
var, değil mi arkadaşlar?

Bunun belki birkaç bin, 3-5 bin 
kişisi hariç olabilir ama 140 bin kişisi 
aynı anlayışta. Aynı eğitimden çıkı-
yor çünkü. Bunların gördüğü eğitimin 
IŞİD’in çizgisinden zerrece farkı yok. 
Taliban’ın çizgisinden, El-Nusra’nın, 
El-Kaide’nin çizgisinden zerrece farkı 
yok, arkadaşlar. O yüzden Laiklik ve 
Kadın en büyük düşmanlarıdır.

Tayyip’in o konuşmasını hepimiz 
izledik ama bir kez daha hatırlatayım, 
Yoldaşlar. 49’uncu Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) 2014 yılı Bilim, Özel ve 
Teşvik Ödülleri Töreni’nde yaptığı 
konuşmaymış, 24 Aralık 2014’te. TÜ-
BİTAK’ı da tabiî Ortaçağcı bir çizgiye 
getirdi. TÜBİTAK’ın bilimle ilgisi kal-
madı artık.  Hatta bilimsel kitapları şu-
belerinden bile toplayıp depolarımıza 
aldık, diyorlar. Orada imha ediyorlar 
bizce. Aynen şöyle diyor Tayyip:

“En büyük sıkıntılardan birisini 
de maalesef dilde yaşadık. Bizim son 
derece zengin, bilim yapmaya, bilim 
üretmeye son derece müsait bir di-
limiz varken, bir gece yattık sabah 
kalktık baktık o dil yok. İşte şu anda 
yabancı dillerde ya da yabancı keli-
me ve kavramlarla bilim öğrenen ve 
öğreten bir ülke derecesine geldik. 
Binlerce kelime ve kavram unuttu-
ruldu, sözlüklerden çıkarıldı. Keli-
me ve kavram üretmeye son derece 
elverişli olan dil yapısı adeta törpü-
lendi.

“İşte şu anda Türkçe’nin mevcut 
kelime hazinesiyle felsefe yapamaz-
sınız. Ya Osmanlıca kelime ve kav-
ramlara başvuracaksınız ya da İn-
gilizce, Almanca, Fransızca kelime 
ve kavramlara başvuracaksınız. De-
ğerli Hocalarım, değerli arkadaşlar; 
bu sorunların hepsini aşmak zorun-
dayız.” (https://www.tccb.gov.tr/cum-
hurbaskanligi/tubitakodulleri/2014/)

Sanırsınız ki bu adam, bilimle ilgi-
lenmiş, felsefeyle ilgilenmiş, sosyolo-
jiyle ilgilenmiş, mantıkla ilgilenmiş bir 
adam. Hâlbuki bu adam, daha Selçuklu 
İmparatorluğu’nun başşehrinin neresi 
olduğunu bilmiyor ya...

“Ankara”, diyor.
(Gülüşmeler...)
Bu ortaokul bilgisi değil mi eği-

timci yoldaşlarım? Anadolu Selçuklu 
İmparatorluğu’nun başşehri... Hatta 
Konya’ya Selçukya denir değil mi?

Şairlerimiz falan Selçukya da der. 
Ankara sanıyor ya...

“Abdülhamit idam edildi”, diyor.
(Gülüşmeler...)
Önder bellediği, idol bellediği bir 

insanın hayatından haberi yok. Beyler-
beyi Sarayı’nda vadesiyle öldü, kalp 
yetmezliğinden değil mi arkadaşlar? 
Hem de özel doktorunun gözetimin-
de, ailesinin gözetiminde. Ve 1918’de 
Saltanat Töreniyle Cağaloğlu’ndaki 
bugünkü türbesine defnedildi. Ondan 
da haberi yok ya...

“Almanların Goethe’si varsa, 

İspanyolların da Sokrates’i var”, di-
yor.

(Gülüşmeler...)
Kulaktan duymuş bir şeyler. Ne 

Goethe’den haberi var, ne Cervan-
tes’ten haberi var, ne Sokrates’ten ha-
beri var. Yani böylesine cahil bir adam, 
arkadaşlar ya. Bu adam kalkıyor dil 
dersi veriyor, filoloji dersi veriyor, bi-
lim dersi veriyor, Türkçe dersi veriyor. 
Yahu senin o savunduğun Ortaçağcı 
ideoloji var ya, matbaayı bile 234 yıl 
sonra getirmiş Osmanlı’ya. “Gâvur 
icadıdır”, demiş.  “Onunla basılan ki-
taplar haramdır, kâfir işidir”, demiş. 
Sokmamış Osmanlı’ya.

Hezarfen Ahmet Çelebi, Galata 
Kulesi’nden Üsküdar’a kadar, Doğan-
cılar’a kadar uçuyor, yaptığı kanatlar-
la. Hemen fetva vermiş Şeyhülislam: 
“Bu sarayınıza da inebilir, yarın size 
bir tehlike yaratabilir, bunun engellen-
mesi lazım”, diye. Ve Fizan’a sürüyor-
lar adamı, Hezarfen Ahmet Çelebi’yi. 
Senin savunduğun bilim bu. Ve 500 
yıldır, 15’inci Yüzyıl’dan bu yana İs-
lam Dünyası bir tek buluşa imza atma-
mış.

Peki, senin o kadar zengin dilin 
vardı da, Osmanlı niye battı?

Niye bir tek bilimsel buluş ortaya 
koyamadı?

Onu düşünecek mantık yok ki 
adamda. Yazıp eline veriyorlar işte, bu 
da Prompter’dan okuyor.

Kadınların yüzde 1’i okuryazar 
arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı’mızın so-
nunda, 1923’te. Erkeklerimizin yüzde 
12’si okuryazar. Onlar da ya din adam-
ları ya da bürokraside görev yapan in-
sanlar. Onun dışında ne okuryazarlık 
var ne okunacak kitap var. Böyle bir 
ülkeyi savunuyor, böyle bir durumu 
savunuyor. Ve TÜBİTAK gibi bir yer-
de savunuyor. Bu da TÜBİTAK’ın ne 
hale getirildiğinin bir örneği.

Yoldaşlarımızın da çok iyi bildiği 
gibi, İstanbul Üniversitesinde, Edebi-
yat Fakültesinde felsefe okuduk. En 
önde gelen profesörlerimizden biri 
Nermi Uygur’du. Arı dille felsefe ya-
pardı, arkadaşlar. Türk Dil Kurumu 
Üyesi ve arı dilciydi. Yaptığı meslekte 
onun ortaya koyduğu kitaplar meydan-
da. Yapı Kredi Yayınları bastı kitap-
larını. Yine diğer hocalarımız; Macit 
Gökberk, yine sade, arı bir Türkçe kul-
lanırdı Profesörümüz, Felsefe Tarihi 
Hocamız. Ve Türkiye’de de ilk Felsefe 
Tarihi’ni yazan Profesörümüzdür ken-
disi. Yine Bedia Akarsu, Ahlâk Felse-
fesi ve Yeniçağ Felsefesi, Modern Fel-
sefe, Batı Felsefesi üzerine çalışmıştır. 
O da arı dil kullanırdı.

Dar olan Tayyip’in
düşünce dünyasıdır

Türkçe değil
Tayyipgiller öyle diyor da, bir 

yabancı bilim adamı var. Adı David 
Cuthell. Institute of Turkish  Studies  
(İngilizce Profesörlerimiz var, Öğret-
menlerimiz var. “Türkçe Çalışmalar 
Enstitüsü” değil mi arkadaşlar, Türk-
çesi?) denilen kurumda görev yapıyor. 

Bir de filolojide “polyglot” dediği-
miz insanlar var, değil mi arkadaşlar?

Yani birden çok dil bilen insanlara 
deniyor polyglot diye. Bazıları 7 dil, 8 
dil biliyor. İşte onlardan biri bu David 
Cuthell. Diyor ki;

“Birçok yabancı dil bilirim. Bu 
diller arasında Türkçe öyle farklı 
bir dildir ki, 100 yüksek matematik 
profesörü bir araya gelerek Türkçe-
yi yaratmışlar sanki. Bir kökten bir 
düzine sözcük üretiliyor. Ses uyumu-
na göre anlam değişiyor. Türkçe öyle 
bir dildir ki, başlı başına bir duygu, 
düşünce, mantık ve felsefe dilidir.”

İşte Profesör David Cuthell adlı 
bir bilim insanı böyle diyor. Şu anda 
hâlâ birinci parti konumunda olan, 
Türkiye’nin baş belası ve Direnişçi 
İşçi Kadın Yoldaş’ımızın çok başarılı 
bir şekilde nitelediği gibi süne zararlı-
larından bile daha zararlı olan bu bö-
cekler ve onların Kaçak Saraylı Şefi 
böylesine küçümsüyor dilimizi, arka-
daşlar. David Cuthell’ın resmi de var, 

arkadaşlar hemen telefonlarından ba-
kabilirler, ulaşabilirler.

Usta’mızın da “Türkçenin Üreme 
Yolları ve Dil Devrimciliğimiz” adlı 
eseri var değil mi yoldaşlar?

Biz de bir basımını yaptık. Us-
ta’mız da Türkçe konusunda aynı 
görüşlere sahip. Üreme kapıları çok 
zengin, diyor, çok işlek. Batı dillerinde 
4-5 kelimeyle ifade edilen bir anlamı, 
aktarılan bir anlamı Türkçede bazen 
tek bir harften oluşan takıyla vermek 
mümkün. 

Bir Dinleyici:  Hocam ses gelmi-
yor da.

Nurullah Ankut: Tamam mı yol-
daşlar?

Dinleyiciler: Evet evet.
Nurullah Ankut: Davidson Ahmet 

de aynı görüşte değil mi arkadaşlar? 
Ne diyor?

“Yüz yıllık bir parantez”, diyor 
Türkiye Cumhuriyeti için.

Bunlar meczup tipler, kafayı yak-
mış tipler bunlar. Bunlardan sağlıklı 
hiçbir bilgi üretilemez.

Yine yoldaşlar, imrenerek söz etti-
ğim ve görüşlerini aktardığım Suriyeli 
bir gazeteci vardı değil mi?

Pakistanlı bilim insanı
Faruk Saleem de

İslam ülkelerindeki
eğitim konusunda

bizim gibi düşünüyor
İslam konusunda düşüncelerini 

ortaya koyan, Iraklı bir televizyon spi-
keri vardı. İşte bunlara Pakistanlı Müs-
lüman bir bilim insanı daha katılıyor. 
Şimdi de onun görüşlerini aktarmak 
istiyorum size: Doktor Faruk Sale-
em. Üstyapı açısından bakarsak bi-
zimle bire bir aynı düşünceleri ortaya 
koyuyor bu bilim insanı da. Ama işin 
ekonomik altyapısını, sınıfsal temelini 
göremiyor tabiî. Şimdi de onu aktara-
lım, yoldaşlarımızdan rica edelim ek-
randan.

[Kurtuluş Partisi Gençliğinden 
Berna Yoldaş, söz konusu yazıyı oku-
yor:]

***
Eğitimin Önemi

Dr. Faruk Saleem
Pakistanlı  Müslüman  Bir Bilim  
Adamının  İlginç  Araştırması...

Dünyada yalnızca 14 milyon Yahu-
di var;

- Amerika’da 7 milyon,
- Asya’da 5 milyon,
- Avrupa’da 2 milyon,
- Afrika’da 100 bin adet Musevi 

yaşıyor.
Soru: Pekiyi de kaç adet Müslüman 

İnsan var?
Cevap: 1,4 milyar Müslüman;
- 1 milyar Asya,
- 400 milyon Afrika,
- 44 milyon Avrupa,
- 6 milyon Amerika Kıtasında ya-

şıyor.
Yani dünyada 1 Musevi’ye karşın 

100 Müslüman var...
İyi ama Yahudiler Müslümanlardan 

niçin 100 kat daha güçlü ve daha zen-
gin ve daha eğitimli ve daha mucitler?

Tarafsız ve bilimsel yollarla tespit 
edilmiş nedenlerini öğrenmek istiyor-
sanız lütfen okumayı sürdürün.

Tüm zamanların en etkin bilim 
adamı Albert Einstein bir Yahudiydi.

Psikanalizin babası Sigmund Freud 
bir Yahudiydi.

Karl Marks Yahudiydi.
Tüm İnsanlığa zenginlik ve sağlık 

katmış Yahudilere bakalım;

Benjamin Rubin insanlığa aşı iğne-
sini armağan etti.

Jonas Salk ilk çocuk felci aşısını 
geliştirdi.

Gertrude Elion lösemiye karşı ilaç 
buldu.

Baruch Blumberg Hepatit-B aşısını 
geliştirdi.

Paul Ehrlich frengiye karşı tedaviyi 
buldu.

Elie Metchnikoff bulaşıcı hasta-
lıklarla ilgili buluşuyla Nobel Ödülü 
kazandı.

Gregory Pincus ilk doğum kontrol 
hapını geliştirdi.

Bernard Katz nöromasküler ileti-
şim kaslarla sinir sistemi arası iletişim 
alanında Nobel Ödülü kazandı.

Andrew Schally endokrinoloji me-
tabolik sistem rahatsızlıkları, diyabet, 
hipertiroid tedavilerinde kullanılan 
yöntemi geliştirdi.

Aaaron Beck Cognitive Terapi’yi, 
akli bozuklukları, depresyon ve fobi 
tedavilerinde kullanılan psikoterapi 
yöntemini geliştirdi.

Gerald Wald insan gözü hakkın-
daki bilgilerimizi geliştirerek Nobel 
Ödülü kazandı.

Stanley Cohen embriyoloji emb-
riyon ve gelişimi çalışmaları dalında 
Nobel Ödülü aldı.

Willem Kolff böbrek diyaliz maki-
nesini yaptı.

Peter Schultz optik lif kabloyu, 
Charles Adler trafik ışıklarını,

Benno Strauss paslanmaz çeliği,
Isador Kisse sesli filmleri,
Emile Berliner telefon mikrofonu-

nu,
Charles Ginsburg ilk bantlı video 

kayıt makinesini geliştirdi.
Stanley Mezor ilk mikro işlem çi-

pini icat etti.
Leo Szilard ilk nükleer zincirleme 

reaktörünü geliştirdi.

Peki, ama;
- Son 100 yıl içinde Yahudiler sa-

dece bilimsel alanda 104 Nobel Ödülü 
kazanırken,

- 1.4 milyar Müslüman neden yal-
nızca 3 Nobel kazandı?

Yahudiler niçin bu kadar yaratıcı 
ve neden bu kadar güçlüler?

Yahudi inancına bağlı ve küresel 
çapta büyüyüp tanınmış şu yatırımcı-
lara ve işadamlarına ve markalarına 
bakalım:

* Ralph Lauren (Polo),
* Levi Strauss (Levi’s Jeans),
* Howard Schultz (Starbuck’s),
* Sergei Brin (Google),
* Michael Dell (Dell Bilgisayarla-

rı),
* Larry Ellison (Oracle),
* Donna Karan (DKNY),
* Irv Robbins (Baskins & Rob-

bins),
* Bill Rosenberg (Dunkin Doug-

nuts),
* Richard Levin (Yale Üniversite-

si’nin kurucu başkanı).

Yahudi inancına bağlı ve küresel 
çapta büyüyüp tanınmış şu sanatçılara 
bakalım:

* Michael Douglas,
* Dustin Hoffman,
* Harrison Ford,
* Woody Allen,
* Tony Curtis,
* Charles Bronson,
* Sandra Bullock,
* Billy Crystal,
* Paul Newman,
* Peter Sellers,
* George Burns,
* Goldie Hawn,
* Cary Grant,
* William Shatner,
* Jerry Lewis,
*Peter Falk...

Yönetmenler ve Yapımcılar arasın-
daki Yahudiler:

* Steven Spielberg,
* Mel Brooks,
* Oliver Stone,
* Aaaron Spelling (Beverly Hills 

90210),

* Neil Simon (The Odd Couple),
* Andrew Vaina (Rambo 1 /2 / 3),
* Michael Mann (Starzky and Hut-

ch),
* Milos Forman (One Flew Over 

The Cuckoo’s Nest, Amadeus),
* Douglas Fairbanks (TheThief of 

Baghdat),
* Ivan Reitman (Ghostbusters),
* Kohen Kardeşler,
* William Wyler.
* William James Sidis

Sorun kendinize;
250’lik IQ derecesiyle dünyaya 

gelmiş en parlak insan hangi dine men-
suptur?

Sorun kendinize;
Neden Yahudiler bu kadar güçlü-

dür?
Cevabı şudur;
Her çocuğa ve her gence kaliteli 

eğitim verirler...
Bu eğitim türü sorgulayıcı (teslimi-

yetçi değil), araştırıcı (ezberci değil) 
ve yaratıcıdır (bilgi üretmek/bulmak 
içindir).

Soru:
Neden Müslümanlar bu kadar güç-

süzdür?
Cevap:
Yanlış eğitim verdikleri ve gelişi-

me yararı olmayan birer eğitim sistemi 
uyguladıkları için. Büyük oranda din 
eksenli, sorgusuz, araştırmasız, ezberci 
ve dayatmacı eğitim verdikleri için.

Oysa Gezegenimizde yaklaşık 
1.477 Milyon Müslüman yaşamakta-
dır.

Yani toplam dünya nüfusu içinde;
Her 5 kişiden biri Müslüman olup, 

Her bir Hindu’ya 2 Adet Müslüman 
düşmektedir ve her bir Budist’e karşı-
lık 2 Müslüman vardır ve her bir Ya-
hudi’ye karşılık 100 Müslüman bulun-
maktadır.

Müslümanlar bu kadar kalabalıklar 
ama neden güçsüzler?

Nedeni eğitimsizliktir!..
İslam Konferansı Örgütü’nün 

(OIC) 57 üyesi vardır ve ülkelerin tü-
münde sadece 500 adet üniversite bu-
lunmaktadır. Yani üniversite başına 3 
milyon Müslüman düşmektedir. Başka 
bir deyişle 3 milyon kişi için bir üni-
versite yapılmıştır. Bunların kalitesi de 
başka bir sorundur.

Fakat sadece ABD’de 5 bin 758 
adet üniversite vardır.

Shanghai Jiao Tong Üniversite-
si tarafından 2004 yılında hazırlanan 
“Dünya Üniversitelerinin Akademik 
Değer Listesi”ne Müslüman çoğun-
luğa sahip ülkelerin hiçbirinden ilk 
500’e giren tek bir üniversite yoktu.

Neden?
Yanıt; Kalitesiz ve ezberci eğitim...

Okuma Yazma Oranları da Çok 
Düşük

UNDP tarafından toplanan veri-
lere göre Hıristiyan Dünyasında oku-
ma-yazma bilenlerin oranı %89’dur. 
Bunların %98’i ise en az ilkokul me-
zunudur ve 100 kişiden 40’ı üniversite 
mezunudur. 15 Hıristiyan çoğunluğa 
sahip ülkedeki okuma-yazma oran 
ise %100’dür, yani bu 15 ülkede oku-
ma-yazması olmayan tek kişiye rastla-
mak olası değildir.

Müslüman ülkelerde durum bunun 
zıddıdır: 100 kişiden sadece 40’ı oku-
ma, yazma bilir ve herkesin okur-yazar 
olduğu bir tek Müslüman ülke bulun-
mamaktadır! Bunların %50’si ilkokul 
mezundur ve sadece %2’si üniversiteyi 
bitirmiştir.

Bilim İnsanlarının Oranları da 
Çok Düşük

ABD’de toplam bilim insanı sayısı 
4.000, Japonya’da 5.000’dir. 57 Müs-
lüman çoğunluğa sahip ülkelerdeki 
toplam bilim adamı sayısı ise sadece 
230 kişidir. Akademisyenlerin hep-
si bilim insanı değildir. Bilim insanı 
demek, pozitif bilimlerle aktif olarak 
uğraşan kişi demektir. Her 1 milyon 
Müslüman kişiye sadece 1 bilim insanı 
düşmektedir.

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut’un Kıvılcımlı Usta’yı Anma Etkinliğinde yaptığı konuşmanın ikinci bölümü:
Bir başımıza olsak bile…

Dr. Faruk Saleem
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Teknisyenler bakımından Müslü-

man çoğunluklu Arap ülkelerdeki du-
rum daha da kötüdür.

Her 1 milyon Müslüman Arap nü-
fus içinde 50 teknisyen bulunmaktadır. 
Hıristiyan dünyasında ise her bir mil-
yon kişi içinde 1000 teknisyen bulun-
maktadır.

Neden?
Yanıt: Kalitesiz, ezberci eğitim ve 

ARGE’ye, araştırma geliştirmeye ye-
terli kaynak ayrılmaması.

Çünkü Müslümanlar gayri safi 
milli gelirin yalnızca %0,2’sini araştır-
ma-geliştirme bütçesi olarak ayırıyor.

Buna karşın Hıristiyan dünyası 
araştırma-geliştirmeye  %5 oranında, 
yani 25 kat daha fazla fon ayırmakta-
dır.

Sonuç
İslam dünyası yeni bilgi üretebi-

lecek kapasiteden yoksundur.  Ayrıca 
dünyanın ürettiği bilgiyi kendi halkla-
rına öğretmekte de başarısızdır. Bunun 
kanıtı ise ileri teknoloji ihracat rakam-
larında saklıdır:

- Pakistan’ın ileri teknoloji ihra-
catının toplam ihracatın içindeki oran 
%1’dir.

- Suudi Arabistan, Kuveyt, Fas ve 
Cezayir’in ise %0,3’tür.

- Hristiyan Singapur’da bu oran 
%58’dir.

Gelecek Bilgi Temelli Toplumla-
rın Olacaktır

İlginçtir, Müslüman 57 ülkenin 
gayri safi milli hâsılalarının toplamı 2 
trilyon doların altındadır.

Buna karşın 310 milyonluk ABD 
tek başına 12 trilyon dolar değerinde 
mal ve hizmet üretmekte;

Çin 8 trilyon dolar, Japonya 3,8 
trilyon dolar ve Almanya 2,4 trilyon 
dolarlık üretim yapmaktadır. Satın 
alma gücü eşitlenerek hesaplama ya-
pılmıştır.

Mal ve hizmet üretimi:
İspanya’da 1 trilyon doların üzerin-

dedir.
Katolik Polonya 489 milyar dolar-

lık mal ve hizmet üretimi gerçekleş-
mektedir.

Budist Tayland 545 milyar dolar 
değerinde mal ve hizmet üretimi yap-
maktadır.

İşin daha acıklı tarafı ise şudur:
İslam Dünyasının gayri safi milli 

hâsılasının tüm dünya gayri safi milli 
hâsılası içindeki oranı hızla azalmak-
tadır.

O halde Müslümanlar neden bu ka-
dar güçsüzdür?

Cevap: Eğitim Yoksunluğu. Tam 
anlamıyla söylersek; Kaliteli ve Çağ-
daş  Eğitim  Yoksunluğu.

Çok kesin biçimde söylersek;
- Akılcı olmayan,
- Ezberci,
- Teslimiyetçi,
- Din eksenli,
- Çağdışı eğitim.

***

Mantık kullanılmazsa
kafalar yanar

Nurullah Ankut: Çok teşekkür 
ederim...

Yoldaşlar biz de aşağı yukarı otuz 
yıldır “Şeriat Ortaçağdır”, diyoruz 
değil mi?

E, işte sen bunu savunduğun anda 
toplumu Ortaçağ’a götürürsün. Sen; 
“Musa asasını attı, bir canavara dö-
nüştürdü, Firavun’un sihirbazlarının 
bütün sihir aletlerini yuttu”, diye ina-
nırsan; dersen; “Musa kılıcını vurdu 
Kızıldeniz ortadan ikiye yarıldı, duvar 
gibi oldu her iki parça da, Musa’nın 
Ordusu geçti, Firavun’un Ordusu bo-
ğuldu”, buna inanırsan; mantığı bir 
kenara atarsın.

Yine; “Âdem, Havva’nın kışkırt-
masına, oyununa gelerek yasak mey-
ve elmayı yedi, Cennetten kovuldu. O 
yüzden insanlık Cennetten çıkıp böyle 
kötü bir imtihan dünyasına düştü”, der-
sen (ki bu Sümer efsanesidir açık, net, 
kanıtlı, tabletlerle ortaya konmuştur 
bu), mantığını hiç kullanmazsın. Biz 
buna “kafayı yakmak” diyoruz, arka-
daşlar. Kafayı yakarsın yani. O zaman 
olayları göremezsin, ilişkileri göre-
mezsin, doğada ve toplumda olup biten 
hiçbir olguyu olduğu gibi anlayamaz-
sın, kavrayamazsın, çözümleyemezsin.

Diyalektiği tek sözle nasıl tanımlı-
yoruz biz?

“Olanı olduğu gibi görmek; olay 
uydurmamak, ilişki uydurmamak.”

Olayı olduğu gibi görmek, arkadaş-
lar.

Ama sen bu akıl, mantık dışı, ta-
rihsel gerçekliği olmayan mitolojilerle 
kafayı yakarsan, ne dünya olaylarını 
doğru dürüst anlayabilirsin ne de top-
lum olaylarını anlayabilirsin. Ve o za-
man da Ortaçağ’ın karanlığında debe-
lenir durursun.

İşte 7 milyon nüfuslu İsrail, yüz 
milyon Arap Toplumunu ne yapar?

Kurt önündeki keçi sürüsü gibi 
bozguna uğratıp, kaçırtıp, kovalar. Ki 
o savaşlar sırasında nüfusu 2,5 milyon-
du, bu kadar da çok değildi İsrail’in.

Ve ben yıllardan bu yana hep neyi 
öneriyorum, arkadaşlar?

Eğitimde birincil amaç, zihni işlet-
mektir diyorum, değil mi?

Sorgulayan bir akla sahip olmayı 
sağlamaktır, eğitimin birincil amacı. 
İkincil amacı da insani ve vicdani de-
ğerleri öğrencilerimize, gençlerimize, 
yeni kuşaklara yüklemektir. İşte en 
büyük problem burada, eğitimde. Eği-
timi İmam Hatipleştirdikçe, Medrese-
leştirdikçe toplumu Ortaçağ’a doğru 
götürürüz. Bilimden, mantıktan, dün-
yadan koparırız. 1400 yıl öncesinin 
Suudi Toplumuna hapsederiz toplumu. 
İşte IŞİD’in vardığı yer, işte Taliban’ın 
vardığı yer...

Kur’an’daki
kadın düşmanlığı da

Antika Tefeci-Bezirgân 
Sermayenin

örfünden geliyor
Ve bu, kadın düşmanlığını da içe-

rir, arkadaşlar. İşte en son yayımlanan 
kitabımızda biraz önce de sözünü etti-
ğim gibi kanıtıyla ortaya koyduk bunu. 
Çünkü o zamanın örfü, kültürü, kadını 
erkeğin hizmetçisi olarak görüyor; hiz-
met etmekle ve erkeğe zevk vermekle 
yükümlü, onun için yaratılmış bir canlı 
olarak görüyor.  Ayetlerle de, Sünnet-
le de, Hadislerle de bu açıkça ortaya 
konmuş durumda. Tayyip ondan diyor; 
“Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyo-
rum. Fıtraten yani doğası gereği eşit 
olamaz kadın erkeğe”, diyor.

Nereden kaynak alıyor?
İşte Kur’an’dan ve Hadisten.
O nereden kaynak alıyor?
Mevcut Arap Toplumunun Anti-

ka-Tefeci Bezirgân Sermaye Sınıfının 
kültüründen, ahlâkından, anlayışın-
dan...

Celal Şengör diye bir burjuva pro-
fesörü var, biliyorsunuz, arkadaşlar. 
Televizyonlara da çıkar, sık sık konu-
şur. İnsan olarak ben kendisinden hiç 
hoşlanmam, faşist bir dünya görüşüne 
sahip, Nazi hayranı, faşist diktatörlük-
ler hayranı, Kenan Evren hayranı. Ama 
bilim insanı olarak, kendi alanında yer-
bilimci olarak yetkin bir bilim insanı.

“Bir yerbilimciler toplantısına ka-
tılmıştık”, diyor. Dijital ortamda da var 
videosu. “İsmime baktı katılımcılar 
arasındaki bir İngiliz kadın, bilim in-
sanı.”

“Celal sen Türk müsün?”, dedi.”
“Evet, Türküm dedim.”
“Türkiyeli misin?”
“Evet, Türkiyeliyim, Türkiye Va-

tandaşıyım, dedim.”
“Ya Türkiye’de benim âşık oldu-

ğum biri var, dedi.”
“Bir hayli önceydi bu.”
“Allah Allah, dedim, o zamanlar 

bizde dünyaca meşhur, bilinir bir film 
sanatçısı yok, ses sanatçısı yok. Acaba 
kime âşık oldu, diye merak ettim”, di-
yor.

“Affedersiniz ama kime âşık oldu-
nuz Türkiye’de, dedim.”

“Mustafa Kemal Atatürk”, dedi. 
“Daha Avrupa’da kadınlara insani hak-

lar verilmemişken, 1934’te kadınlara 
Türkiye’de seçme ve seçilme hakkını 
verdi. O yüzden ben o adama âşığım, 
diyor.

Hatta şunu diyor Celal Şengör; “Ya 
o adam sizin atalarınızı yendi, bozguna 
uğrattı, hezimete uğrattı Mustafa Ke-
mal. Ona nasıl âşık olabilirsin?”, diyor. 
Gerekçesini işte böyle söylüyor İngiliz 
Bilim Kadını…

“Türk kadını göklerde taşınma-
ya layıktır”, diyor, değil mi Mustafa 
Kemal, arkadaşlar?

İşte bu Ortaçağcılar da Arap örfü-
nü ve o zamanın Sermaye Sınıfının, 
Antika Sınıfın kültürünü savundukları 
için kadını insan saymazlar. Ne yazık 
ki, dedik ya Tayyip’e oy verenlerin 
oranı şu anda %33 diye. Bunun bü-
yük çoğunluğu kadınlar, arkadaşlar. 
Öyle avlıyorlar kadınları ama Kur’an’ı 
bilmiyorlar ki kadınlarımız, erkekleri-
miz de bilmiyor. Ben bu yaşıma kadar 
çevremde, tanıdığım insanlardan soru-
lunca; “Kur’an’ın Türkçe mealini oku-
dum”, diyene rastlamadım. Okumuyor 
insanlar.

Peki, sen hafız ol, Arapçasını sa-
bahtan akşama kadar oku, her gün sa-
atlerce oku, İslamiyet hakkında bir tek 
cümlelik bilgi edinebilir misin?

Edinemezsin. Onu anlayacaksın; 
ne deniyor orada? Ancak o zaman öğ-
renirsin İslamiyet’i.

Daha önce de söyledim defalarca 
arkadaşlar; biz de Konya’da dini bir 
eğitimden ve çevreden geldik ama 
Kur’an’ı okumayınca bilemiyorsun. 
Buraya (İstanbul’a) geldik, ilk sene 
Kur’an’ın Türkçe mealini okuyun-
ca işin aslını öğrendik. O yüzden hep 
okuyun mealini. Hem de... Yoldaşla-
rım da tanıktır; yazı yazarken 20-30 
ayrı meali alt alta sıralarız, hepsini 
gözden geçiririz, ayetin ve surenin an-
lam bütünlüğü içinde ve tarihsel süreci 
içinde, ortaya konduğu tarihsel süreç 
içinde, o bağlamda değerlendirerek an-
lamını yazarız. Çünkü ancak o zaman 
anlaşılabilir.

Batı toplumlarının
Müslüman

Doğu toplumlarından
daha ileri olmasının

sebebi ne?
Pakistanlı bilim insanının eksik bı-

raktığı bir nokta var, başta da söyledi-
ğim gibi. İşi eğitimle sınırlıyor. İyi de 
eğitim bir sonuç, kendisi tek başına bir 
sebep değil ki. O sonucu yaratan sebep 
ne?

Esas onu bulmak lazım. Yani o ba-
kımdan biz diyalektik olarak bir olayı 
ele aldık mı, ilk ortaya çıktığı andan 
itibaren, sürecin ilk adımından itibaren 
ele alırız olayı. Geçirdiği bütün dönü-
şümler, gelişimler içinde izleyerek so-
nuca varırız. O bütün sürecin tamamını 
izlemezsek olayı anlayamayız.

Neden Batıda bilimsel eğitim veri-
liyor da İslam Dünyasında ezberci, mi-
tolojilere dayalı, bilimden uzak eğitim 
veriliyor?

İşte bunun sebebini bulmak lazım, 
değil mi arkadaşlar?

Emperyalist Batı’nın bazı ırkçı 
sözde bilim insanları var. Bunu ırka 
bağlıyorlar, Batı toplumları daha üstün 
bir ırkı temsil ediyorlar, Ari Irkı temsil 
ediyorlar. Sarı Irk, Siyah Irk daha geri 
bir ırkı temsil ediyor, o yüzden onlar 
geri kalmıştır, diyorlar. Irkçılık yapı-
yorlar. O yüzden biz geliştik, diyorlar. 
Hayır, ilgisi yok, arkadaşlar.

Doğu’da-Şark’ta Sınıflı Toplum ne 
zaman ortaya çıktı?

Sümer’de Milattan Önce 4000 yıl-
larında, arkadaşlar.

Sınıflı Toplumun ortaya çıkışını biz 
nasıl anlarız?

Yazı, Para, Devlet üçüzünün orta-
ya çıkmasıyla değil mi?

Devlet demek, silahlı adamlar ve 
mahkemeler demektir. Bu üçlü orta-
ya çıktığı anda Sınıflı Topluma geçil-
miştir demektir, biz öyle anlarız. Yani 
buna Usta’larımız ve Kıvılcımlı Usta 
“Medeniyete Geçme”, diyor.

Yine İstanbul Üniversitesinden de-
ğerli bilim insanı, bilim kadını Selen 
Hırçın, “Çivi Yazısı” adlı eserinde 
Sümer’deki ilk yazılı tabletlerin, ilk 
yazının İsa’dan Önce 4000 yıllarında 
ortaya çıktığını ortaya koydu. Biz de 

buradan hareketle Sümer’de 4000 yı-
lında Medeniyete yani Sınıflı Topluma 
geçilmiştir; toplum sınıflara, çıkarları 
ve durumları birbirine zıt düşman sı-
nıflara parçalanmıştır, bölünmüştür, 
diyoruz.

Demek ki 6000 yıl olmuş Şark Top-
lumlarında Sınıflı Topluma geçiş. Ama 
buradan Batı’ya gidiş kerte kerte, za-
man içinde olmuş. Batı’da Sınıflı Top-
lumun Tarihi en fazla 2000 yıl geriye 
gider. Ama Türk, İslam, Şark Toplum-
larının üzerinde yaşadığı coğrafyalarda 
6000 yıldır Sınıflı Topluma geçilmiştir.

Sınıflı Toplum insanları çürütür. 
Yalnız üst sınıfları insanlıktan çıkar-
maz. Üst sınıflar yani ezen, sömürgeci 
sınıflar zaten insanlıktan çıkmıştır. İşte 
Direnişçi İşçi Yoldaşlarımız, onların 
neler yaptıklarını, nasıl insanlıktan 
çıktıklarını, nasıl ahlâkı, vicdanı, hak-
kı, adaleti, hukuku unuttuklarını somut 
kanıtlarıyla, örnekleriyle anlattı. Biraz-
dan Ali Başkan da anlatacak, anlatıyor 
zaten. Ama aynı zamanda alt sınıfları 
da insanlıktan çıkarır Sınıflı Toplum. 
Çamurlara bular insanları, bütünüyle 
aşağılar, çürütür Sınıflı Toplum.

İnsanlar o zalim despotlara karşı 
açıktan, yüreklice örgütlenip bir mü-
cadele veremedikleri için ne yaparlar?

Birbirlerini kandırmaya, küçük 
hesap kitaplar peşinde koşmaya, hile, 
dümen yapmaya, yalan söylemeye, 
bunlara saparlar. Ve despotlara yaltak-
lanmaya, onların hizmetine girmeye 
çabalarlar.

İşte o yüzden biraz önce de söyle-
dim; Amerika’da onlarca kişi Trump 
hakkında; “Akıl sağlığı yerinde değil-
dir, mental durumu başkanlık yapması-
na engeldir”, diye suç duyurusunda bu-
lunuyorlar, mahkemeye başvuruyorlar.

Türkiye’de bizim dışımızda hiç 
kimse bu işe cesaret edemiyor. Hakkını 
yemeyelim, bir tek Mustafa Altıoklar, 
bir şekilde yazdı Tayyip’in Patolojik 
Narsisistik Antisosyal Kişilik Bozuk-
luğuna sahip olduğunu. Mahkemede 
de savundu bu teşhisini. Bunu da daha 
önce defalarca belirtmiştim, arkadaş-
lar. Konyalı hemşerimiz, Tıp Doktoru 
ve film yönetmeni Mustafa Altıoklar.

İşte ezilen, alt sınıfların temsilcisi 
olduğunu söyleyen insanlarımızın da 
bu çürümüşlüğünden kaynaklanıyor 
bu cesaretsizlikleri, bu korkaklıkları.

Kapitalizm ilkin İngiltere’de ortaya 
çıktı, değil mi?

1215’te yani 13’üncü Yüzyıl’da, 
“Magna Carta Libertatum” denilen 
bir büyük “Özgürlük Fermanı” ya-
yınlatmak zorunda kaldı, kabul etmek 
zorunda kaldı Kral. Ve yetkilerinden 
birçoğunu devretmek zorunda kaldı. 
Bağımsız mahkemelerin varlığını, yar-
gı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını 
kabul etti. Çünkü Sınıflı Toplum en az 
oraya ulaşabilmişti, en az oradaki in-
sanları çürütebilmişti.

İşte Önder’imiz; “İlkel Sosyalizm-
den Kapitalizme İlk Geçiş: İngilte-
re”, adlı kitabında bunu anlatır ayrın-
tılıca. Ayrıca “Son Geçiş: Japonya” 
diyerek Japonya’nın kapitalizme geçiş 
sürecini de anlatır.

Japonya da Avrasya’nın en doğu 
ucu değil mi?

Oraya da en az, en sonra ulaşabili-
yor, en az etki altına alabiliyor insan-
ları, toplumu, medeniyet denilen sınıflı 
toplum düzeni. En az çürütebiliyor. 
İşte biraz önce Berna Yoldaş’ımızın 
da okuduğu metinde gördüğümüz gibi, 
İngiltere’de de hem bilim insanı sayısı 
çok fazla hem üniversite hem de Gay-
risafi Milli Hasılasının miktarı.

Beşinci sırada değil mi, 3,2 trilyon 
dolar GSMH ile. 23 trilyon dolarla 
ABD birinci, 17,5 trilyon dolarla Çin 
ikinci, 5 trilyon dolarla Japonya üçün-
cü. 4,25 trilyon dolarla dördüncü olan 
Almanya’nın ardından 3,2 trilyon do-
lar Gayrisafi Yurtiçi Hâsılaya sahip 
olan İngiltere beşinci sıradadır.

İşte bu eğitime de yansıyor, ahlâka 

da yansıyor, sanata da yansıyor, kültü-
re de yansıyor, kadın erkek sorununa 
da yansıyor, bu Sınıflı Toplumun çü-
rümüş ahlâkı ve ne yazık ki insanları 
çürütüşü.

Yahudi bilim insanları diye akta-
rıyor Pakistanlı bilim insanı, değil mi 
arkadaşlar?

Ama onların hiçbiri İsrail’de yaşa-
mıyor. Batı Toplumlarında yaşıyor. Ve 
ezici çoğunluğu, tamamına yakını ne 
Tevrat’a inanıyor ne İncil’e inanıyor 
ne Talmud’a inanıyor. Deist ya da Ate-
istler.

Pakistanlı bilim insanının ilk sıraya 
koydukları zaten meydanda, değil mi?

Einstein, Karl Marks, Freud...
Freud da militan düzeyde Ateist, 

arkadaşlar. Hatta anlatımı var kitap-
larında: “Ya bu safsatalardan oluşan 
Ortaçağ dinleriyle mücadele etmek be-
nim gibi bir Yahudi’ye mi kaldı?” diye 
sitemde bulunur bazen çağdaş bilim 
insanlarına. Militan düzeyde Ateist. 
Diğerleri de aynı çizgide.

Tefeci-Bezirgân
Sermaye Sınıfı

Emperyalistlerle
işbirliği yapar

Ama Türkiye’de profesör diye 
meydana çıkanlar ne yapıyorlar?

İşte Artuklu Üniversitesindeki gibi 
sarıkla, cübbeyle rektörlük koltuğunda 
oturmayı marifet sayıyorlar.

Kimisi; “Nuh, gemisine bindiği za-
man cep telefonuyla, oğluyla haberleş-
ti”, diyor, değil mi?

E, şimdi bunun doğrudan, acilen 
Bekir Yoldaş’ımızı ve meslektaşlarını 
görmesi gerekir. Ama ne yazık ki bun-
lar işte üniversitede...

Demek ki o tarz yani Ortaçağcı eği-
timi isteyen, savunan kim?

Antika-Tefeci Bezirgân Sermaye 
Sınıfı, arkadaşlar. O, dünyanın hep 
Ortaçağ’daki gibi kalmasını istiyor. 
Değişmesini istemiyor, egemenliğinin 
yıkılmasını istemiyor. O yüzden o eği-
timi veriyor, o kafa yakıcı eğitimi veri-
yor. Bilim, akıl ve mantık dışı o eğiti-
mi veriyor. Dünya durağan, sabit; hep 
öyle kalsın, ben sömürümü, vurgunu-
mu, talanımı aynen sürdürmeye devam 
edeyim, diyor.

Ve bunların bir özelliği de şudur: 
Bu çağda tek başına iktidarda ola-
mayacaklarını bildikleri için hemen 
emperyalizmin kucağına kendilerini 
atıyorlar, onunla işbirliğine giriyorlar. 
Emperyalistler de tabiî İslam ülkeleri-
nin gelişmesini istemezler. Hep böyle-
lerinin iktidarda olmasını isterler.

İşte Batı’da Burjuva Devrimleri 
olurken, insanlar fazla çürümedikle-
ri için, Komuna geleneklerini az çok 
muhafaza edebildikleri için Burjuvazi, 
devriminde sonuna kadar ileriye gitti. 
Ve bütün Ortaçağ kalıntısı sınıf ve ta-
bakaları tasfiye etti.

Marks Usta’nın da dediği gibi, Batı 
Burjuvazisinin dini nedir?

Protestanlık ya da Deizmdir değil 
mi dini?

Yani bütün Antika Sınıfları kazıdı, 
o bakımdan bilimde atılım yaptı. Yani 
aklı özgür bıraktı, yeni nesillerin kafa-
sını yanmaktan kurtardı.

İlahiyat Profesörü Mustafa Öz-
türk bile (aktarmalar da yaptık defa-
larca yazılarımızda): “Kur’an’ın üçte 
biri, tarihsel gerçekliği olmayan mi-
tolojilerden, kıssalardan oluşmak-
tadır”, diyor. “Kıssaların Dili”, diye 
kitabı da var, alıp okuyun, arkadaşlar.

Adamı aforoz ettiler, düşkün ilan 
ettiler, değil mi? Almanya’ya kaçmak 
durumunda kaldı. Orada bir üniversi-
tede çalıştı, sonradan yeniden bunların 
çizgisine yaklaştı, Türkiye’ye döndü. 
Yani Diyanetin çizgisine yaklaşır gibi 
oldu, Türkiye’ye ancak öyle dönebildi.

Ne yazık ki kitlelere böyle bir eği-
tim verildiği için sadece Ortaçağcılar 
kafayı yakmış durumda değil. Hasbel-
kader sol kesimde yer alanlar da öyle. 
Kimileri, anası, babası, geleneği, kül-
türü öyle olduğu için CHP’li olmuş, 
ilerici olmuş ama aldığı eğitim, aynı 
kafa yakıcı eğitim ne yazık ki. O yüz-
den onlar da sorgulayan bir zihne, akla 
sahip değil.
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Türkiye’de

Burjuva Devrimi
yarım kaldı

Türkiye’de Burjuva Devrimi 
20’nci Yüzyıl’da yapılabiliyor. Yani 
uluslararası planda, dünya çapında 
Burjuvazi emperyalizm aşamasına ge-
çip, gericileştikten sonra yapılabiliyor. 
O yüzden yarım kalıyor. Demokratik 
Devrimini gerçekleştiremiyor. O yüz-
den Ortaçağcı, damardan Ortaçağcı 
paşalarla ittifaka giriyor. Ve Mustafa 
Suphi ve Onbeşler’i denizde boğdu-
ruyor. Meclisteki Bolşevikleri tümden 
tasfiye ediyor. Böylece de sağ kesime, 
Parababalarının hizmetkârlarına ve 
Ortaçağcılara Türkiye’yi dikensiz gül 
bahçesi olarak sunuyor.

Kâzım Karabekir’in ideoloji ola-
rak Tayyipgiller’den zerrece farkı yok, 
din anlayışı bakımından. Ama Antiem-
peryalist tabiî, vatansever; o yönünü 
teslim etmemiz lazım. O yüzden Mus-
tafa Kemal’in önderliğini kabul edi-
yor. Kendi çapını da biliyor. Mustafa 
Kemal’in askeri bir deha olduğunu bi-
liyor. O yüzden onun başa geçmesini 
istiyor. Yoksa dini anlayış bakımından 
taban tabana zıtlar.

Daha önceki Anmalarda size nak-
lettim, arkadaşlar: Hasanoğlan Köy 
Enstitüsü’ne Kazım Karabekir ve 
Fevzi Çakmak geliyorlar. Daha doğru-
su, burada Almanya’dan Hitler’in zul-
münden kaçan ve Türkiye’de modern 
tiyatronun temellerini atan, sanatın, ti-
yatronun temellerini atan bir sanatçıy-
la, Carl Ebert’le birlikte eğitim veri-
yor Sabahattin Ali. İşte bunu öğrenince 
geliyorlar; “Burada komünistler eğitim 
veriyormuş, komünistlik propagandası 
yapıyorlarmış”, diyorlar.

Anılarını anlatan, adını şimdi ha-
tırlamıyorum, daha önceki Anmalarda 
kitabından bölümler aktardım arkadaş-
lar. O anki bir Köy Enstitüsü öğrencisi; 
“Biz Mustafa Kemal’in açtığı Laik çiz-
gide eğitim veriyoruz. Atatürk’ün adını 
duymaya bile tahammülü yoktu Kâzım 
Karabekir’in”, diyor. Böylesine düş-
man yani. Zaten Onbeşler’in ve Mus-
tafa Suphi’nin katliamında da birincil 
planda rol oynuyor, Antika-Tefeci Be-
zirgân Sermaye temsilcileriyle beraber, 
Parababalarının temsilcileriyle beraber.

Süremiz bitti mi diyorsun, Amca-
cığım?

(Gülüşmeler...)
Evet, evet...
Yani demek istediğimiz arkadaşlar; 

Türkiye’de Burjuva Devrimi hem ya-
rım kaldığı için hem de emperyalizm 
çağında gerçekleştiği için Demokratik 
Devrimini yapamadığı gibi hemen Or-
taçağcılarla, gericilerle ittifaka giriyor 
Anadolu Burjuvazisi, daha ilk adımın-
da. Ama buna rağmen yine de kısmen 
de olsa bir Burjuva Devrimi olduğu 
için, İslam Dünyası içinde Türkiye en 

ileri, en Laik ülkeyi temsil ediyordu 
Tayyipgiller’e kadar.

Ama işte biraz önce Yoldaşımızın 
okuduğu metinde de gördüğümüz gibi, 
Pakistanlı bir bilim insanının koyduğu 
gerçekleri Türkiye’de şu anda koyabi-
len birine rastlıyor muyuz?

Diyalektik Materyalizm
metoduyla
zihnimizi

nasıl kullanacağımızı
öğrenmemiz gerekir

Yok. Ama haklarını teslim edelim, 
sadece Turan Dursun ve Arif Tekin 
var bu konuda İlahiyatçı olarak gö-
revlerini layıkıyla yapabilen insanlar, 
halkımıza karşı sorumluluğunu yerine 
getirebilen insanlar olarak. Ve parti 
olarak da sadece Usta’mızın rehberli-
ğinde ve onun biliminin düşürdüğü ışı-
ğın yol göstericiliğinde biz varız. Pa-
kistanlı bilim insanı bu sınıf temelini 
göremiyor tabiî. O yüzden sırf eğitime 
bağlıyor.

Ama mesela CHP eleştirimizde 
CHP’li, tutkulu insanlardan da aynı 
tepkiyle karşılaşıyoruz değil mi?

“Siz Tayyip’e mi hizmet ediyorsu-
nuz?”, filan diye yorumlar yazıyorlar. 
Ya önce bir oku, ne diyoruz biz yani 
ne anlatıyoruz bir oku, anla, kavrama-
ya çalış. Yoo, gerek yok. Onun anlayı-
şına göre; “Tamam ya ne yapacağız, 
sandığa gidince partiye, CHP’ye oy 
vereceğiz işte, bitti başka ne yapalım, 
elimizden ne gelir?” Onun anlayışı bu. 
O kadar dar bir çerçeveye yani dünya-
sını oraya getirmiş, o çerçevesinin içine 
sıkıştırmış o insanlar da. Çünkü zihin 
hasarı aynen onlarda da var, arkadaşlar.

O bakımdan Usta’mızın yine anıt 
eserlerinden; “Diyalektik Materya-
lizm Nedir? Nasıl Kullanılır? Ne De-
ğildir?”, kitabını etüt ederek okuyup 
kavramamız gerekir, arkadaşlar. Yani 
zihnimizi, mantığımızı nasıl kullana-
cağız, olayları nasıl değerlendireceğiz, 
dünyayı ve toplumu nasıl kavrayaca-
ğız; izleyeceğimiz, kullanacağımız yol 
ve metot ne; orada netçe anlatılır.

Belirlediğimiz birkaç konuya daha 

girelim demiştik ama süremiz kısıtlı, 
biliyorsunuz Yoldaşlar. Bizden sonraki 
programda yer alacak arkadaşların da 
hakkını engellemek, kısıtlamak, onlara 
müdahale etmek istemediğim için bu-
rada sözlerimizi noktalamak istiyoruz.

Bize,
Tayyipgiller yönetiminde 

yaşamak tahammülü
zor bir yük oldu

Biz, başta Mustafa Yoldaş olmak 
üzere, diğer kıdemli yoldaşlarımızın 
da bildiği gibi, dünyada devrimci hare-
ketin yükseliş dönemini yaşadık.

Usta’mızın sağlığında vuruyorduk, 
vuruluyorduk ama çok mutluyduk, çok 
heyecanlıydık. Çünkü Hareket devam-
lı gelişiyordu. Sovyetler ve Sosyalist 
Kamp vardı. Sonra bayrağı biz devral-
dık 70 sonrası, aynı şekilde biz vura-
rak, vurularak savaşmaya devam ettik. 
O zamanlar da mutluyduk. Faşist dik-
tatörlükleri yaşadık.

Ama en kötüsü ne oldu biliyor mu-
sunuz, arkadaşlar?

Meliha Yoldaş’ımızın da açılış-
ta söylediği gibi, son yirmi yıldan bu 
yana yaşadığımız, bu fare kadar varo-
luş değeri taşımayan insanların yöneti-
mindeki Türkiye’de yaşamak oldu. En 
ağır gelen bize bu oldu, arkadaşlar. İk-
tidarıyla, muhalefetiyle, inanın bunlar 
bir sıçan kadar bile varlık değeri taşı-
mıyorlar ya...

Mahkemelerinde onların hâkim-
lerine, savcılarına, avukatlarına da, 
yüzlerine karşı da söyledik. Yazdığı-
mız onca yazının, onca kitabın bir tek 
satırını bile hak etmiyor bunlar, dedik. 
Ama neylersiniz ki, işte bugünleri de 
yaşamak düştü bize.

Ne diyor yiğit şairimiz Hayaloğlu?

Biz bu sonucu hak etmedik,
Hayır etmedik.
Ömrümüz bu talana layık değil-

di!

Ülkemiz bu talana layık değildi. 
Lanet olsun, kader utansın!

Fakat Usta’larımızdan öğrendiği-
miz gibi, bir başımıza olsak bile dim-
dik, hiç umutsuzluğa kapılmadan, hiç 
tereddüde kapılmadan, hiç mücadele-
yi, savaşı yavaşlatmadan kavgayı sür-
dürmektir bize düşen görev.

(Alkışlar...)
Usta’mızın Mezarı başında da 

söylediğimiz gibi; dünyadaki her nes-
ne gibi, her varlık gibi, her canlı gibi 
bizim hayatımız da bir süreç, bir akış, 
bir “yolda olma durumu”, arkadaşlar. 
Önemli olan bu yolda, bu akış içinde 
insan olarak varoluşumuzun hakkını 
verebilmek. Onun bize yüklediği so-
rumluluğun gereğini, tereddütsüzce 
yerine getirebilmek. Bunun mücade-
lesini yapacağız, yaptık bugüne kadar.

Sene 71...

Bu ilk Usta’mızı kaybettiğimiz ga-
zete kupürünün göründüğü günden bu 
yana 51 yıl geçmiş. 4 yıl öncesinden 
devrimci kavgaya girmiştik, fakülteye 
girdiğimiz ilk yıllarda. Toplam 55 yıl... 
Biz de 55 yıl Usta’mızdan öğrendiği-
miz şekilde, Yoldaşlarımızla birlikte 
savaşmaya adadık kendimizi. Dinlen-
mek nedir, tatil nedir, kişicil çıkar ne-
dir, durum nedir; zerre umurumuzda 
olmadı. Çünkü savaşçıyız biz, savaş 
yerimizi terk edemeyiz bir saat bile!

Kendini kurtarmak için
Avrupa’ya giden
bilim insanları

halkımıza
sırtını dönmüş oluyor
Bu vesileyle Avrupa’ya giden bilim 

insanlarını da kınadığımı belirtmek 
istiyorum. Evet, Türkiye’de yaşamak 
zor, hayat şartları zor, mesleği layıkıy-
la icra etmek zor. Ama bu, tüm halkı-
mız için böyle. İş cinayetlerinde her ay, 
her yıl kaç kişi hayatını kaybediyor Ali 
Başkan Yoldaş?

Ali Rıza Küçükosmanoğlu: AKP 
döneminde toplam tam 30.000.

Nurullah Ankut: 30.000...
Her yıl?
Ali Rıza Küçükosmanoğlu: 

1.200, 1.300 işçi...
Nurullah Ankut: Yılda ortalama 

1.200, 1.300 kişi hayatını kaybediyor, 
arkadaşlar.

O bakımdan biz şurada şiddet var, 
burada şiddet var, şurada daha iyi hayat 
kurarım diye gidersek; halkımıza sırtı-
mızı dönmüş oluruz. Çünkü bizi oku-
tan, donatan, eğitim veren sadece anne 
babamızın fedakârlıkları değildir, sa-
dece onlardan oluşmuyor. Halkımızın 
alınterinden oluşuyor esas itibariyle.

Okullarımızı hangi maddi imkânla 
yapıyor devlet?

Halkımızın alınterinden gasp edi-
len vergilerle değil mi?

Hangi maddi kaynakla ısıtıyor, ay-
dınlatıyor?

Öğretmenlerimizin, eğitim emekçi-
lerimizin maaşlarını kim veriyor?

Halkımız veriyor.
Halkımızın vergileri, zorla alınan 

vergiler. Gelir Vergisi, KDV, Özel Tü-
ketim Vergisi vs. şeklinde alınan vergi-
ler. Yani bizi halkımız aydın yapıyor, 
bu eğitimleri, bu kimlikleri halkımız 
kazandırıyor bize.

Şimdi Avrupa’ya ben kişicil, birey-
cil bir kurtuluş düşlüyorum, toplumsal 
kurtuluş bana göre değil, diye gidersek; 
hem aydın sorumluluğumuzun gereği-
ni hem de insan olmanın, Gerçek İnsan 
olmanın bize yüklediği sorumluluğun 
gereğini yerine getirememiş oluruz.

Faşizm şartlarında bile biz dedik ki, 
dışarıya çıkmak yok! Nöbet yerimizi 
Usta’mızdan aldığımız öğreti üzerine 
bir an bile boş bırakamayız. Ve bir tek 
kişi çıkmadı bizden dışarıya. Dışarıya 

çıkanların da insan olarak bir tekinin 
geri dönüşüne tanık olmadık.

Artvin Şavşat’ta çok sevdiğim, 
öğretmenlik yaptığım yıllarda Adnan 
Keskin isminde bir genç vardı. Dev-
rimci Yol’ un Şavşat’taki önderiydi. Ve 
yapılacak her eylemi gelir bana danı-
şırdı. Tam güvenilir, militan bir gençti; 
efendi, saygılı... Bunlar cezaevinden 
kaçtılar, sonra yurtdışına, Almanya’ya 
çıktılar. İdamla yargılanıyorlardı. Son-
ra 90’lı yıllarda bunlarla yapılan bir 
röportajı okudum. Adnan Keskin’le de 
röportaj yapmışlar o zaman. Yoldaş-
larıma da söyledim; öyle savrulmuş, 
öyle saçma sapan şeyler savunur hale 
gelmiş ki, dedim Adnan bu hallere mi 
düşecektin ya... Böyle mi olacaktın, 
dedim ya… kendi kendime. Acıdım 
yani üzüldüm.

Usta da diyor ya; “Bir yol dışarı 
çıktın mıydı, tamam bitersin”, diye.

Ve yurtdışında hayatını kaybetti 
Adnan Keskin.

Ne oldu şimdi?
Bir ömür çöpe atılmış oldu. İnsan 

olarak yaşanmamış oldu. Ama önemli 
olan, insan olarak hayatı tamamlamak. 
Şairimizin de dediği gibi;

Çok zordur bir hayatı insan ola-
rak tamamlamak.

Değil mi?
Evet zor gerçekten, arkadaşlar. O 

bakımdan buna da özen göstereceğiz.

Savaşmak için
her zaman genciz

77’yi devirdik. Geçen Ayla Yol-
daş’ım ve Göksel Yoldaş’ım da kutla-
dılar sağ olsunlar yaş günümüzü. Geri-
de kaldı 77.

Yiğit, cesur insanlara hep hayran-
lığımı belirtmişimdir zaten. Çeçen Sa-
vaşçı Şamil Basayev, biliyorsunuz bir 
insansız hava aracından atılan füzeyle, 
intikal halindeyken kırsal kesimde, 
vurulup katledildi. Ki ondan önceki 
çarpışmada bir bacağını kaybetmişti, 
dizden aşağısını. Buna rağmen aynı 
şekilde savaşmaya devam ediyordu. 
Kendisini; “Ben radikal bir Çeçen 
Milliyetçisiyim”, diye tanımlayan bir 
kişiydi.

Diyor ki;
“Her zaman savaşmak için genç, 

ölmek için yeterince yaşlıyız.”
(Alkışlar...)
Bambaşka dünya görüşlerine sahip 

olsak da savaşçılığına ve yiğitliğine 
hayran olduğumuz bu Çeçen Savaşçı-
nın sözleriyle konuşmamı noktalamak 
istiyorum.

Hepinizi en içten saygı ve sevgile-
rimle kucaklıyorum, Yoldaşlar.

(Coşkulu alkışlar ve sloganlar...)

21 yıldan beri Türkiye’nin başına 
bela olan Tayyipgiller iktidarı bütün 
tarikatlar ve cemaatlerle etle tırnak gi-
bidir. Bu koalisyon, Türkiye’nin tüm 
şehir, kasaba ve köylerini örümcek 
ağı gibi saran ve hepsi de AB-ABD 
Emperyalistlerinin kuklası olan bu din 
tüccarları, halkımızı Allah’la aldatan 
büyük aldatıcılar, durup dinlenmeden 
din alıp satarlar. Anayasa ve yasalarca 
yasaklanmış olmalarına rağmen, fii-
liyatta serbestçe çalışmaları bir yana, 
devletten milyarlarca liralık yardımla 
desteklenmektedirler.

Tüm Cemaatler gibi, din kisvesi 
altında saf, cahil, bilinçsiz insanlarımı-
zı zihin hasarına uğratarak Ortaçağ’ın 
zifiri karanlıklarına götürebilmek için 
gece gündüz demeden, kan teri döke-
rek çalışan halk düşmanı, Laik Cum-
huriyet ve Mustafa Kemal düşmanı, 
Kuvayimilliye düşmanı cemaatlerden 
biri olan İsmailağa Cemaatine bağlı 

Hiranur Vakfında yaşanan bu çocuk 
istismarını yargıya taşıdık.

Suç duyurumuz sonrası Partimiz 
Merkezi Disiplin Kurulu Başkanı Ayça 
Okur Yoldaş’ın yaptığı açıklama aşağı-
dadır:

Değerli Halkımız;
Günlerdir, tesadüfen günışığına 

çıkmış, daha binbir örneği de gizli 
kalmış olan bir trajediyi konuşuyoruz. 
İsmailağa Cemaati denen tekkenin ya-
sal kılıfa büründürülüp Eğitim Vakfı 
adı altında masumlaştırılmaya çalışı-
lan Hiranur Vakfı’nın Kurucu Başkanı 
Yusuf Ziya Gümüşel’in, öz kızını 6 ya-
şındayken 29 yaşında olan bir müridiy-
le evlendirmesini içimiz kan ağlayarak 
izliyoruz.

Peki, bu insan sefaleti şeyh kendi 
evladına, yavrucağa bu kötülüğü nasıl 
yaptı?

Saygıdeğer Halkımız,
Çünkü bunlar dördüncü tür 

yaratık. Ve bu şeyhin yaptığı yerel, 
tekil bir durum da değil. Türkiye’de 
bütün tekke ve zaviyelerde yani 

bütün tarikat ve cemaatlerde, bütün 
İlahiyat Fakültelerinde, bütün İmam 
Hatip Liselerinde, bütün din dersi 
kitaplarında anlatılan, öğretilen; bu 
şeyhin yaptığından başka bir şey 
değildir.

Bu yılan yuvalarının hepsi 100 
yıldan bu yana durup dinlenmeden, 
santim santim Laik Cumhuriyet’in al-
tını oydular. Alayı da insanlığı Ortaçağ 
Karanlığına mahkûm edecek Şeriat dü-
zeninin savunucusudurlar.

Ve 1950’den beri iktidara gelen 
bütün ABD yapımı sermaye partileri 
de, açıktan bu tekke ve zaviyelerle el 
ele, omuz omuza çalışmışlar, sonunda 
da Türkiye’yi bugünkü karanlık 
uçurumların içine yuvarlamışlardır. 
Artık Türkiye Toplumu, biz kadınlar 
ve yavrularımız, ciğerparelerimiz 
çocuklarımız için cehenneme dönüş-
müştür. Erkekler de ahlâktan uzaklaş-
makta, vicdanlarını ve insanlıklarını 
kaybetmektedirler.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak; 
tüm amaçları Laik Cumhuriyet’i yıkıp 

onun yerine IŞİD çizgisinde Ortaçağ-
cı bir Din Devleti kurmak olan bu ka-
nunsuz Din Derebeyliklerden biri olan 
İsmailağa Cemaatinin hasbelkader pat-
lamış olan rezaletini yargıya taşıdık.

Biz bu suç duyurusunu yalnızca 
Laikliğin gerçek savunucusu olan par-

timiz adına değil, vicdanı 6 yaşındaki 
çocuğun istismarına dayanamayan 
milyonlarca vatandaşımız adına yap-
tık.

Biz bu suç duyurusunu; Çocukları-
mızın ve kadınlarımızın huzur içinde, 
sağlıklı bir şekilde yaşamasının tek 
güvencesi olan Anayasada belirtilen 
laiklik ilkesinin hayata geçirilerek bu 
tür yasa dışı yapılanmaların faaliyet-
lerinin durdurulması ve bunların top-
lum hayatından çıkarılması gerektiğini 
toplumun hafızasına yerleştirmek için 

yaptık.
Bu gerici yılan yuvası yapılanma-

nın sorumluları ve bu yapılara ortamı 
20 yıldan bu yana en yoğun şekilde 
sağlayan AKP Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan hakkında, Silahlı Ör-
güt Kurma ve Yönetme, Silahlı Örgüte 
yardım etme, İnsan Ticareti, Görevi 
kötüye kullanma ve 677 Sayılı Tekke 
Ve Zaviyelerin Kapatılması Kanununa 
Muhalefet suçlarını işledikleri için suç 
duyurusunda bulunduk.

Saygıdeğer Halkımız,
Laiklik başta biz kadınlar ve yav-

rularımız olmak üzere tüm halkımız 
için ekmek kadar, su kadar değerlidir. 
Demokratik Halk İktidarı mücadelesi 
veren partimizin kadın neferleri ola-
rak Türban Şeriatın Simgesidir, Şeriat 
Kadının Esareti, Laiklik Özgürlüğüdür 
çığlığımızı son soluğumuza kadar hay-
kıracak ve mücadele edeceğiz.

Ancak kendilerine Laik Cumhuri-
yet’i koruma görevi verildiği için adı 
Cumhuriyet Savcısı olan, “Cumhuriyet 
Savcıları” da suç duyurumuzun gereği-
ni yapmalıdırlar. Yarın geç olmadan... 

12 Aralık 2022

HKP Genel Merkezi

6 yaşındaki çocuğu evlendiren,
insanlık, vicdan, merhametten yoksun baba müsveddesi ve

diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk
Baştarafı sayfa 1’de
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Pınar Akbina: İyi akşamlar, değerli 
konuklar. Bu akşam, Halkın Kurtuluş 
Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi ve Ge-
nel Mali Sekreteri Sayın M. Gürdal 
Çıngı ile kendi adıma çok büyük bir he-
yecanla beklediğim, bir kadın, bir anne 
olarak çok büyük bir heyecanla bekle-
diğim ve Nisan 2022’de basılan “Dev-
rimci Bir Ana-Oğul Hikâyesi (Münire 
Kıvılcımlı-Hikmet Kıvılcımlı)” kitabı 
üzerine söyleşi yapmak üzere toplandık. 

Öyle günlerden geçiyoruz ki, ülke-
mizde Kadın Sorunu’nun had safhaya 
vardığı, Ortaçağcı gericilik tarafından 
kadınlara, çocuklara, hayvanlara yöne-
lik akıl almaz, yürek dayanmaz, insanı 
öfkeden, acıdan tir tir titretecek olaylar 
ne yazık ki bitmek bilmiyor. Her gün 
yeni olaylarla karşılaşıyoruz.

En son yaşanan olay ise tüm ülkenin 
gündeminde. Herkes şu an o olayı ko-
nuşuyor. Bu da İsmailağa Cemaati’ne 
bağlı Hiranur Vakfı’nın önderi tarafın-
dan, 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki, bir 
sapıkla diyeceğim ben artık, evlendir-
mesi olayı. Ve bugünkü konumuz açı-
sından aslında dikkat çekmek istediğim 
bir nokta var burada. Orada da bir anne 
var ama ne yazık ki Ortaçağcı gericilik 
tarafından beyni yıkanmış, meczuplaş-
tırılmış ve vicdanı alınmış bir anne.

Mahkeme kayıtlarına geçen belge-
lere göre,  o kızcağızın ifadesine göre 
ne yazık ki nasıl nikâhlandırıldığını 
anlatıyor. Ve şunu söylüyor, “Aileyle 
yaşadığım evin alt katlarında öğrenciler 
medrese eğitimi alıyordu. Ben 6 yaşın-
daydım, evde kardeşlerimle oynarken 
annemle babam beni kendi araların-
da konuşuyorlardı. Babam annemi bir 
şeye ikna etmeye çalışıyordu. Annem  
‘o daha küçük’, diyordu. Sonra babam 
beni yanına çağırdı, ‘kızım büyüdün sen 
değil mi? Kocaman oldun, abla oldun 
değil mi?’, dedi. Bunun üzerine ben de 
sevinerek, ‘evet baba büyüdüm’, dedim. 
Ertesi gün 29 Şubat 2004’te annem beni 
hazırladı, saçlarımı taradı, babam beni 
elimden tutup aşağıya medreseye indir-
di.” Yani aşağıya indirip o küçücük kız 
çocuğuna dini nikâh yapıyorlar. 

Evet, burada da bir anne var ama 
başta söylediğim gibi ne yazık ki artık 
vicdanı alınmış ve bilim seviyesi eksi-
lerin altına düşmüş, meczuplaştırılmış 
bir anne var. Ama bugün konuşacağımız 
gibi, Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın 
Annesi gibi Münire Anne’ler de var. 

Her yıl Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın 
Mezarbaşı Anmasını yaparken, yan 
yana yattıkları için Annesinin ve Tey-
zesinin mezarını da görürdük. Ama bu 
yıl çok farklı bir gözle baktık bu me-
zarlara. Bu kitap sayesinde artık Kı-
vılcımlı Usta’yla birlikte annesinin ve 
teyzesinin nasıl bir devrimci mücade-
le verdiğini çok iyi biliyoruz. Münire 
Anne oğluna işkence yapanlara, oğlu-
nu yıllarca hapislerde çürütenlere karşı;

“Siz benim oğlumu ne hakla bu-
raya tıkarsınız? O bir kahramandır, 
o milli mücadeleye katılmıştır. Siz 
Anadolu’da, bilmem nerelerdeyken o 
Yunan’a karşı savaşıyordu”, diyordu. 

Kitabın kahramanı Münire Kıvıl-
cımlı Anne, 1886’da İştip’te başlayıp, 
19 Ağustos 1962’de İstanbul’da son-
lanan acılarla, ayrılıklarla ve devrimci 
mücadeleyle geçen bir ömre sahipti. 
Münire Anne, oğlunun siyasi mücade-

lesiyle de birleşmiş, ona her anlamda 
destek olmuş, yoldaş olmuş bir anney-
di. Bu yıl bedence aramızdan ayrılışı-
nın 60’ıncı yıldönümü. 

1920’ler Türkiye’sinden bahsedi-
yoruz. O zamanlar Sosyalizmin S’sini, 
Komünizmin K’sini söylemek bile suç 
ve yıllarca hapis yatmak demek, işken-
celer görmek demek. Ama işte Müni-
re Anne tam da o günlerde devrimci 
mücadeleye katılıyor. Bugün böyle 
isimsiz, ismini bilmediğimiz ne yazık 

ki, bazı kadınlarımızın yeni yeni gün 
yüzüne çıkmaya başlıyor mücadeleleri. 
Ama Münire Anne’yle ilgili böyle bir 
kitap yayınlandığı için gerçekten teşek-
kür ediyoruz Sayın Gürdal Çıngı’ya. 

Şimdi ben Gürdal Bey’e soracağım, 
kendinizi tanıtın diye ama o devrimci 
alçakgönüllülüğüyle rahatça anlatama-
yacak. O yüzden ben kısaca yazarımız-
dan bahsetmek istiyorum. 

Çocuk yaşta Konya Gazi Lisesinde, 
Konya’nın Ulu Çınarı Faruk Sur ara-
cılığıyla devrimci mücadeleyle tanış-
mış. Hikmet Kıvılcımlı düşüncesiyle, 
pratiğiyle tanışmış 1974’te. Ve bugün-
kü Halkın Kurtuluş Partisi’nin Önderi, 
Genel Başkanı Sayın Nurullah Efe 
Ankut’la birlikte ve Faruk Hoca’mız-
la, Avukat Orhan Özer Abi’mizle, 
diğer abilerimizle birlikte, yıllarca ge-
riciliğin kalesi olan Konya’da (ki bu-
gün hâlâ AKP’giller’in de çok ciddi 
oy aldığı bir yerdir. Ortaçağcı gericili-
ğin kalesi durumundadır) bir devrimci 
mücadele veriyor. Ve gerçekten hep 
birlikte, yoldaşlarıyla birlikte, 12 Mart 
Faşizminden yeni çıkıldığı yıllar ama 
Konya’da böyle bir damar var. Bunun 
önderliğini de yine Halkın Kurtuluş 
Partisi’nin şimdiki önderleri ve kaybet-
tiğimiz önderleri yapmaktadırlar. 

Ve M. Gürdal Çıngı o zaman liseden 
(Konya Gazi Lisesinden) devrimci faa-
liyetleri nedeniyle atılıyor. Konya’daki 
hiçbir lisede okuyamaz, denilerek Mil-
li Eğitim İl Disiplin Kurulu kararıyla 
1977’de atılıyor. Daha sonra af ile dö-
nerek okulunu bitiriyor. Daha sonra 
iradi olarak devrimci mücadeleyi, İşçi 
Sınıfının kalbi olan İstanbul’u tercih 
ederek İstanbul Üniversitesini kazanı-
yor. Ancak bu sefer de 12 Eylül Faşiz-
minin etkileriyle 1983 yılında burada da 
devrimci faaliyetlerinden ötürü okuldan 
atılıyor. Bundan 5-6 yıl önce tekrar afla 
dönerek Bilgi Belge Yönetimi, o zaman-
ki ismi Kütüphanecilik, orayı bitiriyor.

Ve çok önemli bir özelliği var. Us-
ta’mız Hikmet Kıvılcımlı, “İşkencede 
direnmek en büyük erdemdir”, der. 
Gürdal Abi’miz, Yoldaş’ımız 12 Eylül 
şartlarında çok büyük işkencelere uğru-
yor ama asla taviz vermiyor, asla çözül-
müyor. Ve kaçak gezerek, yakalanarak, 
işkenceler görerek, hatta öldü diye bı-
rakılıyor işkencede. Ve Kıvılcımlı’nın 
öğrencisi olduğunu orada da kanıtlıyor. 

Çünkü Kıvılcımlı Usta da 22,5 yıl zin-
danlarda yatmış, asla işkencelerde çö-
zülmemiş bir önderdir.

Ve 12 Eylül şartlarında da yurt dı-
şına hiçbir şekilde çıkmamış, işçilik 
yapmış, sendikacılık yapmış ve en 
son 1989 yılında Devrimci Mücade-
le Dergisi çıkmaya başladığında onun 
ilk Sahibi ve Yazıişleri Müdürü olmuş. 
Ve Süleyman Demirel o dönem Cum-
hurbaşkanı, ona hakaretten yine bir yıl 
ceza almış, bir dönem yine kaçak ha-
yatı yaşamış. Ve en son 2005 yılında 
Halkın Kurtuluş Partisi’nin kuruluşuy-
la birlikte Başkanlık Kurulu Üyeliği ve 
Genel Mali Sekreter’imiz olarak görev 
yapmakta şu anda. İşte böylesine dev-
rimci mücadeleyle kuşanmış bir yaşa-
mı var Gürdal Çıngı’nın.  Ben şimdi 
sorularıma geçeyim.

Öncelikle bu kitabı yazma fikri 
nasıl oluştu? Siz Kurtuluş Yolu Ga-
zetesi’nde de makaleler yazıyorsunuz, 
günlük siyasi olaylara ilişkin, dünyanın 
siyasi olaylarına ilişkin. Bu kitap fikri 
nasıl gelişti? Onu soralım. 

M. Gürdal Çıngı: Şimdi öncelik-
li olarak hepinizin ayağına sağlık, hoş 
geldiniz.

Ulusal ve Sosyal Kurtuluş Müca-
delesinde kaybettiğimiz tüm şehitleri-
mizi, başta tüm kadınlarımızı, saygıyla 
anıyorum öncelikli olarak.

Eğer bu kitap da o kadınların anı-
sına, onların mücadelesine bir nebze 
katkı sunarsa, onların tanınmasına ve 
bundan sonraki kadınlarımızın müca-
delelerine eğer bir parça da yol göste-
rirse ne mutlu bu kitaba.

Devrimci mücadele içinde olunca, 
ister istemez toplumun değişik konu-
larıyla ilgileniyorsunuz, kafa yoruyor-
sunuz, okuyorsunuz. Okuduklarınız 
birikiyor. Bir kısmını o gün için, o gün-
kü şartlarda en öne çıkanlarını yazıya 
döküyorsunuz, makale olarak yayınlı-
yorsunuz diyelim ki. Ama bir yandan 
da sürekli bir birikim oluyor okudukla-
rınızdan, hep bir yerlerde kalıyor, şimdi 
bilgisayarın belleğinde geride kaldığı 
gibi kalıyor. Belleğe alıyor, o anda öne 
çıkmıyor ama bir zaman geliyor, artık 
beni yaz, diyor o konu.

Bir gazete makalesi olarak düşün-
müştüm ama konuya girince, o konunun 
bir gazete makalesine asla sığmayacağı 
ortaya çıktı. Hem konunun kendisi iti-
bariyle, içeriği itibariyle hem de tarihsel 
süreç bakımından bir makaleye sığma-
dı, dolayısıyla bu kitap haline dönüştü. 

Ne kadar kitap oldu, ne kadar katkı 
sunacak devrimci mücadelemize, bunla-
rı tabiî ki siz okurlarımız tayin edecek. 
Dolayısıyla birikimlerin sonucudur, 
verdiğimiz mücadelenin bir sonucudur.

Çünkü bizim verdiğimiz mücadele, 
Sosyal Kurtuluş Mücadelesi kadınsız ol-
maz. Dünyanın hiçbir yerinde de Kadın-
sız bir Ulusal ve Sosyal Kurtuluş Mü-
cadelesi gerçekleşmemiş şu ana kadar. 
Yani 1871 Paris Komünarlarının o kah-
raman kadınlarını, o barikatlarda ver-
dikleri mücadeleyi unutmak mümkün 
değil. Daha eskilere gitmeyelim, tarih-
sel süreçlere gitmeyelim. İster Anadolu 
coğrafyasında, ister diğer coğrafyalarda 
olsun kadınların Anatanrıça oldukları, 
toplumu yönettikleri, adaletli bir düzen 
uyguladıkları dönemleri bir yana bıra-
kalım ama özellikle Sosyal Kurtuluş 
Mücadelesinin artık toplumun günde-
mine girmesiyle birlikte kadınlarımızın 
verdiği mücadele her zaman saygıde-
ğer olmuştur, kahramanca mücadeleler 
vermişlerdir. Dolayısıyla kadınlarımıza 
sevgimizin ve saygımızın da bir so-
nucudur bu kitap. Onların mücadelesi 
olmasaydı analarımızla, eşlerimizle, 
çocuklarımızla, yoldaşlarımızla birlikte 

verdiğimiz mücadele olmasaydı, bu ki-
tap ortaya çıkmazdı. Bu bir bakıma, do-
layısıyla ortak emek. Hepimizin verdiği 
mücadelenin yazıya, hasbelkader benim 
tarafımdan dökülmüş halidir.

Pınar Akbina: Teşekkürler. 
Bu kitap aynı zamanda 1920 

TKP’sinin, Gerçek TKP’nin tarihinin 
de anlatıldığı bir kitap ve belgesel ni-
teliğinde bir kitap. İçinde gerçekten 
birçok belge, bilgi, fotoğraf, mektuplar 
içeren bir kitap. Bu kitabı yazış süreci-
nizi, belgelere nasıl ulaştığınızı anlata-
bilir misiniz?

M. Gürdal Çıngı: Şimdi gerçekten 
kitabın adında da olduğu gibi, içeriğini 
ne kadar ifade eder bilmem ama devrim-
ci bir ana-oğul hikâyesi gerçekten. Yani 
hayatın gerçekliği aynen böyle olmuş. 
Bir annenin yetiştirdiği evladın, hem de 
“anacık babacık günleri” diye Hikmet 
Kıvılcımlı’nın ifade ettiği zamanlarda…

İşte 1902’de doğmuş, 1920’lerden 
itibaren devrimci mücadeleye katılmış. 
17 yaşında Kuvayimilliye’ye katılmış, 
Köyceğiz Kuvayimilliye Askeri Komu-
tanı olmuş gösterdiği başarılar sonucun-
da bir insan Hikmet Kıvılcımlı. Ve o ev-
ladı yetiştiren de eşini kaybetmiş, Posta 
Telgraf Müdürüyken Osmanlı’nın, git-
tiği Hicaz’dan bir daha dönmemiş, ne 
olduğu bilinmiyor. Dolayısıyla yalnız 
bir anne olarak, kız kardeşiyle birlikte, 
Seher kardeşiyle birlikte, Hikmet Kı-
vılcımlı’nın Seher Teyzesiyle birlikte 
büyütülmüş bir çocuktan söz ediyoruz.

Osmanlı’nın o dönemleri, bundan 
yüz yıl öncesi, yüz on yıl öncesini 
göz önüne getirdiğimizde, gerçekten 
anacık babacık günleri. Bir yandan 
1912’de başlayan Balkan Savaşı ve 
onun yenilgisi, o yenilginin sonucunda 
Balkanlar’dan gerçek anlamda büyük 
acıların yaşandığı, yüz binlerce insa-
nın hastalıktan, yoksulluktan, yollarda 
yürüyememekten kaynaklanan neden-
lerle hayatını kaybettiği, Balkanlar’da-
ki Osmanlı-Türk unsurlarının göçmek 
zorunda kaldığı yıllardan söz ediyoruz.

Arkasından Batılı Emperyalistlerin 
Çanakkale saldırısı var ve o savaşın 
getirdiği yıkım var. Anaların, bacıların 
çektiği, çocukların çektiği acılar var. 
Ve arkasından işte 1919’la birlikte Kur-
tuluş Savaşı başlıyor.

Dolayısıyla Hikmet Kıvılcımlı ve 
annesi bütün o acıları birebir yaşıyorlar. 
Her gün etinde kemiğinde yaşıyorlar. 
Kaldı ki onlar da zaten Balkan Göçmeni, 
Balkanlar’dan geliyorlar. O bakımdan 
onları fiilen yaşıyorlar, büyük acılar çe-
kiyorlar ve hayatları kitapta da söyledi-
ğim gibi, bir yolculuk şeklinde geçiyor.

İzmir’de yaşıyorlar başlangıçta, 
ailenin kökeni İzmir. Selanik’e gidi-
yorlar, Balkanlar’a gidiyorlar. Balkan-
lar’dan tekrar İstanbul’a, İzmir’e geli-
yorlar. Kuşadası’na gidiyorlar, tekrar 
Balkanlar’a gidiyorlar ve tekrar dönü-
yorlar. Sonra işte İzmir, Kuşadası, İs-
tanbul ve 1925’ten itibaren, 26’dan iti-
baren de cezaevleri süreciyle Anadolu 
topraklarının ve Anadolu cezaevlerinin 
tanınması süreci başlıyor.

Dolayısıyla, dediğim gibi başta da, 
devrimci mücadeleye girince ister is-
temez tarihimizle ilgili, hem Osmanlı 
tarihi hem Cumhuriyet tarihimizle ilgi-
li kitaplar okuduk. Birikimler oldu ve 
TKP’nin tarihiyle iç içe geçmiş bir ha-
yat karşımıza çıktı. Yani dediğim gibi, 
başlangıçta bir makale olarak düşün-
müşken hayır, Hikmet Kıvılcım’lıdan 
ayrılamayacağı ortaya çıktı. Hikmet 
Kıvılcımlı’ya girince Cumhuriyet tari-
hi, TKP’nin tarihi söz konusu oldu. Ve 
etle tırnak gibi birbirine kaynaşmış bir 
Ana-Oğul ve bir Parti ortaya çıktı. 

Nasıl ki TKP’yi Hikmet Kıvılcım-

lı’dan ayırmak, Hikmet Kıvılcımlı’sız 
bir TKP düşünmek mümkün değilse, 
onun Teorik ve Pratik Önderi olan Hik-
met Kıvılcımlı’sız bir parti hayatı söz 
konusu olmamışsa, 1925’lerden itiba-
ren, Münire Anne için de aynı şeyleri 
söylemek mümkündür.

O da önce bir anne, sonra bir dev-
rimci, partili bir insan olarak bu müca-
delenin içine boylu boyunca, partinin 
verdiği görevleri de yerine getirmek için 
dalınca, bir hayat hikâyesi ortaya çıkı-
yor. Dolayısıyla okuduğumuz bu bilgi-
ler, yeni çıkan kitaplar, özellikle 12 Ey-
lül’den sonra, 90’dan, 2000’den sonra 
çıkan kitaplar sonucunda da kaynakların 
daha zenginleşmesi, daha çeşitlenmesiy-
le, bilgilerin daha somutlanmasıyla…

Çünkü Hikmet Kıvılcımlı’da böyle 
bir şey yok, anılar anlatmak söz konu-
su değil. Dolayısıyla Münire Anne’ye 
ilişkin bildiğimiz gerçekten çok bir şey 
yoktu. İşte Hikmet Kıvılcımlı’nın an-
nesi… düzeyinde biliyorduk 2000’li 
yılların başlarına kadar aşağı yukarı.

Hikmet Kıvılcımlı’nın “Yol Anı-
ları” adıyla kitaplaşmış Günlüklerin-
de (1971 yılında, son günlerinde, son 
aylarında yazdığı Günlüklerde, “Yol 
Anıları ”kitabında, artık kitaba dönüş-
müş oldu) parti tarihiyle ilgili, yaşadık-
larıyla ilgili kimi anekdotlar anlatıyor 
annesiyle ilgili, yaşadıklarıyla ilgili. 
Bildiklerimiz esas olarak onlardı. Ama 
2000’den sonra yeni belgelerin çıkma-
sıyla birlikte konu daha bir zenginleş-
miş, bütünleşmiş ve derlenip toplana-
bilir hale gelmiş oldu. İşte ben o görevi 
yerine getirmiş oldum.

Yani o bilgi birikimleri, o okumalar, 
o kaynakçalar, Sovyetler’in arşivinin 
bir kısmının Türkçeye çevrilmesi, Tür-
kiye’yle ilgili bölümlerinin Türkçeye 
çevrilmesi, Enternasyonal arşivinin bir 
kısmının Türkçeye çevrilmesi bu kay-
nakları zenginleştirmiş oldu. Böylece 
o kitapları okumayla da işte böyle bir 
kitap çıkmış oldu, Pınar Arkadaş.

Pınar Akbina: Bir de bir Hollanda 
süreci var.

Gürdal Çıngı: Evet Hollanda süreci 
var tabiî. Bildiğimiz gibi Hikmet Kıvıl-
cımlı gerçekten teorik bir önder. Yani 
pratik mücadelesinin, pratik önderli-
ğinin ışığında onunla birlikte ve iç içe 
geçmiş bir şekilde yine teori ve pratiğin 
bütünlüğünü sonuna kadar yaşamış ve 
bunu öğütlemiş. “Devrimci teorisiz dev-
rimci hareket olmaz, devrimci pratik ol-
maz”, diyerek mücadele etmiş bir insan.

Dolayısıyla 69 yıllık ömrünün 22,5 
yılını cezaevlerinde geçiriyor. Ve hem 
cezaevinde olsun hem dışarıda kaldığı 
sürelerde olsun, çok az sürelerde olsun, 
sürekli teorik araştırmalar yapmış, için-
de bulunduğu, mücadele ettiği toplumu 
anlamak ve Türkiye toplumuna yol gös-
termek için. Yani bir kitap da ben yaza-
yım değil. Hayır aksine; bu konu nedir 
deyip, araştırdığı konuları hep sonuna 
kadar da inceleyerek Osmanlı toplumu-
nu, Antika toplumu hatta, çözümlemiş.

Ve o çalışmaları sonucunda da 
Marks-Engels Kapitalizmin yüzündeki 
peçeyi nasıl kaldırmışsa, Lenin Emper-
yalizmin yüzündeki peçeyi nasıl kal-
dırmışsa, onu bizim önümüze bir halı 
gibi böyle açarak sermiş ve üzerinde 
rahatça yürüyorsak ve önümüzü görü-
yorsak, bir rehberlik yapıyorsa bize, 
Hikmet Kıvılcımlı da içinde bulunduğu 
Doğu Toplumlarının açılımını, teorik 
açılımlarını yapıyor.

“Devrimci Bir Ana-Oğul Hikâyesi 
(Münire Kıvılcımlı-Hikmet Kıvılcım-
lı)” kitabının yazarı, aynı zamanda Par-
timiz Başkanlık Kurulu Üyesi M. Gür-
dal Çıngı, İstanbul 39. Uluslararası 
Kitap Fuarı kapsamında TÜYAP’ta hal-
kımızla buluşarak Türkiye Devrimi’nin 
Önderi Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın 
Annesi Münire Kıvılcımlı’nın yaşamı 
ve mücadelesinin yanı sıra birçok farklı 
konuyu içeren bir sunum gerçekleştirdi.  

10 Aralık 2022 tarihinde TÜYAP 
Kınalıada Salonu’nda gerçekleştirdi-
ğimiz Söyleşinin sunuculuğunu MYK 

Üyemiz ve İstanbul İl Başkanımız Av. 
Pınar Akbina Yoldaş yaptı.

Yoldaş’ımız, Söyleşiyi, Başkanlık 
Kurulu Üyemiz M. Gürdal Çıngı Yol-
daş’ımızın devrimci kavgayla geçen 
yaşamını kısaca özetleyerek başlattı. 

Av. Pınar Akbina Yoldaş’ımızın 
sorularıyla devam eden Söyleşide, 
Gürdal Çıngı Yoldaş’ımız, Türkiye 
Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı 
Usta’nın Annesi Münire Kıvılcımlı’nın 
yaşamını ve devrimci mücadelesini so-
mut bilgi ve belgeler ışığında konu edi-
nen, yoğun bir emek ürünü olan, “Dev-

rimci Bir Ana-Oğul Hikâyesi (Münire 
Kıvılcımlı-Hikmet Kıvılcımlı)” kitabını 
nasıl kaleme aldığını, neden böyle bir 
kitap yazma ihtiyacı duyduğunu anlattı. 

Türkiye Devrimci Hareketinin ta-
rihinde adı yeterince bilinmeyen, du-
yulmayan, adsız kahraman kadınları-
mızdan Münire Anne’mizin bedence 
aramızdan ayrıldığı 1962 yılına dek 
yaşadığı çileli hayatını, devrimci bir 
evladın annesi olmaktan çıkıp bu mü-
cadele içerisinde devrimci bir kadına 
dönüşme sürecini anlatan Yoldaş’ımız, 
ülkemizdeki ve dünyadaki Kadın Soru-
nu ve çözümü konusunda da değerlen-
dirmelerde bulundu.

Münire Anne’nin yaşantısının 
Hikmet Kıvılcımlı’nın yaşantısından, 
onun yaşantısınınsa 1920 TKP’sinden 
bağımsız düşünülemeyeceğini, ele alı-
namayacağını ifade eden Yoldaşımız, 

aynı zamanda Gerçek TKP’nin tarihin-
den çeşitli kesitler sundu.

Yoldaşımız ayrıca Gerçek TKP’nin 
mücadele geleneğini bugün Halkın 
Kurtuluş Partisi’nin sürdürdüğünü 
dile getirerek, Kıvılcımlı Usta’nın ve 
Münire Anne’den bizlere miras kalan 
devrimci mücadelenin eninde sonunda 
zafere ulaşacağını belirtti.

Laikliğin ve Cumhuriyet’in önemi-
ni, Mustafa Kemal ve silah arkadaşla-
rının toplumumuza kazandırdıklarını 
unutmamamız ve korumamız gerekti-
ğinin altını çizen Yoldaş’ımız, konuş-
masını şu ifadelerle sonlandırdı:

“İnsanın insanı ezmediği sömür-
mediği zulmetmediği bir toplum dü-
zeni kuracağız ülkemizde. Maddi ve 
sosyal eşitsizlikleri ortadan kaldıra-
cağız. Kadını erkeğe bağımlı olmak-
tan, mutfakla yatak odası arasında 

‘ev kölesi’ olmaktan çıkaracağız.
“Kadınımız anne olarak eziliyor, 

eş olarak eziliyor, fabrikada işçi, 
tarlada köylü kadın olarak ezilmeye 
devam ediyor. Mobbinglere uğruyor, 
tacizlere uğruyor, tecavüzlere uğru-
yor, insanlığını yaşayamıyor.

“Nedensiz değil bunlar; sınıfsal 
ve maddi temelleri var. İşte bu mad-
di temelleri çözdüğümüzde, bu sınıf-
sal temeli ortadan kaldırdığımızda, 
kadını işgücüne kattığımızda Kadın 
Sorununu gerçek anlamda çözüme 
kavuşturmuş olacağız.”

Halkımızın yoğun ilgi gösterdiği 
Söyleşimizin ardından Derleniş Yayın-
ları standında sohbetlerimiz devam etti.

10 Aralık 2022
İstanbul’dan

Kurtuluş Partililer

HKP Başkanlık Kurulu Üyesi M. Gürdal Çıngı’nın 
sunumuyla “Devrimci Bir Ana-Oğul Hikayesi”

“Devrimci Bir Ana-Oğul Hikâyesi (Münire Kıvılcımlı-Hikmet Kıvılcımlı)” kitabının 
yazarı, aynı zamanda HKP Başkanlık Kurulu Üyesi M. Gürdal Çıngı’’nın, İstanbul 39. 

Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında TÜYAP’ta 
halkımızla buluştuğu etkinlikte yaptığı sunumu aynen yayımlıyoruz.

HKP’den:

Başkanlık Kurulu Üyemiz M. Gürdal Çıngı,
İstanbul 39’uncu Uluslararası Kitap Fuarı

kapsamında gerçekleştirilen
bir Söyleşiyle halkımızla buluştu
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Dolayısıyla da o çalışmaları sonu-

cunda da “Tarih Devrim Sosyalizm”, 
“Osmanlı Tarihinin Maddesi”, “Ko-
mün Gücü”, “Toplum Biçimlerinin 
Gelişimi”, “İlkel Sosyalizmden Ka-
pitalizme İlk Geçiş: İngiltere”, “İl-
kel Sosyalizmden Kapitalizme Son 
Geçiş: Japonya” adlı anıt eserleriyle 
de özellikle kendi toplumumuzun ve 
Doğu Toplumlarının bütününün çö-
zümlemesini yapıyor. Antika Tarihsel 
Devrimler kanununu buluyor.

İşte tüm o mücadeleler ve o araştır-
malar sonucunda yüzlerce kitap yazı-
yor. Bir kısmı sağlığında yayınlanıyor 
ama büyük bir kısmı yayınlanmıyor. 
Bedence kaybettikten sonra, 71 yılın-
dan sonra şu güne kadar yayınlanan 
kitaplarının dışında da özellikle Os-
manlıca yazılmış kitaplar, notlar, araş-
tırmalar var. Binlerce sayfayı buluyor.

Hollanda’da “Uluslararası Sosyal 
Tarih Enstitüsü” diye bir enstitü var. 

Oradaki en zengin kaynaklardan bir ta-
nesi, en geniş olan arşivlerden biri Hik-
met Kıvılcımlı’nın arşivi. İşte o arşiv 
Hollanda’daydı, Önce İsveç’e götürül-
müştü korunmak amacıyla. Sonrasında 
Hollanda’daki Enstitüye bağış yapıldı 
ama sadece oraya gittiğinizde yararla-
nabiliyordunuz bu arşivden. Hiç dijital 
hale getirilmemişti, bugünkü söyleyi-
şimizle dijital halde değildi. Sadece 
orijinal metinlere erişebiliyordunuz, o 
da gittiğinizde erişebiliyordunuz. O ba-
kımdan dijitalleştirilmesi gerekiyordu.

İşte Partimiz bu konuda beni görev-
lendirdi, sağ olsun. Ve ben Hollanda’ya 
gittim, o arşivi gördüm. İlk başlangıçta 
yapılmış düzenlemeler vardı, sınıfla-
malar vardı ama dediğim gibi henüz 
dijital hale getirilmemiş ve kullanıma 
açılmamış bir haldeydi. Benim git-
memle birlikte o süreci başlattık, Ens-
titüyle görüşmeler yaptık, dijital hale 
getirmek istediğimizi söyledik, onlar 
da mutabık kaldı, çerçeveyi çizdik ve o 
arşivi dijital hale getirdik. Yani taradık, 
tek tek bütün belgeler tarandı, bilgisa-
yara aktarıldı, sınıflandırılması yapıldı 
ve orijinal belgeler korumaya alındı. 
Artık dijital halde o arşivden yararlana-
biliyoruz.

Dolayısıyla o arşivden birçok belge 
çıkmış oldu, bilmediğimiz, o ana kadar 
görmediğimiz hem görsel fotoğraflar 
çıktı, hem mektuplar, ailevi yazışmalar, 
mektuplar çıktı, hem de gene Hikmet 
Kıvılcım’lının eserlerinden bölümler 
çıkmış oldu. Dolayısıyla o da kaynak-
larımızı zenginleştirmiş oldu, Pınar 
Arkadaş. 

Pınar Akbina: Yine o süreçte Fuat 
Fegan’ın ve Küçükosmanoğlu çiftinin 
diyelim katkıları…

M. Gürdal Çıngı: E tabiî ki… Hik-
met Kıvılcımlı, 12 Mart Faşizminden 
sonra idamla yargılanmaya başlanıyor, 
aranmaya başlanıyor ama o ana kadar 
dört tanesi çok ciddi ameliyat geçirmiş, 
prostat kanseri, 13 operasyon geçirmiş. 
Dolayısıyla sağlık bakımından çok 
olumsuz şartlardayken yurt dışında te-
davi olabilir miyim umuduyla yurt dışı-
na çıkıyor. Dolayısıyla o çıkışla birlik-
te, çıkmazdan önce var olan koruduğu 
belgeleri de, Fuat Fegan adlı yanında 
mücadele eden, katkıda bulunan, Os-
manlıcadan Türkçeye çevirisine, dak-
tilolara yardımcı olan Fuat Fegan diye 
Kıbrıslı bir devrimci var. Ona emanet 
ediyor, eşiyle birlikte emanet ediyor, 
Fuat Fegan’a emanet ediyor. Onlar da 
gerçekten 12 Eylül şartlarında o belge-
leri koruyorlar, peyderpey yurt dışına 
çıkarıyorlar, kendileri de yurt dışına 
çıkıyorlar. Ve Fuat Fegan gerçekten 
çok disiplinli, prensipçil, çok yoğun 
emek harcayarak bu kitapları, bu arşi-
vi düzenliyor. Kataloglar oluşturuyor, 
sıralamalar yapıyor, bir kısmını Türk-
çeye çeviriyor, Türkçe çevrilmişlerin 
bir kısmının redaktelerini yeni baştan 
yapıyor. Kendisi de Hollanda’da “Ar-
şiv Yayınları” adı altında bir kısım 
kitapları da, 5-6 kitap da yayımlıyor. 
Ama sonradan kendisi başka işlerle uğ-
raşıyor ama arşiv dediğim gibi sonuç 

olarak Hollanda’ya, o Enstitüye teslim 
ediliyor eşi tarafından.

Böylece de, bizim Partimizin çalış-
masıyla birlikte de, dijital hale gelme-
siyle birlikte de tüm insanlığın hizme-
tine sunulmuş oldu. Artık her okur, her 
merak eden insan, Uluslararası Sosyal 
Tarih Enstitüsü’nün sitesine gittiğinde, 
Hikmet Kıvılcımlı’yla ilgili bütün bel-
geleri görebilir, oradaki bütün belgele-
re ulaşabilir.

Ha Hikmet Kıvılcımlı’nın bütün 
belgeleri var mı? Ora da dâhil, Türkiye 
de dâhil?

Hayır, henüz yok ne yazık ki. Şimdi 
Türkiye’de bazı yayınevleri TKP tari-
hiyle ilgili kitaplar yayımlıyorlar. Onun 
liderleriyle ilgili kitaplar yayımlıyorlar 
ama ne yazık ki Hikmet Kıvılcımlı’yla 
ilgili herhangi bir araştırma yapamıyor-
lar. Yapmıyorlar demeyeceğim yapa-
mıyorlar. Şundan söylüyorum, Siyasi 
nedenlerle yapmıyor olanlar vardır ama 
bir de açık konuşursam çap meselesi…

Tabiî Hikmet Kıvılcımlı savaşan 
bir insan, bedence aramızdan ayrılma-
sıyla birlikte sadece kitaplarda kalmış 
bir hayat, bir mücadele insanı değil. O 
Türkiye’nin her günkü mücadelesinde, 
en önde savaşmaya devam ediyor.

Yani bugün eğer Pınar Arkadaşımı-
zın başta da belirttiği gibi, eğer Hiranur 
Vakıflarında kadınlarımıza, çocukla-
rımıza tecavüz ediliyorsa, 6 yaşındaki 
çocuklar evlendiriliyorsa, tecavüz edi-
liyorsa ve başka binbir türlü sapıklıklar 
yapılıyorsa Ortaçağcı cemaatler, tari-
katlar tarafından; bunun tarihsel köken-
lerini, nedenlerini Hikmet Kıvılcımlı 
ortaya koymuştur. Bunun teorik açı-
lımlarını yapmıştır, pratik mücadelesini 
vermiştir Hikmet Kıvılcımlı. Dolayısıy-
la onu sadece bir yazar olarak bir kita-
bını alıp okumak, Hikmet Kıvılcımlı’yı 
asla anlamayı getirmiyor. Eğer Hikmet 
Kıvılcımlı’nın mücadelesini sürdürmü-
yorsanız, o teori bir işe yaramıyor de-
mektir. Çünkü Hikmet Kıvılcımlı diyor 
ki, “Birken iki ol, ikiyken üç ol, komite 
ol, organ ol, örgütlü mücadele et.” 

Niye örgütlü mücadele? 
İşte örgütsüz mücadelenin sonuçları 

ortada. Örgütsüz bir mücadele verdiği-
miz için, yeterince örgütlenmediğimiz 
için, birçok grup kendi cephesinde bir 
şeyler yapmaya çalıştığı için ve yanlış 
yollara saptıkları için, gerçek teoriyi 
kavrayamayıp, Hikmet Kıvılcımlı’nın 
teorisi ve pratiğini kavrayamayıp sağa 
sola savrulunca, e o zaman mücadele 
ne yazık ki eksik kalıyor.

Evet, benim de yöneticisi olduğum 
Halkın Kurtuluş Partisi bu konuda ka-
rıncalar gibi çalışıyor. Elinden geldi-
ğince mücadele ediyor, gücü yettiğince 
mücadele ediyor ama bir yere kadar 
mücadele ediyor. Yeterince sesimiz, 
mücadelemiz duyulmuyor.

İşte bu bakımdan Hikmet Kıvıl-
cımlı’yı kavramak ve tanımak, o teorik 
emekleri ortaya çıkarmak gerekiyor. 
Ama onu benimsemeyince onun üze-
rine yazı yazamıyorsunuz çünkü o, 
savaşan bir insan. Yani şunları yazmış, 
o makalelerden şöyle bir yüksek lisans 
tezi yaparım diye bir hayat söz konusu 
değil Hikmet Kıvılcımlı için. Yapanlar 
var ama tümüyle teorik kalıyorlar, so-
yut kalıyorlar. Teoriden kastım da soyut 
kalıyorlar. O mücadeleyi vermezseniz, 
o kitapları anlamamışsınız demektir. 
O kitapları anlamamışsanız, mücadele 
edemezsiniz zaten ya da yanlış yerde 
mücadele edersiniz. 

O bakımdan açık konuşuyorum, 
Hikmet Kıvılcımlı’yı savunmak de-
mek, onun pratik, savaşçı, militan mü-
cadelesini benimsemek ve devam ettir-
mekle eşdeğer olmalıdır. O bakımdan 
da onu göze alamayanlar, Hikmet Kı-
vılcımlı’yla ilgili belgeleri de yayımla-
mıyorlar. Yani Enternasyonal belgeleri 
yayımlıyorlar, Hikmet Kıvılcımlı’nın 
dışındaki adı duyulan herkesin Enter-
nasyonal dosyalarındaki belgelerin-
den yararlanarak kitaplar yazdılar ama 
Hikmet Kıvılcımlı ile ilgili bir şey yaz-
mıyorlar. Yazarlarsa da olumsuz yazı-
yorlar, canları sağ olsun. Ne diyelim?.. 
Onlar da öyle insanlar…

Ama Hikmet Kıvılcımlı savaşan bir 
insan olarak bizlerin mücadelesinde ya-
şamaya ve savaşmaya devam ediyor. Ve 
adımız gibi eminiz ki, bu savaş, bu mü-
cadele başarıyla, zaferle sonuçlanacak. 

Yani Türkiye Devrimi bir gün bizim 
tarafımızdan başarılacak, gerçekleştiri-
lecek; bu acılar, katliamlar, yokluklar, 
yoksulluklar, işsizlik, pahalılık cehen-
nemi bir gün bitecek. Başta kadınları-
mız ve çocuklarımız olmak üzere top-
lumumuz gerçek kurtuluşa kavuşacak, 
göreceğiz o günleri. Bugün değilse ya-
rın, mutlaka göreceğiz.

Ama kimin teorisinin ışığında gö-
receğiz?

Hikmet Kıvılcımlı’nın teorisinin 

ışığında bu mücadele zaferle sonuçla-
nacak.

O bakımdan işte Hikmet Kıvıl-
cım’lıyı anlamak, onun mücadelesini 
sahiplenmek ve geliştirmek gerekiyor 
tabiî ki. Hikmet Kıvılcımlı donmuş, 
taşlaşmış bir insan, bir teori değil.

Savaşan bir teoriyse, savaşan bir 
düşünce akımıysa, her gün yenilen-
mek, geliştirilmek ve zenginleştirilmek 
zorunda.

Hayat, canlı bir süreç. Acılarıyla, 
sevinçleriyle, üzüntüleriyle, varlıkla-
rıyla, yokluklarıyla hayat canlı. O canlı 
hayata sahip çıkmakla yükümlüyüz.

O bakımdan da o mücadelenin için-
de olmalıyız başta kadınlarımız olmak 
üzere. Başta da söylediğim gibi çok 
klasik bir söylem ama gerçeği ifade 
eder; kadınsız bir devrim başarmak 
asla mümkün değil.

Pınar Akbina: Ben o noktada ala-
yım sözü. Böyle bir arşivi tüm dünya 
devrim tarihine, insanlık tarihine ka-
zandıran, emeği geçen tüm arkadaşla-
rın emeğine sağlık, diyelim başta siz 
olmak üzere.

Şimdi biraz da Münire Anne’den 
bahsedelim. Çünkü ülkemizde, en baş-
ta söyledik, Kadın Meselesi çok derin. 
Ne yazık ki Ortaçağ’dan kalan Antika 
Tefeci-Bezirgân Sermaye iktidarda şu 
anda; AKP’giller. Ve her geçen gün 
derinleşen bir sorun bu sorun. Dolayı-
sıyla Münire Anne’yi anlatarak Kadın 
Meselesi’ni, Türkiye’deki Kadın Me-
selesi’nin çözümleri noktasındaki fikir-
lerinizi de alırsak…

Gürdal Çıngı: Şimdi Münire Anne 
bir anne başlangıçta, okuduklarımız-
dan…

Bir anne, oğlu İstanbul’da tutukla-
nıyor 1925 yılında. Orada cezaevinde 
ziyarete gidiyor, ziyaretlere gidiyor. 
Oğlu Ankara’ya götürülüyor, o da pe-
şinden Ankara’ya gidiyor. Oğlunu zi-
yaret etmeye, ona yardım etmeye. Ve 
böylece Münire Anne’nin yolculukları 
ve mücadelesi de başlamış oluyor. An-
kara’ya birkaç kez gidiyor elimizdeki 
belgelerden bildiğimiz. Birkaç kez gi-
diyor, İstanbul’dan götürülen devrimci 
tutsakların maddi manevi ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere toplanan yardımları 
götürüyor, cezaevine veriyor onları. 
Dolayısıyla bir anne olarak başladığı, 
oğluna yardım, oğluna ziyaret artık 
tüm devrimci tutsaklara yardıma, onla-
rın dertleriyle ilgilenmeye dönüşüyor. 
Sadece bireysel olarak oğlu değil ar-
tık, devrimci tutsakların tümüyle ilgili 
görevler yapmaya başlıyor. Ve gittikçe 
bu gelişiyor. Ankara’da cezaevinden 
çıkıyorlar, İstanbul’a geliyorlar. Tekrar 
gözaltılar, tekrar tutuklanmalar, gözal-
tılarında ziyaretler, cezaevlerinde, İs-
tanbul cezaevlerinde ziyaretler. Sonra 
İzmir’de büyük bir TKP operasyonu 
oluyor, 1929 yılında. İstanbul’a sıçrı-
yor. Hikmet Kıvılcımlı Merkez Komite 
Üyesi olarak aranıyor, İzmir’in sorum-
lusu olarak aranıyor. Dolayısıyla İstan-
bul’da gözaltına alınıyor başka devrim-
ci insanlarla birlikte, işçilerle birlikte 
özellikle, alınıyorlar. İzmir’e gidiyor-
lar, Münire Anne İzmir’e gidiyor. Artık 
bir yolculuk orası başlıyor.

Arkasından 4,5 yıl ceza veriliyor. 
İzmir’den önce Diyarbakır’a, sonra 
Elazığ’a gönderiliyor devrimci tutsak-
lar. Diyarbakır’da iki parçaya bölünü-
yorlar devlet tarafından. 12 tanesi Ela-
zığ’da, 15 tanesi Diyarbakır’da kalıyor, 
Münire Anne iki tarafa da gitmeye baş-
lıyor. Ama tabiî gitmeye başlıyor der-
ken burada bir şeye dikkatinizi çekmek 
istiyorum, 1930’dan, 1929 ve 1930’dan 
söz ediyorum. O zamanki ulaşım araç-
larını gözünüzün önüne lütfen getirin. 
Trenin dışında, kara tren dışında oto-
büs bile yok, çok az otobüs var. Hele 
de Mardin’e, Diyarbakır’a gitmek için 
Suriye topraklarından geçiyorsunuz. 
O zaman demiryolu ile Suriye toprak-
larına giriyorsunuz, ta Mardin’in ora-
lardan tekrar Suriye topraklarına giri-
yorsunuz, Diyarbakır’a ulaşıyorsunuz. 
O yolculukları böyle yapıyor Münire 
Anne. Günlerce sürüyor o yolculuk-
lar. Şimdi bile kara trenle gidenleriniz 
varsa, 8-10 sene öncesini biliyorsanız 
işte trenler şuradan Konya’ya bile 12 
saatte gidiyordu, 15 saatte gidiyordu. O 
zaman düşünün 40-50 saat süren yol-
culuklar oluyordu. İşte Münire Anne ta 
Elazığ’a, Diyarbakır’a kaç kez gidiyor.

Gidiyor ne oluyor? Gidip dönüyor 
mu?

Hayır.
Ya da boş mu gidiyor, sadece oğlu-

nu görmek için mi gidiyor?
Hayır. 
Kitapta da anlatmaya çalıştığım, 

belgesini koymaya çalıştığım gibi Par-
tinin verdiği belgeleri götürüyor, kitap-
ları götürüyor, partiyle haberleşmeyi 
sağlıyor. Enternasyonal’le haberleşme-

yi sağlıyor Hikmet Kıvılcımlı aracılı-
ğıyla. Ve birisinde kitaplar ve belgeler 
yakalanıyor, gözaltına alınıyor, tutuk-
lanıyor, bir yıl o da cezaevinde kalıyor 
Elazığ’da.

Ve o yakalandığında, ceza aldığın-
da Hikmet Kıvılcımlı, “çok çalışmıştı, 
biraz dinlenmeyi hak etmişti”, diyor. 
Kendisi için de şöyle diyor biliyorsu-
nuz, bir kısım arkadaşlarımız biliyor, 
demin söz ettiğim 1929 tevkifatında 
4,5 yıl ceza verilince, “4,5 yıl bir kızıl 
profesör yetişmek için yeterli bir sü-
redir”, diyor. Dönüştürüyor gerçekten, 
demin saydığım işte o arşiv, yüzlerce 
eser, o üniversitenin sonuçları olarak 
ortaya çıkıyor. Münire Anne’nin ya-
şamı da öylece şekilleniyor. İşte o da 
bir yıl ceza aldığında, “çok çalışmıştı, 
dinlenmeyi hak etti”, diyor. Önce mü-
nire Anne tahliye oluyor, sonra Hikmet 
Kıvılcımlı tahliye oluyor.

Hikmet Kıvılcımlı görevlere de-
vam… Bursa’da faaliyet var, Hikmet 
Kıvılcımlı gözaltına alınıyor, tutukla-
nıyor, Münire Anne Bursa’da. Oraya 
gidiyor. Hikmet Kıvılcımlı Donanma 
Davası’yla gözaltına alınıyor, tutukla-
nıyor. Nazım Hikmet, Kemal Tahir’le 
birlikte üçü önce Çankırı’ya gönderi-
liyorlar. Sonra Hikmet Kıvılcımlı Kır-
şehir’e gönderiliyor. Nazım Hikmet 
Bursa’ya gönderiliyor. Münire Anne 
bu kez hangi yollarda?

Çankırı ve Kırşehir yollarında…
Ve büyük yokluklar içinde dediğim 

gibi, büyük olanaksızlıklar içinde yapı-
lan yolculuklar oluyor bunlar. Dolayı-
sıyla Münire Anne bir yandan bir ana 
olarak oğluna elinden geleni yapmaya 
çalışıyor, sonra devrimcilerin anası ola-
rak onların bütün ihtiyaçlarını, sonra da 
partinin verdiği görevleri yerine getir-
meye çalışan, onları gönüllüce yapan, 
tutuklanan, gözaltına alınan... İstan-
bul’da da tutuklanıyor Paşabahçe Grev-
cilerine yardım ettiği için. Gene gözal-
tına alınıyor, gene tutuklanıyor Münire 
Anne. Kitap sattığı için… Hikmet Kı-
vılcımlı bir kitabevi açıyor, kitaplar sa-
tılıyor parti adına. Oradan öğrencilerle 
ilgileniyor liseli öğrencilerle, üniversite 
öğrencileriyle, oradan gözaltına alını-
yor. Yani artık kendisi de fiilen, Münire 
Anne artık bir ana olmaktan çıkıp, dev-
rimci bir anaya dönüşüyor.

Evet, bizim tarihimizde en belirgin 
olarak söylersem, 12 Mart ve 12 Eylül 
Faşizmlerini yaşadık. Binlerce devrim-
ci insan, on binlerce devrimci insan 
gözaltına alındı, işkencelerden geçiril-
di, tutuklandı, idam edildi, kaybedildi 
işkencelerde. Ve analar, eşler tabiî ki 
bu mücadele içinde yer aldılar, hâlâ yer 
almaya devam ediyorlar. İşte burada bir 
sürü kadın yoldaşımız, arkadaşımız var, 
onlar da bu mücadelenin bir parçası.

Ama Münire Anne ne yapıyor?
Bir nitelik değişikliği yapıyor. Dü-

şünün ki 1930’lu, 1940’lı yıllarda, oku-
ma yazması işte o kadar olan bir insan. 
Sonuçça partili bir insan noktasına 
yükseliyor. Sadece bir ana olmaktan 
çıkıp, Partili bir Anaya dönüşüyor. Ül-
kenin kurtuluşu, sosyal kurtuluşu için 
gönüllüce mücadeleye atlıyor.

Pınar Akbina: Bu bağlamda ül-
kemizdeki Kadın Sorunu ve çözümü 
noktasındaki değerlendirmelerinizi de 
alırsak. Süremiz de bitmek üzere, he-
men bağlayalım.

M. Gürdal Çıngı: Süremiz de bit-
mek üzere, biliyorum. Bütün toplum-
larda Kadın Sorunu devam ediyor, Batı 
Toplumları dâhil olmak üzere. Mustafa 
Kemal’in kurduğu Cumhuriyet, Laik 
Cumhuriyet, Laikliğin getirilmesi el-
bette çok önemli bir şey ve Devrim 
Kanunları denilen kanunların hayata 
geçirilmesi, özellikle kadınlarımız için 
çok büyük olanaklar doğuruyor. Batılı 
Toplumlarda, İsveç’te bile dünyanın en 
uygar ülkelerinden biri denilen İsveç’te 
bile kadınlara seçme seçilme hakkı 
70’li yıllarda verilmişken, 1930’lu yıl-
larda kadınlarımız bu hakkı Mustafa 
Kemal ve Birinci Kuvayimilliyeciler 
sayesinde elde etmiş durumdaydı. O 
bakımdan Laik Cumhuriyet’in önemini 
hiç unutmamamız gerekiyor, Laikliğin 
ve Cumhuriyet’in önemini hiç unut-
mamamız gerekiyor. Mustafa Kemal 
ve Silah Arkadaşlarının toplumumuza 
verdiklerini hiç unutmamak gerekiyor.

Ve sadece orada kalmak değil, on-
ların üstünden yeni bir şekilde ve daha 
ileri bir düzeyde…

Onlar bir Ulusal Kurtuluş Sava-
şı’nın sonucunda bu hakları kadınla-
rımıza, toplumumuza sağladılar. Biz 
Ulusal Kurtuluşu mantıki sonucu olan 
Sosyal Kurtuluşla taçlandıracağız. Yani 
insanın insanı ezmediği, sömürmediği, 
zulmetmediği bir toplum düzeni ku-
racağız ülkemizde. Maddi ve sosyal 
eşitsizlikleri ortadan kaldıracağız. Do-
layısıyla o kaldırışla birlikte de kadını 

erkeğe bağımlı olmaktan çıkaracağız, 
kadını mutfakla yatak odası arasında ev 
kölesi olmaktan çıkartıp, açacağımız 
okullarla, kreşlerle, yuvalarla, lokanta-
larıyla vb.leriyle…

Bunun geçmişte Sovyetler’de di-
ğer sosyalist ülkelerde ve bugün canlı 
bir şekilde Küba’da, Kore Demokratik 
Halk Cumhuriyeti’nde örneklerini gö-
rüyoruz, biliyoruz.

Kuracağımız Demokratik Halk İk-
tidarıyla da, Kadınların özgürce toplum 
hayatına katılabilmelerini, kendilerini 
erkeklerle olumlu anlamda bir yarış 
halinde tutacakları, toplumu geliştirici 
güç haline getirmeyi sağlayacak her 
türlü önlemi almayı önümüze bir görev 
olarak koymak zorundayız. 

Bunu başaramazsak, sadece ka-
dınlarımız kaybetmiyor. Erkeklerimiz 
de, çocuklarımız da, toplumumuz da 
kaybediyor. O bakımdan Kadın Soru-
nu tümüyle çözümlenmeden toplumsal 
sorunlar da çözümlenemez. Uzun bir 
süreci kapsayacak ama…

On bin yıl önce, az önce de, başta 
da söylediğim gibi, kadınlar toplumda 
egemen güçtü, bundan on bin yıl önce.  
Ama işbölümünün ortaya çıkması, Sı-
nıflı Toplumun ortaya çıkmasıyla bir-
likte, işte toplumsal süreçlerin akışıyla 
birlikte, Sürü Ekonomisine geçişle bir-
likte kadın ne yazık ki alta düştü. O alta 
düşüş bugün de katmerlenerek devam 
ediyor. O yüzden kadınımızı düşürüldü-
ğü bu altlıktan kurtarmak zorundayız.

Kadınımız anne olarak eziliyor,  eş 
olarak eziliyor,  fabrikada işçi, tarlada 
köylü kadın olarak ezilmeye devam 
ediyor. Kamu çalışanı olarak ezilmeye 
devam ediyor. Mobbinglere uğruyor, 
tacizlere uğruyor, tecavüzlere uğruyor, 
insanlığını yaşayamıyor.

Bu, ülkemizde bir Kadın Sorunu 
var demektir. Durup dururken olmuyor, 
nedensiz değil bunlar. Sınıfsal ve mad-
di temelleri var.

İşte bu maddi temelleri çözdü-
ğümüzde, bu sınıfsal temeli ortadan 
kaldırdığımızda, kadını işgücüne kat-
tığımızda, özgürce işgücünü kullana-
bildiği, eşit işe eşit ücret alabildiği ve 
kendi yaratıcılığını gösterebileceği 
kreşleriyle, çamaşırhaneleriyle, yurt-
larıyla, otobüsleriyle bütün bu düzen 
içinde onun kendisini kanıtlayabilece-
ği, gösterebileceği ve topluma yol vere-
cek, yön verecek insanlar haline, kesim 
haline getirdiğimizde Kadın Sorunu’nu 
gerçek anlamda çözüme kavuşturmuş 
olacağız.

Pınar Akbina: Çok teşekkür ede-
riz, süremizin sonuna geldik değerli 
konuklar.

Ben söze maalesef İsmailağa Ce-
maati ve Hiranur Vakfı’yla ilgili olayla 
girmiştim. Şunu da söyleyeyim: Dün 
Halkın Kurtuluş Partisi, Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne başvurarak hem Hiranur 
Vakfı’nın hem de tüm Ortaçağcı gerici 
vakıfların kapanması için bir başvuru 
yaptık.

Sadece bu değil mücadelemiz, aynı 
zamanda tüm Ortaçağcı gerici Cemaat-
lerin, tarikatların da dağıtılması gerek-
mektedir.

Laikliğin ortadan kaldırılmasına 
yönelik atılan adımlar en önemli so-
runumuzdur sorunlarımızdan biridir. 
Laiklik kadının özgürlüğüdür. Demok-
rasi, bilim özgürlük demektir Laiklik.  
Bu anlamda kadınlar olarak da, İşçi Sı-
nıfı olarak da emperyalizme, Ortaçağcı 
gericiliğe ve şovenizme karşı mücade-
lemiz devam ediyor.

Ve bu kitap, Devrimci Bir Ana-O-
ğul Hikâyesi’ni dinledik, bize yok gös-
teriyor. Tüm analarımız ve evlatlarımız 
için de yol gösteriyor. Bu yolda hep 
birlikte yürümek dileğiyle… 

Etkinliğimiz sona erdi. Hepinizi 
devam etmek için sohbetimize, 3’üncü 
salon 331A Derleniş Yayınevi’nin  
Standına bekliyoruz. Teşekkür ederiz.
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AKP’giller; hukuk bürolarına dö-
nüştürdükleri, tüm muhalif kesim-

leri susturmak, yıldırmak için bir ope-
rasyon silahı haline getirdikleri Yargı 
yoluyla Partimizin ve Genel Başkan’ı-
mız Nurullah Efe Ankut’un mücade-
lesini engelleme yönündeki beyhude 
çabalarına devam ediyor.

Bilindiği gibi şimdiye kadar Genel 
Başkan’ımızın neredeyse her yazısına, 
her konuşmasına açılan davalarda ken-
disine, sadece “Tayyip Erdoğan’a ha-
karet” isnadıyla toplamda 9 yıl 10 ay 7 
gün hapis cezası verilmişti. Devam eden 
derdest davalarda ise Genel Başkan’ımız 
hakkında tam 24 yıl ceza istenmektedir. 

Genel Başkan’ımıza açılan bu dava-
lardan birinin konusu, 11 Aralık 2020 
tarihinde kaleme aldığı “Vatan Satıcı, 
Yezid Dincisi ve Amerikan Piyonu” 
başlıklı yazısıydı. İstanbul Anadolu Ad-
liyesi 12. Asliye Ceza Mahkemesinde 
açılan söz konusu davanın ilk duruş-
ması 10 Haziran 2022 tarihinde görül-
müştü. Genel Başkan’ımız o duruşma-
daki savunmasına, daha doğrusu çıkar 
amaçlı organize bir suç örgütü olan 
AKP’giller’e yönelik yargılamasına 
“Masayı Devirecek” konuyla yani Tay-
yip Erdoğan’ın diplomasızlığıyla başla-
mış, tarihi yargılamasını AKP’giller’in 
işledikleri binbir suçu kanıtlarıyla, bel-
geleriyle ortaya koyarak devam etmiş 
ve AKP’giller’in halkımıza ve insanlığa 
karşı işledikleri suçlardan dolayı mutla-
ka hesaba çekileceğini bir kez daha vur-
gulayarak sözlerini tamamlamıştı.

Söz konusu davanın karar du-
ruşması bugün Anadolu Adliyesi 12. 
Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. 
Saat 11.00 civarı başlayan duruşmanın 
başlarında izlemek için gelen Yoldaş-
larımızın bir kısmının içeriye alınmak 
istenmemesi üzerine kısa süreli bir ar-
bede yaşanarak duruşmaya 15 dakika 
ara verildi. Partimizin kararlı tutumuy-
la Yoldaşlarımızın duruşma salonuna 
alınmaması engellendi ve duruşmaya 
devam edildi.

Her duruşmada Devrimci Savun-
manın, Jacques Verges’in tabiriyle 
“Kopuş Savunması”nın en çarpıcı ör-
neklerini ortaya koyan Genel Başkan’ı-
mız, bugünkü duruşmaya da “Ben bu-
raya yargılanmaya değil, halkımıza 
ve insanlığa karşı binbir türlü suç 
işlemiş olan AKP’giller’i ve onun 
Kaçak Saray’da mukim şefini yargı-
lamaya geldim!” diyerek başladı.

“Türkiye’de şu anda tıpkı Nazi 
Almanya’sında olduğu gibi ‘İkili 
Devlet’ vardır: Birincisi AKP’gil-

ler tarafından kolu kanadı kırılmış, 
tarumar edilmiş, Mustafa Kemal, 
İnönü ve Silah Arkadaşlarının kur-
duğu Laik Cumhuriyet; ikincisi ise 
ABD Emperyalistleri tarafından 
Türkiye’nin tepesinde çöktürülmüş 
AKP’giller’in Ortaçağcı Faşist Din 
Devleti”, diyerek sözlerine devam 
eden Genel Başkan’ımız, “İşte ben, 
Birinci Kuvayimilliyecilerin kanla-
rı pahasına kurulan Laik Cumhu-
riyet’i savunmak için buradayım”, 
ifadelerini kullandı.

AKP’giller Yargılamasına devam 
eden Genel Başkan’ımız, sözlerinde, ya-
zılarında hiçbir hakaret unsurunun bulun-
madığını, hakaretin siyasi argümanlardan 
yoksun olanların kullandığı bir yöntem 
olduğunu belirterek hakaretin gerçekte 
ne anlama geldiğini ve bu yöntemin kim-
ler tarafından kullanıldığını, Tayyip Er-
doğan’la Devlet Bahçeli’nin birbirlerine 
karşı sarf ettiği ağıza alınmayacak ifade-
lerden örnekler vererek ortaya koydu.

Konuşmasında Kontrgerilla’nın 
Özel Örgütü olan MHP tarafından 
torbacılara katlettirilen Sinan Ateş’e 
yönelik suikasta da değinen Genel 
Başkan’ımız, bu alçakça cinayet üze-
rine MHP ya da AKP’giller tarafından 
hiçbir açıklama yapılmadığını, hatta 
Sinan Ateş’in ailesine başsağlığı bile 
dilenmediğini dile getirerek “Bu katli-
amın da hesabını biz soracağız”, dedi. 

AKP’giller’in ülkemizi Suriye ba-
taklığına sokarak 600 vatan evladının 
ölümüne ve yüz milyarlarca dolar kay-
ba neden olduğunu, şehirlerimizin de-
mografik yapısını değiştirdiğini belir-
ten Genel Başkan’ımız, AKP’giller’in 
bu ihanetlerinden dolayı da eninde so-
nunda yargılanacağını belirtti. 

Genel Başkan’ımız sözlerine 
AKP’giller’in hırsızlıklarından, vur-
gunlarından, soygunlarından sadece 
birkaç örnek vererek devam etti. Her 
duruşmada söylediği gibi ortada yasa-
lara uygun, meşru bir Cumhurbaşkanı 
bulunmadığını, Diplomasız Tayyip Er-
doğan’ın “evrakta sahtecilik” ve “nite-
likli dolandırıcılık” suçlarını işlediğini 
dile getiren Genel Başkan’ımız, açılan 
bu davaların mücadelemizi bir an ol-
sun sekteye uğratamayacağını belirte-
rek şu ifadeleri kullandı:

“Bizi asla korkutamazlar. Genç-
lik yıllarımızda MHP’liler bizi yay-
lım ateşine de tuttular. Yanı başımız-
daki Niyazi Tekin Yoldaş’ımızı şehit 
ettiler. Daha başka yoldaşlarımızı da 
şehit ettiler. Ama biz asla korkuya 
kapılmadık. 

‘“Bu namustur künyemize ka-
zınmış, bu da sabır, ağulardan sü-
zülmüş’, diyor şairimiz. Ve biz ki us-
tasıyız vatanı sevmenin. Vazgeçmek 
yok, korkmak yok, sinmek yok, geri 
çekilmek yok!

“78’in içindeyim, kanserle sava-
şıyorum. Ama her zaman “savaşa-
cak kadar genç, ölmeye hazır olacak 
kadar ihtiyarım. Ben giderken de 
genç yoldaşlarıma teslim edeceğim 
bayrağı. Ama sizler göreceksiniz; 
bunlar tıpkı FETÖ gibi lanetlene-
cekler. Tarihin lanetli sayfalarında 
yer alacaklar. Ve gelecekler burala-
ra. Ve emri sadece hukuktan, kanun-
lardan ve vicdanından alan savcı ve 
yargıçların önünde işledikleri binbir 
suçun hesabını verecekler. Kaçışları 
yok!”

Genel Başkan’ımız, tarihi AKP’gil-
ler Yargılamasını namuslu şairimiz At-
tila İlhan’ın “Ben Sana Mecburum” 
şiirini okuyarak sonlandırdı. 

Genel Başkan’ımızın bu tarihi AKP 
Yargılamasının ardından söz alan Par-
ti Avukatlarımız, söz konusu davadaki 
hukuksuzlukları hem usul hem esas 
yönüyle net bir şekilde ortaya koydular. 

Duruşma sonucunda Genel Baş-
kan’ımıza 1 yıl 9 ay 26 gün hapis ceza-
sı verildi. Böylece Genel Başkan’ımı-
za sadece “Tayyip Erdoğan’a hakaret” 
suçlamasıyla verilen hapis cezası mik-

tarı toplamda 11 yıl 8 ay 3 gün oldu.
İstanbul Anadolu Adliyesi 12. Asli-

ye Ceza Mahkemesinde görülen karar 
duruşmasının ardından adliye önünde 
bir basın açıklaması gerçekleştirdik. 
Basın açıklamamızda Parti Avukatımız 
ve Genel Sekreter Yardımcımız Tacet-
tin Çolak ve Genel Başkan’ımız Nu-
rullah Efe Ankut şunları dile getirdi: 

***
Av. Tacettin Çolak: Saygıdeğer 

Arkadaşlar;
Halkın Kurtuluş Partisi şu anda 

yükselen değer değil. Halkın Kurtuluş 
Partisi üzerinde büyük bir susuş kum-
kuması var. Yandaş medyası, muhalif 
medyası aynı susuş kumkumasının 

içerisinde, bizim davalarımıza ilgisiz. 
Sayın Genel Başkanımız yargılanıyor, 
bir parti genel başkanı yargılanıyor, bu 
medya organları, muhalif geçinenler 
de ilgisiz. Dolayısıyla biz şimdi Emni-
yet TV’ye ve Kurtuluş Yolu’na konu-
şacağız.

Bugün İstanbul Anadolu Adliye-
sinde bir tiyatro sonuçlandı. Aylardır 
devam eden bir tiyatro... AKP’giller’in 
baskısı, yönlendirmesi ve denetlemesiy-
le, böyle bir sonuçla bitmesini de bek-
liyorduk zaten. Çünkü bu dosyalar gün 
gün Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter-
liği tarafından takip edilen dosyalar. Ve 
siyasal iktidarın takip ettiği bir dosya-
da şu an için hiçbir babayiğit hâkimin 
böylesine ifade özgürlüğü kapsamında 
olan siyasal eleştirilere devam kararı 
vermesini de beklemiyorduk. Maalesef, 
nitekim, bugün de böyle oldu.

Bugün İstanbul Anadolu Adliye-
sinde, 12. Asliye Ceza Mahkemesi, 
Sayın Genel Başkan’ımız, Halkın Kur-
tuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah 
Ankut’un yazmış olduğu, “Vatan Satı-
cı, Yezid Dincisi ve Amerikan Piyonu” 
başlıklı bir yazıdan dolayı başlatılan 
soruşturmayı polis ifadesindeki beyan-
larından, iddianameye dönüştürdüler. 
Ve maalesef bu iddianame de bugün 
karara dönüştü. Dolayısıyla bağımsız, 
tarafsız bir yargılama yapılmadı. Bu-
gün Genel Başkan’ımız hakkında veri-
len ceza, 1 yıl 9 ay 26 gündür.

Daha önceki verdikleri cezalarla 
birlikte şu an için, 11 yıl 8 ay, toplamda 
verilmiş ceza vardır. Bu yargılamaların 
tamamı da Genel Başkan’ımızın siya-
sal ifade özgürlüğü kapsamında kalan 
eleştirileri ve yazılarından dolayıdır.

Bu devran dönecek, bu düzen de-
ğişecek ve bu kararlar da olmamışa 
dönecek.

Şimdi ben sözü fazla uzatmadan 
Sayın Genel Başkan’ımıza veriyorum.

Nurullah Efe Ankut: Sevgi ve 
Saygıdeğer Arkadaşlarım; 

Şu an Türkiye’nin tepesine ABD 
Emperyalist Haydudu tarafından çök-
türülmüş olan çetenin, suç örgütünün 
ne olduğunu, onun karakterini geçen 
ayın 30’unda Ankara’da namussuzca, 
alçakça, puştça işlenen Sinan Ateş ci-
nayeti bir kez daha ortaya koydu.

Milliyetçi geçinen CIA Milliyetçisi 
partinin, MHP’nin Genel Başkanın-
dan bütün kadrolarına kadar, Veliaht 
Prenslerinin bu namussuzca katledili-
şine ilişkin bir tek kelime ağızlarından 
çıkmadı ya. Acılı yavruları, anneyi, eşi 
arayan bir tek devlet yetkilisi olmadı. 
Akademisyen düzeyinde bir bilim in-
sanıydı Sinan Ateş. Ve Mustafa Kemal 
hayranıydı. Bu sebepten katledildi. 

Bu nasıl devlet ya? Tayyip ne Dev-
let Başkanı? 

Onun İçişleri Bakanı ne içişleri ba-

kanı? 
Onun Adalet Bakanı necidir yani? 
Bir de tersine; buradan Gülsuyu’n-

dan işte yakından götürülen torbacı 
çetesinin elemanlarını koruyorlar ya. 
Tetikçi namussuzu olay yerinden alıp 
motosikletle Gölbaşı’na kaçıran Tolga-
han Demirbaş nerede yakalanıyor?

Evinde.
Kimin?
MHP Milletvekili Olcay Kıla-

vuz’un evinde ya. Onun hakkında 
açılmış bir soruşturma yok, arkadaşlar. 
Tersine; torbacıyı onun elinden alıp, 
yargının elinden alıp kurtaran İzzet 
Ulvi Yönter adlı MHP Milletvekilinin 
hakkında da bir soruşturma yok.

Ya, devlet artık bir çete devletine 
dönüşmüştür, onu gösteriyor, arkadaş-
lar. Kimsenin can, mal güvenliği kal-
mamıştır. Amerikan Emperyalist Hay-
dutlarına karşı olan, Kuvayimilliye’yi 
ve Mustafa Kemal’i savunan herkes 
düşman ilan edilmiş durumdadır. O za-
man iş bizlere düşüyor.

Biz, şairimizin dediği gibi, “Ustası-
yız vatan sevmenin.”

Kuvayimilliye Şehitlerimize, An-
tiemperyalist Birinci Kurtuluş Sava-
şı’mıza, önderlerine dil uzatanlar, laf 
söyleyenler bizim onulmaz düşman-
larımızdır. Eninde sonunda onları, 
arkalarını yasladıkları ABD-AB Hay-
dutlarıyla birlikte, tıpkı Birinci Kuva-
yimilliye’de olduğu gibi göndereceğiz. 
O günler muhakkak gelecek.

Biz devletin tepesini tutan, ABD 
devşirmeleri gibi yüreksiz değiliz, 
inançsız değiliz. Bizi hiç kimse yıldı-
ramaz, korkutamaz. Üzerimize kur-
şunlar yağarken de, 12 Eylül Faşist 
Diktatörlüğünün cellatları tepemizde 
yağlı urganları sallandırırken de, bi-
zim yüreğimiz temposundan bir rakam 
fazla bile atmadı. Biz asla bu davadan 
vazgeçmeyiz. 

Ne demişti Deniz Yoldaş’ımız? 
“Biz ülkemizin bağımsızlığı ve hal-

kımızın mutluluğundan başka bir şey 
istemedik. Siz Amerikan uşakları, işte 
bundan dolayı bizi asacaksınız. Ama 
biz çoktan Tarihe geçtik”, demişti.

Öyle mi oldu? 
Evet, aynen öyle oldu. 
O bakımdan, mafyatik bir çıkar 

örgütüne dönüşmüş olan AKP’giller 
ve onun Arkadan Bahçeli müttefiki 
eninde sonunda buralara gelecekler. 
İşledikleri binbir suçtan dolayı bağım-
sız yargıyla karşılaşacaklar. Bundan 
kaçışları olmayacak ve sonları yakın-
laşıyor Yoldaşlar. Siz genç arkadaşlar 
göreceksiniz bunu. Tıpkı FETÖ’nün 
avanesi gibi bunlar da kaçacak delik 
arayacaklar. Sonları yaklaşıyor.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
13 Ocak 2022 

HKP Genel Merkezi

HKP’den:

Kaçak Saray Saltanatının operasyon silahına dönüşen Yargı,
Genel Başkan’ımız Nurullah Efe Ankut’a
1 yıl 9 ay 26 gün daha hapis cezası verdi!

İzmir

Yeni yılın ilk gününde,
İzmir’de

sefalet ücretini, zamları ve
hayat pahalılığını protesto ettik

HKP İzmir İl Örgütü ve İPSD İzmir 
Şubesi olarak, yeni yılın ilk gününde 
İşsizliği, Pahalılığı ve Zamları protesto 
eylemi yaptık. 1 Ocak Pazar günü saat 
16.00’da Partimizin Karşıyaka İlçe Ör-
gütü önünde toplanarak sloganlarla yü-
rüyüşe geçtik. Halkın yoğun ilgisi ve 
alkışları eşliğinde devam eden yürüyü-
şümüz, eylem yapacağımız Karşıyaka 
Çarşı girişinde son buldu.

Eylemimize, İPSD İzmir Şube Yö-
neticisi Gürcan Dalıcı Yoldaş’ın can-
landırdığı; işsizliği, pahalılığı ve asgari 
ücret ortaoyununu hicveden “Aş Değil 
Taş Yiyin Sofrası” adlı, ilgi ile izlenen 
bir gösteriyle başladık.

Gösterinin ardından İPSD İzmir 
Şube Başkanımız Nesibe Gençer ve 
Partimiz Genel Sekreter Yardımcısı 
ve İzmir İl Başkanımız Av. Tacettin 
Çolak birer konuşma yaptılar.

İPSD İzmir Şube Başkanımız 
Nesibe Gençer konuşmasının bir 
kısmında şunları belirtti:

“Asgari ücret, açlık sınırının al-
tında kaldı. 2023 yılı için asgari üc-
ret 8.506 TL olarak açıklandı. Oysa 
4 kişilik bir ailenin sadece dengeli 
beslenmesi için yapması gereken ay-
lık harcama tutarı yani açlık sınırı 9 
bin 59 TL, yoksulluk sınırı ise 26.124 
TL. Bu rakamlar gösteriyor ki 2023 
yılında da halkımız açlık ve yoksul-
luğu iliklerine kadar yaşayacak.

Türkiye’de 14,8 milyon kişi ye-
tersiz besleniyor, yeterli ve güvenli 
gıdaya erişemiyoruz. Eğitim sendi-
kaları, akademisyenler, AKP’giller’e 

çocukların okullarda aç 
kaldıkları uyarısını ya-
pıyor. En az 2 öğün ye-
meğin ücretsiz verilmesi 
gerektiği vurgulanıyor. 
Ancak kendi servetleri-
ne servet katan, Kaçak 
Saray’da 1165 odaya 
sığamayan iktidar, tüm 
bunlara kulaklarını tı-
kamış durumda.”

Daha sonra söz alan Partimiz 
Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir 
İl Başkanımız Tacettin Çolak da 
konuşmasının sonunda şu ifadelere yer 
verdi;

“Halkın Kurtuluş Partisi gibi 
bir partiye omuz vermediğin sürece, 
devletin ucuzluğunu, ticaretin bi-
linçli yapılması gerektiğini, hele hele 
işsizlik karşısında devlet başkanın-
dan muhtarlara kadar, işsize iş bu-
lana kadar tazminat ödemeyi prog-
ramına koymuş bir partiye omuz 
vermediğin sürece daha çok ızdırap 
çekeceksin.

İşte onun için biz önümüze çıkar-
tılan binbir engeli aştık. 2015 yılında 
girdiğimiz seçimlerden sonra keyfi, 
kanunsuz konan engelleri de aştık. 
2023 seçimlerinde oy pusulasında 
yerimizi alacağız.

İşte Halkın Kurtuluş Partisi’ne 
oy verirsen destek olursan, bu acı-
ların tercümanı partiye oy vermiş 
olacaksın, kendine oy vermiş ola-
caksın.”

***

Halkımızın yoğun ilgi gösterdiği 
eylemimizi, “AKP İşsizlik Pahalılık 
Zam Zulüm Demektir”, “Örgütsüz 
Halk Köle Halktır, Örgütlü Halk 
Yenilmez”, “Laiklik Özgürlüktür”, 
“Şeriat Ortaçağdır”, “İşçilerin Bir-
liği Sermayeyi Yenecek”, “Kahrol-
sun Sarı Sendikacılık”,  sloganlarını 
atarak sonlandırdık.

01.01.2023

İzmir’den Kurtuluş Partililer

İstanbul

Halkımızı yoksulluğa, açlığa 
mahkûm eden AKP’giller’in,

sefalet ücretini ve verdiği
sadaka gibi ücret zamlarını

Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda 
protesto ettik

AKP’giller’in, vatanımıza, halkı-
mıza yönelik saldırıları, zulmü 20 yıl-
dır devam ediyor. Sona yaklaştıkça bir 
taraftan ücretlerde göstermelik artışlar, 
diğer taraftan da iğneden ipliğe her 
şeye yapılan fahiş zamlar. 

Asgari ücretli, kamu çalışanı, işçi, 
memur ve Bağ-Kur emeklileri kendile-
rine yapılan ücret zamlarını daha alma-
dan o zamlar çoktan eridi.

Kurtuluş Partililer olarak AKP’gil-
ler’in asgari ücreti, memurlar ve emek-
li maaşlarını açlık sınırının altında 
bırakan ücret zamlarını bir kez daha 
meydanlarda teşhir ettik. İstanbul’da 
Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda zam-
larla ilgili basın açıklaması yaparak 
tepkimizi gösterdik.

Pazar günü bir araya gelen Kurtu-
luş Partililer olarak eylemde boş ten-
cere ve taş kaynayan tencerelerimiz ile 

döviz ve bayraklar taşıyarak AKP’nin 
İşsizlik, Pahalılık, Zam, Zulüm demek 
olduğunu bir kez daha haykırdık.  

Basın açıklaması İstanbul İl Baş-
kanımız Av. Pınar Akbina Yoldaşımız 
tarafından yapıldı. Basın açıklamamız 
sırasında bizleri izleyen ve dinleyen 
vatandaşlar da AKP hükümetine tepki 
gösterdiler. Özellikle kadınlar izlemek-
le de kalmayarak söz alıp mikrofondan 
“açız, geçinemiyoruz” diye tüm öfke-
leri ile yaşadıkları hayat pahalılığını ve 
dramlarını anlatarak, AKP’ye oy ver-
meyeceklerini söylediler.

Konuşmaların ardından aylık zo-
runlu giderlerimizin kiradan sonra en 
yüksek ödeme kalemi olan elektrik, 
doğalgaz ve su faturalarımızı yakarak 
eylemimizi sonlandırdık. 

Yaptığımız protesto eyleminde sık 
sık “Tencerede Aş Değil Taş Kaynı-
yor” “İşsizlere İş İşçilere Sendikal 
Güvence” “Saraya Saltanat Halka 
Sefalet” “Sefalet Ücreti İstemiyoruz” 
“Saraya Değil Halka Bütçe” “Gün 
Gelecek Devran Dönecek AKP Hal-
ka Hesap Verecek” sloganlarını attık.  

Halkımızın yaşadığı işsizlik, paha-
lılık, yoksulluk cehennemine bir kez 
daha tercüman olduğumuz ve tüm bu 
sorunlardan kurtulmanın çözüm yolu-
nu anlattığımız eylemimiz sloganları-
mızla sona erdi. 

  Eylemimizde okunan basın 
açıklamamızın tam metni aşağıdaki 
linktedir.

https://bit.ly/3GLrmEz
  

08.01.2023
HKP İstanbul İl Örgütü

HKP’den: 

Sefalet Ücretini, Zamları ve Hayat Pahalılığını
Sokaklarda Haykırdık!
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Cumhuriyet tarihinde özellikle 
Menderes’lerin, Bayar’ların Demokrat 
Parti’sinin iktidara gelişinden beri böy-
ledir.

Demokrat Parti iktidarı Finans-Ka-
pital + Tefeci Bezirgân Sermaye ittifakı-
na dayanıyordu. Bugün AKP Tefeci-Be-
zirgân Sermayenin has siyasi örgütüdür. 
Tefeci-Bezirgân Sermaye ümmetçidir, 
şeriatçıdır, Ortaçağcıdır. Din silahı ile 
kitabına uydurarak, organize yasa dışı 
soygun yapar.
Şimdi o Demokrat Parti’ye sahip çıkan 
Hüsamettin Cindoruk bile bu gerçeği 
görüyor. “Son 20 yılı nasıl değerlen-
dirirsiniz?”, sorusunu şöyle cevaplı-
yor:
“Türkiye’nin duraklama dönemi-
dir. Bunun ekonomik rakamları 
enflasyonda, işsizlikte, kalkınma 
hızında ortaya çıktı. Ama sosyal ve 
siyasal duraksamayı çözmek için iyi 
incelemek gerekir. Türkiye’nin bu 
20 yılda medeni dünya ile mesafesi 
açıldı. Benim gördüğüm şey bu 20 
yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucu değerleri zayıflamıştır. Ama 
bitmemiştir çünkü yüzlerce yıllık 
bir gelenek vardır. Cumhuriyet 20 
yılda iki taarruzla karşılaştı. İlki 
Ortadoğu’da eşbaşkan olma iddiası. 
İkinci haksız fiil ise siyasal İslam’ın 
iktidar olması. AK Parti çok iddia-
lı biçimde bir şeriat devleti kurmak 
istedi…” (Cumhuriyet, 12.12.2022, 
https://www.cumhuriyet.com.tr/siya-
set/husamettin-cindoruk-2023-secim-
leri-icin-uyardi-hedefleri-seriat-devle-
ti-2011127)

Cindoruk doğru tespitte bulunuyor. 
Hem BOP’u, hem şeriat tehlikesini 
vurguluyor. BOP ve şeriat tehlikesi, 
emperyalizmin Yeşil Kuşak Proje-
si’nin, Sovyetler Birliği’nin Ameri-
kancı dinci örgütlenmelerle kuşatmak 
projesinin bugünkü halidir.

Ortaçağcı AKP, bu hedefe varmak 
için her oyunu oynamaktadır. Elindeki 
en önemli güç “Başkanlık Sistemi” 
dedikleri ucubedir. Tüm devlet aygıtı 
Tayyip’in oyuncağı olmuştur. Ka-
nun dışıdır!

Üstelik, Tayyip Diktatörlüğünde 
Anayasa bile uygulanmamaktadır. 
Cindoruk şöyle devam ediyor:

“Ben Meclis başkanı iken par-
ti genel başkanları Süleyman De-
mirel, Mesut Yılmaz, Erdal İnönü, 
Necmettin Erbakan, Deniz Baykal, 
Bülent Ecevit, Ahmet Türk, Faruk 
Demirtola, Muhsin Yazıcıoğlu ve 
Aykut Edibali ile anayasa değişikliği 
yaptık. İktidar uygulamıyor. Onun 
anayasası yürürlükte değil. Şeri bir 
anayasa istiyor. Bizim yaptığımız 
yürürlükteki anayasa da bu nedenle 
boşlukta kalıyor.”

Cindoruk, bir hukukçu olarak, 
“Başkanlık Sistemi” ucubesine de de-
ğiniyor:

“Cumhurbaşkanlığı sistemi var-
sa, hükümet olmaz. Yanılgı bu. Tabir 
hukuki olarak yanlış. Türkiye Cum-
huriyeti’nin idari şekli katı bir baş-
kanlık sistemidir ve hükümet yok-
tur. Saray’da toplanan hükümet mi 
olur... Türkiye Cumhuriyeti bugün 
hükümetsiz idare ediliyor. Korsan 
taksi nasıl varsa korsan Bakanlar 
Kurulu da oldu. Kendileri kor-

san Bakanlar Kurulu’dur. Türkiye 
Cumhuriyeti bugün başıboşluk için-
de. Organları nakledilmiş yerine de 
yeni organ konmamış bir devlet. Sa-
yın Cumhurbaşkanı kararnameyle 
idare ediyor. Biden’da böyle bir yet-
ki yok. Biz 70 yılda askeri idareler 
gördük onlar bile bunu yapmadı.”

Sırtlan sürüsünün başı Kaçak Sa-
ray’da… Böylesine büyük yetkilerle 
donanmış durumda. Bu bakımdan teh-
like büyük.

Böyle her şeyin tek bir kişinin iki 
dudağının arasında olması emperya-
lizm için de çok cazip. Tepe tepe kul-
lanırlar. Kullandılar, kullanıyorlar… 
“BOP Eşbaşkanlığı” bunun ürünüdür. 
Şeriat için dinci örgütlenme, demogra-
fik yapının değişmesi, soygun, ülkenin 
içinin boşaltılması, yasalara aykırı sırt-
lan soygunu bunun ürünüdür.

Suçları çok büyük! Bunu kendileri 
de görüyorlar. Düştükleri anda yetki-
leri gidecek, iplikleri pazara çıkacak. 
Kanun dışı uygulamaları ortaya dökü-
lecek.

Örneğin, diplomanın olmadığı, 
sahtekârlıkla işin götürüldüğü kanıtla-
rıyla ortaya çıkacak. (Bugün kanıtları 
var ama Tayyip Diktatörlüğünü karşı-
sına almamak için kimse dikkate almı-
yor).

Şimdi çok daha önemli ve ileride 
de devam edecek dinci örgütlenmeye 
yönelik kanunsuzluklara bakalım.

Anayasa’nın Beşinci Bölümü’nde 
174. madde, “İnkılap Kanunlarının 
Korunması”na yöneliktir. Bu madde 
şöyledir:

“Madde 174 – Anayasanın hiç-
bir hükmü, Türk toplumunu çağdaş 
uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma 
ve Türkiye Cumhuriyetinin laiklik 
niteliğini koruma amacını güden, 
aşağıda gösterilen inkılap kanunla-
rının, Anayasanın halkoyu ile kabul 
edildiği tarihte yürürlükte bulunan 
hükümlerinin, Anayasaya aykırı 
olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yo-
rumlanamaz:

“1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sa-
yılı Tevhidi Tedrisat Kanunu;

“2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 
671 sayılı Şapka İktisası Hakkında 
Kanun;

“3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 
677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Tür-
belerin Seddine ve Türbedarlıklar 
ile Bir Takım Unvanların Men ve İl-
gasına Dair Kanun;

“4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 
sayılı Türk Kanunu Medenisiyle ka-
bul edilen, evlenme akdinin evlen-
dirme memuru önünde yapılacağına 
dair medeni nikâh esası ile aynı ka-
nunun 110’uncu maddesi hükmü;

“5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 
sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü 
Hakkında Kanun;

“6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 
1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul 

ve Tatbiki hakkında Kanun;
“7. 26 Teşrinisani 1934 ta-

rihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, 
Paşa gibi Lakap ve Unvanların 
Kaldırıldığına dair Kanun;

“8. 3 Kânunuevvel 1934 
tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kis-
velerin Giyilemeyeceğine Dair 
Kanun.”

Günümüzde bu kanunların 
hiçbiri uygulanmıyor. Yani Ana-
yasa delik deşik edilmiş. Bunlar-
dan en önemlileri Tevhidi Tedri-
sat Kanunu ile Tekke ve Zaviye-
lerin Kapatılması Kanunudur. 
Sırasıyla gidelim:

Tevhidi Tedrisat Kanunu, Eği-
tim Birliği Kanunudur. Kanuna 
uyuluyor mu?

Ne gezer! Kanun, eğitimi sadece 
Milli Eğitim Bakanlığına verir, cemaat 
ve vakıf okullarını (medreseler, Kur’an 
kursları) kapatır ve gelirlerini de Milli 
Eğitim Bakanlığına devreder.

Kısaca tekke ve zaviyelerin kapa-
tılması kanunu ise bütün tarikatlarla 
birlikte şeyhlik, dervişlik, müritlik, 
dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, 

emirlik, halifelik, falcılık, büyü-
cülük, üfürükçülük, gaipten haber 
vermek ve murada kavuşturmak 
amacıyla muskacılık gibi, eylem, 
unvan ve sıfatların kullanılmasını, 
bunlara ait hizmetlerin yapılma-
sını ve bu unvanlarla ilgili elbise 
giyilmesini yasaklamıştır. (Not: 
1925’de kanun önerisini veren ise 
Demokrat Parti kurucularından 
Refik Koraltan’dır. Yaklaşık 20 
yılda nereden nereye!)

Şimdi bakıyoruz, yasak olmasına 
rağmen binlerce aktif Kur’an kursu 
ve medrese mevcut. Menderes Hükü-
metinden beri cemaat ve vakıflar yasa 
dışı faaliyette. Ne var ki, buna dur di-
yen yok! Kısa süreli olarak sadece 27 
Mayıs Politik Devrimi sonrasında bir 
baskı yediler ama sonrasında çok daha 
güçlü olarak tüm varlıklarıyla yasalmış 
gibi faaliyetlerini sürdürüyorlar.

Ülke 21 yıldan beri dinci AKP 
yönetiminde. Hadi bunu biliyoruz, 
AKP’nin cemaatlere, tarikatlara arka 
çıkması, sınıfsal özellikleri bakımın-
dan normaldir, diyelim. Ama Meclis-
teki Amerikancı Muhalefet de farklı 
değil. Örneğin, dinci örgütlenmeye en 
fazla karşı çıkması gereken CHP’nin 
tavrı belli: Son türban yasası teklifi 
de bunun göstergesi. Ama sadece bu 
değil. Bu dinci örgütlenmeleri doğal, 
hatta haklı görüyor CHP bile.

Cumhuriyet Gazetesi’nde Zülal 
Kalkandelen, bir CHP’li hukukçu 
milletvekilinin sözlerini, kendi hukuki 
değerlendirmesiyle birlikte aktardı:

“Geçen pazar günü bu köşede 
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel 
Karamollaoğlu’nun Halk TV’de ko-
nuk olduğu programda, tarikatları 
ve cemaatleri masum gösterme ça-
basını yazmıştım.

“Bu öylesine yaygın ki bugün 
farklı birinin çabasından söz edece-
ğim. Yine aynı kanalda bu kez ko-
nuk, CHP İstanbul Milletvekili Avu-
kat Turan Aydoğan’dı. Tarikatlar 
konusunda aynen şu sözleri söyledi:

“‘Türkiye Cumhuriyeti kanun-
larına göre yasaklanmış tekke ve 
zaviyelerle ilgili kapatma kanunu 
var. Orada hiçbir beis yok. Ama 
bu ülkede mesela kese kâğıdından 
matbuat yapılmaması hakkında da 
1932 tarihli bir kanun vardır. Eğer 
kanunlar kadükleşmişse, sosyolojik 
yapı başka yerlere gelmişse oraları 
da çok kaşımamak lazım. Yani in-
sanlara şunu söyleyebilmek lazım. 
Siz inançlarınızdan kaynaklı birbi-
rinizi motive edebilecek olduğunuz 
alanlarda bir araya gelebilirsiniz; 
inançlarınızı herhangi bir Avrupa 
ülkesindeki gibi özgürce yaşayabile-
ceğiniz ve birbirinizle iletişim halin-
de olacağınız alanları kullanabilirsi-
niz ama siz rejime kastedemezsiniz.’

“Bu skandaldır!
“Aydoğan, Türkiye Cumhuriye-

ti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal 
Atatürk’ün imzasını taşıyan 677 sayılı 
Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Sed-
dine Dair Kanun’u geçersiz ilan et-
mekle kalmayıp yürürlükteki anaya-
sanın Devrim Yasalarına ilişkin 174. 
maddesinin ihlalini savunmuştur.

“Bir hukukçunun yürürlükteki 
bir kanun için “kadük” demesi, hu-
kuk devletinden ne kadar uzak oldu-
ğunun kanıtıdır.

“Fransızca “caduc” kelimesin-
den gelen “kadük”, hukuki geçer-
liliğini yitirmiş olan (belge, tüzel 
kişilik vb.) anlamındadır. Hukukta 
“kadük” olma durumu, bir yasama 
dönemi içinde önerilen bir yasa tasa-
rısının o yasama dönemi içinde yasa-
laşamaması durumunda önemini yi-
tirmesi, geçerliliğinin kalmamasıdır.

“Bir hukuk devletinde, Aydo-
ğan’ın ya da Erdoğan’ın, hiç kim-

senin, mevcut bir yasayı yok sayma 
yetkisi ya da hakkı yoktur!” (Cum-
huriyet Gazetesi, 17 Ağustos 2022, 
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazar-
lar/zulal-kalkandelen/kese-kagidin-
dan-matbuatla-laikligi-bir-tutan-chp-
li-1970584)

Zülal Kalkandelen’in değerlendir-
mesine tümüyle katılıyoruz.

Tıpkı Amerikan Emperyalizminin 
dünyada uyguladığı “sivil ağlar” gibi 
bir örgütlenme var. Vakıf veya dernek 
adı altında örgütleniyor bu dinciler. 
Feto örgütlenmesi gibi, devlette de 
örgütleniyorlar. Mali açıdan da çok 
güçlüler. Holding gibi çalışıyorlar. 
Kendilerini “sivil toplum örgütü” ola-
rak tanıtıyorlar ve siyasetçiler de öyle 
görüyorlar. Yukarıda da gördüğümüz 
gibi, CHP milletvekili bile bu dinci 
örgütlenmeleri “inanç özgürlüğü”ne 
bağlıyor.

Oysa bunlar sanıldığı gibi inanç 
özgürlüğüne dayanan örgütlenme-
ler değildir. Doğaları gereği rejime 
de kastederler. Çünkü şeriatçıdırlar. 
Diğer kitle örgütlerinde olduğu gibi 
demokratik kurallar işlemez, tüzük-
leri-programları yoktur, seçimleri 
yoktur.

Daha da önemlisi, burası Türki-
ye… Avrupa’dan farklı toplumsal 
şartlar mevcut. Avrupa, İngiltere’de 
17. Yüzyıl’da başlayan burjuva 
devrimini 18. Yüzyıl’da Kara Avru-
pa’sında sürdürmüş ve tamamlamış-
tır. Din artık kiliseye hapsedilmiştir. 
Kiliseninse ekonomik ve politik 
gücü kırılmıştır. Çünkü kapitaliz-
möncesi sınıflar ve üretim ilişkileri 
tasfiye edilmiştir. Oysa Türkiye’de 
kapitalizmöncesi sınıflar ve üretim 
ilişkileri, yukarıda da belirttiğimiz 
gibi, dipdiri varlığını sürdürmekte-
dir.  İktidardadır ve gittikçe gücünü 
artırmaktadır.

Meclisteki tüm siyasi partiler bu 
güce, bu kanun dışılığa boyun eğmek-
tedirler. Hatta gönüllü olarak teşvik 
etmektedirler. Soros Çocuğu Kılıç-
daroğlu yıllar önce; “Şeriat tehlikesi 
yoktur”, diye bir çıkış yapmıştı. Oysa 
durum vahimdir!

Durum vahimdir, çünkü dinci ör-
gütlenmelerin boyutu tam anlamıyla 
bilinmemektedir. Bilinen kadarı bile 
durumun vahametini kanıtlamak için 
yeterlidir. Binlerce İmam Hatip okulu, 
Kur’an kursu, öğrenci yurdu, medrese 
faaliyette bugün. Ve çoğu da yasa dışı.

Özellikle de medrese örgütlen-
mesine dikkat çekmek isteriz. Bugün 
Afganistan’a çöreklenmiş olan yobaz 
Taliban rejimi, CIA tarafından 1980’li 
ve 1990’lı yıllarda Pakistan’da CIA 
tarafından örgütlenen medreselerde 
yetiştirilmiş ve örgütlenmiştir. (Ame-
rikan Emperyalizminin insanlık dışı 
suçlarından biri daha!)

Birgün Gazetesi 31 Aralık 2022 ta-
rihli sayısında tablonun bilinen kadarı-
nı ortaya koydu.

“Tarikatlara açılan en büyük alan 

eğitimde oldu. Başta İstanbul olmak 
üzere tarikatlar açtıkları medrese-
lerle çocukları etkiliyor. Özellikle 
İsmailağa Cemaati’ne yakın birçok 
Vakıf Kuran kursu adı altında açılan 
medreselerde yüzlerce çocuğu etkisi 
altına almış durumda. Bu vakıflar 
eğitim faaliyeti adı altında topladık-
ları bağışlarla da gelirlerini katlıyor. 
Hizmet Gönüllüleri Vakfı’nın med-
reselerinde şu bilgiler veriliyor: ‘Ai-
leler 12 yaş ve üzeri çocuklarını ka-

yıt yaptırabilirler. Okula gidemiyor. 
Resmi günlerde izin verilmiyor, dini 
günlerde izin veriliyor. Eğitim 1 yıl 
hazırlık 2 yıl hafızlık ve 5 yıl Arapça 
olmak üzere toplam 8 yıl sürüyor.’ 
Ayrıca aynı kısımda medreselerin 
resmi olarak var olduğu iddia edili-
yor. Yine İstanbul’un birçok nokta-
sında medreseleri bulunan Erenler 
Vakfı’nın sitesinde ise şunlar deni-
liyor: ‘Beş yıllık medrese müfreda-
tını medreselerimizde bitiren ya da 
farklı kurumlarda bu seviyeye kadar 
okumuş talebe kardeşlerimizin özel 
ilmi disiplinlerde daha yetkin bir 
hale gelmesi için yaptığımız çalışma-
lardır. Batılı eğitim sisteminin en iyi 
taklitçisi ve takipçisi olmakla yarışıp 
övünürken taliplerine verdikleri un-
vanlarla (doktorluk, doçentlik vb.) 
onları bir seraba meftun etmekte-
dirler’.” (Birgün Gazetesi, 31 Aralık 
2022, https://www.birgun.net/haber/
ulkeyi-saran-karanlik-415763)

Aynı yazıda verilen rakamlar 
ise şöyle: İmam Hatip Lisesi sayısı 
1693, imam hatip okullarındaki öğ-
renci sayısı 1 milyon 200 bin, toplam 
Kur’an Kursu sayısı 19 bin 500, 4-6 
yaş arasındaki Kur’an Kursu öğren-
ci sayısı 168 bin 400, tarikat yurdu 
sayısı 3 bin 331, tarikat yurtlarının 
öğrenci kapasitesi 800 bin (Tablo 1).

Türkiye’nin tarikat ve cemaat hari-

tası ise bizzat İslamcı bir site tarafın-
dan şöyle verilmektedir: (Resim 2)

Bu sayılar bugün bilinenler. Oysa 

buzdağının (aysbergin) altı kuşkusuz 
çok daha büyük.

Ve her türlü pislik bunlarda. Sa-
dece soygun değil… İşte görüyoruz: 
Erkek çocuk, kız çocuğu demeden ırza 
geçmeler, tecavüzler (taciz değil, taciz 
denerek hafifletiliyor), çocuk gelinler, 
kendi deyişleriyle “badeleme” veya 
“badelenme”ler, üfürükçülük, vb...

Bizzat Tayyip Diktatörlüğünün de 
desteğiyle gittikçe saldırganlaşıyorlar.

Tablo 1. Türkiye’de dinci örgütlenmeler

Resim 2. Türkiyenin tarikat-cemaat haritası (Kaynak: https://islam-tr.org/konu/turki-
yedeki-tarikatlar-ve-kollari.56030/#lg=attachment27225&slide=0). 

Yasa Dışı Sırtlan Sürüsü

Yıl: 17 / Sayı: 179 / 16 Ocak 2023

Baştarafı sayfa 24’te



21

Devrim Yasalarının uygulanması için kı-
lını bile kıpırdatmayan, oy hesabı yapıp 
bu gerici yapılanmalara söz söyleyeme-
yen, bu yılan yuvalarının tümden kapatıl-
ması, ortadan kaldırılması için harekete 
geçmeyen ve hepsi de Amerikancılık or-
tak paydasında buluşan sözde muhalefet-
tir. Hepsi de son günlerde yaşadığımız ve 

her birimizin yüreğine kor gibi düşen acı 
olayların sorumlularıdır. Var olan ve hâlâ 
yürürlükte bulunan Devrim Yasaları’nın 
uygulanması için bile davranmayan bu 
mücrimler hakkında tarihe bir kez daha 
not düşmek babında suç duyurusunda 
bulunduk.

Suç duyurumuz sonrası Partimiz 
Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacet-

tin Çolak Yoldaş’ın yaptığı açıklama 
aşağıdadır:

***
Saygıdeğer Halkımız;
İsmailağa Cemaatinde yaşanan ve 

iki yıldır saklanan taciz ve cinsel istis-
mar suçuyla birlikte, toplumumuzu bir 
kanser hücresi gibi sarmış olan bu tarikat 
ve cemaatlerin ne kadar tehlikeli örgüt-
lenmeler olduğu bir kez daha görüldü. 
Esasen bunlar, özellikle AKP döneminde 
korunup kollanan yapılanmalardır.

On milyon dolarlar kasalarına vakıf 
ve dernek örgütlenmeleri adı altında ak-
tarıldığı gibi, bakanlıkları ele geçiren, 
ülkenin eğitiminde, sağlığında söz sahibi 
hale gelen bu güruh, iktidar partisince 
sürekli desteklenmiştir. Ancak bunun 
karşısında Anayasanın ve Cumhuriyeti-
mizin en önemli kazanımlarından olan 

Laiklik İlkesini koruyup geliştirmesi ve 
bu ilkenin ortadan kaldırılmasına yöne-
lik fiiller karşısında tavır alması gereken 
muhalefet partileri de, tıpkı AKP iktidarı 
gibi bu tekke ve zaviyelerden oy devşir-
me hesabı içerisindedir.

Son istismar olayında da protesto 
ediyor, karşı çıkıyor gibi görünmekte 
iseler de bir kısmı, bu örgütlenmelerin 
toplum yaşamından tamamen çıkarıl-
ması noktasında hiçbir girişimde bulun-
madıkları gibi, “demokratik örgütlerdir,  
toplum için yararlı örgütlenmelerdir” 
şeklinde açıklamalar, raporlar bile dü-
zenletiyorlar. Hatta bazı muhalefet li-
derleri Said-i Nursi gibi bir Ortaçağcının 
savunduğu modelin ülkemizin ihtiyacı 
olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmiş 
durumdadır.

Dolayısıyla bütün bunlar aslında 

anayasal suç kapsamındadır, 2820 sayı-
lı Siyasi Partiler Kanununun 86, 87 ve 
88’inci maddelerinde düzenlenen, “La-
iklik İlkesinin korunması, Din ve Dinde 
Kutsal Sayılan Şeylerin İstismar Yasağı 
ve Dini Gösteri Yasağı” kapsamında suç-
tur.

İşte bu nedenle, Halkın Kurtuluş Par-
tisi olarak AKP Genel Başkanı Tayyip 
Erdoğan’la birlikte Ana Muhalefet Parti-
si Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Altılı 
Masa’nın diğer partilerinin genel baş-
kanları hakkında ve aynı zamanda Said-i 
Nursi övgüsü yapan HDP Eski Genel 
Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 
suç duyurusunda bulunulmuştur.

19 Aralık 2022

HKP Genel Merkezi

Selam olsun devrim ateşini büyütüp 
harlayanlara!

Selam olsun ABD gibi insan soyunun 
azılı düşmanının hemen yanı başında 
böyle bir devrim yapıp insanlığa yıkıl-
maz bir kale bırakanlara!

Başta bizim ülkemiz olmak üzere 
dünyanın dört bir yanında Batista’lar 
halkı sindirmeye, kendi çıkarları için 
halkın manevi duygularını kullanma-
ya devam ediyorlar. Fakat bitmedi tüm 
mazlum ve ezilen halklar için, insanca 
bir yaşam için, sürüyor kavga… Sürmek, 
büyümek, Küba Devrimi’ndeki gibi bir 

kavga olmak zorunda.
Bu yüzden her yıl bıkmadan anıyo-

ruz Küba Devrimi’ni. 64 yıldır sönme-
yen devrim ateşini ezilen halklara Pro-
metheus gibi vererek kararlılığımıza güç 
katıyoruz, umudu besleyip mücadelemi-
zi genişletmeye çalışıyoruz. Buna kar-
şın bu şanlı zaferin acısı içlerinde olan 
emperyalistler ve güdümlüleri de iftira 
ve yalanlarla saldırmaya devam ediyor 
Küba’ya ve Küba Devrimi’ne.

Hal böyleyken Küba Devrimi’ni an-
lamak ve aklımıza kazımak bizlerin en 
birincil vazifelerinden biri. Bu özel gün-

de bu önemli vazifemizi bir defa daha 
hatırlayalım. Küba Devrimi, tüm dünya 
halklarına halkın düzenli bir orduyu eze-
bileceğini göstermiştir. İşte bu yüzden 
ezilen halklara bir ışık yakıp ABD-AB 
emperyalizmine karşı dik durduğu için 
Küba Devrimi’ni sahiplenmek, unutma-
mak içerisinde insancıl duygular taşıyan 
her insanın görevidir. Bunu Fidel ulus-
larası toplantılardan birinde şöyle dile 
getiriyor:

 “Eğer ABD, Küba Devrimi’ni 
başarısızlığa uğratmayı başarırsa, 
bunun tüm gücümüze, tüm devrim-
ci güçler ve dünyada barış ve adaleti 
isteyen herkese ne ifade edeceğini an-
lıyoruz. Bu nedenle, Devrim’i savun-
mak yalnızca Kübalılar olarak bizim 
temel görevimiz değil aynı zamanda 
hayatınıza mal olacaksa bile sizin için 
de kutsal bir görevdir”

Küba Devrimi, Küba Halkına  emek-

çi sınıfların payına asla düşmeyen sosyal 
kazanımlar sağlamayı başardı. Toplum-
daki eşitsizlik tablosu, 1960’lı yılların 
başından itibaren hem varlıklar hem de 
gelirler açısından radikal bir değişime 
uğradı ve eşitsizlikler azaltılıp halkı re-
faha kavuşturdu.

Küba Devrimini, köylüleri toprağa 
ve o toprağı işleyecek araçlara kavuştur-
duğu, ergin yaşa gelen her genç insanı işe 
kavuşturacak koşulları yarattığı, her işçi-
nin, ortaya çıkardıkları zenginliklerden 
eşit oranda pay almasını sağladığı ve yıl-
lardır yoksullukla cebelleşip sömürülen 
halkı değiştirerek can suyu verdiği için 
unutmamalıyız. Devrim sonrası bilim 
sermayeye bağımlı kalmayıp kendi top-
lumunun sorunlarını çözmeye adanmış 
ve başarılı olmasının ötesinde evrensel 
bir özellik  göstermiştir.

İşte bu yüzden unutmamalıyız Küba 
Devrimi’ni.

Bu durumu Fidel Castro eski konuş-
malarından birinde “Biz başka ülke halk-
larına bomba göndermiyoruz. biz bilim 
insanlarımızı ve doktorlarımızı hayat 
kurtarsınlar diye yetiştirdik ve dünyanın 
en ücra köşelerine gönderdik”, diyerek  
Küba’nın bugününü aydınlatıyor.

Küba’da üretilen bilimden bütün 
dünya emekçi halkları yararlanabilir. Bu-
nun en güzel örneğini birkaç yıldır içinde 
olduğumuz pandemi döneminde gördük. 
Sosyalist Küba dünyanın dört bir yanına 
sağlık tugaylarını ve aşılarını gönderip 
insanlara umut oldu.

İşte bunlardan ötürü Küba Devri-
mi’ni savunmalı ve mıh gibi çakmalıyız 
aklımızın ortasına ve haykırmalıyız:

Kahrolsun ABD-AB Emperyaliz-
mi!

Ya Özgür Vatan Ya Ölüm!
1 Ocak 2023

Kurtuluş Partisi Gençliği

Yasaları, özellikle İnkılâp Kanun-
larını açıktan ve inadına çiğniyorlar.

Örneğin, 6 yaşındaki kızın ırzına 
geçen dinci yobazın ve kızını 6 yaşın-
dayken bu yobaza peşkeş çeken söz-

de babanın davasının görüleceği gün 
cübbeli sarıklı yobazlar kanunu çiğ-
neyerek adliye önünde gösteri yaptılar 
(Resim 3).

Oysa, İnkılâp Kanunlarından 1934 
tarihli ve 2596 sa-
yılı Bazı Kisvele-
rin (özel giysilerin) 
Giyilemeyeceğine 
Dair Kanun, din 
adamları dışında-
ki kişilerin cübbe, 
sarık ve takke ile 
dolaşmalarını ya-

saklar; bu özel giysiler ancak ibadet 
yerlerinde (camilerde) giyilebilir.

Sonuç olarak, durum gerçekten 
vahimdir. Türkiye başta emperyalizm 
ve yerli işbirlikçilerinin eliyle, Cindo-
ruk’un da belirttiği gibi şeriat devletine 
doğru sürüklenmektedir.

Muhalefetin durumunu gördük. 
Muhalefetten medet ummak, ölü gö-
zünden yaş beklemektir. Halkın Kur-
tuluş Partisi dışında Meclis dışı solun 
da durumu vahimdir. CHP’den farkları 
hemen hemen yoktur. Dinci örgütlen-
me onlara göre de inanç özgürlüğüdür.

Bu gidişe dur diyecek olan sadece 
Gerçek Devrimcilerdir. Sadece onla-
rın doğru pusulası vardır, yiğitlik ve 
cesaret onlardadır.

Yazımızı, Gerçek Devrimcilere it-
hafen halk kahramanı Köroğlu’nun bir 
koçaklaması ile bitirelim. q

Muhannetlik etmek değil kârımız
Şehriyar sözüne uyanlardanız
Meydana girende yoktur korkumuz
Kazaya ırıza diyenlerdeniz

Ödleklerle hoş değildir aramız
Teke tek düşmana varmak töremiz

Muhannete sardırmayız yaramız
Yarayı kendimiz saranlardanız

Bineyidim kır atımın üstüne
Alayıdım hançerimi destime
Gafili varmayız düşman üstüne
Vakta hazır olun diyenlerdeniz

Köroğlu’m çıkalım dağlar salına
At sürelim mal yemezin malına
Başım koydum arkadaşın yoluna
Başı dost yoluna koyanlardanız

Köroğlu

Kapıları çalan benim,
kapıları birer birer.
Gözünüze görünemem göze görün-

mez “ölüler”.

Yılan yuvalarında yok edileli
oluyor bir ömür kadar.
Altı yaşında bir kızım,
büyümez “gelin” çocuklar.

Saçlarım örtüldü önce,
bedenim kefene sarıldı.
Bir sapığa teslim edildim,
yaşamım benden çalındı.

Benim sizden kendim için
hiçbir şey istediğim yok.
Okula bilerek gönderilmez ki
“oyun” diye tecavüz edilen çocuklar

Çalıyorum kapınızı,
teyze, amca, sessiz çığlığıma kulak ver.
Çocuklar tarikatlarda öldürülmesin
özgürce yaşayabilsinler. *

Bu kız çocukları bugün aramızda! 
Binlerce ve belki on binlerceden, ismi-
ni geçtiğimiz günlerde öğrendiğimiz 
H.G.K. bugün bedence 24 yaşında. Ama 
daha 6 yaşındayken içindeki tüm çocuk 
sevinci, umudu, heyecanı; hırsızlık, sap-
kınlık, vurgun, yalan, korku ve istismar 
yuvası bir tarikat tarafından katledilmiş 
ne yazık ki! Tarikatın adı İsmailağa! 

Fark eder mi hangi tarikat olduğu? 
Değiştirir mi adının değişmesi; o yı-

lan yuvalarında minicik çocuklarımıza, 

kadınlarımıza uygulanan fiziksel, cinsel, 
psikolojik, ekonomik baskıyı, eziyeti, 
şiddeti?

Değiştirmez! Bütün tarikatlar böyle-
dir. Biri diğerinden daha sevgi dolu, daha 
insancıl, daha çocuk ve kadın dostu de-
ğildir, olamaz!

Hep söylüyoruz; bu tarikatların, ce-
maatlerin hepsi birer yılan yuvasıdır. 
Hepsi birer pislik çukurudur. 

Hırsızlık, sapkınlık, vurgun, yalan, 
korku ve istismar lağımıdır! Kadının, ço-
cuğun erkeğe köle yapıldığı, cinsel meta 
olarak erkeğin zevk aracı seviyesine dü-
şürüldüğü alçak örgütlerdir.

Peki katil kim? Katiller kimler?
Katiller; kız çocuklarının okumasını 

yasaklayan, kadınların araba kullanması-
nı şehvetli bulan, kadınları toplumsal ha-
yattan tamamen silmeyi amaç edinmiş, 
kendi cenazesine kadınların gitmemesi 
uyarısını yapan bu lanet tarikatın şıhı, 
şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ce-
nazesine koşturarak gidip saf tutanlardır, 
tabutuna omuz verenlerdir!

Bu kadın ve insanlık düşmanları ile 
aynı dünya bakışına sahip, onları besle-
yip, büyüten Tefeci-Bezirgân Sermaye-
nin temsilcisi Ortaçağcı AKP’nin Reisi 
ve AKP’giller’in tamamıdır!

AKP’giller’i başımıza bela eden 
ABD ve AB Emperyalistleridir.

AKP’giller memleketimizi Ortaçağcı 
Faşist Din Devleti’ne dönüştürme yolun-
da ant içmiştir! Bunlar Mustafa Kemal, 
Laik Cumhuriyet, kadın, çocuk, her türlü 
canlı ve doğa düşmanıdır! Bir Amerikan-

cı, bir Ortaçağcı Gerici satılmışlar or-
dusudur! Diğer katil Amerikancı Faşist 
MHP, AKP’giller’in “yoldaşıdır” yıllar-
dır hepimizin bildiği gibi zaten.

Katillerin tamamı; aşağılık şeyhle-
rin, şıhların cenazelerinde saf tutmayı 
bir görev bilirler! Kapalı kapılar ardında 
bu halk düşmanlarının ellerini, eteklerini 
öpmekte hiçbir beis görmezler!

CHP’li Sorosdoroğlu gibi hainler 
cemaatlere karşı olmadıklarını açıkla-
maktan çekinmezler ama altını çizerek 
bir de not eklerler: “Siyasete girmemek 
koşuluyla!”

(Kemal Kılıçdaroğlu’nun 20 Mart 
2014’te CNN Türk’te Ne Oluyor? Prog-
ramında yaptığı konuşma: https://www.
youtube.com/watch?v=8iN1hHxQ_
mM&ab_channel=CNNT%C3%9CRK) 

Ne büyük bir deha! Böylesine bir 
saçmalık olabilir mi yahu?

Tarikat, cemaat dediğin Ortaçağcı 
örgütler, ideolojisi din olan Antika Tefe-
ci-Bezirgân Sermayeye tam göbeğinden 
bağlıdır. Ülkemizde Cumhuriyet Dev-
rimi ile varlığına son verilememiş, tam 
tersine yerli Finans-Kapitale iktidar orta-
ğı yapılmıştır Tefeci-Bezirgân Sermaye. 
Dolayısıyla siyasetin tam merkezindedir. 
Amerikancılıkta, Amerikan çıkarlarına 
hizmet istekliliğinde yerli Finans-Kapi-
talin temsilcisi Yeni CHP gibi burjuva 
partileriyle iktidar yarışındadır; 21 yıldır 

başımıza bela edilen AKP’giller örneğin-
de canımız yanarak yaşadığımız gibi! 

Saadet’i, Gelecek’i, Deva’sı; 
AKP’giller ile aynı top kumaştan ke-
silmiş, birbirlerini kendi karınlarından 
doğurmuş diğer Ortaçağcı Tefeci-Bezir-
gân Sermaye partileridir! Tarikatlara, ce-
maatlere, şeyhlere, şıhlara karşı olmayı 
bırakalım; kendileri aynı yolun yolcula-
rıdır.

Kontrgerilla Kraliçesi Meral Ak-
şener’in İyi Partisi de sözde mangalda 
kül bırakmayan çıkışlar yapsa da siyasi 
karakteri gereği bu yılan yuvalarıyla uğ-
raşmak bir yana, bunlarla iş tutmayı çok 
iyi bilirler!

Amerikancı Burjuva Kürt Hareke-
ti’nin siyasi temsilcisi HDP ise tarikat-
larla, cemaatlerle aynı sofrada yemek 
yemeye alışıktır. Selahattin Demirtaş, 
İran’da saçı göründü diye katledilen 
Mahsa Amini’nin ardından saçlarını ka-
zıtıp şekil yaparak protesto ettiğini, ka-
dın haklarını savunduğunu zırvalasa da 
bize yutturamaz! Özellikle Kürt illerin-
deki şeyhlerin, şıhların ellerini, eteklerini 
öpmekte, tarikatlarla iş tutmakta yarışır 
HDP yöneticileri birbirleriyle! Hüda 
Kaya gibi Ortaçağcıları milletvekili ya-
parlar hiç sıkılmadan!

Anlayacağınız katiller aramızda! 
Katiller ekonomisiyle, siyasetiyle 

Amerikancı AKP iktidarında!
Katiller Amerikancı kukla CHP’siy-

le, İyi’siyle, HDP’siyle, Deva’sıyla, Ge-
lecek’iyle, Saadet’iyle muhalefetinde! 

Duymak, görmek, anlamak, bilmek 
istedikten sonra “Katil Çıplak!”, katil 
apaçık ortada!

Bu nedenle biz Halkın Kurtuluş 
Partisi olarak yıllardır, İnsan Soyunun 
Başdüşmanı ABD Emperyalizmine ve 

Ortaçağcı Gericiliğe karşı durmaksızın 
mücadele ediyoruz. Bunların yüzlerinde-
ki peçeyi kaldırıp, gerçek yüzlerini görü-
nür kılıyoruz. Bu yılan yuvası tarikatları, 
cemaatleri, şeyhleri, şıhları besleyen, pa-
lazlandıran Tefeci-Bezirgân Sermayenin 
ekonomik, ideolojik, siyasal ve toplum-
sal varlığına son vermeden; yılanların 
yuva yapmasının engellenemeyeceğini 
adımız gibi biliyoruz! 

Bu nedenle gerçek çözüm İkinci 
Kurtuluş Savaşı’mızı bir an önce, yiğitçe 
dövüşerek başarıya ulaştırmamızdır! Bu 
insanlık düşmanı ABD Emperyalizmi-
ne ve Yerli Satılmışlar Cephesine karşı 
amansızca mücadele ederek; Antiem-
peryalist Birinci Ulusal Kurtuluş Sava-
şı’mızın ruhuyla, korkmadan, yılmadan, 
bıkmadan savaşmamızdır! Bir yandan 
da Laik Cumhuriyet’imize ve kazanım-
larına sonuna kadar sahip çıkarak tek 
gerçek kurtuluşumuzun yolunu açacak 
olan Demokratik Halk İktidarını kurmak 
için mücadele etmemizdir! Yoksa katiller 
aramızda dolaşmaya, biz de halk olarak 
kız-erkek çocuklarımızı, kadınlarımızı 
kurban vermeye devam ederiz!

Cemaatler, Tarikatlar, Ortaçağcı 
Vakıflar Kapatılsın!

Laiklik Kadının Özgürlüğüdür!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

8 Aralık 2022 

Kurtuluş Partili Kadınlar

* Nazım Hikmet’in Hiroşima Kat-
liamı için yazdığı şiirin, Ortaçağcı Ta-
rikatların yaptığı çocuk kıyımını anla-
tacak biçimde uyarlanmış halidir.

HKP’den:

Her biri Ortaçağcı Din Derebeyliği olan,
Devrim Yasaları’nın yasakladığı Tarikatları ve

Cemaatleri doğrudan ya da dolaylı olarak
savunan Tayyip Erdoğan ve

sözde muhalefet parti liderleri hakkında
suç duyurusunda bulunduk

HKP’den:

Şanlı Küba Devrimi’nin
64. yıldönümünde selam olsun  Küba Devrimi’nin 
önderleri Fidel-Che-Raul-Camilo Yoldaşlara ve

adsız kahramanlara!

HKP’den:

Yılan Yuvası Ortaçağcı Cemaatler,
Tarikatlar, Vakıflar Kapatılsın!

Baştarafı sayfa 1’de
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Son iki yılın gündemde olan önem-
li bir konusu, genç insanlarımızın 

yurtdışına beyin göçüdür. Genç insan-
larımız içinde de özellikle genç dok-
torların yurtdışına gitmesi çok konu-
şulur durumdadır. Tayyip Erdoğan bir 
konuşmasına kamu hastanelerinden 
ayrılan doktorlar için “giderlerse git-
sinler, hastaneleri yeni mezun dok-
torlar ile idare ederiz”, demiştir. Son 
yıllarda yurtdışına giden doktor sayı-
sı hızla artmıştır. Yurtdışına gitmek 
için iyi hal belgesi alan doktor sayısı 
2021 yılında 1405, 2022 yılında 2685 
olmuştur. (https://www.sozcu.com.
tr/2023/saglik/yurt-disina-giden-dok-
tor-sayisinda-patlama-7543435/)

Bu kadar çok doktorun yurtdışına 
gitmesinin ülkemizde doktor açığı ya-
ratması kaçınılmazdır. Bin bir emekle 
yetişen doktorların, ekonomik ve sos-
yal kaygılarla yurtdışına çıktığı önemli 
bir gerçektir. “Bu ülkede yaşanmaz”, 
bu gençlerden çok sık duyduğumuz 

sözlerdir. Sıklıkla ana-babalar da ço-
cukların yurtdışına gitmesini teşvik 
etmektedir.

Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı 1971 
yılında yazdığı “Gençliğin Üç Alınya-
zısı” başlıklı yazıda bu konuyu işlemiş-
tir. Bu yazıda,  Emperyalist anavatan-
lara giden geri kalmış ülke gençlerinin 
aşağılanmasını konu eder. Ülkemizde 
genç işsizliği de aşırı düzeydedir. Üni-
versiteli genç işsizlerin aşırı artması 
nedeniyle artık gençler üniversiteye 
gitmeyi de tercih etmemekte, kısa yol-
dan meslek sahibi olmak istemektedir. 
Her düzeyde genç insanımız artık bir 
şekilde yurtdışına kapağı atmak iste-
mektedir. Kaçak yollarla Avrupa ülke-
lerine gidiş çok artmıştır.

Doktor ve yükseköğrenim görmüş 
genç insanların ülkemiz yerine, yurtdı-
şında çalışmak istemesinin en önemli 
nedenlerinden biri de ülkemizde de-
mokrasi, özgürlüklerin yaşanmaması 
olarak gösterilmektedir.

Ülkemizde gençlik hareketleri açı-
sından dünyaya örnek pek çok olay var-
dır. 1908 Meşrutiyet Devrimi Jöntürk 
(Genç Türk) Devrimi olarak Tarihe 

geçmiştir. Kurtuluş Savaşı’mızda da 
yönetim Mustafa Kemal önderliğinde 
genç subaylardan oluşmuştur. 27 Ma-
yıs Politik Devrimi’nde ve sonrasında 
1960’larda ülkemizde gençlik, emper-
yalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı 
ciddi bir mücadele içinde olmuştur.    

12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbeleri 
bir açıdan da gençliğin devrimci mü-
cadelesini engellemek için yapılmıştır.

Özgürlüklerin kısıtlandığı, laik dü-
zenin yaşanamaz olduğu, demokrasinin 
yaşanmadığı ülkemizde, gençliğimizin 
bu düzeni değiştirmek yerine yurtdışı-
na gitmek istemesi, tüm halkımız için 
olumsuz bir durumdur. Aydın olmanın 
sorumluluğu, insanların ülkesine, hal-
kına sahip çıkmasını gerektirir.

Avrupa ülkeleri hep insan hakları 

ve özgürlükler konusunda örnek gös-
terilir. Gerçek öyle değildir. Bugün 
Ortadoğu’da kendi halkına zulmeden 
şeyhler, krallar, sultanlar Avrupa ül-
keleriyle sıkı fıkı dostturlar. Suudi 
Arabistan Prensi Salman İstanbul’da 
gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı katlettirdiği 
için tüm dünyada katil diye anılırken 
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile fo-
toğraf çektirmiştir. Şimdi Salman’ın 
katil oluşunu herkes unutmuştur.

AB-D Emperyalizmi, 12 Mart ve 
12 Eylül Faşist Darbeleriyle ülkemiz-
de demokratik düzene büyük darbe 
vurmuştur. Yandaş Ethem Sancak bile 
“AKP’yi ABD iktidara taşımıştır”, de-
miştir. Yani ülkemizde laik düzenin or-
tadan kaldırılmasından ve demokrasi-
nin darbe almasından birinci derecede 
bu emperyalist ülkeler sorumludur. Ül-
kemizde, gençler için nefes alınamaz 
iklimi yaratanlar bunlardır. Durum 
böyle iken bizim gibi ülkelerden genç 
doktorların ABD ve AB ülkelerine gi-
dişiyle bu ülkeler, doktor yetiştirme 
külfetinden de kurtulmaktadırlar.

Ülkemizde 12 Eylül Faşizmi sıra-
sında bir Tıp Fakültesi öğrencisi idim.  
O yıllarda bile gençlik hareketleri var-
dı. Bizler de bu hareketliliğin içindey-

dik. O yıllarda her türlü baskıya karşın 
öğrenci derneklerinin ilk örgütlenmesi 
içinde yer almıştık. Şimdi üniversite 
gençliğimiz kuzu gibi. En basit hak-
larını bile dillendiremiyorlar. AKP 
iktidarının getirdiği 4+4+4 Ortaçağcı 
medrese düzeni, öğrencileri kendi so-
runlarını konuşamaz hale getirdi. Üni-
versitelerde son olarak rektörlük se-
çimlerinin de kaldırılmasıyla, öğretim 
üyelerinin özgürce kendilerini ifade 
etmeleri zorlaştı.

Tüm bu nedenlerle gençlik bu ko-
şulları değiştirmek için mücadele et-
mek yerine yurtdışına gitmek istiyor. 
Oysa Kıvılcımlı Usta 52 yıl önce şöyle 
demiş:

“Aydın genç Antika çağın ezik, 
cahil köylüsü değildir. Aydın genç, 
hiçbir zulmün sindiremeyeceği mo-
dern İşçi Sınıfı gibi bir yenilmez 
devrimci özgücün müttefikidir. Üs-
telik, gençliğimizin tükenmez “Genç 
Türkler” devrimci geleneği vardır. 
Yıldırılamaz gençlik.” (https://www.
hkp.org.tr/gencligin-uc-alinyazisi/)

Gençliğimizden halk olarak bekle-
diğimiz budur.q

2022 yılı Emekçi Halkımız için 
zor bir yıl oldu. Ne yazık ki 2023 

yılı da daha kolay olmayacak. Asgari 
Ücret 8 bin 506 TL olarak açıklandı. 
Buna karşılık, Birleşik Kamu-İş’in 
Aralık 2022 Açlık-Yoksulluk Araş-
tırması’na göre, dört kişilik bir ailenin 
dengeli beslenmesi için yapması ge-
reken aylık harcama tutarı olan Açlık 
Sınırı 9 bin 59 liraya çıktı. Dört ki-
şilik bir ailenin tüm ihtiyaçlarını insan 
onuruna yaraşır bir şekilde, yoksunluk 
hissi çekmeden karşılayabilmesi için 
yapması gereken aylık harcama tutarı 
olan Yoksulluk Sınırı ise 26 bin 124 
lirayı buldu. Yani 2023 yılı için belir-
lenen Asgari Ücret, daha 2023 yılına 
girmeden Açlık Sınırının da Yoksulluk 
Sınırının da altında kaldı.

2022 yılında canımızı en çok ya-
kan şeylerden biri fahiş oranlarda ar-
tan gıda enflasyonu oldu. Enflasyon 
Araştırma Grubu (ENAG)’ın açıkladı-
ğı Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 
170,7 oldu. DİSK-AR tarafından ya-
pılan hesaplamaya göre, emeklilerin 
gıda enflasyonu yüzde 131, en yoksul 
ikinci yüzde 20’lik gelir grubunun gıda 
enflasyonu yüzde 132, en yoksul yüz-
de 20’lik gelir grubunun enflasyonu ise 
yüzde 151 olarak gerçekleşti. Yani dar 
gelirli vatandaşlarımızın gıda enflas-
yonu yüzde 131 ile 151 arasında.

2022’nin unutulmayacak olayla-
rından biri de, buğdayda ithalat rekoru 
kırmamız oldu. Tarım Editörü Gaze-
teci Ali Ekber Yıldırım’ın verdiği bil-
giye göre, Türkiye, Temmuz-Kasım 
döneminde Rusya’dan 3 milyon 611 
bin tonla en çok buğday ithal eden 

ülke oldu.
Tarım ürünlerinde ithalat bununla 

da kalmadı. Pirinç ithalatında güm-
rük vergisi 31 Ağustos 2023 tarihine 
kadar sıfırlandı. Yani pirinci de ithal 
edeceğiz, hem de sıfır gümrükle.

Çiftçi artan tarımsal girdi maliyet-
leri yüzünden üretemez oldu, üretim-
den çekildi. İneklerini kesime gönder-
di. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, inekler kesilince, inek 
sütü miktarı Ekim ayında % 9,6 
düştü. Tereyağı üretimi yüzde 27, 
içme sütü yüzde 24 azaldı.

Yine TÜİK’e göre, Tarımsal Gir-
di Fiyat Endeksi Ekim ayında yıllık 
%134,76 arttı. Yıllık bazda fiyatı en 
çok artan kalemler yüzde 196,89 
ile enerji ve yağlar, yüzde 192,52 ile 
gübre ve yüzde 140-86 ile hayvan 
yemi oldu. Köylü tohum, gübre, ilaç 
alamaz, tarlasını süremez oldu. Hay-
vanlarına yem alamaz hale geldi.

Bütün bunların sonucunda, Birleş-
miş Milletler (BM)’nin yaptığı araştır-
maya göre, Haziran 2022’de Türki-
ye’de 14,8 milyon kişi yetersiz bes-
leniyor. Yetersiz beslenmeden en çok 
çocuklar etkileniyor. Aynı araştırmaya 
göre, ülkemizde 100 bin çocukta aşı-

rı zayıflık, yaklaşık 350 bin çocukta 
ise yetersiz beslenmeden kaynaklı 
bodurluk görülüyor. Sağlıklı gıdaya 
ulaşma ve beslenme yetersizliğinden 
en çok çocuklar etkileniyor.

Çocukların sağlıksız beslenmesi 
hem bedensel hem de zihinsel geliş-
melerini doğrudan etkiliyor. Ülkemiz-
de kız çocuklarının yüzde 85’i, er-
kek çocuklarının yüzde 69’u yeter-
siz beslenmeye bağlı düşük kilo ve 
kansızlık sorunu yaşıyor. Türkiye’de 
yetersiz beslenme problemi var. Ülke 
ortalamasına göre çocukların kronik 
açlığa maruz kalması sonucu bodur-
luk yüzde 2,3 iken Batı ülkelerinde 
bu oran yüzde 1’lere düşüyor. Yani 
çocuklarımızda Batı’dakinden 2 kat 
fazla bodurluk görülüyor.

Bu durum daha kötüye gitmeden, 
çocuklarımızın sağlıklı ve dengeli bes-
lenmesine katkı olması için en azından 
okullarda çocuklara sabah kahvaltısı 
ve öğlen yemeği olmak üzere günde 
en az iki öğün ücretsiz yemek veril-
melidir.

Aksi takdirde çocuklarımız yeter-
siz beslenmeden kaynaklanan bodur-
luk, gelişim yetersizliği, düşük kilo, 
kansızlık gibi sorunlarla boğuşmaya 
devam edecektir.

Çocuklar için tek sorun sağlıklı, 
güvenli ve yeterli gıdaya erişmek de-
ğil, temiz suya da erişemiyorlar.  Öğ-
renci Veli Derneği (Veli-Der), yarım 
litrelik şişe su satış ücretlerinde, 2021-
2022 eğitim öğretim döneminde yüz-
de 200’e yakın artışlar görüldüğünü 
söylüyor. Buna göre suya ayıracak 
harçlığı olmayan çocuklar sağlıksız 

koşullarda tuvaletlerden su içmek 
zorunda kalıyor.

Çocukların okullarda temiz suya 
ücretsiz olarak erişebilmesi için okul 
bahçesinde ve okul içerisinde uygun 
yerlerde temiz su kaynakları, sebil-
ler vb. yerleştirilmelidir.

Bu yılın önemli olaylarından biri 
de; Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlık-
çıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi 
(BESD-BİR)’in başvurusunu değer-
lendiren Tarım ve Orman Bakanlığı-
nın, Genetiği Değiştirilmiş Organizma 
(GDO) NK603×MON810 mısır çeşidi 
ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kul-
lanılmasına izin vermesi oldu. Karar, 
30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı verile-
rine göre 2022 yılında onaylı ve itha-
latına izin verilen 22 mısır, 15 soya ve 
9 enzim olmak üzere GDO’lu 46 çeşit 
var.

2010 yılında kabul edilen 5977 
sayılı Biyogüvenlik Kanunu gereğin-
ce kurulan ve biyoteknolojik tarım ve 
gıda ürünlerinin denetimini üstlenen 
Biyogüvenlik Kurulu 2018 yılında 
kaldırılmıştı. Özellikle Genetiği De-
ğiştirilmiş Mikroorganizma (GDO) 
tartışmalarında sıkça gündeme gelen 
Kurul’un yetkileri Tarım ve Orman 
Bakanlığına devredilmişti.

Biyogüvenlik Kurulunun işleyi-
şinde birtakım eksiklikler olmasına 
rağmen, Kurula yapılan başvurular 
ve ülkemize giren GDO’lu ürünler 
hakkında alınan kararlar kamuoyuna 
yansımaktaydı. Kurul açıklamaları 
GDO’lu ürünlere karşı bir erken uyarı 
sistemi niteliğindeydi.

Yani Kurul, GDO ya da GDO’lu 
ürün üretimiyle ilgili başvurularda bir 

eğilim belirledikten sonra bunu ra-
por haline getiriyor ve kamuoyuyla 
paylaşıyordu. Raporu inceleyen bi-
lim insanları ya da ilgili kitle örgüt-
leri, meslek örgütleri rapora ilişkin 
olumlu-olumsuz geri bildirimlerde 
bulunuyorlardı. Kurul da son kararını 
bu görüşleri dikkate alarak veriyordu. 
Kamuoyuyla paylaşılan bu raporlar-
da, halk sağlığı, çevrenin ve biyolo-
jik çeşitliliğin korunması konusunda 
tehdit unsuru oluşturacak bir eğilim 
varsa, kamuoyunda bir muhalefet olu-
şuyordu. Eğilimin-kararın bu tehdidi 
ortadan kaldıracak şekilde evrilmesi 
için bir kamuoyu baskısı yaratılıyor-
du. Yapılan başvuruların kamuoyuyla 
paylaşılacak olması hem başvurucu 
hem de Kurul nezdinde bir otokontrol 
oluşturuyordu. Gelen tepkiler saye-
sinde Kurul, halk sağlığını, çevre ve 
biyoçeşitliliği olumsuz etkileyecek 
kararlarını değiştirmek zorunda ka-
labiliyordu.

Biyogüvenlik Kurulu’nun kaldırıl-
ması ile Tarım ve Orman Bakanlığının 
aldığı kararların tartışmaya açılma-
dan ve önlem alınmadan vermesinin 
önü açılmıştı. Bugün bunun sonuçları-
nı da görmüş oluyoruz.

İşte AKP’giller’in ülkemizi düşür-
düğü içler acısı durum. Umudunu kay-
betmiş insanlar, umut etmeye imkân 
bırakmayan, her tarafı talan edilmiş bir 
ülke.

HKP Genel Başkanı Sayın Nu-
rullah Ankut Efe’nin dediği gibi, her 
ne kadar kara günlerden geçiyorsak 
da yine de pek karamsar olmayalım 
yeni yılda.q

30.12.2022

Yurtdışına gitmek kurtuluş değil…

2022 yılı tarımsal girdilerde ve gıdada rekor zamlarla anılacak,
2023 de farklı olmayacak gibi…

Prof. Dr. Ercan
Küçükosmanoğlu 

İlahiyatçı, yazar ve öğretmen Cemil 
Kılıç, dün sosyal medya hesabından 

bir açıklamada bulunarak memuriyet-
ten ihraç edildiğini duyurdu.

Cemil Kılıç açıklamasında şu ifa-
deleri kullandı:

“Bugün Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından 23 yıllık eğitimcilik göre-
vime son verildi. Öğrencilerimden ve 
derslerimden koparılıp görevimden 
ihraç edildim. 23 yıl boyunca sürekli 
bir biçimde aklı, bilimi, inanç özgür-
lüğünü, bir arada yaşama kültürü-
nü, Cumhuriyet değerlerini, demok-
rasiyi, aydınlanmayı, Atatürk ilke ve 
devrimlerini savundum. Bir barış ve 
sevgi dini olan İslam’ın erdemlerini 
anlattım. Bunlardan hiçbir zaman 
ödün vermedim. Ancak gerici çevre-
lerin hep hedefinde oldum.

‘Diyanet Sen’ adlı sözde sendika 
ile ‘cübbeli’ ve ‘akit’ gibi engizis-
yoncu malum kesimlerin ve FETÖ 
kalıntısı yapıların, nefret vaazları 

veren Halil Konakçı ve avenelerinin, 
din cahili, iman fakiri kimi odakla-
rın, akıl ve bilim karşıtı güruhun ve 
yurda çıyan, halka düşman zümre-
lerin aleyhimde yürüttüğü karalama 
ve linç kampanyası sonucu haksız 
ve hukuksuz bir soruşturma dahası 
hakkaniyet ilkesi alenen çiğnenerek 
güya cezalandırıldım.”

20 yıldan bu yana iktidarda olan 
AKP’giller, halkımızı bir yandan işsiz-
liğe, pahalılığa, yoksulluğa ve açlığa 

mahkûm ederken diğer yandan tari-
katlara, cemaatlere, beşli, onlu çetele-
re, yandaşlara milyarları aktarıyorlar. 
AKP’giller neredeyse halkımızın nefes 
borularını tıkayarak nefes almasına dahi 
müdahale ederek, halkımızı Ortaçağ’ın 
zifiri karanlığında boğmak istiyor. 

Yılan yuvasına dönen tarikat yurt-
larından İsmail Ağa Cemaatine bağ-
lı Hiranur Vakfı yurtlarında tecavüz 
edilen vakıf onursal başkanı Yusuf 
Ziya Gümüşel’in 6 yaşındayken dini 
nikâhla ‘evlendirdiği’ kızı H.K.G.’nin 
haziranda savcıya verdiği son ifadesi-
ni okurken nefesimiz kesiliyor, boğu-
luyoruz; bu zombilerde aynı evrende 
yaşadığımıza lanet okuyoruz. 

İşte bu karanlıklar diyarının zombi-
leri ve onlarla aynı hamurdan yoğrul-
muş, onlarla aynı düşünce ve davranış 
içinde olan AKP’giller, bu karanlıklar 
diyarına ışık olan her ne varsa ona düş-
mandırlar. ABD-AB Emperyalizminin 
fideliği olan bu Ortaçağcılar, Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Bahriye Üçok, 
Emekli Müftü yazar Turan Dursun, 

Üsküdar Müftüsü Hasan Ali Ünal ol-
mak üzere birçok aydınımızı haince ve 
alçakça katletmişlerdir. AKP’giller ve 
onlarla koalisyon yaparak halkımızı 
Ortaçağ karanlığında boğmaya çalışan 
bilumum cemaat ve tarikatların baskı, 
terör ve katliamlarına karşı işinin hak-
kını veren namuslu ilahiyatçılarımız, 
aydınlarımız ısrarla karanlığa ışık ol-
maya devam etmektedir.

Cemil Kılıç açıklamasında da ifade 
ettiği gibi “23 yıl boyunca sürekli bir 
biçimde aklı, bilimi, inanç özgürlüğü-
nü, bir arada yaşama kültürünü, Cum-
huriyet değerlerini, demokrasiyi, ay-
dınlanmayı, Atatürk ilke ve devrimle-
rini savun”duğu için AKP’giller başta 
olmak üzere yılan yuvası tarikat ve ce-
maatlerin saldırılarına uğramıştır. Ce-
mil Kılıç Rami Atatürk Anadolu Lisesi 
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretme-
ni olarak görev yaparken ve aynı za-
manda Eğitim İş Sendikasının İstanbul 
Şube Yöneticisi olduğu 2019 yılında da 
Akit Gazetesi’nin hedef göstermesi ile 
Anadolu’da bir köye sürgün edilmiş ve 
mahkeme kararıyla dönmüştü.

Cemil Kılıç yalnız değildir, Cemil 
Kılıç’ın “akıl, bilim, laik cumhuriyet ve 
Atatürk ilke ve devrimleri” mücadele-
sinde yanında olmaya devam edeceğiz.

Biz Halkçı Kamu Emekçilerine 
göre; 

“Laiklik modern bir toplum için 
hava, ekmek, su kadar elzemdir. Ve 
yine aynı önemde elzem olan şey de 
Laik, Bilimsel, Demokratik Eğitim-
dir, Anadilin özgürlüğüdür. Herkese 
Eşit, Parasız Eğitimdir. Çünkü eği-
tim, tıpkı sağlık gibi vazgeçilmez bir 
insan hakkıdır. Parayla alınıp satı-
lamaz. Bu alanlardan kâr edilemez. 
Aksini düşünenler, insanlık düşma-
nıdırlar…” diyerek, onurlu, haklı ve 
meşru mücadelemizi kararlılıkla sür-
düreceğiz.

14.12.2022

Halkçı Kamu Emekçileri

Cemil Kılıç Yalnız Değildir!

Cemil Kılıç
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Küçükosmanoğlu, özellikle son 2 
yıldır Türkiye’de ve dünyada işçilerin 
milli gelirden aldıkları payın her ge-
çen gün daha da azaldığını ve işçilerin 
emekçilerin giderek yoksullaştığını 
söyledi.

Küçükosmaoğlu,  artan enflasyon 
karşısında gittikçe yoksullaşan işçile-
rin alım gücünün her gün daha da azal-
dığını belirtti.

Küçükosmanoğlu, Türkiye’de 
çalışanların %70’e yakınının Asgari 
Ücretle çalışmak zorunda kaldığını, 
Türkiye’nin Asgari Ücretle çalışan işçi 
sayısı bakımından Avrupa birincisi ol-
duğunu söyledi.

Küçükosmanoğlu konuşmasına de-
vam ederken yine TUİK’in Ekim ayı 
için açıklamış olduğu enflasyon oranı-

nın %85,51 olduğunu, Enflasyon Araş-
tırma Grubu (ENAG)’ın açıklamış ol-
duğu enflasyon oranının ise %185,34 
olduğunu söyledi.

Küçükosmanoğlu, Türk-
İş’in kendi açıklamış olduğu 
Kasım ayı açlık sınırı olan 
7.785 TL’yi Asgari Ücret için 
“kırmızı çizgimiz” diyerek dile 
getirmesinin kabul edilemez 
olduğunu söyledi. Türk-İş’in 
daha baştan işçilerin daha da 
yoksullaşmasına açlığa mak-
hum edilmesine ortak olduğu-
nu ifade etti. Asgari Ücretlinin 
ilk zamlı ücreti Şubat ayında 
alacağını ve Şubat ayında aç-
lıklanacak olan açlık sınırının 8.500 
TL’nin üzerinde olacağını söyledi.

Asgari Ücreti sefalet ücret olarak 
nitelendiren Küçükosmanoğlu, Asgari 

Ücret Tespit Komisyonunun görüşme-
lerini de ortaoyunu olarak değerlendir-
di. Açlık ve yoksulluğun bu kadar art-
tığı bir süreçte işçi konfederasyonları, 
sendikalar, DİSK sadece bu sürecin 
seyircisi durumunda kalmıştır dedi.

Küçükosmanoğlu, birçok farklı 
kurumunun yaptığı araştırmalar, Tür-
kiye’deki Asgari Ücretin, Açlık Sı-

nırının dahi altında olduğunu çok net 
göstermektedir, dedi ve sözlerini, “Bu 
nedenle açıklanacak olan Asgari Ücret 
için 14 bin 800 lira talebimiz 6 ay son-

ra yeniden güncellenmelidir”, şeklinde 
sürdürdü.

İşçi Sınıfının yaşadığı en önemli 
problemlerden birinin de ülkemizde 
sarı sendikacılığın egemen olması ol-
duğunu dile getiren Küçükosmanoğlu, 
yeni belirlenecek olan asgari ücretle 
birlikte toplu iş sözleşme kapsamında-
ki yüzbinlerce işçinin aylık ücretinin 

asgari ücretin altında kalaca-
ğını ve asgari ücretli çalışan 
oranının bu kadar yüksek ol-
masının sorumlusunun aynı 
zamanda sarı sendikacılığın 
egemenliği olduğunu söyledi. 
Ve Asgari Ücretle ilgili talep-
lerin İşçi Sınıfımızın örgütlü 
gücüyle, eylemlerle ortaya 
konulması gerektiğini dile ge-
tirdi.

Bir diğer önemli konuda 
vergi adaletsizliği, Parababa-

larının milyarlarca ödemek zorunda 
oldukları vergiler silinirken, işçiler ve 
emekçiler bütçedeki verginin %70’ini 
ödemektedirler. Vergi dilimlerinden 

kaynaklı olarak da Ocak ayında alı-
nan aylık ücretinden %15 oranında 
vergi kesilerek aralık ayında bu oran 
%30’lara çıkmaktadır. Bundan dola-
yı da ücretlilerden kesilen verginin 
%10’a sabitlenmesini istiyoruz.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 
bir imza ile grevleri yasaklanan Be-
kaert İşçileri ile dayanışma içerisinde 
olduğumuzu ve grev yasağını protesto 
ettiğimizi belirtti.

Basın açıklamamız, atılan slogan-
larla son buldu. 

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Bekaert İşçisi Yalnız Değildir!
Bekaert Grevinin Yasaklanması-

nı Protesto Ediyoruz!
Asgari Ücret Sefalet Ücreti Ol-

masın!
Asgari Ücret 14 Bin 800 Lira Net 

Olsun!
 19.12.2022

Nakliyat-İş Sendikası
Genel Merkezi

Her ne kadar soruşturmalar devam 
etse de, peşin hükümler vermek 
istemesek de, Avrupa Sendikaları 
Konfederasyonu (ETUC)’un 
eski, Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu (ITUC)’un yeni 

seçilmiş Genel Sekreteri olan 
Visentini’nin tutuklanması, Sendikal 
Hareketin bizzat kendi içindeki 
çürüme meselesini de gün yüzüne 
çıkarmaktadır.

 “Resmi” Sendikal Hareketin, 
örneğin ETUC’un Avrupa Birliği’yle 

kaynaşması, bununla birlikte AB’nin 
neoliberal, işçi düşmanı politikalarını 
somut biçimde desteklemesi, emeğe 
ve işçilerin sosyal haklarına yönelik 

saldırıların sürekli arttığı bir dönemde 
kendi cephesinden buna karşı somut 
bir tepki göstermemesi; açık bir 
şekilde çürümeyle ve sendikalardaki 

pozisyonların işçilerin sınıf 
çıkarlarıyla hiçbir ilgisi 
olmayan amaçlar doğrultusunda 
kullanılmasıyla atbaşı 
gitmektedir.

Dünya Sendikalar 
Federasyonu’nun ve 
DSF’ye bağlı Yapı İşçileri 
Enternasyonali’nin (UITBB), 
Dünya Kupası hazırlıkları 
sırasında işçilere karşı işlenen 

suçları ve sergilenen sömürüye dayalı 
ahlâksızlıkları defalarca lanetlediğini 
ve bu konuda kampanyalar 
düzenlediğini hatırlatıyoruz; tüm 
bunlar kayıt altına alınmıştır.

DSF, bu karanlık olaydaki 
gelişmeleri yakından takip edecektir. 
DSF ayrıca soruşturmaların olabildiği 
kadar derinleştirilmesini, futbol 
dünya kupasının Katar Emirliği’nde 
düzenlenmesini mümkün kılmak 
için bu denli yoğun bir işgücü sarf 
edilmesinin ve işlenen sosyal suçun 
arka planında yer alan sahtekârlığın 
ortaya çıkarılmasını talep etmektedir.

Nakliyat İş Sendikası olarak Kaya 
Tur’da yaşanan bu hukuksuzluğu 
protesto etmek için 30.12.2022 Cuma 
günü Büyükçekmece Adliyesi önünde, 
Kaya Tur’da çalışmış olan işçiler, 
aileleri, sendikamız Genel Başkanı 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendika 
yöneticileri ve üyelerinin katılımıyla 
basın açıklaması gerçekleştirdik. 
Basın açıklamamıza aynı zamanda 
Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı 
(KETEV) Genel Başkanı Celalettin 
Aykanat katılarak destek verdi.

Sloganlarla başlayan 
eylemde, “Kaya Tur’da Senet 
Yolsuzluğuna, Baskılara Tehditlere 
Son! Şoförler Köle Değildir!” yazılı 
ozalitle birlikte sendikamızın ve 
DSF’nin bayrakları taşındı.

Eylemde Genel Başkanımız Ali 
Rıza Küçükosmanoğlu bir açıklama 
yaptı.

Küçükosmanoğlu açıklamasında, 

Kaya Tur, Point Lojistik gibi 
uluslararası TIR şirketlerinde yıllardır 
TIR şoförlerine yönelik bu keyfilikler 
ve hukuksuzlukların yaşandığını 
belirtti. Bunun karşısında şu ana kadar 
çaresiz kalan şoför kardeşlerimizin 
artık kendilerine sahip çıkan bir 
sendikaları olduğunu, 
Nakliyat İş Sendikasının 
artık yanlarında olduğunu 
belirtti.

K ü ç ü k o s m a n o ğ l u , 
Kaya Tur’da olduğu gibi 
benzer bazı şirketlerde 
işbaşı yapılmadan önce 
işçilere 10.000 Avroluk- 
Dolarlık, 25.000- 
50.000 TL gibi farklı 
miktarlarda senetler 
imzalatıldığını söyledi. 
Kaya Tur’da çok daha vahim bir 
durum olduğunu, bu durumun artık 
eşkıyalığa dönüşmüş bulunduğunu 
ifade eden Küçükosmanoğlu şoför 

kardeşlerimizin işe başlayabilmek için 
mecburen, sanki arada bir borç ilişkisi 
varmış gibi senet imzalamak zorunda 
bırakıldıklarını dile getirdi. Genel 
Başkanımız, bu senetlerin, aralarında 
bir Pakistanlının ve şirket yetkililerinin 
akrabalarının da bulunduğu farklı 
kişiler adına düzenlendiğini, bu 
yolla Kaya Tur’un yapılan bu 
hukuksuzluktan sıyrılmaya çalıştığını 
belirtti.

Şoförlere imzalatılan bu senetlerin 

daha sonra, şirket istediği anda 
işleme konulduğunu, bu sebeple şoför 
kardeşlerimizin evlerine hacizler 
geldiğini dile getiren Küçükosmanoğlu, 

şirketin yaptığı bu işin organize 
bir suç niteliği taşıdığını belirtti. 
Genel Başkanımız işleme konulan 
bu senetlerden dolayı yaşanan haciz 
durumlarına karşı hukuki adımların 
atıldığını ancak buna rağmen şoför 
kardeşlerimizin mağduriyetlerinin 
sürdüğünü söyledi.

Nakliyat İş Sendikası olarak 
şoför kardeşlerimize dayatılan bu 
hukuksuzluğa, kanunsuzluğa karşı 
sonuna kadar mücadele edeceğimizin 

altını çizen Genel 
Başkanımız, sendikamızın 
işlenen bu organize suça 
yönelik her türlü hukuki 
adımı atacağını belirterek 
konuyla ilgili Cumhuriyet 
Savcılarını göreve çağırdı.

“Kaya Tur’da çalışan 
şoför kardeşlerimiz 
artık kendilerini yalnız 
hissetmesinler. Nakliyat 
İş Sendikası sonuna kadar 
şoför kardeşlerimizin 
yanında olacaktır” 

ifadelerini kullanan Küçükosmanoğlu, 
konuşmasının sonunda konuyla ilgili 
Cumhuriyet Savcılarıyla bir görüşme 
yapılacağı bilgisini verdi.

Genel Başkanımızdan sonra söz 
alan şoför kardeşlerimiz, Kaya Tur 
şirketinin yaptığı hukuksuzluğu, 
işlediği suçu detaylarıyla anlattılar. 
Firmanın çalışanlarına dayattığı 
onlarca senedi farklı farklı kişiler adına 
yaptığını belirten şoför kardeşlerimiz, 
bu kişiler arasında yabancıların hatta 
şu an nerede olduğu bile belli olmayan 
insanların bulunduğunu belirttiler. 
Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığının 
bir soruşturma yapması durumunda bu 
şekilde imzalatılan yüzlerce senedin 
ortaya çıkacağını belirten şoför 
kardeşlerimiz, bazı işçilere iki hatta beş 
senet birden imzalatıldığını söylediler.

Basın açıklamamız, “Haksızlığa, 
Hukuksuzluğa, Son!”, “Şoförler Köle 
Değildir!”, “Kaya Tur İşçileri Yalnız 
Değildir!”, sloganlarıyla son buldu.

Basın açıklamasından sonra 
Cumhuriyet Başsavcısı vekili ile bir 
görüşme yapıldı. Başsavcı vekili 
bu sürece ilişkin gerekli hassasiyeti 
göstereceklerini söyledi. 

30.12.2022 
Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi

Baştarafı sayfa 24’te

Baştarafı sayfa 24’te

Baştarafı sayfa 24’te

Nakliyat-İş’ten; 
Artık Yeter! İnsanca Yaşamak İstiyoruz!

Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!
Asgari Ücret 14 Bin 800 Lira Net Olsun!

Dünya Sendikalar Federasyonu
Sekretaryasının Avrupa Birliği’ndeki

Yolsuzluk Skandalı ve ITUC Genel Sekreteri
Luca Visentini’nin Tutuklanmasına

İlişkin Açıklaması

Ülkemizin ilk savaş muhabirlerin-
dendi, Fotoğraf Sanatçısı, Türkiye’nin 
Alberto Korda’sı Ergin Konuksever. 
Alberto Korda, Kahraman Gerilla 
Che’nin tüm dünya halklarının müca-
delesinde bayrak olan ünlü fotoğrafını 
çekmek için deklanşöre bastı, o fotoğ-
rafla da ölümsüzleşti.

Ergin Konukesver, Genel Baş-
kan’ımız Nurullah Efe Ankut’un da 
gözünü kırpmadan kelle koltukta dö-
vüştüğü, vuruştuğu 12 Mart öncesi dö-
nemde, Gençlik Önderlerinden Deniz 
Gezmiş Yoldaş’ın parkalı fotoğrafını 
çekmek için deklanşöre bastı, o fotoğ-
rafla da ölümsüzleşti.

O fotoğrafın hikâyesini de şöyle 
anlatmıştı: 

“O zamanlar NATO’da görev 
yapan çok subay arkadaşım vardı. 

Parka getirirlerdi bana. Bende bir-
kaç tane olurdu, biri de Deniz’in 
payına düştü! 17 Mart 1971’de De-
niz’i aylar sonra görmüştüm. Birkaç 
cümle konuşmak istedim ama onu 
hızla götürdüler. Sadece deklanşöre 
basabilmiştim. Çektiğim fotoğraf ile 
aslında Deniz’e veda etmişim. Par-
kasının içinde dimdik duruyordu. 
Şimdi bu fotoğrafa baktığımda bo-
ğazım düğüm düğüm oluyor.”

Devrimci mücadeleye inancını da, 
gerçek devrimcilere saygısını da son 
nefesine kadar hiç yitirmedi Ergin 
Konuksever. Fotoğraf Sanatçısıydı, 
en iyisini yapmaya çalıştı. Yaptı da. 
Çektiği tarihi fotoğraflarıyla da bunu 
kanıtladı.

Yine aynı dönemin Gençlik Önder-
lerinden Mahir Çayan ile ilgili şunları 

anlatıyordu Sanatçımız: 
“Cezaevinde ziyaret ettiğim Ma-

hir Çayan’a verdiğim mavi renkli 
kazağın öyküsü daha trajiktir. Üşü-
düğü için verdim. Kızıldere’de öldü-
rüldüğünde üzerinde o kazak vardı, 
delik deşik olmuştu.”

Ergin Konuksever cesaretliydi de 
aynı zamanda. Mesleğinin bütün risk-

lerini biliyor, ölmekten korkup kendini 
geri çekmiyordu. Şöyle söylüyordu:

“Maalesef bu işin doğasında öl-

mek de var. ‘Aman ölürüm’ diye sa-
kınır, kendini kollamaya çalışırsan 
bir iş yapamazsın. Ben bugüne ka-
dar kendimi hiç kollamadım. Kıbrıs 
Barış Harekâtı’nın ikinci safhasında 
askerlerin tankına binip gittim. Bi-
raz manyaktım, üstümüze ateş de 
geliyor ama hiçbir şeye aldırmadan 
gittik. Biraz süratli gittiğimiz için 

birlikten kopup Lefkoşa’ya kadar 
girmişiz. O savaş bölgelerinde hiç-
bir zaman korkmadım. Eğer bu işi 

tercih ediyorsanız, riski başından 
kabul edeceksiniz. Şimdi görüyo-
rum, otel odasının camından fotoğ-
raf çekiyorlar. Yapmayın o kadar da 
yahu! Ben şimdi keşke oralarda ol-
saydım diyorum. Bu meslek severek 
yapılacak bir iş. Cesur olmalılar ve 
korkmadan işlerini yapmalılar.”

Ömrünün sonuna kadar korkmadan 
işini yaptı Ergin Konuksever, Devrim-
cilere saygısını ve sevgisini belirtmek-
ten korkmadı, elindeki fotoğraf maki-
nesini Halkına düşmanlık yapanları 
parlatmak için kullanmadı. Sonuçta 
Ergin Konuksever, insan olarak geldiği 
bu dünyadaki serüvenini insan olarak 
tamamladı. Anısı ve mücadelesi asla 
unutulmayacak.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak 
Devrimci Gençliğin dostu, namuslu 
gazeteci-fotoğrafçı Ergin Konukse-
ver’in yakınlarına, tüm sevenlerine ve 
Halkımıza başsağlığı dileklerimizi ile-
tiyoruz.

18 Aralık 2022

HKP Genel Merkezi

HKP’den:
Sosyalizme inancını ve Halkların Kurtuluş

Mücadelesine kendini vakfeden,
bu mücadeleye ömrünü adayan Devrimcilere 

saygısını bir an olsun yitirmeyen
Ergin Konuksever bedence aramızdan ayrıldı

Şoförler Köle Değildir!

Nakliyat-İş’ten;
Kaya Tur’un yaptığı senet yolsuzluğuna, baskılara tehditlere karşı
Büyükçekmece Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdik



20.12.2022 tarihinde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığında 3’üncü 
kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’na bir kez daha çağrıda bu-
lunmak için Asgari Ücretin sefalet ücreti 
olmaması, işçilerin insanca koşullarda 
yaşayabilecekleri bir ücret olması için 
19 Aralık Pazartesi günü sendikamızın 
örgütlü olduğu Nakliyat Ambarlarında 
kitlesel bir basın açıklaması gerçekleş-
tirdik.

Açıklamamıza Genel Başkanımız 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendika 
yöneticilerimiz, sendikamız üyesi Am-
bar İşçileri katıldı.

Eylemde “Asgari Ücret Sefalet 
Ücreti Olmasın, 14 Bin 800 Lira Net 
Olsun!” yazılı pankart, “Asgari Ücret 6 
Aylık Belirlensin, 14.800 Net Olsun!”, 
“Gelirin, Verginin, Servetin Paylaşı-
mında Adalet İstiyoruz!” yazılı döviz-
ler ve Nakliyat-İş’le birlikte Dünya Sen-
dikalar Federasyonu flamaları taşındı.

Sloganlarla başladığımız eylemimiz-
de Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükos-
manoğlu bir konuşma yaptı.

Kaya Tur uluslararası çalışan bir 
TIR şirketidir. Kaya Tur’da işe 

alımlarda şoförlere keyfi ve hukuksuz-
ca, binlerce Euro’luk senetler imzala-
tılmakta, imzalatılan senetler şoförlere 
işten ayrıldıktan sonra dahi iade edil-
memektedir. Şoförlerin işten ayrılma-
larından sonra senetler 3. kişilere ve-
rilerek işleme konulmuş, icra daireleri 
tarafından hukuksuzca senet imzalatı-
lan şoförlerin evlerine haciz gelmiştir. 
Konu ile ilgili olarak mağduriyet ya-
şayan şoförler birçok kez suç duyuru-
larında bulunmuş ancak bugüne kadar 
bir sonuç alamamışlardır.

ITUC Genel Sekreteri Luca Visenti-
ni’nin yanı sıra Avrupa Birliği’nin 

önemli yetkililerinin ve daha spesifik 
olarak Avrupa Parlamentosu yetkili-
lerinin, görünüşe bakılırsa bir süredir 
devam eden bir soruşturmanın akabin-
de tutuklanmış olması, politik sistemin 
iğrenç yüzünü ve Avrupa Birliği’ndeki 
bürokrasiyi, yolsuzluğu ve çürümeyi 
bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu 

olay, ahlâk dışı anlaşmaları ve rüşvetle-
ri gün ışığına çıkarmıştır. Bu anlaşma-
lar ve rüşvetler bu olay özelinde, çoğu 
mesai başında yaşamını yitirmiş olan 
binlerce işçiye karşı işlenmiş korkunç 
suçların örtbas edilmesiyle bağlantılı-
dır. Bunun nedeni ise çürümüş bir reji-
min propaganda gösterisinin yapılması 
ve çeşitli tekellerin inanılmaz kârları-
nın garantiye alınmasıdır.

Dünya Sendikalar Federasyonu
Sekretaryasının Avrupa Birliği’ndeki

Yolsuzluk Skandalı ve ITUC Genel Sekreteri
Luca Visentini’nin Tutuklanmasına

İlişkin Açıklaması

Belgesellerde izliyoruz. Vahşi do-
ğada sırtlan sürüsüne hiçbir vahşi 

hayvan karşı duramıyor. “En güçlü hay-
van” olarak görülen aslan bile sırtlanlara 
yeniliyor. Bire bir kalsalar yenilmez ama 
sırtlanlar hem sürü olarak davranıyor, 

hem organize saldırıyor. Aslanın “emek 
verip” avladığı avını, organize saldırıyla 
aslanı püskürterek ele geçiriyorlar.

Türkiye’yi 21 yıldan beri yöneten 
güç, tıpkı sırtlan sürüsü gibi, kendi eme-
ği olmayan zenginliklere hukuk dışı, 
yasa dışı yollarla, devlet gücüyle, zor 

kullanarak el koyuyor.
Evet, yasa dışı yollarla ve organi-

ze… Ne hukuk dinliyorlar ne yasa ne de 

Anayasa.
Hadi sırtlanlar doğası gereği başka 

hayvanların avlarını ele geçiriyorlar. Ya 
bu iki ayaklı sırtlan çetesi?

Bunlar organize ve hukuk dışı güçle 
halkımızın zenginliklerini iç ediyorlar. 

Doğaları gereği değil. Bunlar da sözde 
“insan”(!)

Ama şunu da belirtelim: Tefe-
ci-Bezirgân soygun bu topraklarda 
binlerce yıldan beri süregelmektedir 
ve Tefeci-Bezirgân Sınıfın en temel 
özelliği, en iyi yaptığı iş, üretmeden, 

haksız, hukuksuz, organize soygunla 
halkın zenginliklerine konmaktır.

Yasa Dışı Sırtlan Sürüsü
Hüseyin Ali

23’te

23’te

20’de

23’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!

Artık Yeter! İnsanca Yaşamak İstiyoruz!
Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!

Asgari Ücret 14 Bin 800 Lira Net Olsun!

Şoförler Köle Değildir!

Nakliyat-İş’ten;
Komisyon Toplantısı Öncesi Sendikamızdan Eylem.

Asgari Ücretin Sefalet Ücreti Olmaması için İstanbul Nakliyat 
Ambarlarında Sesimizi Yükselttik

Nakliyat-İş’ten;
Kaya Tur’un yaptığı senet yolsuzluğuna, baskılara tehditlere karşı
Büyükçekmece Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdik

Dört ayaklı bir sırtlan çetesi. Allah iki ayaklılardan korusun!

ÇIKTI

ÇIKTI


