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Adamlar artık açık konuşmaya başladılar: “Âlem buysa, gayrı kral 
biziz”, demeye başladılar. “Kim bize gak guk edebilir ki bundan böy-
le?..”

Pervasızlaştılar, bu sebeple. Her meselede olduğu gibi, bu işte de 
başı Kaçak ve de Haram Saraylı Reis çekti.

Ne dedi?
“Artık ülkede sembolik değil, fiili gücü olan bir cumhurbaşka-

nı var. (...) İster kabul edilsin ister edilmesin. Türkiye’nin yönetim 
sistemi bu anlamda değişmiştir. Şimdi yapılması gereken, bu fiili 
durumun Anayasal olarak kesinleştirilmesidir”[1]

İşte, açık, kesin, net itiraf...
Biz Laik Cumhuriyet’i yerle bir ettik. Onun Anayasayla oluş-

muş olan tüm kurumlarını, kuruluşlarını, yasalarını ortadan kaldır-
dık. Kafamızdaki Çete Hukuku’nu Devlet Hukuku yerine geçirdik. 
Böylece de devleti kendi devletimiz yaptık. Şimdi yapılması gereken, 
bu fiili durumu anayasal bir kılıfa büründürmekten ibarettir.

Adam onun derdinde, birkaç yıldan bu yana. Anayasayı ve onunla 
kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırma suçu işlediğini adı 
gibi biliyor. Bu suçun cezasını öngören TCK Yasası 146/1’di.

Ne derdi bu ceza kanunu?
“Madde 146 - Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanunu-

nun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu 
kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisini iskata veya 
vazifesini yapmaktan men’e cebren teşebbüs edenler, ağırlaştırıl-
mış müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olur.

“65 inci maddede gösterilen şekil ve suretlerle gerek yalnızca 
gerek birkaç kişi ile birlikte kavli veya tahriri veya fiili fesat çı-
kararak veya meydan ve sokaklarda ve nasın toplandığı mahal-

[1] http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/08/150814_erdogan_sistem.
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lerde nutuk irat veyahut yafta talik veya neşriyat icra ederek bu 
cürümleri işlemeğe teşvik edenler hakkında, yapılan fesat teşebbüs 
derecesinde kalsa dahi ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası 
hükmolunur.

“(Ek fıkra: 06/07/1960 - 15/1 md.) Birinci fıkrada yazılı suça 
ikinci fıkrada gösterilenden gayrı surette iştirak eden fer’i şerikler 
hakkında beş seneden onbeş seneye kadar ağır hapis ve amme hiz-
metlerinden müebbeden memnuiyet cezası hükmolunur.”[2]

Daha eskiden, bu suçu işleyenler hakkında ölüm cezasına hükmo-
lunurdu.

Tayyip, şebekesiyle birlikte bu suçu tam anlamıyla, eksiksiz bir 
biçimde işlediklerini biliyor. O yüzden, kendisine anayasal bir kılıf 
örmek istiyor. Ama ister öyle bir kılıf örsün, ister öremesin; işlediği bu 
suçun hesabını vermekten asla kurtulamayacaktır. Çünkü onun öreceği 
kılıf, meşru bir hukuk oluşturmaz. Ancak Çete Hukuku olur ve hep de 
öyle kalır.

Aynı açık ve kesin itirafı, Başbakan Milyar Ali dile getirdi.
O ne demişti?
Şunu:

“Cumhurbaşkanımızın Türkiye siyasetindeki yeri sembolik 
cumhurbaşkanlığı olan ülkeler gibi değil. Güçlü cumhurbaşkanlı-
ğı. Hele seçimle geldikten sonra fiilen de böyle. Yapmamız gereken 
fiili duruma uygun anayasa değişikliğini yapmak.”[3]

Gördüğümüz gibi, itiraflar birbirinin tıpatıp aynı. 
Biz Anayasayı ve ona uygun kurumları ortadan kaldırdık. Şu an bü-

tün kurumların başı Tayyip Erdoğan’dır. Yapmamız gereken de bu fiili 
duruma uygun bir Anayasadır.

Sen istediğin kadar o fiili duruma uygun sözde Anayasa yap, baba-
yasa yap; bunların hiçbiri meşru bir hukuki zemin oluşturmaz.

Bir defa sen, Cumhurbaşkanını halk seçsin, demekle; o Anayasaya 
aykırı bir sözde yasa ve onun uygulamasını yaptın. Yani Anayasa suçu 
işledin. O Anayasayı ortadan kaldırma suçu işledin. Şimdi de o suçunu 
sandıkla, oyla gizlemeye, meşru göstermeye çabalıyorsun.

12 Eylül 1980 Faşist Darbesinin Amerikancı Şefi Kenan Evren’i 
yüzde 92 oy almak nasıl meşru kılmamışsa, Kaçak saraylı Tayyip’i de 

[2] http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/765.htm.
[3] http://www.milliyet.com.tr/-b-plani-hemen-devreye-girer/siyaset/ydetay/2234526/de-
fault.htm.
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yüzde 50 vb. oy alması asla meşru kılmaz. Her ikisi de faşist zihniyet-
lidir, diktatördür, Anayasayı fiilen ortadan kaldırma suçu işlemiştir. Bu 
sebeple de, her ikisi de gerçek anlamda Darbecidir.

Tayyip ve Binali’nin itiraflarının ardından, onları kim takip etti?
Tayyip’in güya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Hafız.
Bu ne dedi?

“Türkiye’de bugün Sayın Bahçeli’nin dediği gibi fiili başkan-
lık durumu yok mu? İstediğiniz kadar yok deyin var. Bu işin adını 
koymamız kadar doğru ne olabilir. CHP farklı düşünüyor. Siz fark-
lı düşündüğünüzde durum değişiyor mu? Gerçek çok açık ortada. 
Öyleyse bizim bu gerçekle yüzleşmekten kaçmamızın ülkemize ne 
faydası var? Geçmişte de ‘Cumhurbaşkanının doğrudan halk tara-
fından seçilmesi sistem değişikliği gerektirir’ diyen birçok hukuk-
çu oldu. Türkiye’de bir yandan cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçilmesi için anayasa değişikliği oldu. Bir yandan cumhurbaşkanı-
na tanınan büyük yetkiler var. Siyasi partiler bu konuyu Meclis’e 
getirmeli. Meclis, 330’un üzerinde bunu kabul ettiğinde halkımıza 
sorarız. Türk halkı ne derse tartışma biter. Halk bu sorunu çözer. 
Çünkü bu millet hangi soruna el attıysa onu çözüyor. Ben eminim 
ki sistem sorunlarını da çözecek olan Türk halkıdır.”[4]

İşte, Bekir Bozdağ’ın itirafları da yukarıdakilerinkilerle birebir aynı. 
Onlar sadece sandığı tanıyorlar. Biliyorlar; 1950’de ABD Emperyalist 
haydutlarının oluşturduğu “Yeşil Kuşak Projesi” ürünü olan milyon-
larca Muaviye-Yezid İslamı’nın, CIA-Pentagon İslamı’nın meczubu 
var Türkiye’de. Gerçeklerle bağını koparmış, dünyadan, Türkiye’den 
bihaber, Ortaçağ karanlıklarının dünyasında yaşayan 10 milyonlar var 
Türkiye’de.

IŞİD kafasına sahip hülooğğ’cularla dolu Türkiye. Nasıl olsa din 
alıp satmaya biraz hız verdik mi, bunları yine mezbahaya koşan zavallı-
lar gibi oy sandıklarına koşturur, oylarını alırız. Böylece de istediğimiz 
gibi atımızı oynatırız bu memlekette. Mustafa Kemal’miş, İnönü’ymüş, 
laiklikmiş, bunların artık hiçbirine yer yok. Bunlar tarih oldu. Devre 
arasıydı bunlar, kapandı bitti...

Bu kafadalar, bu anlayıştalar ve bu doğrultudalar artık. Biliyorlar 
ki, Pensilvanyalı İmam’ınki dahil tüm tarikatlar, cemaatler, Kur’an 
Kursları, İmam Hatip Okulları, ve sayıları yüz bini aşkın Diyanet İşleri 
görevlileri, İlahiyat Fakülteleri, 65 yıldan bu yana harıl harıl çalışarak 

[4] http://kurtuluspartisi.org/partimiz-anayasayi-ihlal-eden-bekir-bozdag-hakkinda-suc-du-
yurusunda-bulundu/.
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bu kafadan gayrimüsellah CIA-Pentagon İslamcılarını üretti, yetiştirdi. 
Kerte kerte ele geçirdiler bunlar devlet kurumlarını. Şimdi de artık ke-
sin hâkimiyetlerini kurmuş durumdalar. Kitle tabanları ise çok geniş. 
Bütün şehirlerimizde, kasabalarımızda, köylerimizde, mahallelere va-
rıncaya kadar örgütlenmiş durumdalar. 

Ayrıca da bunların 20 milyona yaklaşan bir kesimi kömüre, makar-
naya, bulgura ve alışveriş çekine bağlanmış durumda. Bu yolla kesince 
devşirilmiş durumdadırlar.

İşte bu oy kalabalığına güvenmektedirler, bu Amerikancı, hain, va-
tan millet ve halk düşmanı CIA Dincileri.

Suç itiraf edişin yandan çarklısı
AKP’giller’in bu itirafçılar korosuna, işte dün de Tuğrul Türkeş 

katıldı. Fakat, farklı bir tarzda ve farklı bir yaklaşımla. O da şöyle dedi:
“SUÇ İŞLEMİŞ OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ”
“Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Baş-

bakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, başkanlık sistemi ile ilgili tartış-
malara değinerek şunları söyledi:

“Fiili durumu hukuki çerçeveye yerleştiriyoruz sözleri tuzaktır. 
Açık ve net söylüyorum.  Ne siz söyleyin ne de kimseye söyletin. 
12 Eylül 1980 sonrası Kenan Evren’in cumhurbaşkanlığına göre 
düzenlenmiş bir anayasa ile Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Kenan Evren’in kullandığı 
yetkilere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı yetkiye bakın. 
Muhalefet iyi bir şey söyler gibi söylüyor. Bu gaflete düşmeyin. Bu-
nun Türkçesi nedir? ‘Aslında şimdi Sayın Cumhurbaşkanı suç iş-
liyor da biz bunu bir kılıfına uyduracağız’. Yok böyle bir şey. Bu 
lafı bu şekilde kullanmak tuzaktır. Bu lafı savunursanız zımnen siz 
mevcut cumhurbaşkanının yetkisini aştığını ve suç işlediğini kabul 
etmiş olursunuz.”[5]

Yani ne demiş oluyor, Tuğrul Türkeş?
Biz elbirliğiyle Laik Cumhuriyet’in Anayasası başta gelmek üzere, 

tüm kurum ve kuruluşlarıyla canına okuduk. Onu bir enkaz yığınına 
döndürdük. Kendi devletimizi kurduk, onun üzerine. O da, “Tayyibistan 
Din Devleti”dir.

Fakat, bunu asla bu şekilde dile getirmememiz, böyle bir itirafta 
bulunmamamız gerekir. Eğer bulunursak, açıktan tümümüzün Laik 
Cumhuriyet’i yıkma ve Anayasayı ortadan kaldırma suçunu fiilen işle-

[5] http://odatv.com/tugrul-turkes-erdoganin-suc-isledigini-kabul-etti-0801171200.html.
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miş olduğumuzu kabul etmiş oluruz. Bu nedenle, böyle bir itirafta ne biz 
bulunalım, ne de başkalarının bulunmasına izin verelim. Bırakın sessiz-
ce yapalım işimizi, götürelim malımızı. Kuralım Tayyibistan Faşist Din 
Devleti’mizi. Ama biz, şunu yıktık, bunu yaptık, bundan sonra da şöy-
le yapacağız, gibi sözler etmeyelim, itiraflarda bulunmayalım. Yoksa 
açıktan suç işlediğimizi, suçlu olduğumuzu kabul etmiş oluruz. 

Dediği özetçe bu, Türkeş’in. 

Gayrı meşru bir iktidar
Demek ki arkadaşlar; ortada ne bir anayasa var, ne o anayasaya göre 

oluşturulmuş Meclis, Bakanlıklar ve bunların altındaki devlet kurum-
ları... Ne de hukuka göre işleyen bir yargı ve adliye mekanizması. Ne 
Milli Eğitim var, ne de Ordu... Ortada bir Çete Devleti ve onun uygula-
makta olduğu Çete Hukuku var, arkadaşlar. Başka da hiçbir şey yok...

Biz yıllardan bu yana, bu acı gerçeği ortaya koymakta, dile getir-
mekte ve göstermeye çalışmaktayız.

Bu sebeple de, yani ortada meşru bir iktidar, bir hukuk devleti ol-
madığı için, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananların da kesin-
likle bir darbe olamayacağını, bunun sadece iki ABD işbirlikçisi hain 
Ortaçağcı gücün, elbirliğiyle yıktıkları Laik Cumhuriyet’in mirasını 
Paylaşma Savaşı olduğunu ortaya koyduk. Ki, olayın esası yani tüm 
gerçekliği bundan ibaretti.

15 Temmuz’da Ganimet Paylaşım Savaşı yapan her iki güç de aynı 
oranda hukuk dışıydı, gayrimeşru idi ve birer Çete Örgütlenmesiydi.

Bunların arasındaki Paylaşım Savaşı nasıl siyasi bir terim olan 
“Darbe” ile adlandırılabilirdi?

Hayır, kesinlikle...
Fakat, bilindiği gibi, bizim bu tespitimiz; dışımızdaki sağlı sollu 

tüm yazarçizerler tarafından kabul görmedi. Onlar, Kaçak ve Haram 
Saraylı Reis’in AKP’gilleri’nin ve onların Havuz Medyasının-Alo 
Fatih Medyasının-Yandaş Medyasının ve de Amerikancı Parababaları 
Medyasının ağzıyla konuştular hep.

Darbe, dediler 15 Temmuz için. Böylece de bilerek veya bilmeye-
rek, isteyerek veya istemeyerek Kaçak Saraylı Reis’in ve avanesinin 
ağzıyla konuşmuş oldular, onun yanında yer almış oldular. Ona, yandan 
çarklı destek atmış oldular.

AKP’giller ve onun medyası anlaşılır. Amerikancı Satılmış 
Parababaları Medyası anlaşılır. Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’sinin 
Medyası anlaşılır. Sevr’ci Soytarı Sahte Sol’un Medyası anlaşılır. 
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Yani onların böyle demeleri doğalarına uygun düşer. Çünkü onlar da 
Amerikancıdırlar.

Ne demiştik daha önce bunlar için?
Ortak paydaları Amerikancılıktır, BOP’çuluktur-Yeni Sevr’ciliktir. 
Böyle olunca da 15 Temmuz gibi önemli olaylarla karşılaştıklarında, 

aynı demagojiyi gevelemeleri anormal sayılmaz, bizler için.
Evet, arkadaşlar. Demek ki, ortada ne bir anayasa var, ne ondan kay-

nak almış kanunlar ve ne de o kanunlarla çalışan adalet mekanizması...
Ne meşru bir Meclis var, ne de orada meşru siyasi partiler...
Bunların hepsi gayrimeşrudur. Çünkü ortada Laik Cumhuriyet 

Devleti diye bir şey bırakılmamıştır. Kaçak Saraylı Reis ve onun 
AKP’giller’i, defalarca söylediğimiz gibi, tepeden tırnağa suça batmış 
durumdadırlar. Bu sebeple de, en ağır siyasi suçu işlemişlerdir. Ve, bu 
suçlarından dolayı hukuka uygun çalışan, bağımsız mahkemeler önüne 
çıkarılmaları gerekir. Bırakalım bunların Cumhurbaşkanı, Başbakan, 
Bakanlar, vb’leri olmalarını; bunlar sıradan bir masum vatandaş olmak-
tan bile çıkmışlardır artık bugün. Hepsi birer mücrimdir, durup dinlen-
meden suç işlemektedirler.

Hem ülkemize, vatanımıza ihanet ederek, ABD Emperyalistlerine 
taşeronluk ederek ağır siyasi suçlar işlemektedirler, hem de yine hiç 
ara vermeksizin kamu malları aşırmak suretiyle akçeli suçlar işlemek-
tedirler.

Bilindiği gibi, bunlar IŞİD, El Nusra, ÖSO gibi Amerikan yapımı 
Ortaçağı Cihatçı Örgütleri de her alanda destekledikleri için, savaş suçu 
işlemektedirler. Suriye’deki meşru Baas İktidarı’na ABD’den aldıkları 
bir emir üzerine savaş açtıkları için savaş suçu işlemektedirler.

Yani arkadaşlar, bunlar, daha önce de söylediğimiz gibi, TCK’de 
yazılı hemen tüm suçları defalarca işlemişlerdir. 

Bunlar, birer suçludur. Bunların partileri, bir çıkar amaçlı suç ör-
gütüdür. Bunlarla oturup konuşulmaz. Herhangi bir tartışma, anlaşma 
yapılmaz. Yapan, bunların suçuna bulaşmış, bunlarla suç ortaklığı etmiş 
olur.

Hep söylediğimiz gibi, bunların acilen bağımsız mahkemeler önüne 
çıkarılmaları gerekir.

Bizim bu söylediklerimizin gerçek olduğunu Kaçak Saraylı Reis ve 
onun AKP’gilleri’nin, hülooğğ’cularının tamamı bilmektedir. İşte kanı-
tı, yukarıda onlardan yaptığımız aktarmalardır.

En kör gözlere bile batan gerçek Peki, bu vahim gerçeği kim bilme-
mektedir?
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Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’sinin tepesini tutmuş Amerikancı za-
vallı lahmacun pideleri...

Sevr’ci Soytarı Sahte Sol’un yine aynı zavallılıktaki Amerikancı 
sözde aydınlar güruhu.

Bunlar, sanki ortada meşru bir Cumhurbaşkanı, meşru bir Hükümet, 
meşru bir Meclis ve orada yer alan meşru partiler varmış gibi davran-
maktadırlar. 

Hep söylediğimiz gibi, halkımızın bunlara kanmaması, bunları ger-
çek içyüzleriyle görüp tanıması gerekir. Bunlardan vatana millete zerre 
miktarda da olsa bir hayır gelmeyeceğini anlaması gerekir.

Gerçekleri gören ve gösteren
biricik siyasi örgüt HKP’dir

Saygıdeğer Halkımız;
Marksizm-Leninizm adlı biricik sosyal bilime sadece biz sahi-

biz. Ve o bilimin önümüze düşürdüğü ışığın aydınlığında dünyanın, 
Ortadoğu’nun ve ülkemizin gerçeklerini bütün açıklığıyla görüp, anla-
yıp sizlere de göstermeye çalışıyoruz. 

İşte AKP’giller’in Laik Cumhuriyet’i yıkma ve Anayasayı ortadan 
kaldırma fiili, en kör gözlerin bile görebileceği açıklıkta ortada durur-
ken, Adalet Saraylarında oturan sözde hâkim ve savcılardan bir teki 
olsun bunlara karşı herhangi bir soruşturma, kovuşturma açabiliyor, 
başlatabiliyor mu?

Hayır.
Kendiliklerinden yapmaları gereken bu görevlerini yapmamaları bir 

yana, bizim önlerine koyduğumuz suç duyurularını da işleme koymu-
yorlar. Hatta kabul etmek bile istemiyorlar, bu konudaki dilekçelerimi-
zi. Dolayısıyla bunlar da AKP’giller’le suç ortaklığı etmiş oluyorlar. 
Hem yapmakla memur oldukları görevlerini yapmıyorlar, hem de suçu 
ve suçluyu kollayarak ikinci bir suç işlemiş oluyorlar.

Onlar da yarın AKP’giller gibi bağımsız yargı önüne çıkarılacaklar-
dır. Bu görev kaçkınlıklarının ve suç ortaklıklarının hesabını verecek-
lerdir. Bunlar da yaptıkları kanunsuzluğun yanlarına kalacağını sanma-
sınlar.

Saygıdeğer Halkımız;
İşte, Türkiye’de mesleğinin ve insanlığının hakkını veren bir tek 

HKP’li Hukukçu Yoldaşlarımız kalmıştır bugün. Bir de bizimle 
her türlü dayanışmayı gösteren, namuslu ve yiğit hukukçu, Yar-Sav 
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Kurucu Genel Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu.
Koca ülkede, ne acıdır ki, başka hukukçu filan kalmamıştır gerçek-

likte.
Bu yiğit hukukçular, günlük haberleri izleyen arkadaşlarımızın bil-

diği gibi, AKP’giller ve onun Kaçak Saraylı Reis’i hakkında, Anayasayı 
ve Laik Cumhuriyet’i Ortadan Kaldırma Suçu işlediklerine dair bir suç 
duyurusunda daha bulunmuştur.

Biliyoruz ki, bundan öncekiler gibi bu suç duyurumuz da ya işleme 
konmayacak ya da reddedilecektir. Fakat, AKP’giller’in bu suçu işle-
dikleri, matematiksel bir kesinlikte gerçektir. 

Yarın, Halkın Devrimci Demokratik İktidarı kurulduğunda bu suç-
lular güruhu gerçek mahkemeler önüne çıkarılacaktır. İşte o zaman, o 
gerçek halk mahkemeleri, bunlar hangi suçları işlemişlerdi, diye bir 
araştırmaya girme gereği duymayacaktır. Çünkü, onların işledikleri 
suçlara dair dosyalar bugünden hazırlanmıştır. O gün geldiğinde önle-
rine konuverecektir. Onlar da hazır belgeli, kanıtlı dosyalar üzerinden 
bunların hak ettikleri cezaları hemen, çok kısa sürede verivereceklerdir. 

İşte o günlere yapılmış bir hazırlıktır, bizim bu suç duyurularımız 
aynı zamanda. 

O günler mi?
Mutlaka gelecek. Hiç umutsuzluğa yer yok. Gelecek o günler... 

Bekle bizi Türkiye...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

09 Ocak 2017



Ayrım
İki

ABD Emperyalist Haydutları biliyorlar,
Kaçak Saraylı’da yürek Selanik olduğunu.

Bu sebeple de onun teslimiyete düşmeye çok 
müsait olduğunu...
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İşte o yüzden, onu “Başkan” yaptırarak Amerikancı Kürt Devleti’ne 
giden yolun taşlarını “özerklik vb.” yaygaralarla ona döşetmek istiyor-
lar.

Zaten bu nedenle Amerikan Emperyalistleri, 15 Temmuz’da 
Feto’nun askerleri karşısında onu galip getirtmişlerdi. Hem de Feto’yu 
hezimete uğratarak.

Daha ilk gününden itibaren söyleyegeldiğimiz gibi, 15 Temmuz 
gecesi oyuna getirilerek kolayca kafakola getirilen, Feto’nun askerle-
ri olmuştu. CIA, bebelerin bile kanmayacağı ve zinhar başarı olasılı-
ğı görmeyeceği bir harekât planına ikna etmişti, Feto’nun adamlarını. 
Öyle bir planın başarısına inanması için insanın deli olması gerekirdi. 
Ama zaten bu CIA-Pentagon İslamı’nın taraftarları da, birer meczup 
değil mi?

Öyle olduğu için kolayca inandılar, CIA’nın ellerine tutuşturduğu 
harekât planına ve onu uygulamaya kalktılar. Tabiî sonuç, kendileri için 
tam bir felaket oldu.

Sadece kendileri için olsa iyiydi. Ama öyle olmadı. Türk Ordusu 
için de aynı oranda büyük ve çökertici bir felaket getirdi, bu paylaşım 
harekâtı. 

Hep söyleyegeldiğimiz gibi, Feto’yla Kaçak Saraylı’nın AKP’giller’i, 
“Ergenekon Davası” adlı CIA Operasyonuyla, Ordu’nun işini büyük 
ölçüde bitirmişlerdi. İşte, kılıç artığı kabilinden kalan son diri unsurlar 
da 15 Temmuz sonrası Kaçak Saraylı Reis’in indirdiği darbelerle çöker-
tildi, ezildi, yok edildi.

Artık Birinci Kuvayimilliye’nin ve Mustafa Kemal’in temsilcisi bir 
Ordu yok şu anda. Kaçak Saraylı Reis gibi burnunun önünü görmekten 
aciz bir ABD işbirlikçisine ram olmuş, onun kölesi olmuş, sünnet çocu-
ğu üniformasıyla komutanlık rolü oynayan sözde paşaların kurmaylık 
ettiği zavallı bir ordu var şu anda ortada.
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Ordu’nun bu hale getirilmesi, düşürülmesi zaten ABD Emperyalistleri 
için çok önemli stratejik hedeflerden biriydi. Çünkü eskinin Mustafa 
Kemalci Ordusu, Yeni Sevr’e ya da BOP’a giden yolun üzerindeki en 
önemli engeldi, barikattı. Onun öncelikli olarak ortadan kaldırılma-
sı gerekiyordu. Kaldırıldı işte, bu zincirleme CIA Operasyonlarıyla. 
Böylece de BOP yolu, Amerika için açılmış güvenli bir güzergâha dö-
nüştü.

Hatırlanacaktır; Tayyip’in avanesiyle PKK sözcüleri Oslo’da yüzde 
90 oranında anlaşmışlardı, Amerikancı Kürt Devleti’nin nasıl oluştu-
rulacağı konusunda. Ya da en azından ona nasıl gidileceği konusunda. 
Ama işte işin o noktasında Pensilvanyalı İmam’ın adamları oyunbo-
zanlık edip Tayyip’i açmaza düşürmek için işi açık etti. Çanağı çömleği 
patlattı. Böylece de iş yarım bırakıldı.

İşte 15 Temmuz sonrasında artık böyle bir tehlikenin başgöstermesi 
de söz konusu olmaktan çıkarılmış oldu.

Milliyetçilik rolü oynatılan
Tayyip’in asıl görevi ülkeyi bölmek

Bütün bunlara ilaveten, Kaçak Saraylı Reis, 15 Temmuz sonrasında 
ilan ettiği Olağanüstü Hal ve onun Kanun Hükmündeki Kararnamelerine 
dayanarak “Tayyibistan Faşist Din Devleti”ni hızla inşaya girişti. 
Orduyu, yargıyı, Meclisi, Milli Eğitimi ve devletin tüm kurumlarını bü-
yük oranda eline geçirdi. Ve bu kurumları AKP’giller’in birer bürosu 
haline dönüştürdü.

Fakat tüm bu yapılanlara ve Tayyip’in bir bir kazanımlarıyla bürün-
düğü olağanüstü zırha rağmen, ABD Emperyalist efendilerinin proje-
lendirdiği Amerikancı Burjuva Kürt Devleti’nin yolunun, taşlarının fiili 
olarak döşenir hale getirilmesi, yine de kolay yapılacak işlerden değildi. 
Bu hainane gidişatı görünce Tayyip’in hülooğğ’cuları bile ayıkabilir, 
yahu bu ne iştir, Reis bizi oyuna mı getirdi?, diye gaflet uykusundan 
uyanabilirdi. Kaldı ki, Tayyip’e karşı olan, en azından yüzde 40-50 ora-
nında bir halk kesimi de mevcut şu anda, Türkiye’de. Onlar da bu ne 
ihanettir yahu, yeter artık, deme noktasına gelebilirdi. 

ABD Emperyalist çakalları, tabiî bu tür engelleri de bertaraf et-
menin birikimine sahipti. O yüzden, Tayyip’i, dikkat edersek, 2015 
Temmuzu’ndan bu yana milliyetçi oynatıyor. 

Onu nasıl tanıtıyor kitlelere?
Bölücü terör örgütüne karşı amansız savaş veren ve terörün kökünü 

kazımakta kararlı olan bir devlet başkanı...
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Kitlelerin gözünde böyle bir imajın oluşturulması isteniyor, ABD ta-
rafından. Bu oluşturulmalıdır ki, yarın Kaçak Saraylı Reis, Amerikancı 
Kürt Devleti’ne giden yolun taşlarını birer birer döşemeye başlayınca 
zavallı, bilinçsiz, cahil kitleler şöyle düşünsün:

“Yahu ne yapsın Reis? Yıllardır savaşıyor, bu bölücü terörle. Ama 
görüldüğü gibi baş edilemiyor işte. O yüzden de bu şiddet ortamını or-
tadan kaldırmak için ülkenin parçalanmasına yol açmayacak bir şekilde 
bu meseleyi çözmek istiyor. Bunu anlamamız lazım.”

Kitlelere bunu dedirtmek için Kaçak Saraylı’yı 2015 Temmuzu’ndan 
bu yana milliyetçi oynatıyor Amerika.

Hiç unutmayalım; kimdi Kaçak Saraylı?
“BOP Eşbaşkanı”, değil mi?
Ve BOP’un hayata geçirilmesinde kendisine verilen rolü eksiksiz bir 

biçimde oynaması şartıyla, parti yapısına büründürülüp iktidara taşındı 
ve 15 yıldan bu yana da iktidarda tutulmaktadır.

Yani efendilerine karşı verdiği birinci söz ya da efendilerinin buna 
verdiği birinci görev budur.

O, BOP Haritası’nın öngördüğü şekilde Türkiye’yi üç parçaya böl-
mekle görevlendirilmiştir.

O görevi yapmaktadır 15 yıldan bu yana.
Onda ulusal duygu ve değerlerin bir teki bile yoktur. Onun kendisini 

kimliklendirdiği bir milliyeti bile olmamıştır, dikkat edersek.
Kaldı ki o, Muaviye-Yezid Dininin, CIA-Pentagon Dininin inana-

nı ve savunucusudur. O yüzden de ümmetçidir. Ortaçağ’ın ümmetçilik 
konağının mensubudur. Dolayısıyla da ulus ve ulusal değerlerin hiçbiri 
otomatikman bunlarda bulunamaz.

 Meclis’teki Dörtlü Çete “USA” damgalıdır
Türkiye cehenneme döndürülmüş. En batısından en doğusuna kadar 

bombalar patlatılıyor, otomatik tüfeklerle açık, kapalı mekânlar taranı-
yor ve yüzlerce masum insan yok yere hayatlarını yitirip gidiyor.

Dolar 4 TL’ye dayanmış. Euro zaten çoktan geçmiş o sınırı. Her gün 
onlarca küçük ölçekli şirket, kuruluş iflas edip kapısına kilit vurmakta; 
binlerce, on binlerce işsiz, açlığa ve felakete itilmekte.

Ekonominin tümden çökmesi işten bile değil.
Ama ABD’li efendileri nasıl oynatıyor, Kaçak Saraylı’yı?
Seni Başkan yaptıracağız...
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Başkan olacaksın ki bizim her emrimizi otomatikman, anında bir 
bilgisayar klavyesi tuşuna basar gibi tık edip yerine getireceksin. Kimse 
de itiraz edemeyecek. Böylece hem de sana bugüne dek işlemiş oldu-
ğun binlerce suçtan dolayı hiç kimse hesap sorma cüretinde bulunama-
yacak.

İşte Kaçak Saraylı, bütün gücüyle efendilerinin bu emrini yerine ge-
tirmeye çalışıyor. Bu işteki en büyük destekçilerinden biri de, CIA’nın 
emrindeki Kontrgerilla’nın Türkiye’deki Özel Örgütü MHP’nin ruhu 
karanlık şefi Devlet Bahçeli.

AKP’giller derseniz, zaten tamamı Kaçak Saraylı’nın amigoların-
dan oluşmuş bulunmaktadır.

Dikkat edelim; Kaçak Saraylı’nın bu ihanet serüvenine, yani 
Başkanlık serüvenine karşı Mecliste bulunan Amerikancı Dörtlü 
Çete’nin bir teki olsun ciddi bir tepki, muhalefet ortaya koymamaktadır. 

Amerikancı Kürt Hareketi’nin legal plandaki temsilcisi HDP, tıp-
kı 2010 Anayasa Refernadumu’nda olduğu gibi, “Boykotçu”yu, daha 
doğrusu Tarafsızı oynayarak yandan çarklı destek atmaktadır Kaçak 
Saraylı’ya.

Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si ise, sadece kuru gürültü yapmak-
tadır. Rahmetli Orhan Müstecaplı Ağabeyimizin deyişiyle “Haybeye 
cav cav” etmektedir.

Oysa, Sorosçu Kemal ve avanesi zerrece içtenliğe sahip olmuş olsa-
lar, ne yapmaları gerekir böyle bir durumda?

Kaçak Saraylı’nın AKP binasından bir farkı kalmamış olan o 
Meclisi hemen terk etmeleri gerekir. Burası Meclis olmaktan filan çok-
tan çıktı, deyip; 1920 Meclisinin yani Mustafa Kemal’in Başkanı ol-
duğu Meclisin prensiplerine göre çalışacak yeni bir Meclisin nüvesini 
oluşturmaya girişmeleri gerekir. Bir mekân bulup, “İşte gerçek Meclis 
burasıdır. Öbürü çoktan Meclis olmaktan çıktı.”, demeleri gerekir. BOP 
Eşbaşkanı Kaçak Saraylı’yı ve avanesini o ihanet Meclisinde baş başa 
bırakmaları gerekir.

Bırakalım böyle namuslu işler yapmasını, bunları hayal bile ede-
mez, Yeni CHP’nin sözde vekilleri, yöneticileri.

Hatta, medyaya düşen şu habere göre, Mecliste AKP’giller’le be-
raber “enseye tokat...” laubaliliği içinde geyik çevirmektedirler, bu 
Sorosçu Kemal ve taraftarları. Şu habere ve resme bakın bir:

“Binali Yıldırım, teklifin görüşülmesi sırasında Meclis muhale-
fet kulisine gelerek, Devlet Bahçeli’yi sordu. Kurmaylarının Bahçe-
li’nin Genel Kurul’da olduğunu söylemesinin üzerine, Kılıçdaroğlu 
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ile karşılaştı. İki lider birlikte çay içti. 
“CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Irak ziyareti nasıl geçti 

sorusuna Yıldırım, “İyi geçti ama Başika konusuna takılmışlar” 
yanıtını verdi. Yıldırım, MHP Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğ-
lu’nun

“Osmanlı Haneden mensuplarına maaş ve çocuklarına ise yurt 
ve burs imkanı sağlanmasına yönelik bir yasa teklifi sunduğunu 
hatırlatması üzerine ise, konu ile ilgilendiklerini söyledi.

“REJİM DEVAM ETSİN
“Kılıçdaroğlu, Yıldırım’a “Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili, 

“Bu teklifi çekseniz ortam yumuşar” diyerek gülümsedi. Başbakan 
da gülümsemekle yetindi. CHP Grup Başkanvekili Özgün Özel 
ise, geçtiğimiz yıllarda başbakanların muhalefet kulislerini sık sık 
ziyaret ettiğini dile getirerek, “Rejimin devam etmesini istiyoruz. 
Dönem sonuna kadar, 2019’a kadar sizinle çalışmak istiyoruz. Ku-
lislerde çay içen başbakan görmek istiyoruz. Bundan memnunuz” 
diye konuştu. Başbakan, Özel’in sözleri üzerine gülümseyerek 
memnuniyetini ifade etti.

“ÇAY PAHALIYA PATLADI
“Özgür Özel’in, “Bu sefer meclise yakışır bi oylama olsun” söz-

leri üzerine ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, “Çay 
pahalıya patladı. Sayın Başbakanımız çayı yudumlayarak içiyordu 
bir anda bitirdi” diyerek espiri yaptı.”[6]

[6] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/658358/Meclis_te_surpriz_gorusme..._
Kilicdaroglu_ndan_Yildirim_a__Bu_teklifi_cekseniz_ortam_yumusar.html.
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İşte görüyorsunuz Amerikancı hainler güruhunu, arkadaşlar...
Birbirlerinden gayet de memnunlar. Ve geyikleşmekle meşguller 

sözde Mecliste. Hep boşuna demiyoruz; bunlar aynı toptan kesmedir, 
diye.

Bunların ruhlarının üzerindeki damgayı bir okuyabilseniz; hepsinde 
de “USA” damgasının vurulu olduğunu göreceksiniz.

Yine hep diyoruz ya, bunlar, senaryosu da, yönetimi de CIA ve 
Pentagon tarafından kotarılan ihanet tragedyasının değişik aktörleridir, 
diye. Hepsi de kendilerine verilen rolü oynuyorlar, diye.

“Yeni Anayasa” denen Başkanlık Anayasası ihanetinin içeriği med-
yaya düştü, değil mi?

Orada bir de şunlar deniyordu, dikkatinizi çektiği gibi:

“Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, 
teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.”[7]

Çok açık biçimde görüldüğü gibi, Kaçak Saraylı, tamamen ABD’li 
efendilerinin kendisine emrettiği şekilde Bakanlıklar oluşturacak, onla-
rın merkez ve taşra teşkilatlarını kuracak ve onları görev ve yetkilerle 
donatacak. Yani, Yürütme tümüyle Kaçak Saraylı Reis’in istekleri doğ-
rultusunda gerçekleşecek. Bunun hiç lamı cimi olmayacak.

Bu yetkiyle Kaçak Saraylı resmen bir Ortaçağ despotuna dönüşmüş 
olmaktadır. Astığı astık, kestiği kestik...

Zaten 15 yıldan bu yana da hep söylediğimiz gibi, böyledir de...
İşte bu fiili durumuna yasal kılıf giydirilmiş olacak, Yeni Başkanlık 

Anayasasıyla.
Ama hep tekrarladığımız gibi, bu kılıf asla ona hukuki bir meşru-

iyet oluşturmayacaktır bizim açımızdan. Onun ve avanesinin tepeden 
tırnağa TCK’de yazılı olan hemen tüm suçları onlarca, yüzlerce kez 
işlemiş olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Onların normal siyasi parti 
filan değil, çıkar amaçlı bir suç örgütü olduğu ve Türkiye’yi bir Çete 
Devleti’ne, bir Hırsızlar İmparatorluğuna dönüştürdüklerini asla orta-
dan kaldırmaz. Onlar bir mücrimler topluluğudur ve suçlarının hesabını 
er geç vereceklerdir, bağımsız, hukuki mahkemeler önünde.

[7] http://t24.com.tr/haber/iste-genel-kurula-sunulan-18-maddelik-anayasa-degisikligi-tek-
lifinin-tam-metni,382257.
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PYD-PKK ABD’nin taşeronu
İşte böylesine sonsuz yetkiler ele geçirmiş olacak olan Kaçak 

Saraylı da, ABD’li yapımcılarının ve efendilerinin buyrukları doğrultu-
sunda, onlarla akitleşmelerine uygun biçimde Amerikancı Burjuva Kürt 
Devleti’ne giden yolun taşlarını ufaktan döşemeye başlayacaktır. 

Tabiî bu işin başlangıcı Özerklik filan şeklinde olacaktır. Ama o 
sadece işin açılışı olacaktır. Hani PKK’nin Şefi Öcalan da diyordu ya 
İmralı’da:

“Öcalan: Basına yanlış şeyler yansıdı. “Öcalan bağımsızlıktan, 
federasyondan, özerklikten bilmem neden vazgeçti” dediler. Ben 
hiçbir şeyden vazgeçmedim.”[8]

PKK’nin Programı bu. Kaldı ki, işin başını tutan ABD’dir. Yine hep 
söylediğimiz gibi, Kürt Meselesi bugün, ABD başta gelmek üzere Batılı 
Emperyalistlerin ellerine geçirmiş oldukları bir meseledir ve onlar ken-
di emperyalist çıkarlarına uygun düşecek biçimde çözmek istiyorlar bu 
meseleyi. Onu da zaten BOP Haritası’nda açıkça ortaya sermişlerdir. 
Emperyalistlerin derdi, Ortadoğu’da ikinci bir İsrail, Müslüman bir 
İsrail veya onların yeni bir petrol bekçisi Kürt Devleti yaratmaktır. Bu 
meseleye bu kadar önem atfetmeleri, sadece bundandır. 

ABD, bu halk düşmanı projesini hayata geçirmek için, Ortadoğu’daki 
tüm taşeronlarını-piyonlarını harekete geçirmiştir, kullanmaktadır. 
Hepsi aslında ABD’nin yazdığı senaryoda kendine ayrılan bölümün 
oyununu oynamaktadır. Yine hep dedik ya; Meclisteki Amerikancı 
Dörtlü Çete de, PKK de, PYD de, YPG de, IŞİD de, El Nusra da, ÖSO 
da; ABD’nin değişik piyonlarıdır, hizmetkârlarıdır, diye. Öyledir...

İşte, bugünün haber sitelerine düşen ABD kaynaklı bir haber:
“Son Dakika: ABD: Suriye görüşmelerinde PYD de masada ol-

malı
“ABD: Suriye görüşmelerinde PYD de masada olmalı
“TÜRKİYE’nin, terör örgütü olduğu gerekçesiyle verdiği des-

tekten dolayı eleştirdiği ABD’den yeni bir PYD açıklaması geldi. 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Suriye gö-
rüşmelerinde gelinecek süreç içinde, Suriyeli Kürtlerin oluşturdu-
ğu PYD’nin de masada yer alması gerektiğini söyledi.

“Sözcü Yardımcısı Mark Toner, başkent Washington’da düzen-
lediği günlük basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtla-
dı. Suriye’de barışın sağlanması sürecinde, Birleşmiş Milletler’in 
(BM) öncülük edeceği çözüm arayışlarının tek çözüm yolu olduğu-

[8] İmralı Tutanakları, 3 Nisan 2013.
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na ilişkin ABD’nin görüşünün değişmediğini belirten Toner, barış 
görüşmelerinde kimlerin yer alacağının, barış görüşmelerine ön-
derlik eden gruplara ve Suriye halkına bağlı olduğunu söyledi.

“Mark Toner, bir soruya verdiği yanıtta; Suriyeli Kürtleri tem-
sil eden PYD’nin terör örgütü IŞİD’e karşı en etkili mücadele eden 
grup olduğunu ve PYD’nin de, barış görüşmelerinin yapılacağı 
masada olması gerektiğini savundu. Toner, ‘PYD savaşta varlığı 
olan bir grup. Suriye’deki çözüm arayışlarında da seslerinin du-
yulması gerekiyor. Bize göre, bir noktada bu sürecin bir parçası 
olmak zorundalar’ diye konuştu.

“Toner, ABD’nin PKK’yı terör örgütü olarak gördüğünü, 
PYD’yi ise terör örgütü olarak görmediklerini, kendilerine silah 
desteği vermediklerini, taktiksel destek sağladıklarını söyledi. To-
ner, ‘Eğer PYD PKK değilse neden onlara silah vermiyorsunuz’ 
sorusunu da ‘YPG IŞİD’e karşı önemli ve etkili bir güç. Türk hü-
kümetinin PYD ile ilgili duyarlılığını göz önünde bulunduruyoruz’ 
diye yanıtladı.

“Toner, ‘Savunma Bakanı Ash Carter’ın, geçtiğimiz Nisan ayı 
sonlarında Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham’ın soruları 
üzerine, ABD’nin, Türkiye’nin tüm karşı çıkışlarına karşın silah ve 
maddi yardım sağladığı PYD ve PKK arasında işbirliği olduğunu 
bildiği’ sözlerinin anımsatılması üzerine, ‘Carter’ın açıklamaları 
şu an önümde olmadığı için buna ilişkin değerlendirme yapama-
yacağım’ dedi.

“Toner, Türkiye’de anayasa ve sistem değişikliği için yapılan 
çalışmalara ilişkin sorulara verdiği yanıtlarda, gelişmeleri yakın-
dan izlediklerini belirtti ve ‘Bir ortak ve müttefik olarak gelişmele-
ri yakından izliyoruz. Türk parlamentosu ve halkının karar vere-
ceği içişleri konusuna girmeyeceğim. Daha önceleri de söylediğimiz 
gibi, Türkiye’nin demokrasisi bizim için önemli, bize göre Türk 
halkı için de önemli, bunun farkındayız’ dedi.

“Toner, başka bir soru üzerine de, ABD’nin süreç içerisinde 
PYD’nin de Suriye görüşmeleri masasında yer alması gerektiği gö-
rüşünün, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Suriye’nin Dostla-
rı Grubu’na bağlı ülkelere aktarıldığını da belirtti.”[9]

Çok açık olarak görüldüğü gibi, ABD Emperyalistleri, PYD’den 
ve onun kazanımlarından asla vazgeçilmesine izin vermeyiz, diyor. 
Bizim dostumuz ve müttefikimizdir PYD, diyor. Zaten, PYD ve YPG, 
Amerikan Özel Kuvvetleri’nin eğitim ve yönetiminde ve Amerikan 
Black Water’larıyla birlikte savaşmaktadır Suriye’de. 

[9] http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/son-dakika-haberi/abd-suriye-go-
rusmelerinde-pydde-masada-olmali-1615508/.
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Ortadoğu’ya gelen her ABD yetkilisi de mutlaka PYD bölgesine 
gelip yöneticileriyle görüşüp fiili desteklerinin bulunduğunu herkese 
tekrar tekrar göstermiş bulunmaktadırlar.

Suriye’nin cehenneme çevrilmesinin birincil plandaki sebebi de 
Amerikancı Kürt Devleti’nin Suriye ayağının vücut bulması idi. O da 
vücut buldu, gördüğümüz gibi. ABD Emperyalistleri işte bunu sonuna 
kadar koruruz biz, diyorlar.

Mark Toner yukarıda, Kaçak Saraylı Reis’in Başkanlık Anayasası 
için de “Bu Türkiye’nin iç işidir. Biz buna karışmayız.”, diyerek dolaylı 
biçimde desteklerini sunmuş bulunmaktadır.

Evet, bunlar PYD’yi de desteklerler, Kaçak Saraylı Reis’in 
Başkanlığını da. Çünkü her ikisi de onların projesidir. Her ikisini de 
CIA-Pentagon-Washington yönetmektedir.

İşte bu Başkanlık Anayasasıyla da Kaçak Saraylı Reis’e tek başına 
kimseye danışıp sormadan Türkiye’yi ABD’nin buyrukları doğrultu-
sunda yönetme yetkisi verilmiş olacaktır. Kaçak Saraylı da ABD’nin 
her emrini itirazsız ve duraksamasız yerine getirecektir. Bir şey diyecek 
olan olursa da, bu benim Anayasal yetkim dahilindedir, deyip işin için-
den sıyrılacaktır. Sıyrılmaya çalışacaktır, diyelim.

ABD Emperyalist haydutlarının her alanda yetişmiş, işinin ehli on 
binlerce uzmanı vardır. Onlar zaten tâ 1995’te Tayyip, Refah Partisi 
Beyoğlu İlçe Başkanıyken, onda kendileri açısından ekmek görmüşler 
ve devşirip yetiştirmişlerdir. Partileştirip iktidara taşımışlardır. Onlar, 
bu işe başlarken, Kaçak Saraylı’nın her ihanete teşne olduğunu zaten 
görmüşlerdir. Ayrıca da ondaki yürek Selanik durumuna da netçe ta-
nık olmuşlardır. Yani bu tam bizim istediğimiz gibi oynatabileceği-
miz bir işbirlikçidir, demişlerdir. Ve, haksız da çıkmamıştır haydutlar. 
Yanılmamışlardır yani tespitlerinde. 

Hani Kaçak Saraylı bazen eser gürler. “One minute” çeker, bilmem 
ne numaralar yapar. Netenyahu’ya, Putin’e, Haydar El İbadi’ye mey-
danlar okur. Ama bir süre sonra hemen diz çöker, aman diler ve yalvar 
yakar olur, bu kişiler karşısında.

Onun bu yapısını yurtdışında, doğusundan batısına herkes bilmekte-
dir artık. Bir Suudi gazetesi bile ne demişti bunun için?

“Kuru gürültü...”
Velhasıl, ABD Emperyalist haydutlarının tam da istedikleri gibi oy-

natabilecekleri, her ihaneti ettirebilecekleri bir tiptir Kaçak Saraylı.  O 
sebeple, ABD 15 yıldan bu yana korumakta, kollamakta ve iktidarda 
tutmaktadır Kaçak Saraylı’yı. 
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Evet, arkadaşlar... Türkiye yanıyor. Öylesine kara günlerde yaşa-
maktayız ki, buna ancak geçmişteki Mütareke Günleri denk düşer. 

Ne yapalım... 
Demek ki Tarih böyle akacakmış. Ve bizler bir İkinci Antiemperyalist 

Ulusal Kurtuluş Savaşı vermek mecburiyetinde kalacakmışız.
Vereceğiz...
Kısa dönemde ABD haydutları ve işbirlikçileri kazanacak olsalar da 

en sonunda tıpkı Birinci Kuvayimilliye’de olduğu gibi biz kazanacağız, 
Halklarımız kazanacak.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
11 Ocak 2017 



Ayrım
Üç

Milli Eğitim diye bir şey bırakmadınız,
bre Ortaçağcı Amerikan işbirlikçileri!

Tüm okulları Taliban yuvası
Peşaver Medreselerine döndürdünüz
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Bildiğimiz gibi, IŞİD’in de, El Nusra’nın da, ÖSO’nun da kökeni El 
Kaide’dir. Onun da aslı Taliban’dır. 

1979 Afgan Devrimi’yle birlikte CIA harekete geçti. İslam 
Dünyasında gerçekleşen bu biricik insancıl düzeni yok etmek için, bu-
nun bir örnek oluşturup başka İslam ülkelerinde benzerlerinin ortaya 
çıkmasını engellemek için... Yani Sosyalizmin İslam Dünyasında ya-
yılmasının bıçakla keser gibi önünün kesilmesi ve bu nüvenin ortadan 
kaldırılması için...

Bugünkü kafa kesici IŞİD’in öncülleri ABD tarafından 
Afganistan’da yetiştirildi

Ne yaptı?
1950 sonrası yürürlüğe koyduğu “Yeşil Kuşak Projesi”nin ürünü 

olan ne kadar kafadan gayrimüsellah (silahsızlandırılmış) Muaviye-
Yezid Dincisi meczup var ise, İslam ülkelerinden bunların tamamını 
derleyip toplayarak Pakistan’ın Afganistan sınırındaki Peşaver şeh-
rine götürdü. Orada, yine İslam Dünyasından devşirilmiş Ortaçağcı 
Mollaların yönetiminde 10 bin ila 20 bin arasında değişen bir yekün 
tutacak büyüklükte Medreseler açtı. 

İslam Dünyasından derleyip oralara götürdüğü meczupları bir kez 
daha CIA-Pentagon Diniyle afyonlayarak iyice insanlıktan çıkarttı, bi-
rer canavara dönüştürttü. 

Tabiî bu iş büyük meblalarda para gerektiriyordu. Bu para da yine 
Suudii Krallığı ve diğer Arap Krallıkları başta gelmek üzere Ortaçağcı 
İslam Devletlerinden ve İslam ülkelerinin din afyonuyla uyutulmuş 
kesimlerinden toplanan bağışlarla sağlandı. Yüz binlerce Ortaçağcı 
Cihatçı buralarda beslendi, doktrine edildi, sonra da silahlandırılıp as-
keri eğitimden geçirildi, CIA ve Pentagon uzmanları tarafından.

Silahlar yine parası karşılığı ve az miktarı da hibe olmak üzere, ba-



42

şını ABD’nin çektiği NATO ülkelerinden sağlandı.
ABD, 40 yıllık NATO müttefiki Türkiye’ye bile vermediği Stinger 

füzelerini bu Ortaçağcı Cihatçılara bol miktarda verdi. Böylelikle, 
Afgansitan’daki Sosyalist İktidarın Hava Kuvvetlerini etkisiz hale ge-
tirdi. 

Yıllarca savaştı bu Ortaçağcı Cihatçılar, Afganistan’ın devrimci 
ordusuyla. Tabiî bu Cihatçıları Afgansitan’daki derebeyileşmiş aşiret-
çilik dediğimiz antika sınıf yapısına sahip gerici yerel güçler de tam 
anlamıyla destekledi. Yani kaynaştı bu iki Ortaçağcı güç. Biri yereldi, 
öbürü devşirilmiş yabancılardan oluşuyordu. Ama her ikisinin de temsil 
ettikleri dünya görüşü aynıydı: Ortaçağ’ın Ümmetçiliği.

Tüm emperyalist ve onların uydusu konumundaki, Kapitalizmce 
geri Türkiye gibi devletler, her yönden desteklediler bu gerici savaşı. 
Çünkü Sosyalizm, tümünün ortak düşmanıydı. Sınıf çıkarları gereği 
öyle davranmak durumundaydılar. 

İşin garibi, o yıllarda “Sovyet Sosyal Emperyalizmi” zırva teziy-
le kafayı sıyırmış Çin Komünist Partisi (ÇKP) de gericiler safında yer 
aldı.

Bizim bugün “Sevrci Soytarı Sahte Sol” dediğimiz sözde sol da, 
bir teki hariç (o da İ. Bilen liderliğindeki Eski Sahte TKP’dir), Afgan 
Devrimci İktidarına karşı savaş veren uluslararası emperyalizmin kuk-
lası bu Ortaçağcıları desteklemekten geri kalmadı.

Hep söylediğimiz gibi, bu Sevr’ci Soytarı Sahte Sol, ne geçmişinde 
ne de günümüzde; ne dünyanın ne de Türkiye’nin güncel yakıcı me-
seleleri konusunda doğru bir tutum sergilememiştir. Çünkü onlar da 
küçükburjuva sınıf eğilimlerinden kaynaklanan tutarsızlık ve güce tapı-
cılık şeklinde tanımlayabileceğimiz özelliklerinden dolayı hep savrul-
muşlardır. Son tahlilde de sömürücü egemen sınıfların çıkarına hizmet 
etmişlerdir. 

1991 sonrası, Sovyetler Birliği’nin ve Sosyalist Kamp’ın çökmesiy-
le birlikte, Afgan Devrimci İktidarı bir başına savaşmak zorunda kal-
mıştır, bu gerici güruha karşı. Ve iki yıl boyunca da yiğitçe direnmiştir, 
Muhammed Necibullah liderliğindeki Sosyalist İktidar ve onun askeri 
güçleri.

Ama, tüm emperyalist ve kapitalist dünyanın her türden desteğine 
sahip bu gerici güruh karşısında, tek başına daha ne kadar direnebilirdi?

Ekonomik ve askeri gücü tükendi sonunda ve yenildi. Ama asla bo-
yun eğmedi, Muhammed Necibullah, kardeşi ve Devrimin diğer önde 
gelen liderleri. Yiğitçe göğüslediler ölümü. Ülkelerini ve savaş mevzi-
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lerini terk etmeleri konusundaki teklifleri, duraksamadan her seferinde 
reddettiler. Yiğitlikleri, ölüm karşısındaki fedakârlıkları, devrime, halk-
larına ve vatanlarına bağlılıkları örnek olacaktır dünya devrimcilerine.

Afganistan’daki Devrimci İktidar yenilip yıkıldıktan sonra, o ülke-
de kurdukları gerici-cihatçı tarikatlardan oluşan Burhaneddin Rabbani 
liderliğinde bir koalisyon hükümeti kurdular. Sonra bu koalisyonu 
oluşturan cihatçı gruplar anlaşamayıp birbirine düştü. Bundan son-
rasında ise Talibanlardan (medrese öğrencilerinden) oluşan Taliban 
iktidarı kuruldu Afganistan’da, tabiî ABD’nin yönlendirmesiyle. 
Bunların bir bölümü de Usame Bin Laden önderliğinde El Kaide’yi 
oluşturdu.  Böylece Afganistan, merkezi oldu Ortaçağcı Cihatçıların. 
Pakistan’daki Medreselerden de devamlı yeni meczuplar yetiştirilip 
gönderildi, pratik eğitimlerini tamamlamaları, tatbikatlarını yapmaları 
için, Afganistan’a. Teorik ve pratik eğitimleri tamamlandıktan sonra, 
ABD ve AB Emperyalistleri bunları Yugoslavya’da savaştırdı, Irak’ta 
savaştırdı, Libya’da savaştırdı, şimdi de Suriye’de savaştırıyor ve en 
son da Türkiye’de savaştırmaktadır. 

Bugün onlarca parçaya ayrılmıştır bu Cihatçılar. Hepsinin ayrı ad-
ları vardır, örgütleri vardır, şehyleri, mollaları vardır, yapıları vardır, 
hiyerarşileri vardır. Ama hedefleri hep aynıdır. Yani tümü amaçta birdir. 
Katı bir din devletidir, şeriat düzenidir kurmak istedikleri. IŞİD’in bu-
gün egemenliği altında bulunan Irak ve Suriye topraklarında kurduğu 
şeriat düzeninin birebir aynısıdır, hepsinin gönlünden geçen, aklında 
yatan. Parçalanmışlıklarına yol açansa, sadece mollalarının başka başka 
oluşudur. Her birinin başındaki molla, “Din benden sorulur” havasın-
dadır, inanışındadır. Yani, biçimce, örgütçe farklı görünür bu Cihatçılar. 
Ama özce, ideolojice bir tektirler.

 AKP’giller okulları birer Taliban Medresesine çeviriyor
 Reis’in AKP’gilleri de, 15 yıllık iktidarları boyunca, dirhem dirhem 

aşındırarak Laik Cumhuriyet’in tüm kurumlarını olduğu gibi Eğitim 
kurumunu da ortadan kaldırdılar. Ve onun yerine Pakistan’daki Taliban 
üreten, El Kaide, El Nusra, IŞİD Cihatçısı üreten Medreseler inşa etti-
ler. Bunların adı Pakistan’daki gibi “Medrese” olmadı. Yine, İlköğretim 
Okulu, Ortaokul, Meslek Lisesi, İmam Hatip, bilmem şu fakültesi bu fa-
kültesi gibi okullar oldu. Ama sadece adları okul kaldı bunların. Özleri, 
eğitim müfredatları, bütünüyle değişti, dönüştü. Ortaçağ’ın Medrese 
ders kitaplarında anlatılanlara döndü. 

Sonuç olarak, Laik ve bilimsel eğitim, kökü kazınırcasına kaldırıldı 
ortadan. Tüm okullarımız birer Medresedir, Kur’an Kursudur, tarikat 
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yuvasıdır artık.
Gençlerimiz ve eğitim emekçisi arkadaşlarımız her gün yaşayıp ta-

nık olmaktadırlar bu duruma zaten. Okullarımızın tüm salonları, mey-
danları, koridorları; bu tarikatların, bu Cihat örgütlerinin, bu Ortaçağcı 
sözde siyasi partilerin ve vakıfların duyurularıyla, çağrılarıyla, ilan-
larıyla, afişleriyle doludur artık. Okullarımız, tümünün merkezi ör-
gütlenme alanlarıdır artık. Hepsi de sözde Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Müdürlükleriyle yaptıkları anlaşmalar, sözleşmeler gereği, gönüllerince 
at oynatmaktadırlar okullarımızda. Gencecik yavrularımızı Muaviye-
Yezid, CIA-Pentagon Dininin zehirli dogmalarıyla zehirmelemektedir-
ler. Zihinlerini uyuşturmaktadırlar. Zihin harabiyetine uğratmaktadırlar.

İşte birkaç gün önce medyada yer alan bir haber:
“İLKOKULDA SKANDAL! ÇOCUKLARI CİHATÇILARA 

EMANET ETMİŞLER
“Milli Eğitim Müdürlükleri ile protokol imzalayarak okullarda 

etkinlik düzenleyen Anadolu Gençlik Derneği sohbetlerinde cihat 
propagandası yapıyor.

“Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Anadolu Gençlik Derne-
ği (AGD), Milli Eğitim Müdürlükleri ile imzaladıkları protokolle 
uzun bir süredir ilkokul ve liselerde dini propaganda gerçekleştiri-
yor. Okul binalarında stantlar açıyor, bildiri dağıtıyor, dini yarış-
malar düzenliyor.

“Evrensel’den Eylem Nazlıer’in haberine göre derneğin inter-
net sitelerinde yayınlanan görsellere dikkat çekildi. Görsellerde 
küçük yaşta çocukların olduğu dini etkinlikte duvarda “Hayat, 
iman ve cihat” pankartının asıldığını görülüyor.

“Başka bir görselde ise 8-9 yaşındaki çocukların ellerine “Ha-
yat, iman ve cihattır”, “Müslüman noel kutlamaz”, “Unutma noel 
baba kendi çocuklarına gökten oyuncak, müslüman çocuklarına 
gökten bomba yağdırır”, “Zil çalınca okula koşan çocuklara, ezan  
okununca camiye koşmayı nasip eyle ya Rabb”, “Allah ile olduktan 
sonra ölüm de ömür de hoştur” yazılı dövizler veriliyor.

“Anadolu Gençlik Derneği gibi derneklerin okullarda faaliyet 
yürütmesine ise veliler ve uzmanlar tepki gösteriyor. İsmini vermek 
istemeyen bir veli, dini vakıfların okullarda faaliyet yürütmesinin 
laik ve bilimsel eğitime aykırı olduğunu söyledi.

“FAALİYETLERİNE SON VERİLMELİ’
“Okulların Anadolu Gençlik Derneği gibi, dinsel faaliyet yürü-

ten vakıflara tahsis edildiğini dile getiren veli, Bu gibi derneklerin 
okullarda faaliyet yürütmesinin, laiklik ve bilimsel eğitime aykırı 
olduğunu vurguladı. Veli, “Yeni bir insan tipi yaratmak istiyorlar. 
Kindar ve dindar. Bu vakıfların okullardaki faaliyetlerine derhal 
son verilmeli” dedi.
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“ÖLÜM SİYASETİ İÇİN NEFERLER ÜRETİLİYOR’
“AGD’nin okullardaki faaliyetleri ile ilgili gazetemize konuşan 

Prof. Dr. Serdar Değirmencioğlu, Anadolu Gençlik Derneği’nin 
uzun süredir AKP’nin gençlik kolları gibi çalıştığını belirtti. Değir-
mencioğlu, “Dernek çalışmalarının içeriğini ve hedefini anlamak 
için dikkatli bir inceleme yeterli olacaktır. AGD ve temsil ettiği si-
yasi İslam çizgisi, uzun süredir bir iman zaferi efsanesi yaratmak 
için uğraşmaktadır. Bunun için Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif 
Ersoy bir araç olarak seçilmiştir. Bu yeni ve güçlü efsane ile şu an 
rejimin sürdürdüğü ‘ölüm siyaseti’ için neferler üretilmek isten-
mektedir” dedi.”[10]

Sadece Anadolu Gençlik Derneği adlı, Molla Necmettin’in Saadet 
Partisi ve Tayyipgiller’in AKP’sinin gençlik kolları gibi çalışan 
Ortaçağcı örgüt yok okullarda. Tüm tarikatlar ve din alıp satan siyasi 
partiler, serbestçe çalışmalarını ve örgütlenmelerini yapmaktadır, dev-
let okullarında. Bunların önündeki bütün engeller kaldırılıp yok edil-
miştir artık. 

Bugün laikliği savunmak suçtur okullarda. Herhangi bir grup ya da 
örgüt laikliği savunmaya kalktığı anda derhal terör propagandası yap-
maktan, devlete, hükümete hakaret etmekten gözaltına alınmakta, ev 
baskınlarına uğratılmakta, hapislere atılmaktadır.

Bugün laikliği anlamış görünen Evrensel Gazetesi de, onun gerisin-
deki siyasi parti EMEP de geçmişte on yıllar boyu bu Ortaçağcı Cihatçı 
örgütlerin okullarımızdaki, Beyazıt Meydanı benzeri meydanlardaki 
“Türban Özgürlüğü” maskesi altında gizledikleri Cihatçı çalışmaları-
na az destek vermemiştir. Bu zavallılar, türbanı, sarığı, cübbeyi, kara 
çarşafı birer özgürlük sembolü sanıp savunmuşlardır o simgeleri, tüm 
Ortaçağcılarla birlikte, Kaçak Saraylı Reis ve Abdurrahman Dilipak 
vb’leriyle birlikte. Şimdi artık bu Ortaçağcılar, maskelerini bir tarafa 
atıp, açıktan Cihatçı olduklarını ve bir Din Devleti kurmak istediklerini 
pervasızca dile getirip ve onun pratiğine de girişince, her sıradan laik 
insanımız gibi bu küçükburjuva sol gruplar da anlamıştır hem laikliğin 
önemini hem de on yıllar boyu destek verdikleri gericilerin amacının 
Din Devleti kurmak olduğunu. Onun üzerine böyle yazılar yayımlaya-
biliyorlar artık.

Yine son günlerin sıcak haberlerinden biriydi:
“Ensar Vakfı’nın Dudullu’daki anaokulunda, yaşları 4 ila 6 

[10] http://m.abcgazetesi.com/ilkokulda-skandal-cocuklari-cihatcilara-emanet-etmisler-39735h.
htm.
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arasında değişen küçük çocuklara, Kabe maketi etrafında tavaf 
yaptırıldı. Yapılan “tavaf”ın, “değerler eğitimi” kapsamında oldu-
ğu belirtildi.

“Küçük çocuklara maket Kabe etrafında yaptırılan tavaf tartış-
ma konusu oldu. İstanbul’da Dudullu Ensar Anaokulunda, 4-6 yaş 
arasındaki çocuklara hac kıyafetleri giydirildi, maket Kabe tavaf 
ettirildi.

“Görüntüleri Twitter adresinden paylaşan Ensar Vakfı Ümra-
niye şubesi, “Anaokulu öğrencilerimiz Değerler Eğitimi Dersinde 
Hac Konusunu tatbikli öğreniyorlar.” diye yazdı. Twitter’da yapı-
lan paylaşımda Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın da eti-
ketlenmesi dikkat çekti.”[11]

Evet, arkadaşlar. Ensarcılar bunlar. O afyon yuvalarında küçücük 
bebelerimize, yavrularımıza, evlatlarımıza hem tacizlerde bulunurlar, 
tecavüzler ederler; hem de onların zihnini Muaviye-Yezid Dininin, 
CIA-Pentagon İslamı’nın yani Sahte İslam’ın dogmalarıyla, sembol-
leriyle, ritüelleriyle, Cihatçılığıyla doldururlar. Böylece de mantıklı 
düşünmekten, gerçekleri görmekten yoksun bırakılmış bir zihin oluş-
tururlar yavrularımızda. Öyle yetiştirilmiş gençleri de kendi aşağılık 
amaçları için kullanırlar istedikleri gibi. 

Bunların anaokulları böyle, temel eğitim okulları böyle, ortaokulla-
rı, liseleri böyle ve hatta üniversiteleri böyledir artık. Hepsi birer tarikat 
yuvası, birer Taliban Medresesidir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Tarikatlarla el ele
Yine son günlerin bir haberi daha:

“Diyanet İşleri Başkanlığı, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütle-
rine karşı uyarmak için 30 kadar cemaat ve tarikatla ön görüşme 
yaptı. Görüşmeler sonrasında 5 ilke belirlendi. Ön görüşmelerin 
ardından Diyanet, “Cemaat ve Tarikatlar Buluşması” düzenleye-
cek.

“Yeni Şafak’ın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Cum-
huriyet tarihinde ilk defa “Cemaatler ve Tarikatlar Buluşması” 
düzenleyecek. Toplantı öncesinde Din İşleri Yüksek Kurulu Baş-
kanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil 
Yılmaz ve İSAM Başkanı Raşit Küçük’ten oluşan 3 kişilik ekip, 
FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı uyarmak için cemaat 
ve tarikat liderleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdi.

“26 grupla görüşüldü

[11] http://odatv.com/ensardan-tartisma-yaratan-video-1001171200.html.
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“Diyanet’in şimdiye kadar görüştüğü tarikat ve gruplar şöyle:
“Risale-i Nur Cemati: Yazıcılar Grubu (Hayrat Vakfı), Nesil 

Grubu, ‘Okuyucular’ olarak bilinen Kurdoğlu Grubu, Hizmet 
Vakfı Grubu, Meşveret Grubu, Med-Zehra Grubu, Zehra Grubu, 
İhlas Nur Grubu, Arslanbey Eğitim ve Kültür Vakfı, S. Hilmi Tu-
nahan Cemaati, Mustazaflar Cemiyeti, İhvan Cemaati, Medrese 
Alimleri Vakfı (MEDAV), Cerrahi Tekkesi ve Kubbealtı Grubu; 
Nakşibendi Tarikatı: İskender Paşa Cemaati, İsmailağa Cemaati, 
Menzil Cemaati, Norşin’de Şeyh Nurettin Mutlu, Şeyh Abdülkerim 
Çevik ile Şeyh Alamuddin, Şanlıurfa’da Şeyh İzettin Aksan, Erzin-
can’da Şeyh Muhammed Nayır; Süleyman Efendi cemaati.”

“5 ilke belirlendi
“Gerçekleştirilen buluşmalarda Diyanet’in Cemaat ve Tarikat-

lardan istediği, olmazsa olmaz 5 ilke belirlendi. Belirlenen ilkeler 
şöyle:

“1. Tekfir etmeyeceksin
“Sadece kendini hak bilip, kendin gibi inanmayan, kendin gibi 

düşünmeyen ve kendin gibi yaşamayanları dinden çıkmakla suçla-
mayacaksın.

“2. Ötekileştirmeyeceksin
“Kendin gibi inanmayanı ve yaşamayanı ötekileştirmeyeceksin, 

azınlığa düşürmeyeceksin.
“3. İslam’dan ayrılmayacaksın
“İslam ilminden ayrılmayacaksın, İslam’ı kendine göre yorum-

lamayacaksın.
“4. Şahısçı olmayacaksın
“Şahısları hakikatin yerine ikame edemezsiniz, baki hakikatleri 

fani şahsiyetler üzerine bina edemezsiniz. Biz irademizi bir faniye 
teslim edemeyiz.

“5. Şiddete karşı duracaksın
“Kim olursa olsun şiddete başvurduğu zaman, toplum olarak, 

millet olarak hepimizi karşısında bulmalı.”[12]

Gördüğümüz gibi, arkadaşlar, artık kağıt üzerinde kanunen yasak 
sayılan tüm tarikatlar ve cemaatler, devletin Diyanet İşleri Başkanlığı 
nezninde legal birer örgütmüş gibi kabul görüyor ve onlarla toplantılar 
düzenleniyor. 

Ne deniyor, işin özü olarak?
Feto gibi, IŞİD gibi sadece kendinizi doğru sayıp diğerlerine savaş 

açmayın. Kardeş kardeş birlikte malı götürelim. Türkiye’yi tam bir 
Ortaçağ devletine, şeriat düzeniyle yönetilen bir devlete dönüştürelim. 

[12] http://www.cnnturk.com/turkiye/diyanet-30-tarikatlarla-gorustu-cemaatler-ve-tari-
katlar-bulusmasi-duzenleyecek.
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Ama bunu, kendi aramızda kavgasız gürültüsüz yapalım.
Bir de hepsi birer kuru gürültüden ibaret “ilkeler” koyuyor, Diyanet 

İşleri.
Neymiş?

“İslam ilminden ayrılmayacaksın, İslam’ı kendine göre yorum-
lamayacaksın.”

Bu Muaviye-Yezid Dininin tüm tarikat mollaları, zaten herkese aynı 
senin bu dediğini diyor. Onların her birine göre, İslam’ın biricik doğru 
yorumu kendilerininki. Diğerleri İslam’dan ayrılmış. İslam’ı kendine 
göre yorumlamış, yanlış yorumlamış. Demek ki, senin ve diğerlerinin 
dediği aynı şey.

Sen kime göre yorumluyorsun İslam’ı ve onun temel kitabı Kur’an’ı?
Kendine göre, temsilcisi olduğun asalak ve sömürgen Parababalarının 

sınıf çıkarlarına göre. 
Kur’an’ın gerçek anlamda sosyal eşitliği savunan bir tek ayetini sa-

vunabiliyor musun?
Hayır.
Örnekleyelim: 

“(...) Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: “He-
lal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli 
olanından artanını verin.” İşte Allah, ayetleri size böyle açıklar ki, 
derin derin düşünebilesiniz.”[13]

Gerçek İslam’ın ekonomi anlayışının en özet anlatımıdır bu ayette 
ortaya konan düşünce. 

Hadi savun bakalım, Mehmet Görmez efendi...
Savunamazsın, değil mi?..
Savunamazsın...
Ondan sonra da kalkarsın kendini İslam’ın, Kur’an’ın doğru yorum-

cusu diye satmaya çalışırsın. Milyonluk zırhlı Mercedes’le gezersin, 
trilyonlarca dolarlık kamu malını aşırıp, hırsızlayıp, ailesi ve yandaşla-
rıyla beraber zimmetine geçirip yiyen Kaçak Saraylı Reis’i ve avanesini 
savunursun, ondan sonra da Müslüman din adamı geçinirsin. Geç bun-
ları geç... Masal anlatma bize.

Senin bugün yandaşlığını ettiğin, amigoluğunu yaptığın Kaçak 
Saraylı Reis ve avanesi için ne diyor, namuslu ilahiyatçı rahmetli Yaşar 

[13] Bakara Suresi, 219. Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali.
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Nuri Öztürk Hoca?
“On küsur yıllık icraatı gulûl (kamu malı hırsızlığı) suçlarıyla 

dolu olan AKP iktidarının bu gulûl siyasetlerini kotaran kodaman 
kadrolarının hiçbirinin cenaze namazı ‘Müslüman’ sıfatıyla kılın-
maz. Hatta onların katıldığı saflarda, girdikleri camilerde namaz 
kılınamaz.”[14]

Gördün mü gerçek din adamını, Mehmet Görmez Hafız?..
Senin yaptığın yahut sizin yaptığınız, Tayyip yandaşlığından başka 

hiç bir şey değil. Diyorsun ki, IŞİD’in ve Feto’nun yanında olmayın, 
Tayyip Reis’in yanında olun. Beraberce onun reisliğinde kuralım din 
devletimizi. İşinizin esası bundan ibarettir.

AKP’giller’in IŞİD’den yok bir farkı
Geçen günlerde de yazmıştık, arkadaşlar. Sadece okullar, devlet 

kurumları değil; artık meydanlar, toplu ulaşım araçları, her yer, bu 
Ortaçağcı Cihatçı örgütlerin propaganda ve örgütlenme materyalleriyle 
doludur. Bunlar, şu an kendilerine inanıp peşlerine düşen “yüzde elli”yi 
bile az görmektedirler, yetersiz bulmaktadırlar, kendi vurgun düzenleri 
için, onu sürdürebilmek için. Öyle bir “dindar ve kindar nesil” yetişti-
relim ki gelecek kuşakların tamamı bizden olsun, bizim hülooğğ’cula-
rımız olsun, derdindeler. Onun çalışmasını yapıyorlar, durup dinlenme-
den, her yerde, her metot ve biçim ile ve her aracı kullanarak.

Yani hep söylediğimiz gibi bir an önce Tayyibistan Faşist Din 
Devleti’ni bir daha yıkılmayacak biçimde inşa edelim, bu inşayı da en 
kısa sürede tamamlayalım, derdindeler, telaşındalar, çalışmasındalar.

Bunların tamamının da IŞİD’den, El Nusra’dan farkları, ki buna 
fark denirse tabiî, bir sigara kağıdı kalınlığından daha fazla değildir. 
Çünkü, Muaviye-Yezid İslamı’nda, CIA-Pentagon İslamı’nda; IŞİD’in, 
El Nusra’nın savunduğu bütün tezlere kaynaklık edecek temel vardır. 
Daha önce de söz etmiştik bu temelden. O, İslamiyet’in doğduğu çağın 
toplumsal, felsefi, kültürel, töresel ve askeri şartlarından, kurallarından 
oluşan, İslam’ın Kabuğudur, biçimidir, dış yüzeyidir, ritüelleridir.

Hz. Muhammed’in ve Kur’an’ın bunları görmezlikten gelmesi, 
Kur’an’a almaması olasılık dışıydı. Çünkü İslamiyet, sosyal bir olaydır, 
Tarihsel bir Devrimdir. Her sosyal olay gibi de, içinde doğduğu toplu-
mun ve çağın damgasını taşır.

 

[14] http://www.kurtulusyolu.org/bunlarin-yalanlarina-kanma-peslerine-dusme/.
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Ülkemiz Ortaçağ’ın mezhep savaşları bataklığına 
sürüklenmek isteniyor

Cihat var mıdır?
Vardır.
Hem de İslam’ı tüm yeryüzüne hakim kılıncaya kadar. 
Demek ki her Müslüman, o sonuca ulaşıncaya kadar Cihat etmekle 

yükümlüdür. IŞİD de kendine göre onu gerçekleştirmek istiyor. Ben 
Cihat yapıyorum, diyor. Fakat işi, geçenlerde de belirttiğimiz gibi, uca 
götürüyor, aşırıya vardırıyor. 

Mesela, Cihat sırasında şu emredilir:
“Allah ve resulüyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk 

yapmaya çalışanların cezası şudur: Öldürülürler yahut asılırlar 
yahut elleriyle ayakları çaprazlamasına kesilir yahut bulundukları 
yerden sürülürler. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Âhirette de 
onlara büyük bir azap vardır.”[15]

Cihat da İslam yeryüzüne hakim oluncaya kadar bu şekilde sürdü-
rülmelidir, denir:

“Fitnenin kökü kazınıp Allah’ın dini kesinlikle egemen olunca-
ya kadar onlarla savaşınız. Eğer yaptıklarından vazgeçerlerse, hiç 
şüphesiz Allah onların ne yaptıklarını görür.”[16]

İslam’ın ruhunu yok sayıp da, Kabuğuna takılıp kaldınız mı; Cihattan 
kurtulamazsınız. Onu atlayamazsınız. Nitekim, siz de zaten atlayamı-
yorsunuz. İşte yukarıda aktardığımız haberde bu apaçık görünmektedir. 

Ne diyorsunuz?
“Cihatçı gençler olacaksınız.”
Bu Cihat, IŞİD’in yaptığından farklı bir şey değildir.
Daha önce de söyledik ya; sizin, Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller’in 

ve Diyanet İşleri’nin salonlarında topladığınız tüm tarikatların IŞİD’den 
farkı korkaklıkları, riyakârlıkları ve hırsızlıklarıdır. Başkaca hiç bir far-
kınız yok. Dünya görüşünüz de aynı, varmak istediğiniz hedef de aynı; 
velhasıl her şeyiniz aynıdır.

Eğer dediğinizi başaracak, yani gelecek kuşakları Ortaçağcı 
Cihatçılar olarak yetiştirecek imkâna ve zamana sahip olursanız, şunu 
adınız gibi bilmiş olun ki; Türkiye, Ortaçağ’ın din ve mezhep savaşları 

[15] Maide Suresi, 33’üncü Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali.
[16] Enfal Suresi, 39’uncu Ayet, Seyyid Kutub Meali.
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batağına boylu boyunca gömülür. Tüm Ortaçağ, böyle bir bataklıktır 
zaten. 

Hz. Muhammed sonrası İslam Tarihi, din ve mezhep savaşları ta-
rihinden ibarettir, bir anlamıyla. Her birinin savunduğu İslam ve onun 
şeriatı ayrıdır, ötekilerden. Dolayısıyla da, bir değil, yüzlerce şeriat var-
dır ortada. Bunların her bir savunucusu da, kendinden gayrısını dinden 
sapmış, dinden çıkmış sayar. Katlini vacip sayar.

Bugün de aynısı değil mi?
Evet. Tüm Tarih boyunca olduğu gibi bugün de aynı durum söz ko-

nusudur.
IŞİD ne diyor, Kaçak Saraylı Reis ve AKP’giller için?
“Tağut”.
Yani:
1- İnsanları Allah’a (C.C.) karşı isyana sevkeden. İsyankâr.
2- Her bâtıl mâbud.
3- Şeytan.
4- İslâmiyetten önce Kâbe’deki putlardan birinin ismi. 
Peki, siz ne diyorsunuz IŞİD için?
“Terörist”.
Feto için de aynı durum söz konusu değil mi aranızda?..
Siz onun için haşhaşi, bilmem neci, diyorsunuz; o da size benzeri 

hakaretler savuruyor. 
İşte tüm bu sebeplerden dolayı, İslami Düzen yani şeriat düzeni ku-

ralım, dediniz mi Mehmet Görmez Efendi; ortaya birbirinden ayrı en az 
yüz tane şeriat düzeni koyan molla çıkar, şeyh çıkar, reis çıkar. Hepsi, 
sadece benimki doğru, diğerleri sapkın görüş, der. Ve sapkınlığı ortadan 
kaldırmak için de savaşa, kendi dinince Cihata girişir. Bundan sakın-
mak mümkün olmaz.

Mezhep savaşları bataklığından kurtulmanın
tek yolu Laikliktir

O zaman nedir yapılması gereken?
Laik ve bilimsel eğitimi tüm eğitim ve öğretim kurumlarında geçerli 

kılmak, egemen kılmak. Devleti de; aklın, bilimin ve insani değerlerin 
kuralları doğrultusunda oluşturmak. Ve öyle işlevlendirmek.

Dini ise, insanların özel dünyalarına, özel hayatlarına ait bir konu 
haline getirmek. Her insan kendi özel hayatında nasıl inanıyorsa ina-
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nacak ve o doğrultuda davranacak. İbadetini yapacak. Ona ne kişi ka-
rışacak ne de devlet. Ama din sadece insanların özel hayatlarına ait, o 
hayatı ilgilendiren bir konu olacak. Kamu yönetimi ve kamusal hizmet 
alanı tümüyle aklın, bilimin ve evrensel değerlerin emrettiği şekilde dü-
zenlenecek-organize edilecek, işlevselleştirilecek.

Biz, işte bu sebepten dinin-İslam’ın Kabuğunu değil, sadece sosyal 
eşitlikçi ruhunu benimsiyoruz ve onu savunuyoruz. O da işte yukarıda 
söylediğimiz gibi, en özet haliyle Bakara 219’da ortaya konmuştur. 

Biz, burada ortaya konan anlayışa bugün “Sosyalizm” diyoruz. 
Bilimcil Sosyalizmin teorisinin ışığında da ülkemizde bu sosyalizmi 
kurmanın mücadelesini veriyoruz. 

Hz. Muhammed’in Kur’an’da anlattığı Cennet’i bu dünyada kur-
maktır bu. O bakımdan biz, Hz. Muhmmed’in de, Kur’an’ın da temel 
gerçeğinin yani ruhunun biricik doğru ve meşru mirasçısıyız, savunu-
cusuyuz.

Saygıdeğer Arkadaşlar;
Kaçak Saraylı Reis, onun AKP’giller’i ve Mehmet Görmez’leri ise 

İslam’ın ruhunu tümüyle reddetmekte, sadece Kabuğuna sarılmaktadır 
ki, o da IŞİD ideolojisinden sadece sigara kağıdı kalınlığında bir fark-
lılık taşır. Yani, AKP’giller de, tüm tarikat ve cemaatler de, Taliban, El 
Kaide, El Nusra, IŞİD ve ÖSO da Kabuk İslamcısıdır, sahte dincidir, 
CIA-Pentagon İslamcısıdır. Ne yazık ki ABD Emperyalistlerinin 1950 
sonrası İslam ülkelerinde uygulamaya koyduğu Yeşil Kuşak Projesi’nin 
zehirli ürünleridir bunlar. İnsan düşmanı, hayvan düşmanı, bitki ve 
doğa düşmanı, vicdandan, merhametten yoksun, canavarlaştırılmış aca-
yip yaratıklardır bunlar.

Tarihte gördüğümüz bütün zulümkârlar gibi, bütün düzenbazlar gibi 
bunların da sonu gelecektir. İslam Dünyası er ya da geç kurtulacaktır 
bunlardan.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
12 Ocak 2017 



Ayrım
Dört

İnsan olmaktan utandığım durumlar
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Saygıdeğer arkadaşlar;
Devrimci Kavgada ne kadar zorla, şiddetle, zulümle, işkenceyle kar-

şılaşırsam karşılaşayım, asla üzüntüye kapılmam. Moralim bozulmaz. 
Özgüvenim zerrece olsun sarsılmaz. Tersine; kavgaya olan heyecan ve 
isteğim, hırsım, daha da bilenir, artar. Oportasına dalmak isterim sava-
şın.

Bizi en mutlu eden anlar, işte böyle yoğun devrimci fırtınaların es-
tiği anlardır. O fırtınalar içinde kavgamızı, davamızı savunduğumuz, 
sürdürdüğümüz anlardır.

Fakat, bazen öyle olaylara tanık olur, öyle haberler izlerim ki, ke-
derlere gark olurum. Kahrolurum. Yüreğim daralır. Sofra başındaysam 
kaşığım, çatalım, ekmeğim elimde kalır. Bıçakla kesilmiş gibi kapanır 
iştahım. Su bardakları dolusu çaya sarılırım artık. Bazen de sinirlerimi 
yatıştırsın diye nane çayı, ıhlamur çayı içerim, iki su bardağı kadar.

İşte birkaç gün önce öyle bir olayın haberiyle karşılaştım. Çoğumuz 
da karşılaşmışızdır. Aktaralım isterseniz:

“Kadıköy’de kedi evi cinayeti
“Alper Engeler, Moda’da kaldırıma yaptığı kedi evi yüzünden 

tartıştığı bir şahıs tarafından vahşice öldürüldü.
“Ünlü psikolog Alper Engeler, ‘hayvanlar üşümesin’ diye Mo-

da’da kaldırıma yaptığı kedi evi yüzünden tartıştığı bir şahıs tara-
fından vahşice öldürüldü. Gözaltına alınan zanlı Hızır Erdoğan ise 
polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Sözcü’nün haberine göre, olay dün akşam saatlerinde Kadıköy 
Moda’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 49 yaşındaki psi-
kolog Alper Engeler oturduğu apartmanın yakınlarındaki Ağabey 
Sokak’taki kaldırıma tahtadan kedi evi kurarken bir komşusu ile 
tartışmaya başladı.

“İddiaya göre sözlü olarak başlayan tartışma daha sonra kav-
gaya dönüştü. Engeler tartıştığı şahıs tarafından bıçaklandı. Olay 
yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Engeler yapılan 
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tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
“Hayvan sevgisi ile tanınan Engeler’in ölümü yakınlarını yasa 

boğdu. Alper Engeler’in bir arkadaşı “Kedileri çok severdi… Kar 
altında kalmasınlar diye onlara kaldırıma kurmak için tahtadan 
kedi evi almış. Onu kurarken bir komşusu ile tartışmaya başlamış 
ve bıçaklanmış. Çok üzgünüz. Bıçaklayan şahıs polis ekiplerince 
gözaltına alınmış” dedi.

“KATİL ACIBADEM’DE YAKALANDI
“Saldırgan şahıs olaydan saatler sonra polis ekipleri tarafından 

Acıbadem’de gözaltına alındı.”[17]

Haberi okuyunca insan, sanki o insanlıktan yoksun cellâdın bıçağı 
kendi kalbine saplanmış gibi acı duyuyor göğsünde. İşte zalim ve maz-
lum. İşte şeytan ve melek. İşte insanlıktan çıkmış, insan görünümlü bir 
canavar ve insanlığın doruklarında yaşayan bir yüce insan...

Böyle olaylar duymak, çağrışımlar yaratır bende. Nietzsche’yi ha-
tırlarım. Hani der ya, böyleleri için; “Hiç doğmamalıydılar”, diye. 
O özlü sözü aklıma gelir. Hak veririm. Her ne kadar insanları böyle 
zalimleştirip insanlıktan çıkaranın acımasız vurgun ve sömürü düzeni 
olduğunu bilsem de...

İnsanlığının hakkını vermeye çalışanlar
ve cani ruhlular

Bu olay, bir farklı kulvarda, bir farklı boyutta, bir Özgecan trajedi-
sidir. O melek kızımız, insanlığını, kadınlık onurunu korumak için, ona 
leke düşürmemek için verdi hayatını. Bu sevimli psikolog kardeşimiz 
de, sevgi dolu yüreğinin ve insani erdemlerinin buyruğunu yerine ge-
tirmek istediği için yani insanlığının hakkını vermek istediği için verdi 
hayatını.

Önce de söylediğim gibi, 8 yaşımızdan itibaren Konya şehir merke-
zinde yaşadık, on yıllar boyu. İlk ve ortaöğrenim hayatımız orada geçti. 
Koyu dini bilgilere ve inanca sahiptik. Ama böyle olaylar duyunca, da-
yanamazdık, isyan duyguları kabarırdı içimizde Tanrı’ya karşı. Sen her 
şeyi görüp bilmiyor musun, neden ve nasıl izin verdin böyle bir trajedi-
nin yaşanmasına, derdik. Böyle insanları neden yarattın, derdik. Sonra, 
korkuya kapılıp tövbe ederdik. Belki bizim anlayamadığımız bir bildiği 
vardır Tanrı’nın, derdik. Baskılardık isyanımızı. Ve olayı da silmeye 
çalışırdık belleğimizden. Ama başaramazdık. 

İşte böyle durumlarda, insan olduğumdan utanırım. Böyle yaratık-

[17] http://odatv.com/kadikoyde-kedi-evi-cinayeti-1101171200.html.
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larla aynı türden olmaktan utanırım. 
Ben de militan düzeyde bir hayvansever olduğum için çocukluğum-

dan beri, psikoloğumuzu katleden böyle cani ruhlu insanlarla, yürekle-
rinde sevgi ve acımanın zerresi bulunmayan insanlarla karşılaştım bir 
hayli. Şu anda da oturduğum apartmanda ve mahallemizde var böylele-
ri.  Onların davranış kalıpları birbirine benzediği için, ruhları da benzer 
aşağı yukarı. 

Daha önce de yazmıştım, “Kedi Davaları Savunmaları”nda. 
Bunlar, bir anne kediye tekme atmaktan çekinmezler. Eşimin bir plas-
tik kap içinde yemek vermesini, apartmanın çevresinde kabul etmezler. 
Bazen, o kapları kaldırıp atarlar bir yere. Bazen de, sanırız kadınları 
olacak bunu yapan, kimyasal temizlik maddeleri dökerler o yemek kap-
larına. Bakarız ki hayvanlar, aç olmasına rağmen yememişlerdir yeme-
ği. Bir tuhaflık var bu işte, deriz. Eşim gidip kontrol edince o kapları, 
alır kokusunu kimyasal temizlik maddelerinin. Kabı değiştirip yeniden 
yemek verince, saldırırlar hayvanlar yemek kabına hemen.

Bazen de, Temmuz sıcağında bile kaldırıp atarlar, hayvanların su 
içmesi için koyduğumuz kapları. Bazen de, anne sütüyle beslenen kü-
çücük yavruları bile apartman çevresinden uzaklaştırmak için taşa tutup 
kovalarlar. Bazen de, eşimle birlikte, akşam yemeği verdiğimiz hayvan-
ların arasına dalıp tepinir, yaşı 60’a dayanmış bir zalim, onları kovala-
mak için. Bende şalter atar, kaybederim kendimi...

Bazen de, hayvanlara yemek veren eşime hakaretlerle saldırırlar. 
İşte bu sebepten art arda davalar oluşur, bu zalimlerle aramızda. 

Bizde de Yörük inadı var... Çekip gidemeyiz başka yere. Lanet olsun, 
bunlarla uğraşmaktansa taşınayım bir başka yere, diyemeyiz. Kaldı ki 
taşınsam bile, benzer durumlarla karşılaşmayacağımın güvencesi mi 
var? Yok...

İşte bu son yaşanan trajedi, buna bir örnek, bir kanıt.
Kaldı ki böyle zalimler, her yerde bol miktarda bulunmaktadır. 
Evet, birkaç gün öncesinde, değil mi, tragedyanın yaşandığı ak-

şam... Kar kalınlığı 25-30 cm’i bulmuştu, şehir merkezinin bazı böl-
gelerinde bile o günlerde. Hava sıcaklığıysa 0 civarlarındaydı. Üstelik 
de, sert rüzgarlar esmekteydi. Hayvanlar çaresizdi, kıvranıp duruyor-
lardı; karınlarını doyurabilmek için, yiyecek bir şeyler bulabilmek için. 
Midelerine bir parça bir şey atıp soğuğa karşı direnme gücü oluşturacak 
azıcık enerji kaynağına kavuşabilmek için...

Benzer bir tragedya daha okuduk, o günlerde, değil mi?
Sevgili psikoloğumuz gibi temiz yüzlü, temiz ruhlu insanlar, mu-
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kavvadan kutulardan kedi evleri yapmışlar. Ama yukarıda anılan katil, 
zalimin zihniyetindeki kişiler gelip yıkmışlar o barınakları. Aç ve ko-
runaksız, zavallı bir kedicik donup kalmış ayakta ve yıkılmış barınağın 
yanıbaşına. Buzdan bir kedi heykeli gibi...

Yine dikkatleri çeken bir olay daha olmuştu, değil mi, arkadaşlar?
İstanbul Üsküdar Ünalan’da, yine böyle kutulardan barınak kurmak 

istemiş, genç hayvanseverler. Ama, yukarıdaki zalim benzeri mahalle 
sakinleri gelip saldırmışlar çocukcağızlara. Resimleri de çıktı, değil mi 
o anları gösteren?..

Bu zalimlerin büyük çoğunluğunun bir diğer ortak özelliği de, Kaçak 
Saraylı Reis’in AKP’gilleri’nin kapsamı içinde bulunmalarıdır. Onun 
taraftarı, oydaşı, savunucusu olmalarıdır. Bunlar, Gerçek Müslüman 
değil. Hep söylediğimiz gibi, Muaviye-Yezid Dininin inananı bunlar. 
Hz. Muhammed’i ve Kur’an’ın ruhunu zerrece bilmezler ve anlamazlar.

Burada yine çağrışım oldu;
Kedilerimin tamamı gibi, ölümün kıyısından çekip aldığımız bir de 

köpeğimiz Sarıkız var. Labrador-Golden kırması.
Üç kardeşti bunlar. Üç yavru, kediden bile daha ufak. Annelerine ne 

olmuştu, bilemiyoruz. Apartmanın arkasındaki bahçeye, otların arasına 
gelip yatmışlardı. Nasıl geldiler ya da getirildiler, onu da bilmiyoruz. 

Eşim birkaç gün orada yemek verdi bunlara, yan apartmanın bahçe-
sinden geçerek. Sonra bir öğle üzeri, balkondan bir bakalım, dedik, ne 
yapıyor bu bebecikler. Oturduğumuz apartmanın bitişiğindeki değil de, 
onun bir üstünde yer alan apartmanda oturan, yaşı 60-70 arası sakallı ve 
namaz takkeli bir hacı, kendi apartmanlarının bahçesinden taşlar bulup 
atıyordu bu hayvanlara, oradan uzaklaşmaları için. Kaldı ki köpecikler 
onun bahçesinde değildi. Öyle olmasına rağmen, apartmanlarının yakı-
nında bulunmalarını istemiyordu, o zavallı hayvancıkların. 

Biz hak ettiği şekilde seslendik hacıya, balkonumuzdan. O da, yap-
makta olduğu zalimane işi bırakmak mecburiyetinde kaldı.

Bir gün sonrasında, bir baktık ki, ikisi kaybolmuş köpeciklerin. 
Konuştuk eşimle. Orada durursa, bu son kalanın da başına bir şey ge-
lecek. İyisi mi bizim apartmanın bitişiğinde bulunan metruk bir gece-
kondunun odunluk amaçlı yapılmış bir bölümüne koyalım da, orada 
bakalım büyüyünceye kadar, dedik. Gidip getirdi eşim. Orada baktı, bir 
iki gün. 

Sonra ben bir gün Partiye gelirken, bir de yakından ben göreyim şu 
hayvancığı, dedim. Bir de ne göreyim?

İri kurt sinekleri sürü halinde uçuşuyorlar üzerinde ve konup kal-
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kıyorlar sırtına. Yaklaştım ki sırtında demir lira iriliğinde bir yara... Ve 
sinekler, kurtlar düşürmüş oraya.

Seslendim eşime. Giyinip getirdi kedi kafesini. Koyduk kafesin 
içine. Veterinere götürdük hayvanı. Veteriner, oksijenli suyla yıkayıp 
temizledi yarasını. Avuç içi dolusu kurt çıkardı sırtından. Daha küçük 
olmak üzere başka bölgelerinde de yaraları vardı. Kim, nasıl onu böyle 
yaraladı, tam anlayamadık. Veteriner iğne yaptı. Yaraların üzerini kap-
layıcı yeşil renkli sıvı Terramycin püskürttü. Velhasıl, iyileşti ve büyü-
dü. Şimdi 50 kg civarı kocaman, sevimli bir Sarıkız oldu. Dairemizin 
geniş balkonunda özenle yaptığımız tahta kulübesinde yaşar.

Ben eve gelirken geceleri, 100 metre uzaktan kokumu alır ve hoş-
geldin havlamalarıyla balkon duvarına ayaklarını dayayıp şaha kalka-
rak karşılar beni. Eve girince de hemen sevmemi ister. Balkon kapısının 
camına patileriyle tempolu vurup sesler çıkarır.

İnsani ve vicdani değerlerin yüklendiği dönemleri 
heba edenler

Köpekler, kediler, kuşlar ve diğer hayvanlar; ihanet, yalan, dümen 
bilmezler. Sadıktırlar sonuna kadar sevdiklerine. Asla satmazlar, kendi-
lerine güvenenleri. Ve saf sevgi verirler, içtenlikli, hilesiz...

Konya’dayken, bahçeli, ağıllı, samanlıklı, kerpiç evimizde de vardı 
bir köpeğimiz, Baytar. O da son derece sadık ve koruyucuydu. Bir tek 
kere olsun hırsız girmesine izin vermedi ahırımıza, bahçemize.

Ne yaptı, iki gün önce AKP’giller’in kadın vekilleri Mecliste?
“Köpek giremez” yazan dövizler tuttular, değil mi, başlarının hiza-

sında?..
Bizce de belki en doğru eylemlerini yaptılar, sözlerini söylediler. 

Elbette girmemeli köpekler, köpecikler oraya. Ne işleri olsun ki öyle 
bir yerde...

Hilenin, dümenin, yalanın, kandırmacanın, ihanetlerin, satışların, 
arkadan vurmaların, kötü sözlerin diz boyu olduğu bir yerde ne işleri 
olur hayvanların?..

Hiç doğru olmaz böyle bir şey yapmaları...
Hatta, bahçesine bile yaklaşmamalı o hayvancıklar, öyle bir yerin. 
Hep derim ya, arkadaşlar; canlıların en iğrenci, en aşağılığı da insan-

lar arasından çıkar, en yücesi, en değerlisi de, diye. Öyle işte. İnsan so-
yunda hayvanlarda olmayan böyle ikili bir özellik var. Birbirine taban 
tabana zıt. Birbirinden geceyle gündüz kadar farklı. Akla kara kadar 
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benzemez. Balla zehir kadar ayrı birbirinden.
Burada yine çağrışım oldu; sevgili Hz. Muhammed de der ya 

Kur’an’da:
“(...) Doğrusu şu ki insan, gerçekten çok zalim, çok nankör-

dür.”[18]

“Doğrusu Biz, sorumluluğu (emaneti) göklere, yere, dağlara 
sunmuşuzdur da onlar bunu yüklenmekten çekinmişler ve ondan 
korkup titremişlerdir; onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim ve 
çok cahildir. (Kabulüne rağmen emanete hıyanet etmektedir)”[19] 

Hz. Muhammed de, hep söylediğimiz gibi, gerçek bir devrimcidir. 
Arap Toplumunun Tarihsel Devriminin önderidir. Çağını ve toplumunu, 
insanı derinden kavramıştır. İnsandaki bu zalimliğin, acımasızlığın, ka-
tılığın sebebini de çok net görmüştür:

“Muhakkak ki o mal sevgisinden dolayı da pek katıdır.”[20]

“Şüphesiz o, mal sevgisinden dolayı da kesinlikle çok katıdır.”[21]

Hz. Muhammed, hep söylediğimiz gibi, insani ve vicdani değerlerin 
insana yüklendiği gelişim dönemi olan kritik eşikte ya da kritik süreçte 
-bu süreç 3 ve 12 yaş arasıdır- ve onun ilk bölümünde yani 5 yaşı-
na kadar olan bölümde, İlkel Komünal Toplum şartlarında yaşayan bir 
Arap Bedevi-Göçer ailesinin yanında yaşamıştır, çölde, bildiğimiz gibi. 
Halime adlı bir süt anne büyütmüştür onu. Hz. Muhammed de ömür 
boyu hep saygı duymuştur süt annesine. 

5 yaşından sonra, Mekke’ye getirilmiştir. Yani, Sınıflı Toplumun, 
Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının-Mekke Eşrafının egemen 
olduğu şehre getirilmiştir. Böylece de birbirinin 180 derece karşıtı iki 
toplum biçimindeki farklı değerleri, farklı yaşayışı, farklı insanları gör-
müştür. Bu kavrayışı sayesinde de, insanları insanlıktan çıkaranın, çü-
rütenin, soysuzlaştıranın, çamurlara bulayanın hep Sınıflı Toplumun bir 
değeri olan, doymak blimez mal mülk hırsı olduğunu netçe anlamıştır. 
O yüzden de sosyal eşitlikçi yani Sosyalist bir toplum düzeni kurmak 
istemiştir. Gönlünde hep o arzu yatmıştır. Bir anlamda, Kur’an’da tarif 
ettiği Cennet’i yeryüzünde gerçekleştirmek istemiştir aslında. Ama ona 
gücü yetmemiştir. Çünkü Arap Toplumu, Sınıflı Toplum Konağındadır  

[18] İbrahim Suresi, 34’üncü Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali.
[19] Ahzab Suresi, 72’nci Ayet, Diyanet İşleri Meali.
[20] Adiyat Suresi, 8’inci Ayet, Ahmet Varol Meali.
[21] Adiyat Suresi, 8’inci Ayet, Hakkı Yılmaz Meali.
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artık. O konaktaki sosyal sınıfları ortadan kaldırmak, olası değildir o 
çağda. Bu sebeple de, Sınıflı Toplum’un, Köleci Toplum’un şartlarını 
elinden geldiğince yumuşatmaya, ılımlandırmaya çalışmıştır. Neyse, 
geçelim...

Evet, arkadaşlar; toplumun sınıflara ayrılmasıyla birlikte yani ezen-
lerin ve ezilenlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, zalimler ve mazlumlar da 
oluşmuştur. Ve 6 bin yıldan bu yana da hep var olagelmiştir. 

Zalimlerde, yani sömürücülerde sevgi hissi, acıma hissi, empati his-
si bulunmaz asla. Onlar, bir heykel kadar taştırlar, demirdirler, tunçtur-
lar ya da bakırdırlar. Veya bir robotturlar. 

İşte en son bölgemizde işlenen cinayetler, yapılan katliamlar...
Emperyalist ABD ve AB haydut devletleri, 1990’dan bu yana 10 

milyon civarında Mazlum Ortadoğu müslüman Halkını katlettirmişler-
dir. Hep, emperyalist çıkarları için, Hz. Muhammed’in deyişiyle mal 
mülk hırsları için. Onların kendilerinde olmadığı gibi acıma hissi, yerel 
ortaklarında, işbirlikçilerinde de yoktur. 

Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çetenin temsilcilerinde de yoktur. 
Hele de Kaçak Saraylı Reis’in AKP’gilleri’nde hiç yoktur... PKK’de de 
yoktur, IŞİD de de yoktur, El Kaide’de de yoktur, El Nusra’da, ÖSO’da 
da yoktur. Kim ABD işbirlikçisiyse, onda yoktur hiçbir insani değer.

Bunların katliamları, cinayetleri, söylemleri karşısında kahrolurum, 
hüzünlere gark olurum, acılara boğulurum. Geçenlerde IŞİD’in iki as-
kerimizi tam bir canavarlıkla yakarak katletmesi karşısında mahvoldum 
acıdan, hüzünden. Günlerce sürdü yüreğimde aynı derinlikteki acısı.

 İnsanlık ne hallere düşmüş…
Gencecik Gezi İsyancısı evlatlarımızı gaz fişekleriyle, kurşunlarla 

katlettirip sonra da kürsülerde şöyle haykıran Kaçak Saraylı Reis’in se-
sini duyunca yine kahrolurum. 

Ne demişti?
“Polise emri kim verdi, diyorlar. Ben verdim ben.”

Sanki iyi bir iş yapmış gibi, değil mi arkadaşlar... Bir de övünüyor. 
Zalimliğiyle övünmüş oluyor tabiî. Zaten öyle olmasa o gençlerle bir-
likte milyonlarca ağacı da Üçüncü Köprü’de, Yeni Havaalanında ve pek 
çok yerde katlettirebilir miydi hiç?

Ve bunlardan çok daha acısı, çok daha vahimi, elimi neydi arkadaş-
lar?

Şu: 14 yaşında bir çocuğun, başından gaz fişeğiyle vurdurup bir yıl 
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komada tutup, 46 kilodan 15 kg’a düşürüp sonra da öldürdüğü bir ço-
cuğun annesini Antep’te tertiplediği bir mitingde hülooğğ’cu kadınlara 
yuhalatması. Bence bu, hepsinden daha ağırdı, o güne dek yaptıkları-
nın. Elinden evladını alacaksın, onca acılar yaşatacaksın, sonra da yu-
halatacaksın bir zavallı kadıncağızı, öyle mi?

Vay bee. İnsanlık ne hallere düşmüş...
Gel de utanma insan oluşundan...
Bir de bunun Bakanları vardı, değil mi arkadaşlar?
Kadın ve Aileden Sorumlu, kendisi de kadın olan bir Bakanı vardı, 

değil mi?
Ne demişti, taciz, tecavüz yuvası Ensar’larını ve Ensarcılarını savu-

nurken?
“Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri ile ön plana çıkmış 

bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Biz Ensar Vak-
fı’nı da tanıyoruz, hizmetlerini de takdir ediyoruz.”[22]

İşte, AKP’giller’in bu Bakanı da bu acımasızlıkta, bu taş kalplilikte. 
Bir de kadın olacak, anne olacak, değil mi...

Ama işte Muviye-Yezid Dinciliği insanı bu hale getiriyor. 
Kaçak Saraylı Reis’in bir de kıdemli Bakanı var, değil mi, arkadaş-

lar, geçen dönem Milli Eğitim, şimdi de Kültür ve Turizm Bakanı olan 
Prof. Dr. Nabi Avcı adında?..

Okullarını, öğrencilerini ellerinden alıp mesleklerini yapmalarına 
izin vermedikleri 400 bin öğretmen gencimizin 40’a yakınını buna-
lımlara düşürüp, ruh sağlıklarını harap edip intiharlara sürüklemişlerdi 
bunlar.

Ne demişti, bu yaşlı, mürekkep yalamış, “Prof” lakaplı Yezid 
Dincisi, canlarına kıydırdıkları bu gençlerimiz hakkında?

“(...) gösterişçi intihar eylemi’ diye bir sendromdan bahsediliyor. 
Aslında niyeti olmadığı halde etrafında ilgi uyandırmak veya ilgi 
çekmek veya isteklerinin yerine gelmesini sağlamak amaçlı...”[23]

Bu “Prof” ünvanlı şahıs, acıma duygusundan yoksun olduğu gibi, 
sosyal bilimler konusunda da zır cahildir bizce. Ne intihar olayını bili-
yor, ne de intiharın psikodinamiklerini. Yazık...

[22] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/502587/Aile_Bakani_na_bak...__Bir_
kere_olmasi_karalamak_icin_gerekce_olamaz_.html.
[23] http://www.birgun.net/haber-detay/bakan-avci-ogretmenler-ilgi-cekmek-icin-intihar-e-
diyor-103543.html.
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Bir Yezid Dincisinden de ne beklenir ki zaten?..
İşte böyle durumlarda utanırım insanlığımdan. Keşke, derim, bu 

insanların bulunduğu şehirlerde, yaşadığı ortamlarda hiç bulunmasay-
dım. Hiç tanımasaydım böylelerini. 

Atalarım gibi, Toros Dağları’nın derinliklerinde sevimli hayvancık-
lardan oluşan sürümüzün peşinde dolanıp dursaydım dağdan dağa, gece 
gündüz. Kıl çadırlarda yatıp kalksaydım. Sadece Güneş Saatiyle bil-
seydim gecemi gündüzümü. Dağlarla, ırmaklarla, ağaçlarla, çiçeklerle, 
böceklerle, sevimli hayvanlarla ve içtenlikli insanlarla bir arada...

Muhakkak ki daha mutlu olurdum, diye düşünürdüm. Tanık olmaz-
dım, insanlıktan çıkmış, robotlaşmış, insan görünümlü yaratıkların var-
lığına. Onların yapıp ettiklerine... Bu sebeple de hiç utanca düşmezdim 
insan oluşumdan. 

Yıl, sanıyorum 1979’du. İçlerinde sevgili rahmetli yoldaşlarım 
Faruk Sur ve Bahri Akbulut’un da bulunduğu, yoldaşlarımızdan olu-
şan bir ekip dolaşmıştı Toros Dağları’nın en sarp ve iç kesimlerinde. 
Görüşüp konuşmuşlardı o göçer aşiretleriyle. Sormuşlardı, Mustafa 
Kemal’i, İsmet İnönü’yü. 

Mustafa Kemal için, “Yaşıyor mu öldü mü tam bilemeyeceğim.”, 
demişti bir göçer aile lideri.  

Yine “Şu an Başbakan kim, biliyor musun?”, diye sormuştu arka-
daşlarımız.

Göçer; “İşin doğrusu onu da tam bilemeyeceğim. İnönü müydü?”, 
demişti. Oysa İsmet Paşa, 1973’te ölmüştü. En son da 27 Mayıs sonra-
sında 1961-1965 arasında Başbakanlık yapmıştı.

Yine soruyor, arkadaşlarımız; “Süleymen Demirel’i duydunuz 
mu?”, diye.

Cevap; “Ha, bir de Demirel vardı, değil mi? Ama doğrusu onun şu 
an ne yaptığını bilemeyeceğim.”, olmuştu.

Mücadele etmek kaderimiz olmuş
Hani ben de Yörüğüm ya. İşte atalarım da o göçerler içindeyken 

onlardan ayrılmışlar, yerleşmişler Bozkır’da toprağa. Yerleşik hayata 
geçmişler. Tabiî geçim kaynakları yine bildikleri tek iş: Hayvancılık. 
Babam da Konya’nın kenar mahallesindeki yan yana bulunan iki ahırı-
mızda aynı işi yaparak geçimimizi sağladı bizim. Gelenek, kültür aynı 
çünkü. Onlar da severdi hayvanları pek çok. Her birine ayrı adlar ve-
rirlerdi. Öğün vakitlerinin 1 saatliğine olsun geciktirilmiş olması üzerdi 
onları. O nedenle hep yiyeceklerini saatinde vermeye dikkat ederler-
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di. Ederdik, daha doğrusu. Çünkü aile ekonomisi biçimindeydi hayvan 
besiciliğimiz. Hepimiz katılırdık gücümüz ve zamanımız oranında, o 
üretim işine. 

Ortaokul-lise yıllarında uzun kış gecelerinde ahıra inip hayvan-
lar arasında zaman geçirmeyi severdim. Isıtırlardı ahırları sıcacık. 
Konya’nın keskin kış soğuğu bile işlemezdi ahırlarımıza. Büyükbaştı 
hayvanlarımız. Ve her biri bir güçlü ısı kaynağıydı. Kaşağılardım onla-
rı. Bazen saatler boyu...

Koparır, keser alırdım, karınlarında, kalçalarında oluşmuş olan ça-
kıldakları. Onlar da çok mutlu olurlardı, bu ilgiden. Boyunlarını öne 
uzatıp beklerlerdi, omuz başlarını, boyunlarını kaşağılamamı.

Neylersiniz... Yerleşik hayata geçmişiz, şehre inmişiz, okullara git-
mişiz, sosyal kavgaya girmişiz. Tüm bu vurgunları, talanları, soysuz-
laşmaları, çürümüşlükleri, sefaletleşmeleri görüp tanık olmak, onlarla 
mücadele etmek kaderimiz olmuş artık. O zaman bize düşen, insanlı-
ğımızın hakkını verebilmek için bu zulüm düzenine karşı her şeyi göze 
alarak, pervasızca, kavgaya girmektir.

Bir denize dalar gibi dalmaktır kavgaya boylu boyunca. İnsancıl bir 
düzen kurulsun diye...

İnsanlık, bu hayvanlık konağından kesince kurtulsun diye...
Hz. Muhammed’in de gönlünden geçen, İbn-i Haldun’ların, Şeyh 

Bedrettin’lerin, Mustafa Suphi’lerin, Onbeşler’in, Marks-Engels’lerin, 
Kıvılcımlı Usta’nın, Denizler’in, Mahirler’in, Che’lerin, Fidel’lerin ön-
cülük ve önderlik ettiği Gerçek Sosyalizm kurulsun diye...

 Toplumdaki tüm sosyal eşitsizlikler ortadan kaldırılsın diye...
Ülkemiz ve giderek dünyamız, bir anadan doğma kardeşler gibi, tek 

bir aile gibi birbirlerini candan sevip sayan, birbirlerine bağlı insanlarla 
dolu olsun diye...

Çaresi yok. Son soluğumuzu verene kadar bu yolda savaşacağız. 
Başka türlü insanlığımızın hakkını veremeyiz ki. Dolayısıyla da gerçek 
insan olamayız ki...

Davamız, çok acılar çekilecek ama, en sonunda mutlaka zafer ka-
zanacak.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

(Not: Bu yazıda, kendimden bahsettim biraz. Bağışlayın...)
14 Ocak 2017



Ayrım
Beş

Saygıdeğer Halkımız;
Hâlâ mı bunların aynı kuklacının oyuncakları

olduğunu görmemekte ısrar edeceksin?
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Yıllardan bu yana, onlarca kez tekrarladık. Bıkkınlık geldi artık, 
aynı şeyi tekrarlayıp durmaktan. Fakat, saygıdeğer halkımız, sen de 
inatla ayak diriyorsun, bu en yakıcı gerçeği görmemekte, anlamamakta.

Şu resimlere bir bak yahu...
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Gördün işte, muhabbetlerinin koyuluğunu. Dostluklarının dere-
cesini. Ve bunların arasında hiçbir dargınlığın, kırgınlığın bulunma-
dığını. Adamlar tatlı tatlı geyik çeviriyorlar. Hepsinde de keyif gıcır. 
Hallerinden son derece memnunlar. Ağızlar kulaklarda. Sıcak çaylar 
elde... 

Bu esnaf muhabbetine, küçükburjuva, Atatürkçü yazarımız Yılmaz 
Özdil bile, artık bu kadarı da olmaz, diyerek isyan ediyor. Ve şu satırla-
rı kaleme almak durumunda kalıyor:

“Kars Kazı
“Her kaz 2.5 kilo civarında geliyor, kilosu 70 lira, bir bütün ka-

zın fiyatı 180 lira filan tutuyor.
“Anaçlar baharda kuluçkaya yatıyor, civcivler yaylaya salını-

yor, kendi hallerinde, doğada rastladıkları otlarla serpiliyorlar, 
ekim ayı gibi besiye alınıyorlar, irileşmeleri için arpayla besleni-
yorlar.

“Kesimleri yılbaşından sonra yapılıyor, havanın iyice soğuma-
sı, kar yağması bekleniyor. “Kazın götü buza değince lezzetlenir” 
deniyor.

“Tüyleri yolunuyor, gövde komple tuza yatırılıyor, açık havaya, 
rüzgar görecek şekilde asılıyor, 45 gün ayazda kurutuluyor.

“Kars’ın havasına, toprağına, bitkisine has bir türdür, öbür 
kazların kalbini kırmak istemem ama, öbürleri planörse, Kars 
kazı boeing’tir, tadı başka yörelerdeki kazlara benzemez, salamura 
esnasında eti yumuşar, eti butu ciğeri öbür kümes hayvanları gibi 
kokmaz, yağı ağır gelmez.

“Öyle her canın çektiğinde bulamazsın, senede anca 200 bin 
Kars kazı yetiştiriliyor, Kars yöresinin kapasitesi talebe yetmiyor, 
başka bölgelerde yetiştirilen kazları internet satışıyla Kars kazı 
diye kakalayanlar var, kaz gibi yolunmamak için dikkatli olmanız 
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lazım, Anadolu’dan vazgeçtik, Çin’den getirip orijinal Kars diye 
satan var.

“Protein kaynağıdır ama, kolestrolü kırmızı ete yakındır, nasıl 
olsa beyaz et diye fazla yumulmamak gerekir.

“Tandırı, güveci, beğendisi, tiridi, kavurması yapılır, suyuna da 
şahane bulgur yapılır, ben size fırında patatesli tarifini vereyim…

“Fırını 160 derecede ısıtın, bıçağın sivri ucuyla kazın derisini 
ara ara delin, böylece kızarırken yağının dışarı süzülmesini sağla-
yın, hassas davranın, sadece deriyi delin, kazın gövdesini delmeyin, 
üstten tuz ve karabiber serpin, derin bir fırın kabına yerleştirip bir 
saat pişirin.

“Bu arada, patatesleri kaynar suda beş dakika tutup, kenara 
ayırın, senkronize lezzet kıvamı için, patateslerin Kars patatesi ol-
masına özen gösterin. Bir saat sonra, kazı fırından çıkarın, fırın 
kabında biriken yağı süzün, başka kullanımlar için ayırın, patates-
leri fırın kabının zeminine kalınca dilimler halinde döşeyin, kazı bu 
defa ters çevirin, patateslerin üstüne yatırın, bir saat daha pişirin.

“Bu bir saatin sonunda, fırını 135 dereceye kısın, 40 dakika da 
böyle pişirin, nar gibi kızaracaktır. E afiyet olsun, servis yapın.

“*
“Nedir bu derseniz?
“*
“Benim anladığım kadarıyla, Türkiye’de rejimi değiştirecek 

olan yeni anayasanın en önemli maddesi… Kars kazı.
“*
“Çünkü…
“TBMM’de resmen anayasal suç işlenirken, egemenlik halktan 

alınıp saraya devredilirken, başbakan binali bey muhalefet kuli-
sine nezaket(!) ziyaretine geldi, Chpliler gelinlik kız gibi koştura 
koştura çay kahve ikram etti.

“Sanki saray uğruna “bir Ali değil Binali feda olsun” diyen o 
başbakan değilmiş gibi…

“Sanki 94 yıllık cumhuriyet rejimini inkar ederek “iki kaptan 
gemiyi batırır” diyen o başbakan değilmiş gibi… Chpliler sırıta sı-
rıta sohbet etti, neşeli anlar yaşandı.

“Laf döndü dolaştı, Kars kazına geldi.
“Binali bey Kars kazını ne kadar çok sevdiğini anlattı, Kemal 

bey tasdik etti, sıkış tepiş koltuklara adeta kucak kucağa oturan 
parti kurmayları neredeyse alkışlayacaktı. Neticede, müsait bi za-
manda buluşup, hep birlikte Kars kazı yeme konusunda uzlaştılar.

“*
“Atatürkçüler saatlerce gözünü bile kırpmadan, meclisten canlı 

yayın yapan Halk tv’yi seyrediyor, kahrından hasta oluyor…
“Mecliste kuvayi milliye direnişi yapacağız” diyen Chpliler ise, 
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kendilerini kazın yanında patates garnitürü olarak kullanan, “mec-
liste hiç sorun yok” fotoğrafını vermek için oraya bilinçli şekilde 
gelen kurnaz başbakanla oturmuş, Kars kazı muhabbeti yapıyor.

“*
“Kars kazını tenzih ederek söylüyorum…
“Hâlâ bu chp yönetiminden medet uman, kaz kafalıdır.”[24]

Ve yazısının sonunda da bizim yıllardan bu yana dile getirdiğimiz 
bir gerçeği, kendine özgü bir tarzda söylemekten geri kalmıyor. İşte son 
paragrafta gördüğümüz gibi...

CHP-AKP Mecliste geyik çeviriyor
Laik Cumhuriyet’i yerle bir eden, Ordusundan Yargısına, Milli 

Eğitiminden Polisine, velhasıl; bir tek kurumu ayakta kalmamacasına 
çökerten, darmaduman eden sanki Kaçak Saraylı Reis’in bu AKP’gilleri, 
bu Milyar Ali’si değilmiş gibi, Sorosçu Kemal’in avanesinin önde ge-
len temsilcileri işte böyle ağızları kulaklarında gülücükler saçıyorlar, 
neşeler saçıyorlar CHP Kulisinde. Demek ki biz boşuna dememişiz; 
bunların hiçbirinin ne vatan, ne millet, ne halk, ne Mustafa Kemal, ne 
laiklik umurlarında değil, diye...

Ve yine boşuna dememişiz; memleket yanıyor, bunlar saçlarını ta-
rıyor, diye. 

Umurlarında olmaz. Bunlar görev yapıyorlar. 
Kimin verdiği görevi yapıyorlar?
Efendileri, sahipleri ABD Emperyalistlerinin verdiği görevleri ya-

pıyorlar. Onun yazıp ellerine tutuşturduğu senaryoda, kendilerine 
düşen bölümün rolünü oynuyorlar. Yani, hep söylediğimiz gibi, bu-
gün “Meclis” dedikleri yer, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’mızın yönetildiği halk karargâhı değildir. ABD Emperyalist 
haydutlarının ihanet tiyatrosunun, BOP tiyatrosunun, Yeni Sevr tiyatro-
sunun oynandığı bir tiyatro salonudur, sahnesidir. Oradaki Amerikancı 
Dörtlü Çete, yani AKP, CHP, MHP, HDP, aynı kuklacının farklı etiket-
ler taşıyan, maskeler taşıyan oyuncularıdır. Başka türlü ifadelendirir-
sek; aynı kuklacının kuklalarıdır, malzemeleridir. 

Eğer bu Sorosçu Kemal’in kendisinde ve avanesinde zerrece vatan 
millet, halk sevgisi olsa, Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye sevgisi olsa, 
Laik Cumhuriyet’i çökerten bu AKP’giller’le, bırakalım böylesine mu-
habbetlere girip geyikler çevirmeyi, bir araya gelip konuşması bile söz 

[24] http://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/yilmaz-ozdil/kars-kazi-1617365/.
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konusu olmaz. 
Demek ki yukarıda sözünü ettiğimiz değerlerin hiçbiri bunlarda 

yok... Demek ki bunlar, “Meclis” dedikleri o tiyatroda kayıkçı kavgası 
yapıyorlar. O da tümüyle milleti kandırmaya yönelik. 

İnanın arkadaşlar; CHP oradan çekilse, diğerleri bu ihanet oyununu 
oynamaya cesaret edemezler. 

Niye?
Çünkü yüzük taşı gibi ihanetleri, işbirlikçilikleri görülüverir. 

Meydana çıkıverir. 
Ama bu Dörtlü Çete’nin tamamının orada rolünü oynaması, saf, 

cahil ve bilinçsiz halkımızı kandırmaya yetiyor, ne yazık ki. “Ya işte 
Türkiye’de demokrasi var. Gidiş iyi görünmüyorsa da ne yapalım, de-
mokrasinin gereği bu. Katlanacağız. İnşallah ileride düzelir.”, deyip bu 
hainler güruhunu sineye çekmesine, hatta sahiplenmesine yol açıyor. 
Oysa bunların tamamı sahtekâr, tamamı işbirlikçi. Tamamı hain, tama-
mı halk düşmanı.

Biz, on yıllardan beri tekrar edip durmaktaydık; MHP denen örgüt, 
CIA yönetimindeki Kontrgerilla’nın Türkiye’deki Özel Örgütüdür, 
diye. Cahil ve saf insanlarımızın milliyetçilik duygularını sömürüp, 
onu ABD’nin ve CIA’nın emrine, hizmetine veren ajan örgütüdür, diye. 
Onun milliyetçilikle de, vatanla da, milletle de zerrece ilgisi yoktur, 
diye. 

İşte gelinen noktada bu MHP’nin ve onun Devlet Bahçelisi’nin, 
Kaçak Saraylı’dan ve onun AKP’giller’inden zerrece farkının olmadığı, 
namus taşıyan herkes için ayan beyan meydana çıkıverdi, görülüverdi. 

Sorosçu Kemal’in ve avanesinin hali pürmelâli de işte bu, arkadaş-
lar. Daha önce de defeatle söylediğimiz gibi, bu Yeni CHP, AKP ile 
HDP’nin bileşkesi ya da sentezi konumundadır. Gerçek CHP’yle ise 
hiçbir ilgisi, benzerliği yoktur. 

Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi PKK’nin legal plandaki partisi 
HDP de zaten açıktan Amerikancıdır. Taraftarlarına “Biji Serok Obama” 
çektirir, Amerika’yı, NATO’yu, Birleşmiş Milletler’i Türkiye’ye davet 
eder, “Gelin Irak’ta, Suriye’de olduğu gibi Türkiye’de de size dost ola-
cak Kürdistan kuruverin.”, der. “Suriye’de bize görev ver, onu yerine 
getirelim eksiksiz biçimde.”, der. Said-i Nursi’ye, Şeyh Said’e övgüler 
düzer, onların anmalarını yapar. Altan Tan, Hüda Kaya gibi IŞİD çiz-
gisindeki Ortaçağcıları milletvekilli seçtirir. Yani onun da, bırakalım 
devrimciliği, demokratlıkla bile zerrece ilgisi yoktur. MHP nasıl Türk 
ırkçısı görünümünde bir Amerikancı partiyse, HDP de Kürt ırkçısı gö-
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rünümünde bir Amerikancı partidir. 
Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’inin tamamının Amerikan yapı-

mı olduğu zaten aklı eren ve insani ahlâka sahip her aydın için apa-
çık bir gerçekliktir. Onların dinciliği de sahtedir. Gerçek İslam’la, Hz. 
Muhammed’le, Kur’an’la hiçbir ilgileri, benzerlikleri yoktur. Muaviye-
Yezid’in Dininin devamcısıdır bunlar, savunucusudur. Bugünkü deyişle 
“CIA-Pentagon İslamı”, demekteyiz bunların savunduğu sahte İslam’a.

Özetçe arkadaşlar; bu Amerikancı Dörtlü Çete, BOP hizmetkârıdır. 
Onu hayata geçirmekle görevlendirilmişlerdir. Ve o haritayı gerçek 
kılmak için çalışmaktadırlar. Yani, Yeni Sevr’in görevlileri, uygulayı-
cılarıdır bunlar. Dolayısıyla da tamamı ABD işbirlikçisidir, hainlerden 
derleşiktir. 

İhanetlerinin bedelini er veya geç, ama mutlaka ödeyeceklerdir.
Dikkat ederseniz, tekrar üslubuna girdik, ne yazık ki. Öğrenme 

Psikolojisinde tekrar sayısı ne kadar artarsa, öğrenme o kadar kolayla-
şır. Biz de o doğruyu izliyoruz.

Diyoruz ki, saygıdeğer halkımız sana;
Bunların peşinde daha fazla zaman harcama. Hem zamanına, ça-

bana, emeğine yazık, hem de vatanımıza, milletimize. Bak, memleket 
elden gidiyor gayrı. Yarın çok geç olabilir.

Senin tek dostun biziz. Bizi anla. Anlamazsan bunların binbir yala-
nıyla asla başa çıkamazsın. Tekrar tekrar kandırırlar seni, avuturlar. Beş 
yaşında bebeleri avuttukları gibi...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
16 Ocak 2017 



Ayrım
Altı

Bre Kaçak Saraylı Reis!
Seni ve AKP’giller’ini vatana ihanetten

Çeşme ya da Didim Meydanı’nda mahkeme kurup 
yargılayacağız, Ege’deki 18 Adamızı

Yunanistan’a peşkeş çekişinizden dolayı
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Bundan hiç kaçışınız, kurtuluşunuz yok. Kurtuluruz sanırsanız, ya-
nılırsınız. Hem de fena halde...

Adınız gibi bilmektesiniz ki, sizin işlediğiniz suçlar saymakla bit-
mez. Önce de söylediğimiz gibi, TCK’deki tüm suçları, hem de bir de-
ğil, onlarca, yüzlerce kez işlemiş bulunmaktasınız siz.

Fakat biz, Adalar’dan başlayalım, dedik. Birinci yargılanmanız o 
meydanlarda olacak. Mevsim yaz ise açık havada olacak mahkeme. Kış 
ise, hani devasa iftar çadırları kuruyorsunuz ya Ramazanlarda, işte on-
lar gibi bir çadır kuracağız. Tüm dünya medyası izleyecek yargılanma-
nızı. Naklen de verilecek zaten, yani canlı olarak.

Mevcut, bugünkü yasalar uyarınca yargılanacaksınız. Vatan toprağı-
nı başka bir milletin egemenliğine göz göre göre terk etmiş olmanızdan 
dolayı. 

Nedir, şu anki TCK’de bunun müeyyidesi?
“MADDE 302. - (1) Devletin topraklarının tamamını veya bir 

kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, Devletin 
birliğini bozmak, Devletin egemenliği altında bulunan topraklar-
dan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmak, Devletin bağımsızlı-
ğını zayıflatmak amacına yönelik elverişli bir fiil işleyen kimseye 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

“(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâ-
linde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hük-
molunur.”[25]

Mahkeme heyetini kimler mi oluşturacak?
Hukuka ve vicdanına sadık, tarafsız, gerçek hukukçular. Emri sa-

dece hukuk kanunlarından ve vicdanından alan ve hiç kimseye boyun 
eğmeyen, namuslu, onurlu hukuk insanları...

Sen ve avanen adınız gibi biliyorsunuz, bu suçu işlediğinizi. O 

[25] TCK, 302. Madde, https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html.
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yüzden şaşırtmaca yapmak istiyorsun. İz kaybettirmeye çalışıyorsun, 
Lozan’a, onun kahramanlarına, Mustafa Kemal’e, İsmet İnönü’ye sal-
dırarak. Aslında film yapıyorsun. Kandırmacada bulunuyorsun. Böyle 
saldırdım mı, benim başörtülü bacılarıma Dolmabahçe’de vb. yerlerde, 
üniversitelerde saldırıldı, zulüm yapıldı yıllar boyu, dedim mi, Kur’an 
Kurslarını, İmam Hatip Okullarını çoğaltacağız, dedim mi, zaten bu 
“Cehape Dönemi”nde camiler ahır yapıldı, Kur’an yasaklandı dedim 
mi; hülooğğ’cularım anında cezbeye kapılırlar yeniden ve şevkle “hü-
looğğ” çekerler. Dünya Lideri Reisimiz, sen çok yaşa, derler. Biz de 
işlemiş olduğumuz bu ve benzeri ağır suçlardan yırtar gideriz...

Meclisteki muhalefeti oynayan Cehape’nin vatanseverliği, 
Atatürkçülüğü filan da zaten aynen bizimki gibi sahte. O bakımdan on-
lardan da bir iki kişi mızıldansa bile, o da kimse tarafından ciddiye 
alınmaz ve unutulup gider...

Kardeşimiz Bahçeli’nin Mehape’si ise, zaten bizim gizli taraftarı-
mız. Yani gizli AKP o da. Numaradan bir iki laf söylese bile, onun da 
arkası gelmez.

Öcalan’ın HDP’si ise, zaten Türkiye’ye ve Türklüğe düşmanlık üze-
rine inşa etmiş bulunmaktadır siyasi kimliğini. Bu sebeple de sevinçle 
karşılar onlar, bizim 18 Ada’yı, Ege’yi ve hatta Kıbrıs’ı Yunanistan’a, 
Rumlara peşkeş çekişimizi. 

Böylece de biz, yapımcımız ve efendimiz, yani velinimetimiz ABD 
ve AB’li efendilerimizin buyruklarını yerine getirmiş, onları memnun 
etmiş oluruz. Bizi de deliğe süpürmekten vazgeçip kullanmaya devam 
ederler. Yani iktidarımızı sürdürür gideriz. 

Hesabın bu, Kaçak Saraylı Reis!
Ama bu hesap tutmaz. Yanlış hesaptır bu. Bu ülkede, 1920’den bu 

yana vatan sevmenin ustası olan Gerçek Devrimciler var. Hep olmuş-
lardır, bundan sonrasındaysa çok daha güçlenerek var olacaklardır. Ve 
mücadeleleri sonunda sizin tüm ihanetlerinizi, vurgunlarınızı, hırsızlık-
larınızı bir bir göstereceklerdir halka. Uyandıracaklardır halkı mutlaka 
günün birinde. Halkın gerçek iktidarını kuracaklardır. Ondan sonra da 
Devrimci Demokratik Halk İktidarını...

Ve çekileceksiniz işte o zaman hesaba. İlk sorulacak olan da, bu 18 
Ada’mızı peşkeşiniz olacaktır Yunanistan’a. 

Bizde zaman aşımı olmaz. Bizde suçlular asla kendilerini unuttura-
mazlar, izlerini kaybettiremezler. Siz bu suçun asli failisiniz. Meclisteki 
Amerikancı Çete’nin diğer üç üyesiyse, suça yardım ve yataklıktan iha-
nete iştirak etmiştir. 
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Genelkurmayın tepesinde bulunan, Mustafa Dönmez dostumuzun 
deyişiyle “Sünnet çocuğu üniformalı” sözde generaller de, sözde ko-
mutanlar da yine yardım ve yataklıktan yargılanacaklardır. 

Hadi diyelim ki, Kaçak Saraylı Reis’i ve avanesini Amerika imal etti 
ve onlar idare ediyor.

Ama siz bu halkın evlatları arasından çıktınız. Ve bu halk size va-
tanın ve milletin bağımsızlığını, varlığını koruyun diye o üniformayı 
giydirdi, o silahlarla donattı sizi. 

Neden görevinizi yapmaktan kaçtınız!
Siyasi irade bize böyle bir emir vermedi, diyeceksiniz, değil mi?
Evet, vermedi. Ama siz siyasi iradenin ne olduğunu, kimin hizme-

tinde olduğunu bilmiyor musunuz?..
Bilmiyorum, diyemezsiniz. Bilmeniz gerekir. Komutan bilecek! 
Elden giden vatan toprağı... Bunu kör olsa görür be insan! Neden 

görüp sorumluluğunun gereğini yerine getirmiyorsun!
Bak, bir de namuslu, yurtsever, gerçek Mustafa Kemal’ci asker vardı 

yanıbaşınızda: Milli Savunma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri Emekli 
Kurmay Albay Ümit Yalım.

Neden bu namuslu askerin feryatlarına kulak tıkadınız?..
Korkaklığınızdan, yüreksizliğinizden, NATO’nun ruhunuzu boşalt-

mış oluşundan, değil mi... Yazık. 

Saygıdeğer Halkımız;
Bu Amerikancı, vatan satıcı hainler güruhu, yukarıda anlattığımız 

gerçek mahkeme önünde hak ettikleri cezaya çarptırıldıktan sonra, 
Ege’deki o 18 Ada’mız bir eksiksiz kurtarılıp alınacak Yunanistan’dan. 
Yeniden katılacak vatan topraklarına. 

Pensilvanyalı İmam’ın Zekeriya’larıyla, Cihan Kansız’larıyla vb.
leriyle el ele verip çökertmişlerdi ya Deniz Kuvvetlerimizi, bu Kaçak 
Saraylı Reis’in AKP’gilleri; işte onun da hesabı sorulacak. O general-
lerimiz, amirallerimiz yeniden dönecekler kıtalarının, gemilerinin başı-
na. Ve kaldıkları yerden başlayacaklar komuta etmeye tüm unsurlarıyla 
Ordumuza. İşte bu Ordu, halkın bu devasa moral ve nesnel desteğiyle 
birlikte toz eder, vatanımızın, milletimizin, halkımızın düşmanlarını. 

Bunları da biz Gerçek Yurtsever ve Halksever Devrimcilerin önder-
liğindeki Halk İktidarı gerçekleştirecektir. Bundan kimsenin kuşkusu 
olmamalıdır.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
18 Ocak 2017 





Ayrım
Yedi

Saygıdeğer, CHP’ye gönül vermiş
içtenlikli arkadaşlar!

Bu Sorosçu Kemal’in ve avanesinin 
düzenbazlığını, ölüsü kokmuş Baykal 

Amerikanofilinin
ciğeri beş para etmez bir sermaye siyasetçisi 
olduğunu hâlâ görüp anlamayacak mısınız?
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Bugünkü haber sitelerine mide bulandırıcı, pis bir görüntü düştü. 
Biz görüp, okuyup, inceleyince haberi, inanın mecazi değil, gerçek 
anlamıyla söylüyorum deyimi; midem bulandı. Onların bu durumunu 
zaten biliyor olmamıza rağmen yine de hele görüntünün bu denli iğrenç 
olması hem üzdü, hem de tiksindirdi bizi. 

Demek ki burjuva siyasetçilerinin tamamı aynı toptan kesmeymiş, 
aynı çamurdan yoğrulmaymış, aralarındaki farksa bir sigara kâğıdının 
kalınlığını bile ya bulur ya bulmazmış. 

Bunu da biliyorduk. Ama yine de görmek farklı oluyor işte. Çok 
daha ağır bir etki bırakıyor adamın üzerinde.

Sizin de, belki görmüşsünüzdür ama, en azından görmeyenleriniz 
için, içinizi kaldırmak pahasına da olsa, bu resmi görmenizi isterim. 
Bakın şu rezalete:
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Yüzlerden bedenlere, ellere, kollara kadar yansıyan muhabbetin de-
rinliğini, samimiyetin derecesini görebiliyor musunuz, arkadaşlar?..

Eller içeriden birleşmiş. Parmaklar birbiri arasına geçmiş. 
Hem insanlara, hem hayvanlara, hem bitki ve doğaya karşı sevgim 

coşkuludur, derindir. Hele gençlere, çocuklara kanım kaynar hemen. 
Ve her gördüğüm, her tanıdığım insanı peşinen iyi niyetli, temiz kalpli 
kabul ederim. Bir olumsuzluğunu, bir yanlışını, bir kötülüğünü görün-
ceye kadar...

Acı çekenlerin acılarını keşke elimden gelse de hemen dindirsem, 
diye düşünürüm. İsterim ki, kimse zulüm görmesin, kimse çaresiz du-
rumlara düşmesin, kimse acı çekmesin. Herkes mutlu olsun, şu kısacık 
hayatta. Mutlu yaşasın, huzurlu yaşasın...

Böyle bir ruh yapısına sahip olmakla birlikte, bir ömür hiç kimse-
ye el şakası yapmadım. Kimsenin de bana yapmasına izin vermedim. 
Şakaların da hep düzeyli, derinlikli, mizah dolu olmasını istedim. 
Uzatmayayım sözü; ben ömrümde hiçbir erkekle böylesi bir görünüm 
oluşturacak şekilde el ele tutuşmadım. Bunu düşünmedim bile. 

Böylesi durumları hep halkımızın “esnaf şakası” diye tanımladığı 
içerikte bildim. Hani der ya halkımız: “Enseye tokat...” İşte öyle bir şey 
bu da, bizce. 

Fotoğraftaki kişileri hemen tanıdınız tabiî. Biri, malum, Kaçak 
Saraylı Reis’in “Adalet” Bakanı. Öbürü de Sorosçu Kemal’in Yeni 
CHP’sinin “Grup Başkanvekili”. 

Görüldüğü gibi, arkadaşlar, ikisinde de; “kalite kallavi, fiyat yüzde 
elli”.

Evet, burjuva siyasetinin kokuşmuşluğu, soysuzlaşması, çürümüşlü-
ğü, madrabazlığı açısından her ikisinde de kalite kallavi... 

Enteresandır, resim art arda halk deyimleri çağrıştırıyor bizde. 
İkisinin de birbirine uymuşluğu... Halkımız da hani der ya bu tür du-
rumlar karşısında: “Böyle başa böyle tarak...”, diye... Birbirlerine karşı 
öyle bir vaziyet oluşmuş resimde. 

Kaçak saraylı Reis ve avanesi, 14 yıldan bu yana durup dinlenmeden 
ABD’nin yönlendirmesiyle, Pensilvanyalı İmam’ın cemaatinin deste-
ğiyle ve bilumum cemaatlerle birlikte, saldırmış Laik Cumhuriyet’e. 
Birinci Kuvayimilliye’ye, onun önderlerine, komutanlarına, Mustafa 
Kemal’e, İsmet İnönü’ye ve silah arkadaşlarına.

Ne Laik Cumhuriyet bırakmış, ne Laik eğitim. İmam Hatiplere, 
Kur’an Kurslarına, daha da açığı Medreselere dönüştürmüş bütün 
devlet okullarını. Ordu bırakmadı, Yargı bırakmadı, tüm Adli Sistemi 
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AKP’giller’in hukuk bürolarına döndürdü. Polis Teşkilatını seçme 
koruma ordusuna döndürdü. İstihbarat örgütlerini... Çökertti Laik 
Cumhuriyet’in tüm kurumlarını, özetçe. Ortadoğu’da 10 milyon civa-
rında masum Müslüman insanın ABD ve AB Emperyalist haydutları 
tarafından katledilmesinde onlara taşeronluk etti. Suç ortaklığı etti on-
larla. IŞİD’e, El Nusra’ya, ÖSO’ya hem silah gönderdi her türden, hem 
de dünyanın her yerinden CIA tarafından derlenmiş Yezid Dincisi mec-
zupların Türkiye’den Suriye’ye geçirilmesinde aracılık etti. Savaş suçu 
da işledi bu açıdan.

Trilyon dolarları bulan kamu malını hırsızladı bu AKP’giller ve on-
ların Kaçak Saraylı Reis’i.

Ne demişti, namuslu ilahiyatçımız rahmetli Yaşar Nuri Öztürk 
bunlar için?

“On küsur yıllık icraatı gulûl (kamu malı hırsızlığı) suçlarıyla 
dolu olan AKP iktidarının bu gulûl siyasetlerini kotaran kodaman 
kadrolarının hiçbirinin cenaze namazı ‘Müslüman’ sıfatıyla kılın-
maz. Hatta onların katıldığı saflarda, girdikleri camilerde namaz 
kılınamaz.”

İşte gördünüz, Yaşar Nuri Hoca’yla Sorosçu Kemal’in Yeni CHP ta-
ifesi arasındaki dağlar kadar farkı, arkadaşlar. 

Biz, Yaşar Nuri Hoca’nın bu altın değerindeki özdeyişini, 10 dakika-
lık TRT Seçim konuşmalarımızda bile aktarmışsak, bunu boşa yapma-
mışız, arkadaşlar. Bu tespiti herkes yapamaz. Yapabilmesi için insanda 
içtenlikli bir ruh, ahlâki bir yücelik, insancıl bir namus ve bilgi-bilinç 
olacak. Yoksa böylesi sefaletler ne bilsinler insanı, pancarı...

Özrü kabahatinden büyük
Sorosçu Kemal’in Levent Gök’ü güya mazeretlendiriyor, Bozdağ’la 

muhabbetlerini sergileyen görüntüyü.
“FOTOĞRAFIN HİKÂYESİNİ ANLATTI
“CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, sosyal medyada olay 

olan, Anayasa oylamaları sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile 
şakalaşırken çekilmiş fotoğrafın hikâyesini Sözcü’ye anlattı. Gök, 
“ben Sayın Bakan’ı açık oy kullanmaması konusunda uyardım. O 
da gelip benim elimi tuttu, ‘benim ne oy kullanacağımı bilmiyor 
musun” dedi” diye konuştu.

“Gök, fotoğrafın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu oy 
vermek üzere kabine götürdükten hemen sonra çekildiğini anlattı. 
Yan kabinde de Adalet Bakanı Bozdağ’ın oy kullandığını söyleyen 
Gök, oyları kutuya atmaya giderken, Bozdağ’ı “açık oy kullanma-
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ması konusunda uyardığını” söyledi.
“Gök şöyle konuştu;
“Ben kendisine (Bekir Bozdağ) ‘sayın Bakan lütfen açık oy kul-

lanmayın’ dedim. Kendisini ‘Açık oy kullanmak yanlış bir uygula-
ma. Siz bir Bakan olarak böyle yaparsanız, herkes bu yanlışı ya-
par’ diye uyardım. Kendisi de bana dönüp, “Levent benim nasıl oy 
kullandığımı bilmiyor musun?’ dedi, o sırada da elimi tuttu. Tüm 
olay Genel Başkanımızın önünde oldu. Tam arkamda da Sayın Kı-
lıçdaroğlu duruyordu” dedi.”[26]

Yahu ne oldu, bugün bize?
Yoksa resim mi böyle yoğun içerikli?..
Yine bir halk deyimi çağrıştı: “Özrü kabahatinden büyük”, diye.
Öyle değil mi sizce de?
Bir şey mi düzeltmiş oldu bu açıklamayla Levent Gök?
Yoo, tersine, muhabbetlerinin daha da derin olduğunu, gelgeç bir 

durum olmadığını itiraf etmiş oldu. Hep dediğimiz gibi, arkadaşlar, 
bunların dünyası da bir, efendileri de bir, işbirlikçilikleri de bir, her şey-
leri bir...

İşte biri dinci oynuyor, öbürü CHP’ci, Altı Ok’çu. Biri din sömürüsü 
yapıyor durup dinlenmeden, öbürü de CHP’nin, Altı Ok’un geçmişini... 
Her ikisinin de yaptığı kandırmaca, oyun, düzen, hile...

Yine aynı günün haberi, yani bugünün haberi. Bu sefer de Yeni 
CHP’nin Sorosçu Kemal’i açıklama yapıyor. 

Kime mi?
Kız kardeşinin bile “Ailemizin yüzkarası bir yol düşkünü”, diye ni-

teleyerek aileden hiç kimsenin kendisiyle konuşmadığını, konuşmaya 
değer bulmadığını söylediği, Kaçak Saraylı Reis’in sadık şürekâsından 
Abdulkadir Selvi’ye.

Sormuş, bu gazeteci kisvesindeki yandaş, Sorosçu Kemal’e:
“İkinci tur oylamada farklı bir sonuç bekliyor musunuz?”

İşte Sorosçu’nun yanıtı:
“Genel Kurul’un kararına saygı göstereceğiz. Ancak milletve-

killeri de anayasanın emrettiği gizli oy kuralına uygun davransın-
lar.”[27]

[26] http://www.abcgazetesi.com/bekir-bozdagla-el-ele-oy-kullanan-levent-gokten-acik-
lama-40608h.htm.
[27] http://www.abcgazetesi.com/kilicdaroglu-meclis-kararina-saygi-duyacagiz-40621h.htm.



85

Amerika, Kaçak Saraylı Reis ve Pensilvanyalı İmam, 15 yıldan bu 
yana devletin tüm kurumlarını olduğu gibi, Meclisi de santim santim 
çürüterek yıkıp enkaza döndürmüşler. Bu facia, adamın umurunda de-
ğil. Zaten kendisi de o ihanet oyununun bir parçası, bir bileşeni...

Hepsi ziyadesiyle memnun durumlarından. Laik Cumhuriyet yok 
olmuş, ne umuru bunların... Ayda 15 bin lira maaş. 9 bin lira da ilave-
ten emekli maaşı. Etti mi 24 bin lira... dğer avantalarını saymayalım. 
Lüks salonlar, özel odalar, bedava sekreterler, ceylan derisi kaplı kol-
tuklar... E, bunlar cezbeder tabiî, Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çetenin 
elemanlarını. Ömürlerinde göremeyecekleri para, lüks yaşam, şatafat, 
koltuk, ün, nam, poz... Neylesinler, Laik Cumhuriyet’i, neylesinler 
Mustafa Kemal’i, İsmet İnönü’yü. Neylesinler bağımsız yargıyı, laik 
ve bilimsel eğitimi...

Gençlik yıllarımızda hemen tüm şiirlerini ezbere bildiğimiz şairimiz 
Orhan Veli ne demişti, böyleleri için?

Ne atom bombası,
Ne Londra Konferansı;
Bir elinde cımbız,
Bir elinde ayna;
Umurunda mı dünya!

Aynen öyle, değil mi durumlar, arkadaşlar... Bir kez daha tekrar-
layalım. Demek ki boşuna dememişiz, memleket yanıyor, ülke elden 
gidiyor, bunlar Mecliste geyik çeviriyor, saçlarını tarıyor, diye.

Amerikancı Baykal
Antiemperyalist Saddam, Kaddafi ve Esad’a saldırıyor

Bunlara dair iç karartıcı, istifra ettirici haberler art arda düşüyor 
medyaya. İşte bu da, ölüsü kokmuş, Amerikancı burjuva siyasetçisi, 
ahlâk fukarası Deniz Baykal’dan:

“BURADAN KADDAFİ ÇIKAR
“Baykal, “Bu bir sakat doğum olacaktır. Özürlü bir anayasa ge-

liyor eğer geçerse Meclis’ten. Özürlü bir anayasanın arkasında du-
ran bir Meclis kendi kimliğini ciddi şekilde sorgulatacaktır” dedi.

“Baykal şöyle devam etti:
“Dediğim gibi Meclis için köprüden önceki son çıkıştır. Kendi 

tarihine ihanet etme tehlikesiyle Meclis karşı karşıyadır. Bu meclis, 
Türkiye’yi çağdaş bir demokrasiye değil, bir Orta Doğu diktasına 
götürebilecek bir anayasa hazırlamıştır. Buradan Kaddafi çıkar, 
Saddam çıkar, Esad çıkar, Mübarek çıkar. Buradan hiçbir şart al-
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tında demokratik bir ülkenin hesap veren sorumlu başkanı çıkmaz. 
Bu, Türkiye’ye bir Orta Doğu dikta rejiminin hukuki alt yapısını 
getiren tekliftir.. Ne olur? İstikrar getirmez, huzur getirmez.”[28]

Bre, utanmaz, arlanmaz, Amerikan uşağı satılmış! 
Dikta rejimi kuracak, dediğin o adamı, yani Kaçak Saraylı Reis’i; 

CIA’yla, YSK Başkanı Tufan Algan’la ve AKP’giller’le el ele vererek 
milletin başına bela eden ve de onun 15 yıldan bu yana ülkeyi tam bir 
diktatörlükle yönetmesine sebep olanların en önde gelenlerinden biri 
sen değil misin?

Bre, utanmaz, arlanmaz, hayâsız adam!
Bre, ar damarı çatlamış, namus nedir, onur nedir, bilmez adam!
6 Haziran 2015 akşamı bile, seni çağırması üzerine koşa koşa ayağı-

na gitmedin mi? Ona akıl vermedin mi?
Hepiniz CIA’nın oynattığı hainlersiniz!
Senin ne mal olduğunu rahmetli namuslu CHP’li Mehmet Bölük, 

10 küsur yıl önce “El Tayyip” adlı kitabında apaçık ortaya koymuştu 
zaten. Okuduğunu anlamasını bilenler için sadece o kitapta anlatılanlar 
bile senin ajanlığını, işbirlikçiliğini ortaya koymaya yeter de artar bile.

Ardından Profesör Abdurrahim Karslı’nın anlattıkları yansıdı 
medyaya.  Tüm bu bilgilerden sonra, hâlâ seni adam sanan, sana inanan, 
güvenen kalmışsa, acırım onlara... Yazık, derim, Tayyip’in hülooğğ’cu-
larından çok da bir farkınız kalmamış sizin...

Amerikancı Baykal, Sorosçu ve avanesi gibi Ortadoğu’da emperya-
lizme direnen, bu sebeple de emperyalizmin hedefi olmuş, kurbanı ol-
muş ne kadar yurtsever lider varsa onlara saldırıyor, gördüğümüz gibi, 
yukarıdaki konuşmasında. Saddam’a saldırıyor, Muammer Kaddafi’ye 
saldırıyor, Beşşar Esad’a saldırıyor. “Utan”, derdik biraz umudumuz 
olsaydı bu adama ama, utanmayı çoktan terk etmiş bunlar. 

Ülkemizin ve insanlarımızın bu içler acısı durumu, her yurtsever, 
halksever, antiemperyalist ve Laik Cumhuriyet savunucusu insan gibi 
bizi de muhakkak ki derinden yaralamakta, üzmektedir. Bu kadar çü-
rümüş, birer sefalete dönüşmüş insanlar nasıl bol miktarda bulunuyor 
ülkemizde, diye öfkeleniyoruz, hüzünleniyoruz.

[28] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/662075/Kritik_oylama_oncesinde_Bay-
kal_uyarilarin_dozajini_artirdi__Kaddafi__Saddam_ve_Esad_ornegi.html.
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Özgür aklını kullanan namuslu insanlar
umut veriyor

Ama diğer yandan, bazı namuslu, aklını özgürce kullanan insanların 
da var olduğuna ve kendilerini ortaya koyduklarına tanık oluyoruz, sevi-
niyoruz. Böyle insanlar da vardır ve hep olacaklardır, diyoruz. Giderek 
de sayıları geometrik bir hızla artacak böyle namusluların, diyoruz. Ve 
Demokratik Halk Devrimimizi böyle özgür akla sahip, namusa sahip, 
cesaret ve fedakârlığa sahip insanların oluşturduğu Halk Ordusu’yla 
gerçekleştireceğiz, diyoruz.

ABC Gazetesi’nde Levent Gök haberinin altına yorum atan şu kar-
deşlerimizdeki bilince bakın, arkadaşlar:

“Cem:
“birbirlerini çok iyi anlayan sınıftır!
“Kaya Çetin:
“Ağbim herkesin keyfi yerinde yaa! Ben niye bu kadar rahatsı-

zım bilemiyorum; acaba bende bir eksiklik mi var?
“ADINA TÜRKÜ YAZSAM:
“Ne kadar Mutlu bir çift
“Yıkılacak dediler Cumhurriyet!
“Kum Durur bu Kaypaklığın Önünde
“Kilicdaroğlu da TBMM’den çıkacak karara bağlıyız!!! derken 

CIA uşaklığı yapmıyor mu sizce?
“Hepsi Aynı tastan su içip kebap, köfte muhabbeti yapıyor.
“SÜT SÜMÜĞÜ BOZMUŞ, MAYA AYNI MAYA YAZIKLAR 

OLSUN.......
“Mehmet Yılmaz:
“Bence bütün milletvekilleri (CHP) bizlerle dalga geçiyor!!!
“Bu kare bu göruntü samimi olmadıklarını ekranlarda goste-

riyor. 
“Bir tiyatro oynanıyormuş gibi geliyor.
“Hüseyin:
“Bu CHP’nin bir “Truva Atı” olduğunu tekrar tekrar söylüyo-

rum, ama Merdan bey kardeşimiz duygusal davranmaya, CHP’ye 
bel bağlamaya devam ediyor. Yanlış yapıyor. CHP muhalif kitlesini 
iğfal eden bir şebekedir. Muhalefet yapmıyor, yapamaz da zaten, 
ona verilen görev yapıyormuş gibi yapmak. CHP, “düzen partisi”-
nin has bir bileşenidir. Muhalefet, öyle sandık, seçim, parlamen-
to işi olmaktan çoktan çıktı. Bu iş sokakta çözülecek. Doğrusu da 
odur.”[29]

Demek ki, arkadaşlar, mücadelemiz tümden de boşa gitmiş olmuyor. 

[29] agy.
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Aynı düşünceleri paylaştığımız, hiç tanımadığımız, samimi, bilinçli in-
sanlar da var, halkımızın içinde. Yukarıda da belirttiğimiz gibi; umut, 
önyargıların tutsağı olmayan, zihnini özgürce kullanabilen böyle na-
muslu, bilinçli kardeşlerimizdedir. En sonunda mutlaka biz kazanaca-
ğız.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
19 Ocak 2017



Ayrım
Sekiz

Demek öyle İngiliz Mehmet Efendi, e?
Davos’ta demişsin ki:

“Türkiye, artık Esad’sız bir anlaşmada ısrar 
edemez, bu gerçekçi de değil”

Alâ...
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Peki, öyleyse 5 buçuk yıldan bu yana, başta Kaçak ve de Haram 
Saray’da mukim AKP’nin Büyük Reis’i gelmek üzere, tüm AKP’giller 
avanesi, ne diye durup dinlenmeden meydanlarda, kürsülerde, ekranlar-
da “Zalim Esed, Zalim Esed”, diye höykürdü?

Madem dönüp sıfırdan başlayacaktınız da, en başa dönecektiniz de, 
“Kardeşim Esad”, diyecektiniz de; ne diye yıllar boyu demagojik yay-
garalar yaptınız?

Yarım milyonu aşkın masum Suriyeli Müslüman insanın kanına gir-
diniz. Cellâtları arasında yer aldınız. 12 milyon masum Müslümansa, 
evini barkını bırakıp yollara düştü, göçmen oldu, açlığın, yoksulluğun, 
hastalıkların, çaresizliklerin eline düştü, girdabına düştü.

4 milyona yakın Suriyeli göçmen da şu an Türkiye’dedir. Hemen 
tüm şehirlerimize yayılmıştır bu insanlar.

İşsizliğin ve yoksulluğun cehenneminde bunalmış olan halkımızın 
elinden sizin zorla gasp ettiğiniz gelirlerinden oluşan 25 milyar doları 
bu insanları geçindirmek için harcadınız. Kaldı ki onlar da tam geçine-
bildi mi bu parayla?

Hayır... Ancak hayatta kalabildiler.
Binlerce genç, yaşlı, bebe, çaresiz insan Yunanistan ve İtalya üzerin-

den Batı’ya gitmek isterken tacirlerin ellerine düşüp hayatını kaybetti, 
Akdeniz’in azgın dalgaları arasında boğularak. On binlerce IŞİD’li, El 
Nusra’lı, El Kaide’li, ÖSO’lu, yetişkin-çocuk ayrımı yapmadan baş ke-
sen, yürek yiyen, canavarlaştırılmış Ortaçağcı yaratığı Türkiye’ye dol-
durdunuz. Bunların yaptığı onlarca katliamda yüzlerce insanımız yok 
yere hayatını kaybedip gitti. 

Suriye’ye soktuğun askerlerimizin 46’sı yine yok yere hayatından 
oldu. 

Bu katliamların, kaybedilen bu vatan evlatlarının en önde gelen, 
yani asli faillerinden olan katillerisiniz siz: Başta Kaçak Saraylı Reis 
ve onun AKP’giller’i. Ardından da Meclisteki diğer üç Amerikancı 
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Sermaye Partisi. Yani MHP, CHP, HDP...
Hepiniz Amerikan işbirlikçisisiniz. Zerre kadar olsun bu vatanı, bu 

milleti, bu halkı düşüneniniz yok. Hepinizin efendisi ABD Emperyalist 
Haydut Devletidir. Zaten sizin de, MHP’nin de bizzat yapımcısıdır, 
ABD. 

PKK, 1991’de Sosyalist Kamp’ın çöküşüyle birlikte dümeni 
Amerika’ya kırmış ve onunla kaynaşmıştır. HDP de zaten PKK’nin le-
gal plandaki burjuva partisi olan bir temsilcisidir.

CHP ise, Sorosçu Kemal ve avanesinin CHP yönetimini ele geçir-
mesiyle birlikte, artık tümüyle ABD emrine girmiş bir proje partisine 
dönüştürülmüştür.

Bugüne kadar belki yüzlerce kez tekrarladık; tüm mazlum dünya 
halklarının olduğu gibi, Ortadoğu Halklarının da ve diğer Müslüman 
Halkların da en büyük düşmanı ABD Emperyalistleridir. 1990’dan bu 
yana  binbir yalan ve demagojiyle saldırıp Ortadoğu’yu ölüm tarlalarına 
döndüren, 10 milyon civarında masum insanın canına kıyan bu emper-
yalist canavardır. Siz de onun yerel taşeronlarısınız. Yerel oyuncakları-
sınız, kuklalarısınız.

Rusya’nın ve İran’ın sahneye çıkıp oyuna girmesiyle birlikte bütün 
planlarınız altüst oldu, değil mi?

Efendiniz ABD, pervasızca saldıramadı Suriye insanlarına. Çünkü 
karşısında Rusya vardı, İran vardı, Lübnan Hizbullahı vardı. Fakat o 
haydut, bir kayba uğramadı. “Black Water” denen, insan öldürmekten 
özel zevk alan 400 kişilik katiller ordusundan birkaç kişi hayatını yitir-
di. Onun dışında ABD’nin bir can kaybı söz konusu olmadı.

Zaten ne demişti, CIA Şefi Robert Baer?
“Yeni Ortadoğu’yu kurabilmenin tek yolu, Mad Max seçeneğiy-

le, bölgede geniş çaplı şii-sünni savaşını tetiklemekten geçiyor. Niye 
biz Amerikalılar ölelim ki? Bırakalım, müslümanlar kendi arala-
rında birbirlerini öldürsünler!”[30]

Evet, aynen böyle yaptı haydutlar. Bu planlarını uyguladılar tümüy-
le. Bir maddi kayıpları da olmadı. Kaybı Ortadoğu Halkları verdi. Hem 
can kaybını, hem mal kaybını...

Suriye; yanıp yıkılmış, şehirler, kasabalar bileşimidir artık. Ülkenin 
ne sanayisini bıraktınız, ne ekonomik altyapısını, ne de şehirlerini, ka-
sabalarını, köylerini. Tarumar ettiniz her yanını. 

Efendiniz ABD’nin bir emriyle bir anda tersyüz edip saldırdınız, 

[30] http://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/yilmaz-ozdil/el-bab-filan-1587657/.
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kardeş Libya’nın, Suriye’nin Müslüman Halklarına. Efendinizin gözü-
ne girebilmek için yarıştınız birbirinizle. Hepiniz de kraldan çok kral-
cıyı oynadınız.

Şimdi durup bir bakın, kendinize ve tüm olan bitenlere, ne kazandık 
diye... Lanetli bir ad, katliamlarla anılan kanlı birer ad ve tüm Ortadoğu 
Halklarının düşmanlığı... Kazandığınız sadece bu.

Ha, diyeceksiniz ki bunlar bizim umrumuzda değil. Biz iktidarımızı, 
koltuğumuzu, Saraylılığımızı sürdürüyoruz ya, küplerimizi durup din-
lenmeden doldurmaya devam ediyoruz ya, daha ne olsun...

Öyle mi?
Size yakışan da bu zaten.
Daha önce de pek çok kez söyledik ya; biz ar dünyasında yaşarız, 

sizlerse kâr. Sizin için onurun, ahlâkın, namusun, lekesiz bir adın hiçbir 
önemi ve değeri yoktur. Sadece paraya, saraya, koltuğa, üne, poza ba-
karsınız ve ona tapınırsınız siz.

Bu böyle gitmez ama. Asla gitmez. Bunun hesabı sorulur sizden. 
Sorulacak da. Hiç kaçışınız yok. Bunu yazın bir tarafa.

Suriye Meselesinde bir kez daha çark edişlerini 
gizleme çabası

İngiliz vatandaşı, AKP’giller’in Başbakan Yardımcısı (Eski Maliye 
Bakanı) Mehmet Şimşek, Davos’ta söylediği, yukarıda aktardığımız 
sözü Türkiye’ye gelir gelmez hemen inkâra girdi. Bizzat kendisi ko-
nuşmadı da, Bakanlığına yani bürokratlarına yalanlattı bir açıklamayla. 
“Sayın Bakanımız böyle dememiştir.”, dediler. 

Dedikleri şuydu, yani yalanları:
“Başbakan Yardımcımız Sn. Mehmet Şimşek’in; Davos’ta ko-

nuşmacı olarak katıldığı ‘Suriye ve Irak : Anlaşmazlığı Bitirme’ 
panelinde Suriye meselesine ilişkin gelen bir soru üzerine verdiği 
cevap çok nettir. Başbakan Yardımcımız Sn. Mehmet Şimşek gelen 
soruya cevap olarak; Suriye’deki trajedinin müsebbibinin Esad ol-
duğunu, Esad’ın içinde olduğu bir çözümü içselleştirmenin müm-
kün olmadığını, Amerika’nın üzerine düşeni yapmadığını, Rusya 
ve İran’ın sahada durumu değiştirdiğini ve bundan sonra esas 
odaklanılması gereken konunun ateşkes ile insanların hayatının 
korunması olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir.

“Ancak Sputnik Haber Ajansı konuyu bağlamından çıkartarak 
Başbakan Yardımcımızın “Türkiye artık Esad’sız bir anlaşmada 
ısrar edemez” dediğini yönünde bir algı oluşturmaya çalışmıştır. 
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Başbakan Yardımcımız Sn. Mehmet Şimşek’in hiçbir şekilde ha-
berde yer verildiği gibi bir ifadesi olmamıştır. Bu Sputnik Haber 
Ajansının kendi yorumudur.”[31]

Hep deriz ya yine; O Kaçak Saraylı Reis ve onun avanesi o kadar 
rahat ve kolay yalan söyler ki... Su içer gibi, soluk alır gibi yalan söyler 
bunlar. Alışmışlardır buna. Kişiliklerinin belirleyici özelliklerinden biri 
olmuştur, yalanlar, düzenler, dolaplar…

Gelin şimdi de Davos’ta söylediğine bakalım:

“We have to be pragmatic, realistic. You know, the facts 
on the ground have changed dramatically. And, so, Turkey 
can no longer insist on, you know, a settlement without Assad 
and it is not, you know, realistic. So, I think, we just have to 
work with what we have...”[32]

Türkçesi:
“Pragmatik ve gerçekçi olmamız gerekiyor. Biliyorsunuz, saha-

daki durumlar dramatik biçimde değişti. Ve bu yüzden, Türkiye 
artık Esad’sız bir çözüm üzerinde ısrar edemez ve bu gerçekçi de-
ğildir. Bu yüzden bence elimizde ne varsa onlarla çalışmamız gere-
kiyor.”

İşte matematiksel bir kesinlikte gerçek ortadadır ve görülmektedir. 
Demek ki Sputnik Haber Ajansı, gerçek neyse aynen onu haberleştir-
miştir. Kaçak Saraylı Reis’in AKP’giller’i ise, hep yaptıkları gibi, mil-
leti ahmak yerine koyarak orada söylediklerinin tam tersini iddia edip 
yutturmaya çalışmaktadırlar. Ne olacak... Nasıl olsa hülooğğ’cularımız, 
biz ne doğrasak yer, diye düşünüyorlar. Ne yazık ki yiyor da o zavallılar 
güruhu. Meczuplaştırılmış, zihin hasarına uğratılmış, gerçeklerle bağını 
koparmış o hülooğğ’cular yığını... Zaten ona güveniyor, bu ABD taşe-
ronları.

Bildiğimiz gibi şu an Kazakistan’ın Başşehri Astana’da Suriye’yle 
ilgili bir görüşme sürdürülmektedir. Burada masa etrafında şunlar var-
dır:

Rusya, İran, Türkiye, Suriye’nin resmi yönetimi, yani Beşşar Esad 
Yönetimi ve “Silahlı Dinci-Cihatçı” denen Ortaçağcı Yezid Dincisi 
grupların oluşturduğu cihatçıların temsilcilerinden oluşan bir heyet.

Burada, Rusya’nın, İran’ın ve Suriye’nin dediği olacaktır. O kabul 

[31] http://www.abcgazetesi.com/mehmet-simsek-turkiye-artik-esad-gitsin-diyemez-soz-
lerini-yalanladi-40785h.htm.
[32] https://www.youtube.com/watch?v=bswVwLArkxM
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edilmezse, yeniden savaşa girilecektir, bu cihatçı Ortaçağcılar Suriye 
topraklarından temizleninceye kadar savaş sürecektir. 

Yani, arkadaşlar; ABD Emperyalistleri, Kaçak Saraylı ve AKP’giller, 
Suudi Krallığı, Kuveyt ve Körfez Emirlikleri savaşı kaybetmişlerdir 
Suriye’de. 

Zaten, dikkat edersek, ABD Astana’ya bir heyet bile gönderememiş-
tir. Sadece Kazakistan Büyükelçisi gözlemci olarak yer alacaktır görüş-
melerde ABD’yi. Yani ABD, bir anlamda etkisiz eleman konumundadır 
bu toplantıda.

Kaçak Saraylı ve onun AKP’giller’i de aslında teslim olmuştur, 
Rusya’ya, Putin’e. Dolayısıyla da, Beşşar Esad’a ve meşru BAAS 
Yönetimi’ne. Ama bu teslimiyetlerini Türkiye insanlarından ellerinden 
geldiğince gizlemeye çalışıyorlar. 

Yukarıda da söylediğimiz gibi, bu teslimiyet onları kurtarmayacak-
tır. Ülkemiz halklarına ve kardeş Ortadoğu Müslüman Halklarına ve 
tabiî ki Suriye ve Libya Halkına yaptığı kötülükler, yanlarına kalmaya-
caktır. Bunların hesabını bir bir vereceklerdir. Bunu da en kesin ve net 
biçimde biz Gerçek Devrimciler soracağız. Devrimci Demokratik Halk 
İktidarımızda, bu suçları da dahil olmak üzere, işledikleri tüm suçların 
hesabını vereceklerdir bunlar...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
23 Ocak 2017





Ayrım
Dokuz

İçtenlikli CHP’li kardeşler!
Hadi bakalım, buna ne diyeceksiniz?..

“CHP ile ilgili Wikileaks belgelerine göre,
Hillary Clinton bir telgraf gönderiyor ve 

Kılıçdaroğlu’nun adını zikrediyor.
Bu telgraftan anlıyoruz ki Amerika,

Türkiye için yeni bir muhalefet lideri arayışına 
girmiş.” (Onur Öymen)
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Böyle durumlarda ne der Halkımız?
“Buyrun cenaze namazına.”
Biz yıllardan bu yana, bıkıp usanmadan, sizleri de kapsamak üzere 

tüm Halkımızı uyarıyoruz:
“Meclisteki bu Amerikancı Dörtlü Çetenin hepsi de, senaryosu CIA 

tarafından yazılan, yönetimi CIA-Pentagon ve Washington uzmanları 
tarafından yapılan ihanet tragedyasının değişik oyuncularıdır. Ve bun-
ların hepsi, kendilerine verilen rolü oynamaktadırlar.”, diye.

Fakat, sen bizi anlamadın. Yine seçim zamanları sandıklara koşup, 
bu ihanet organizasyonuna oylar yağdırdın. 

Dedik ki sana; bu çetenin yani AKP’nin, MHP’nin, CHP’nin ve 
HDP’nin Türkiye’yi götürebileceği bir tek yer vardır: Suriyeleştirmek 
ve orada parçalayıp boğmaktır.

Sen bizim bu sözümüzü de rivayet sandın. 
Dedik ki sana; ey Halkımız, biz oy moy derdinde değiliz. Bir tek 

şey istiyoruz senden, bizi anlamanı. Bizi anlamazsan, bunların binbir 
yalanıyla nasıl başa çıkarsın?

Ama sen bizi anlamamakta ısrar ettin. İşte sonuç ortada. Ülkemiz 
Suriyeleştirilmiş mi?

Evet. Aklı başında hiç kimse buna hayır diyemez.
Parçalanmanın eşiğinde mi?
Evet.
İnsanlar, etnik kimliklerine ve mezheplerine göre ayrıştırılıp birbir-

lerine karşı düşmanlaştırılmış mı?
Evet. 
Ülkemizde kanun manun, hak hukuk ortadan kaldırılıp izi tozu si-

linmiş mi?
Evet. 
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Ülkemiz bir “Hırsızlar İmparatorluğu”na döndürülmüş mü?
Evet.
Din iman edebiyatı yapanlar, durup dinlenmeden din alıp satanlar, 

gerçek dini yani Kur’an ve Hz. Muhammed İslamı’nı ortadan kaldırıp 
yok etmişler mi?

Onun yerine hırsızlığa, yolsuzluğa, yalana, dümene maske edilecek 
bir sahte din yaratıp sana benimsetmişler mi?

Evet.
Bu Muaviye-Yezid Dincileri, kendi hırsızlıklarını, yolsuzluklarını, 

ihanetlerini gizlemek için işte bu sahte dine, CIA-Pentagon İslamı’na 
sarılmaktadırlar. 

Okullarda Laik ve Bilimsel Eğitim diye bir şey bırakmadılar. 
Hepsini tarikat mollalarının denetimindeki Kur’an Kurslarına döndür-
düler. Toplumu Ortaçağ’ın karanlıklarına sürükleyip götürmektedirler. 

Bu ihanetlerin ve vurgunların, yolsuzlukların ve hırsızlıkların arka-
dan dolaşan bıçakları, saf, bilinçsiz, cahil ve yoksul Halkımıza kendi-
lerini Müslüman diye yutturabilmek için durup dinlenmeden din sömü-
rüsü yapmaktadırlar, camiler yaptırmaktadırlar. Muaviye’nin, Yezid’in 
yaptığı gibi...

Ne diyor bunların yaptığı, o estetikten yoksun, beton yığını camiler 
için, namuslu ilahiyatçımız rahmetli Yaşar Nuri Öztürk?

Aynen şunları:
“Hz. Peygamber’in kullandığı tabiri biliyor musunuz?
“Allah’a oyun oynamak, diyor. Allah kendisine oyun oynayan-

ları asla affetmeyecektir. Şimdi, ormanı katlet, sonra yağmur dua-
sı... Yahu sana, ormanı yaratan diyor ki; ormanı katletme. Orman 
oksijen deposu. Orman yağmur deposu. Su deposu. Hayat deposu, 
hayat kaynağı. Onu katlediyor, 500 tane ağacı kesiyor, oraya cami 
yapıyor. Sonra da o camide namaz kılıyor. 

“O camide namaz olur mu?
“O, Allah’ı riyasız tespih eden ağaçları kesip de oraya riyakâr-

ları dolduruyorsun, ona ibadet diyorsun sen. Adını da koymuş: 
“Allah’ın evi”. 

“Allah’ın eviymiş. Bakar mısın?
“Gasp etmiş araziyi, ağaçları kesmiş, dikmiş oraya duvarları, 

Allah’ın evi...
“Ora Allah’ın evi değil ama... Allah’ın kullarının orada kılacak-

ları namaz yok. İşte bunu, bu millete birilerinin anlatması lazım. 
Bu anlatılmadan olmaz. Allah’ın evi diye diye diye, Allah’ın kulla-
rının anasını ağlattınız. Ve devam ediyorlar buna.



101

“Ahmet’in camii, Mehmet’in camii, Hasan’ın camii, Hüseyin’in 
camii... Bir şey daha söyleyeyim burada. Ey ahali, ey halk iyi dinle:

“Kişilerin adlarına izafe edilen camilerde şer’an namaz caiz de-
ğildir, kılınamaz. 

“Saba Tümer: Aaaa... Nasıl yani Hocam?
“Yaşar Nuri Öztürk: Aaaa... Tevhidin temel umrelerinden bi-

rine aykırıdır, Cin Suresi Ayet 18’e aykırıdır. İbadete şirk, Allah 
dışında birini katmaktır. 

“Saba Tümer: Mesela Yaşar Nuri Öztürk Camii.
“Yaşar Nuri Öztürk: Allah korusun, Allah beni öyle bir şeye alet 

etmesin. “Yaşar Nuri Öztürk Camii”, dersen şer’an caiz değildir. 
Şirk, böyle sadece kokmaz. O caminin pencerlerinden, kapıların-
dan böyle, buharlar, dumanlar halinde çıkar. 

“Saba Tümer: Ne denecek o zaman?
“Yaşar Nuri Öztürk: Hiç, kişi adı veremezsiniz camiye.
“Belli ki riya üzerine. Ne diyor Kur’an?
“Daha temelinde takva üzerine bina edilmemiş bir camide, “Lâ 

tekum fîhi ebedâ”, sakın orada, diyor, namaza durma.[33]    
“Sakın. “Lâ tekum fîhi ebedâ!” Asla! Ebediyen.
“Bu ayet Kur’an’da durduğu müddet, bu şeytanlığı yürütemez-

siniz.”[34]

Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i, işte böyle, Hoca’nın deyi-
şiyle “Allah’a oyun oynayarak” ve de insanları Allah’la aldatarak ülke-
mizi bugünkü cehennemcil ortama sürükleyip getirdiler. 

Peki, Meclisteki Amerikancı diğer üç burjuva partisi ne yaptı?
MHP zaten AKP’nin bir yan kuruluşu, kardeş partisi olarak çalıştı, 

işler yaptı.
CHP ise, sözümona, muhalefet yaptı. Yani göstermelik, içi boş. 

Orhan Müstecaplı Ağabey’imizin deyişiyle, “Haybeye cav cav” yaptı. 
Çünkü, ABD tarafından ona verilen rol buydu. Yani ihanet tragedyası 
senaryosunda CHP için ayrılan bölüm, onların böyle oynamalarını ge-
rektiriyordu. Onlar da başarıyla oynadılar rollerini.

Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi PKK’nin legal partisi HDP de, 
bilindiği gibi, halklarımızı ayrıştırmaya elinden geldiğince hız verdi. 
Amerikancı Burjuva Kürt Devleti’ni inşaya çalıştı. Onun rolü de oydu.

Biz bunları yıllardan bu yana yazmakta, söylemekteyiz. Bunlar, 
ABD’nin BOP’unun yerel taşeronlarıdır, demekteyiz. BOP Haritası 
çerçevesinde Türkiye’nin parçalanmasında efendilerinin emri doğrul-

[33] Tevbe Suresi, 108. Ayet.
[34] https://www.youtube.com/watch?v=cRxLJDqu-Ec.
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tusunda, onun kendileri için belirlediği görevi yerine getirmektedirler, 
diyoruz.

Adım adım gidişin oraya olduğu da apaçık görülmekte midir?
Evet. 
Biz bunları söyleyince, tabiî bu Amerikancı satılmışlar güruhunun 

tamamı bize saldırmaktadır. Hakaretler, küfürler yağdırmaktadır.
Ne yazık ki, bu saldırılara, zaman zaman içtenliklerine inanmak iste-

diğimiz, CHP’ye umut bağlamış insanlarımız da katılmaktadır. Sorosçu 
Kemal’i ve avanesini savunmaya kalkmaktadırlar, bize karşı. Onların 
samimiyetinden, çalışkanlığından filan dem vurmaktadırlar. 

Böylesine acı, yakıcı gerçekler, herkesçe kolay görülemez ve ka-
bullenilemez. Biliyoruz bunu. İnsanlar felaket karşısında ilkin onu yok 
saymaya, görmezlikten gelmeye ya da önemsememeye eğilimlidirler.

Hani biyopsi patoloji raporu “Carsinoma” diye yazınca, insanların; 
“Bunda bir yanlışlık var. Ben kanser filan değilim. Olamam da” eğilimi-
ne, kaçışına yönelmesi, savrulması olur ya... İşte bu tür sosyal felaketler 
de aynı tepkiyi oluşturur insanlarımızda, çoğunlukla. Bir nevi psiko-
lojik savunma mekanizmasıdır bu. Yok sayarak kendini rahatlatmak...

Bir başka proje ürünü: “Yeni” CHP ve Kılıçdaroğlu
Dünün haber sitelerine Ercan Öztürk’ün Akşam Gazetesi’nde ya-

yımlanın bir röportajı düştü. CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı, yıl-
ların deneyimli Büyükelçisi Onur Öymen’le yapılan bir söyleşinin tape 
edilmiş metniydi bu. Şimdi, onu görelim isterseniz:

“CHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Wikile-
aks belgelerinde CHP’yi Deniz Baykal’a kaset komplosunu anlattı. 
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP’yi hedef alan raporları 
okuttuğunu belirten Onur Öymen, “Kemal Bey, ‘Aaaa öyle mi?’ 
diye tepki gösterdi. Kaset komplosu yokken belgeler vardı” diye 
konuştu. CHP ile ilgili Wikileaks belgelerine değinen Onur Öymen, 
“Hillary Clinton bir telgraf gönderiyor ve Kılıçdaroğlu’nun adını 
zikrediyor. Bu telgraftan anlıyoruz ki Amerika, Türkiye için yeni 
bir muhalefet lideri arayışına girmiş. Direk ‘Kılıçdaroğlu gelsin’ 
denmiyor ama adı ilk defa orada zikrediliyor” açıklamasında bu-
lundu.

“Akşam gazetesinden Ercan Öztürk’e konuşan Onur Öymen’in 
açıklamaları şöyle:

“(...)
“Üç senaryodan bahsediliyor. Birinci senaryo Türkiye bir İslam 
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devleti olacaktır. İkinci senaryoda 2011’de darbe olacak. Üçüncü 
senaryo ise iç siyasette değişiklikler olacak, Baykal istifaya zorlana-
cak. Bunu yazdıkları tarih ise Ekim 2008. 60-70 sayfalık bu raporu 
2009 başlarında bana getirdiler.

“İSMİNİ İLK CLİNTON ZİKREDİYOR
“Bu raporları hem Deniz Baykal hem de Kemal Kılıçdaroğlu’na 

okuttum. Sivil toplum kuruluşunun hazırladığı bir rapor diye bir 
değer vermediler. Kemal Bey, ‘Aaaa öyle mi?’ diye tepki gösterdi. 
Kaset komplosu yokken belgeler vardı. Arkasından CHP’de yöne-
tim değiştikten sonra Wikileaks belgeleri sızdı. 248 bin sayfanın 48 
bini Türkiye’yle, 6 bini ise CHP’yle ilgiliydi. CHP’den bahseder-
ken de sürekli ‘Kemalist’, ‘Milliyetçi’ diye sıfatlar koyuyor. Orada 
dönemin Amerika Büyükelçisi “Bütün kötülüklerin sebebi Deniz 
Baykal’dır. Onun için Baykal gönderilmelidir. Yerine de makul biri 
getirilmelidir” deniliyor. Daha sonra Hillary Clinton bir telgraf 
gönderiyor ve Kılıçdaroğlu’nun adını zikrediyor. Bu telgraftan an-
lıyoruz ki Amerika, Türkiye için yeni bir muhalefet lideri arayışına 
girmiş. Direk ‘Kılıçdaroğlu gelsin’ denmiyor ama adı ilk defa orada 
zikrediliyor.”[35]

Demek ki arkdaşlar, ABD Emperyalist haydutları, CHP’nin de tü-
müyle AKP, MHP, HDP gibi bir proje partisine dönüştürülmesine karar 
vermişler. Bu kararlarını de 2008’den itibaren yazıp çizmeye başlamış-
lar.

Ne zaman hayata geçirmişler?
22 Mayıs 2010’da. 
Sorosçu Kemal’i o tarihte CHP’nin başına oturtmuşlar. Sonrasındaysa 

CHP’nin yönetim kadrosunu tümüyle böylesi sadık Amerikan hizmet-
kârlarından müteşekkil hale getirmişler. 

Biz hep diyorduk ya; bunların tamamı artık birer proje partisidir, 
diye. İşte, matematiksel kesinlikte oportada durmaktadır. Ve gözlerine, 
aklına ihanet etmeyen herkes için de görülüp anlaşılmaktadır. 

Hani dedik ya daha önce; AKP ile MHP’nin yapımcısı da bizzat 
ABD’dir, CIA’dır, diye. 

HDP’nin dayandığı PKK, 1991 sonrası, dümeni Amerika’ya kırmış 
ve onun hizmetine girmiştir bütünüyle. Yani o tarihten itibaren tam bir 
proje partisidir PKK ve onun legal plandaki versiyonları. 

CHP de demek ki 22 Mayıs 2010’dan itibaren bir proje partisi haline 
gelmiştir.

[35] http://odatv.com/bir-zamanlar-chpnin-iki-numarasi-olan-isimden-flas-kilicdarog-
lu-iddiasi-2401171200.html.
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Sorosçu Kemal ve avanesinin Yeni CHP’si, AKP ile HDP’nin bir 
sentezi durumundadır şu an.

Bunlar, ABD Emperyalistleri için birer yerel misyon partisidir. 
Misyonlarıysa, yukarıda da belirttiğimiz gibi, BOP Haritası’nın hayata 
geçirilmesinde taşeron olarak görev yapmaktır.

 Meclis’teki Amerikancı hainleri görmek gerek artık
Biz, eğer aklımızı özgürce kullanan, bilgi ve bilinç sahibi yurtse-

verler, halkseverler isek; bu katı ve acı gerçeğe göz yumamayız, sırtı-
mızı dönemeyiz. Onu bütün çıplaklığıyla kavramamız, çıkış planımızı 
ona göre oluşturmamız gerekir. Yani, kurtuluş stratejimizi bu gerçekleri 
analiz ederek oluşturmalıyız. Bunları yok sayarak hiçbir yere varama-
yız, hiçbir başarı elde edemeyiz. Akıntıya kapılmış tahta parçası ya da 
kuru kütükler gibi yuvarlanıp gideriz, ABD’nin yürüttüğü süreç içinde. 
Bütün çabamız boşa gider. Hiçbir olumlu sonuç doğurmaz. Ve ülkemi-
zin BOP cehennemine sürüklenişi de giderek artan bir hızla sürüp gider.

Meclisteki bu hainleri gerçek yüzleriyle görüp tanımamız gerekir. 
Onların oynamakta oldukları ihanet oyununun görüntüsüne kanmama-
mız gerekir. Oyunu, bütünlüğü içinde görüp değerlendirmemiz gerekir. 
Bu oyunun senaristi kim, yapımcısı kim, yönetmeni kim, bunları iyi 
bilmemiz gerekir. Yoksa, zavallı cahil Halkımızın film ya da dizi izle-
diği gibi, yaşadığımız bu felaket sürecini izleyip, orada rolleri hoşumu-
za gitmeyenleri lanetleyip, iyi adamı oynayanları alkışlayanların halini 
yaşarız.

Çağrışım oldu; doğuştan yetenekli rahmetli aktörümüz Erol Taş 
anlatmıştı bir anısını. Bir filmiyle ilgili sahneye çıkmışlar bir yerde, 
o filmde rol alan tüm oyuncular. Cahil insanlarımız, ellerine ne geçer-
se; taş, toprak, ağızlık, çakmak vb, fırlatmışlar Erol Taş’ın üzerine, 
“Namussuz herif, hep kötülük yapıyorsun!”, diye.

Aktörümüz de “Atın atın”, demiş. “Siz bana aslında ekmek atıyor-
sunuz. Siz böyle davrandığınıza göre, demek ki ben rolümü çok başarılı 
oynamışım.”

Bir zamanların Tecavüzcü Coşkun’u da anlatmıştı, bir söyleşisin-
de. Caddede, pazarda dolaşırken bazı teyzelerin, çantalarıyla kendisine 
saldırıp vurduklarını; “Alçak herif, ne diye masum kızlarımıza saldırıp 
tecavüz ediyorsun, ya da etmeye çalışıyorsun!”, diye.

Bu saf ama aynı oranda da cahil insanlarımız, izledikleri oyunlar-
daki iyiyi oynayanları gerçekten iyi, kötüyü oynayanları ise kötü sanı-
yorlarmış, kuşkusuz. Hâlâ da çoktur böyle sanan insanlarımız. Yani iz-
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ledikleri film ya da diziye kendilerini kaptırıp gerçekle özdeşleştirirler 
onu. Onun bir kurgu olduğunu, bir gerçekliği bulunmadığını, oradaki 
oyuncuların da rol gereği öyle davrandıklarını algılayamazlar.

Saygıdeğer Halkımız;
İşte sen de tıpkı bu insanlarımız gibisin, siyaset sahnesinde oynan-

makta olan oyun karşısında. İhanet tragedyası karşısında...
Meclisteki Dörtlü Çetenin tamamı, ABD emrine girmiş, onun iha-

net oyununun aktörleri ve aktristleridir. Bunların tamamı, Anayasa ve 
kanunlar dışına düşmüş mücrimlerdir. Vatanımızın, ülkemizin ve halkı-
mızın düşmanları cephesindedir bunlar. 

Bunların tiyatro sahnesi olarak kullandıkları şu anki Meclis ise, 
Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın yönetildiği, Mustafa 
Kemal’in Başkanlığını yaptığı gerçek Türkiye Büyük Millet Meclisi 
değildir.

Sorosçu Kemal’in ve avanesinin Yeni CHP’si de zinhar Mustafa 
Kemal’lerin ve İsmet İnönü’lerin yöneticilik ettiği Gerçek CHP değil-
dir. Kanma bunların oyunlarına, yalanlarına...

Bizi anla. Çünkü kurtuluşun bundadır...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

25 Ocak 2017 





Ayrım
On

Kıbrıs’ı da satma, hain!
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Kıbrıs’ta da bir benzerin var şu anda, Mustafa Akıncı nam. Senin; 
CIA’nın, Pentagon’un BOP’unun taşeronlarından biri olduğun gibi, o 
da Kıbrıs’ın tümden Rumlara, Yunanistan’a ve Avrupa Birliği’ne peş-
keşinin taşeronluğunu yapıyor. Yani aynı emperyalist haydut devletle-
rin işbirlikçilerisiniz ve aynı ihanetleri yapmaktasınız.

Sen, aslında 2004’te referanduma sunulan “Annan Planı”yla bir-
likte Kıbrıs’ı satmak istemiştin Yunanistan’a ve efendin olan Batılı 
Emperyalistlere. O dönem, bu planın bir ihanet planı olduğunu, Kıbrıs 
Türkünün bunu kabul etmesinin kendi ölüm fermanını imzalaması an-
lamına geleceğini feryat ederek anlatmaya çalışan vatansever Rauf 
Denktaş vardı. Sen onu binbir entrikayla ve emperyalist ağababalarınla 
birlikte KKTC Başkanlığından indirmiştin. Yerine de senin bir benzerin 
olan Mehmet Ali Talat’ı getirmiştin. O hainle el ele vermiştiniz, Kıbrıs’ı 
peşkeş çekmek için elinizden gelen her şeyi yapmıştınız.

Bu planın, Kıbrıs Türkünün ölüm fermanı olduğunu Kıbrıs’ta ve 
Türkiye’de anlatmaya çalışarak bir garantör devlet olan Türkiye’nin 
1960 Zürih ve Londra Anlaşmaları’ndan doğan hakkını kullanma-
sını ve bu satışa engel olmasını talep eden Rauf Denktaş’ı, hiç utanıp 
sıkılmadan kovmuştun Türkiye’den: “Siyaset yapacaksan, git kendi 
ülkende yap.”, diyerek.

İhanet planınız ne yazık ki o dönemde başarıya ulaştı. Kıbrıs Türk 
Kesimi yüzde 64.9 oranında “evet” oyu verdi, bu ABD, İngiltere, 
Almanya, Fransa ve Yunanistan tarafından hazırlanan 9 bin sayfalık 
Annan Planı’na.

Fakat kaderin cilvesine bakın ki, dönemin Rum Lideri Tasos 
Papadopulos, adanın tamamının lamsız cimsiz, Türklerden arındırıl-
mış bir Rum-Yunan Adası olmasını sağlamak için, bu planın aleyhinde 
çalışma yaptı. Türkiye’deki ve Kıbrıs’taki koşullar tümüyle bizim lehi-
mizde. Amerika ve Avrupa Birliği’yle birlikte biraz daha zorlarsak bu 
amacımızı da gerçekleştirebiliriz, diye düşündü, T. Papadopulos. 
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Bu kişi, hatırlayacağımız gibi, eski bir EOKA lideridir ve Türklerin 
bire dek katledilerek Kıbrıs’tan temizlenmesini, böylece de adanın saf 
bir Rum Adası olmasını sağlamayı öngören Akritas Planı’nın hazırla-
yıcılarındandır. Türk düşmanlığı ve katilliği, genetik yapısının en önde 
gelen özelliği halindedir, bu kişinin.

İşte onun bu emeli, Annan Planı’nın her iki tarafça da kabul edile-
rek hayata geçmesini engellemiş oldu. Kıbrıs Rum Kesimi yüzde 75.83 
oranında “hayır” dedi, dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Kofi Annan’ın adıyla anılan bu plana.

Namuslu yurtsever Rauf Denktaş, “Kıbrıs Türkünün geleceği açı-
sından asla vazgeçilmemesi gereken iki ilke vardır; biri Türkiye’nin 
garantörlüğünün devamı ve bunun vazgeçilmezliği, ikincisi de 
Kıbrıs’ta Türk askerinin kalıcı varlığıdır.”, diye tekrarlıyordu du-
rup dinlenmeden. Annan Planı’nda bunlar ortadan kaldırılmaktaydı. 
Yani 2004’te plan kabul edilmiş olsaydı, belki de bugün, Kıbrıs’ta Türk 
Halkının varlığından söz bile edemiyor olacaktık. Türkiye de Avrupa 
Birliği’nin bir parçası olan Kıbrıs Rum Devleti’nden izin almaksızın 
Akdeniz’e güneyden gemi bile çıkaramayacaktı.

Bugünkü Kıbrıs’ı satma planları
Annan Planı’nın bile çok gerisinde

Dikkat edersek, bugün de sürdürülen ihanet görüşmelerinde 
Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türk Ordusu’nun adadan çıkarılması ge-
rektiğini ilk ve en temel şart olarak öne sürmektedir. Biliyor ki Türk 
Ordusu adadan çıktığı anda, Türkiye’nin adada herhangi bir fiili gücü 
kalmayacaktır. Kendisinin 4 katı büyüklüğe sahip Kıbrıs Rumları ve 
onun silahlı kuvvetleriyle Yunanistan Ordusu her istediklerini serbest-
çe, hiçbir engelle karşılaşmadan gerçekleştirebileceklerdir. Şöyle der, 
Yunan Bakan:

“Ada’daki Türk askeri varlığı
“Kıbrıs’taki sorunun Türk askerinin işgali olduğunu savunan 

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias, Türkiye’nin Kıbrıs’tan çekil-
meyeceği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine ise şunla-
rı söyledi: “Eğer bir sorunu çözmek istiyorsak, bunun nedenlerini 
ortadan kaldırmamız lazım. Ne hakkında tartışıyoruz? Sorun, Ku-
zey Kıbrıs’ın gayrimeşru bir şekilde işgal edilmiş olması. Umarım 
Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümünün kendi yararına da oldu-
ğunu anlar. Zira Türkiye şimdiye kadar Kıbrıslı Türkleri koruma 
isteğiyle bölgedeki jeopolitik hırslarını birbirine karıştırıyor. Ama 
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bu görüşmelerdeki mesele değil.”[36]

Bugün yapılan görüşmelerdeyse, Annan Planı’nın bile çok gerisine 
düşüldüğü görülmektedir. Yani, bu görüşmeler ihanet cephesinin tem-
silcileri olan Mustafa Akıncı ve ekibinin sürdürdüğü şekilde devam 
eder ve noktalanırsa Kıbrıs’ta Türk varlığının yerinde yeller esecektir, 
kısa bir süre sonra. Adada kalmasına izin verilen az sayıdaki Türk de, 
Rum Devleti’nin ve Batı’nın şamar oğlanlığını hazmedebilenler ola-
caktır sadece. 

Yani özetçe; bu hainler cephesinin sürdürdüğü görüşmeler bir im-
zayla sonuçlanırsa, Kıbrıs Türk’ü için her şeyin sonu gelmiş olacaktır.

Kaldı ki, Kıbrıs sadece bir ada değildir. ABD ve AB Emperyalistlerinin 
Doğu Akdeniz’de, Ortadoğu topraklarına en yakın bulunan yerinde, 
batmayan, 9 bin kilometrekarelik bir askeri üs ve uçak gemisidir. 

Burada konuşlanacak olan emperyalist haydut devletlerin orduları, 
hem kendi çıkarları, hem de Yunanistan ve İsrail’in çıkarları için, ge-
rekli gördükleri anda buradan hareket ederek istedikleri Ortadoğu İslam 
ülkesini vurabileceklerdir. Türkiye de güneyinden kuşatılmış olacaktır, 
bu emperyalist devletlerin orduları tarafından. Yani Türkiye’nin güven-
liği ve egemenliği de çok önemli ölçüde yara almış olacaktır.

Malum; şu günlerde Türkiye’de ekonomik, sosyal ve siyasi olaylar 
kriz boyutlarında yaşanmaktadır. Tarih de çok hızlı artmaktadır. Kaçak 
Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i, ihanetlerinden ve diğer suçlarından 
dolayı hesaba çekilmekten kurtulabilmek için ya da en azından hesap 
günlerinin uzağa çekilmesi için, bir yandan “Başkanlık Anayasası”nı 
yasal kılıfa büründürmenin, diğer yandan da, Batılı yapımcı ve efendi-
lerine karşı sınırsız hizmette bulunabileceklerinin sinyalini vermekte-
dirler, devamlı surette.

İşte bu gürültü ve gümbürtü ortamında, Kıbrıs’ı da efendilerimizin 
istediği şekilde Yunanistan’a ve Batılılara peşkeş çekersek, Türkiye’de 
halktan kimse bunun pek farkına varmaz, diye düşünmektedirler. 
O yüzden de bir yandan Kıbrıslı hain Mustafa Akıncı ve taifesine, 
“Yanınızdayız, satışınızı istediğiniz gibi sürdürün.” mesajı iletirlerken 
gizliden gizliye; Türk Halkınaysa Kıbrıs’la hiç ilgilenmedikleri ve o 
ihanet görüşmelerine hiç dahil olmadıkları görüntüsünü vermeye çalış-
maktadırlar. 

Oynanan hainane oyun budur, arkadaşlar.

[36] http://www.dw.com/tr/yunanistan-d%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri-bakan%C4%B1-t%-
C3%BCrk-askeri-adadan-%C3%A7ekilmeli/a-37222420.
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Kıbrıs’ın nasıl peşkeş çekildiğini görebilen
bir ayık general

Daha önce de birkaç kez belirtmiştik; Mustafa Kemal’ci generaller 
içinde sadece dostumuz Mustafa Dönmez’le Türker Ertürk’ün ayık 
bir kafa yapısına sahip olduğunu, olayları oldukça gerçekçi ve net bi-
çimde görüp değerlendirebildiklerini. İşte bu tespitimizin doğruluğuna 
bir kez daha tanık olduk, birkaç gün önce. Türker Ertürtk’ün Odatv’de 
Kıbrıs’taki bu ihanet sürecine ilişkin, altına bizim de imza atabileceği-
miz, bizim de yazıda ifade edilen şeylerin aynısını düşündüğümüz bir 
değerlendirmesi yayımlandı. Orada savunulan görüşleri biz de düşün-
müştük ve düşünmekteydik. Ve biraz da hayret ederek; “Yahu nasıl da 
bu denli benzer düşüncelere sahibiz?”, diye söylendik kendi kendimize. 

Sanırım bu benzerlik, Türker Ertürk’ün de aklını özgürce kullanabil-
mesinden ve olayları tüm yönleriyle, sistematik olarak görüp, kavrayıp, 
değerlendirebilmesinden kaynaklanmaktadır. Türker Ertürk, gerçek bir 
kurmay gibi düşünebilmektedir. 

Fakat Diyalektik Maddeci bir metot ve mantığa tam bilinçlice sahip 
olamadığı için, özellikle çözümler konusunda başarısız olmaktadır, ye-
tersiz kalmaktadır. 

O da Türkiye’nin, çok doğru olarak, şu an cehennemcil bir felake-
tin eşiğinde olduğunu netçe görebilmektedir. Fakat, buna çözüm olarak 
CHP’nin “fabrika ayarlarına” dönmesini görmektedir. Şöyle demekte-
dir, kendi kelimeleriyle:

“Bu gidişe dur diyebilmek için CHP’nin asli ve kurucu değerle-
rine rücu etmesi yani fabrika ayarlarına dönmesi veya döndürül-
mesi gerekir.”[37]

Burada soralım, sevgili Türker Paşa’mıza:
Kim döndürecek CHP’yi fabrika ayarlarına?
Sorosçu Kemal, TR 705, Pontusçu Bekaroğlu ve ABD-AB uşağı 

Selin Sayek Böke, Ermeni Soykırım Emperyalist Yalanının meczuplaş-
tırılmış savunucusu Selina Doğan mı?

Ya da, yine bir Amerikan uşağı, işbirlikçisi ve boş teneke gürültüsü 
çıkarmaktan öte hiçbir olumlu görüş üretemeyen, ahlâk fukarası, ölüsü 
kokmuş Deniz Baykal mı?

Türker Paşa!
CHP filan yok artık. 

[37] http://www.mehmetciktv.com.tr/haber/12576/e-amiral-turker-erturk-fabrika-ayarla-
rina-donmek.html#.WItccLaLQc0.
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Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si var sadece. Bunun da Mustafa 
Kemal’in, İsmet İnönü’nün ve Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’mızın diğer önderlerinin kurup yönettiği Gerçek CHP’yle zerre-
ce ilgisi, benzerliği yoktur.

Kaldı ki, bugünün dünyası 1920’lerin dünyası değildir. 
Ve yine kaldı ki, olmaz ya, hadi olur farz edelim; CHP’yi fabrika 

ayarlarına şu an bilinmeyen bir güç ortaya çıktı ve döndürdü... 
Sonuç ne olacak?
Aynı süreç tekrar yaşanacak ve Türkiye bugünlere bir kez daha ge-

lecek. Yani bu da derde deva olmayacak. 
O zaman yapılması gereken ne, Türker Paşa?
Şu:
Devrimci Demokratik Halk Savaşı’nı sürdürüp, zafere ulaştırıp, 

Devrimci Demokratik Halk İktidarını kurmaktır. Bu savaşın sloganla-
rı ise, Antiemperyalizm, Antifeodalizm ve Antişovenizm olmalıdır. 
İşte o zaman Türkiye, bir daha geriye hiçbir yerli-yabancı gerici, halk 
düşmanı gücün döndüremeyeceği kertede kurtuluşa ulaşmış olur ve gü-
venceye kavuşturulmuş olur. 

 Türker Paşa, Marksist-Leninist bir bilgiye, bilince, mantık ve meto-
da sahip olmadığı için, gerçekliğin kesin çözümüne ilişkin ve garantili 
zafere ilişkin bu yönünü görememektedir. Neyse...

Türker Paşa’nın Kıbrıs’taki bu tehlikeli gidişe, bu namussuzca sür-
dürülen ihanet görüşmelerine ilişkin yazısını görelim şimdi:

***

“Kıbrıs’ı kaç paraya satarsınız
“Buckingham Sarayı’nda başarılı iş adamlarına verilen bir re-

sepsiyonda, o yılın vergi rekortmeni olan iş adamı ödül töreninden 
sonra Kraliçe sohbet ediyormuş. İş adamı başarısının sırlarını an-
latırken; “Herkesin ve her şeyin bir fiyatı vardır” demiş.

“Kraliçe hayretle; “Nasıl olur! Örneğin ben; Birleşik Krallık, 
Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın kraliçesiyim her şeyim 
var, benim fiyatım olamaz” demiş. İş adamı bunun üzerine “10 mil-
yar Sterlin versem bir gece benimle yatar mısınız?” diye sormuş.

“PAZARLIĞA GEÇELİM
“Kraliçe’nin yanıt olarak iş adamına o kadar parayı nereden 

bulacağını sorması üzerine iş adamı bu soruyu “Prensipte anlaştık, 
şimdi pazarlığa geçelim” şeklinde yanıtlamış.

“Gerçekten, herkesin ve her şeyin parasal bir karşılığı var mı-
dır? Herkes ve her şey para veya başka bir şey karşılığında satın 
alınabilir mi? İlkeleri ve değerleri olmayan insanlar ve toplumlar 
için bu sorunun yanıtı ne yazık ki “Evet”tir.
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“SATMA KONUSUNDA KARARLILAR!
“Örneğin; vatan toprağı para veya başka bir çıkar karşılığında 

satılabilir mi? Herkesin ve her şeyin bir fiyatı olduğuna inananlar 
için bu sorunun da yanıtı; “Evet”tir.

“Türkiye’yi yöneten iktidar iradesi, kendi çıkarlarını mak-
simize etmek ve dış baskılardan kurtulmak için Kıbrıs’ı satma 
konusunda kararlı. Geçtiğimiz günlerde, Cenevre’de yapılan 5’li 
konferansta, bunun ipuçlarını gördük. Ama şimdilik anlaşma sağ-
lanamadı. Sanırım; “Başkanlık Sistemi” denen esasında iliklerine 
kadar “Diktatörlük Sistemi” olan rejim değişikliğine giderken, ya-
pılacak referandumda ihtiyaç duyulan milliyetçi destek için, şimdi-
lik ileri bir tarihe bırakıldı.

“BU SEFER 2004’DEKİ GİBİ DEĞİL!
“Cenevre Görüşmeleri sırasında, ben de bir çalışma ziyareti için 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeydim. Çok sayıda, her kesim-
den insanla konuştum. İnsanlar, toprak tavizi ve Kuzey’e gelecek 
Rumlar başta olmak üzere, verilen tavizlerden hiç memnun değildi. 
Kiminle konuştuysam; “Bu sefer 2004’teki gibi değil, referandum 
asla geçmez” diyorlardı.

“İktidar, esasında Kıbrıs’ı tam 13 sene önce 2004’te de satmaya 
kalkmıştı ama Rumlar, daha ucuza kapatmak istediklerinden ve 
zamanın kendileri lehine işleyeceğini tahmin ettiklerinden, o teklifi 
kabul etmemiş ve referandumu reddetmişlerdi.

“42 YILDIR BARIŞ VAR
“Bugün görüyoruz ki; Annan Planı ile verilen tavizlerin çok çok 

ötesine geçilmiştir. Güney Kıbrıs basınında yazılara ve iddialara ba-
kılırsa; Rumların Cenevre’deki kazanımları, 1960’ın bile ötesindedir.

“Kıbrıs’ın kuzeyinde, 42 yıldır barış ve istikrar var. Elinizi vic-
danınıza koyun, bu 42 yıl içinde adanın kuzeyi bölge ve dünya ba-
rışı için istikrarsızlık kaynağı olmuş mudur?

“İYİ NİYETLİ DEĞİL
“O zaman, siz hangi sorunu çözeceksiniz? Sorun, nereden bak-

tığınıza göre değişir. Eğer siz, Müslüman Türklerin adada hür ve 
bağımsız olarak kendi kendini idare etmesini istemiyor, onları önce 
azınlık hale getirip sonra zaman içinde yok etmeyi düşünüyorsa-
nız; doğrudur, bugün adada sorun var.

“Türkiye’yi, Suriye’yi, Irak’ı, İran’ı, Libya’yı, Yemen’i, Ukray-
na’yı bölmeye çalışacaksınız, Yugoslavya’yı parçalayacak, Sudan’ı 
böleceksiniz, Kore ve Çin gibi bölünmüş ülkeleri birleştirmek için 
bir çaba harcamayacaksınız ama ayrı etnik yapıdan, kültürden ve 
dinden gelen toplumları zorla, baskıyla bir araya getirmeye çalışa-
caksınız! Bunu, iyi niyetle açıklayabilmek mümkün değil!

“AKRİTAS, İFESTOS
“Ermeni Soykırımı” iddiaları için; “Anneannem dedi ki…”, 

“Dedem anlattı ki…” gibi söylencelere ve rivayetlere referans ya-
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pacaksın, kıyısından veya köşesinden bile doğrulayabilecek bir bel-
ge gösteremeyeceksin. Ama Rumların Kıbrıs’ta Türkleri soykırıma 
tabi tutmak istediklerini kanıtlayan babalar gibi, inkar edilemez 
belgeleri görmemezlikten geleceksin.

“Akritas; Kıbrıs’ta yaşayan Müslüman Türkleri imha planı-
nın adıdır. Bu plan kağıt üzerinde de kalmamış, 21 Aralık 1963’de 
düğmeye basılmıştır. Ayrıca, bir de Akritas’ı esas alarak hazırla-
nan İfestos Harekât Planı da var. Bu planda; kim, nerede, nasıl, ne 
yapacak sorularına cevap veriliyor. Yani “hangi Türk köyü nasıl 
imha edilecek” ve “hangi toplu mezarlara kimler gömülecek” gibi!

“DAMADI RUM
“Şimdi siz, size tecavüze ve soykırıma yeltenen, bu konuda 

geçmişi ile lekeli ve sicili bozuk olan bir toplumla, Türk Askerinin 
koruması olmadan, yan yana ve iç içe aynı çatı altında yaşamak 
istiyorum derseniz; ya aklınızı peynir ekmekle yemişsinizdir ya da 
tecavüzden ve soykırıma uğramaktan zevk alıyorsunuz demektir.

“Ayrıca, damadı Rum olan Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs görüşme-
lerinde baş müzakereci olması etik değildir, kan bağı ile taraftır ve 
bu görevden affını istemelidir.

“Sonuç olarak demem o ki; Cenevre’de KKTC’nin anayasası ih-
lal edilmiş, Kıbrıs Türk Toplumunun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
güvenliği yok sayılarak müzakere yapılmıştır. Kıbrıs Türkiye’nin 
namusu olmasına rağmen, iktidar bunu pazarlık konusu yapmış-
tır ancak, Kıbrıs’ın satış işlemini; anayasa değişikliği referandu-
mu öncesinde halkın tepkisini çekmemek, yalandan tepki koyarak 
milliyetçi oyları kapmak ve anti demokratik başkanlık sistemine 
yönelik dış baskıları dengelemek için sonraya bırakmıştır.

“ABD’DE PROTESTO, BİZDE HENÜZ TIK YOK!
“ABD’nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump, geçtiğimiz Cuma 

(20 Ocak 2016) yemin ederek görevine başladı. Trump, ABD’de 
sistem değiştirme iddiasında değil. Alaska’yı Ruslara geriye satma 
planı da yok! Zaten, kabine olarak seçtiği insanlar da sistemin eski 
adamları. Sadece alışılmışın dışında söylemleri var ve bazı politika 
değişiklikleri! Ama başkana karşı tepki ve protestolar var.

“Ya Türkiye! Burada; sistemi kökünden oynatan, rejimi değiş-
tiren ve çağdaş dünya kriterlerine göre “diktatörlük” olarak nitele-
nebilecek değişiklikler yapılmaya çalışılıyor, Kıbrıs dahil ülkemiz, 
haraç-mezat satılıyor ama henüz tık yok!

“Türker Ertürk
“Odatv.com”[38]

[38] http://odatv.com/herkesin-ve-herseyin-fiyati-vardir-2501171200.html.
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Bu ihanetlere karşı mücadele eden
bir tek HKP var

Bu tespitlere biz de aynen katılırız, zaten de aylardan bu yana hatta 
yıllardan bu yana benzer cümleleri yazmakta ve söylemekteyiz. 

Evet, Türker Paşa... Türkiye’de bizim dışımızda kimseden tık yok, 
bu ihanetler karşısında.

Çünkü Türkiye Halkı, Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete tarafın-
dan tutsak alınmış durumdadır. Ve bu halkın 1950’den itibaren eğitimi-
nin milli olmaktan çıkarılmasıyla birlikte, Amerikansever bir eğitimin 
sisteme egemen olmasıyla birlikte, Kur’an Kurslarının, İmam Hatip 
Okullarının pıtrak gibi Türkiye’nin dört bir yanına yayılmasıyla birlik-
te, hepsi de birer Ortaçağcı din derebeyliği olan tarikat ve cemaatlerin 
önlerinin tümden açılmasıyla birlikte, uğratıldığı ağır zihin hasarı yü-
zünden gerçekleri görüp, kavrayıp, anlayıp muhakeme etme yetisi yok 
olup gitmiştir.

Bu sebepten işte, insanlarımız bu BOP Cehennemine, bu Yeni Sevr 
Cehennemine, bu Ortaçağ Cehennemine ve her gün bir bölümü daha 
örülüp kurulan Tayyibistan Faşist Din Devleti Cehennemine, hiçbir şey 
yokmuş gibi, olmamış gibi, güle oynaya, mezbahaya sürülüp götürülen 
zavallı koyun sürüleri gibi, sürülüp götürülmektedir. 

İşte o sebepten, tık yoktur hiç kimseden, bizim dışımızda. Bize de 
bu gerçekleri en açık ve dolambaçsız biçimde, kesince ortaya koyduğu-
muz için, en anlaşılır biçimde ortaya koyduğumuz için, sağlı sollu tüm 
medya abluka uygulamaktadır. Susuş suikastıyla bizi imha etmek, yok 
etmek, en azından görünmez kılmak istemektedir, bu doğrudan ya da 
dolaylı Amerikan yandaşları.

Durum bundan ibarettir yani, Türker Paşa.
Ne yapalım, kader utansın...
Biz, insanlığımızın gereğini son soluğumuza kadar, kanımızın son 

damlasına kadar yerine getirmeye bütün gücümüzle gayret edeceğiz. 
İnsanca yaşamamızın, aynalara bakınca kendimize karşı saygı duyabil-
memizin biricik yolu budur.

Kıbrıs’ın içine sürüklendiği felaketi görebilen
başkaları da var

Saygıdeğer arkadaşlar;
Aynı konuda kısa süre önce adada bir inceleme gezisi yapmış olan 

Saygı Öztürk ve Sabahattin Önkibar da birer yazı yayımlamışlardır, 
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gözlemlerine ilişkin. 
İsterseniz önce, Saygı Öztürk’ün yazısından başlayarak onları da 

görelim:
***

“Cumhurbaşkanının eşinin derneğine AB kıyağı
“Kıbrıs konusu” her zaman Türkiye’nin ana gündem maddele-

rinden biridir. Yıllarca bu davayı Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve on-
ların yakın çalışma arkadaşları Kıbrıs Türkü’yle birlikte yürüttü. 
Halkın hak ve çıkarlarını tüm baskılara rağmen korudular. Denk-
taş, her adımı Türkiye’yi bilgilendirerek attı. AKP’nin “Kıbrıs so-
rununu da biz çözeriz” yaklaşımının üzerinden 14 yıl geçti. Ancak 
bırakın çözmeyi, devam eden Kıbrıs görüşmelerinde kaybeden hep 
Türkiye ve Kıbrıs Türk’ü oluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’ndeki (KKTC) gelişmeleri kaygıyla izleyen, bu davanın geç-
mişinde de yer almış isimlerle konuştuğumuzda, Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı’nın masaya koyduklarını “teslim şartları” olarak 
niteliyorlar, “Değişik vaatlerle gençlerin beyni yıkanıyor, kendi 
devletlerinden vazgeçirilmeye çalışılıyor” söylemi öne çıkıyor.

“RUMLARDAN MAAŞ ALAN GÖRÜŞMECİ OLUR MU? 
“KKTC aslında “ambargo altında müzakere” yapacak bir dev-

let değil. Demokrasi sıralamasında 26’ncı sırada... Yani, Türki-
ye’nin kat kat ilerisinde... Siyasi tutukluluğun olmadığı, darbelerin 
yaşanmadığı ülkede, baskılara karşı Rauf Denktaş direniyordu. 
Şimdiki kadroyu “teslimiyetçi” diye niteleyenler var. Müzakere 
heyetinde müzakere inancı ve deneyimine sahip kimse kalmamış. 
Rum tarafına empatiyle yaklaşılıyor. Yani şirin gözüküp, bir şeyler 
vererek, bir şeyler alabileceklerini hesaplıyorlar. O şirinlikler yü-
zünden pazarlık gücünü de önemli ölçüde kaybediyorlar. Stratejik 
planlama yapmadan yürütülen müzakereler KKTC’ye pahalıya 
mal olacak gibi gözüküyor. Görüşmeciler sıkça değiştiriliyor. Ne-
den mi? Müzakere heyetinde yer alan iki kişinin, Rum Enstitüsü’n-
den maaş aldığı anlaşıldı. Bunların görevlerine son verildi verilme-
sine ama deneyimsiz bir kadroyla KKTC daha çok şey kaybeder.

“GÜVENLIK ORTADAN KALKIYOR 
“Emekli büyükelçi ve siyasetçi Onur Öymen, emekli amiral So-

ner Polat, KKTC’de, gelişmeleri yakından izleyen bazı dostlarıyla 
bir araya geldiklerinde, geçmişteki müzakerelerde kazanılanların 
bile gerisine doğru gidişleri dinlediler. Örneğin adada sadece 650 
Türk askeri bırakılacak. Güvenliğiniz yoksa mülkiyet hakkı da 
yoktur. Türk askerinin çekilmesi halinde, ondan sonra yaşanabi-
lecek olayların sorumlusu kim olacak? Öymen, bu konuya dikkat 
çekiyor. Müzakereler öyle bir noktaya gidiyor ki, yabancılar bile 
“Kuzeyde Türk nüfusun azınlığa düşeceğini şimdiden hazmetmeye 
başlayın” diyor. Anlaşma sağlanırsa, Rum kesiminden, kontrol edi-
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lemeyecek bir nüfusun gelmesi bekleniyor. 220 bin KKTC vatanda-
şın karşın, 803 bin de Kıbrıslı Rum vatandaşı tescili yapıldı. KKTC 
yasalarına göre vatandaş olmamış, en az 10 yıldır ülkede bulunan 
30 binden fazla Türk vatandaşı orada her şeyini kaybedeceklerin 
başında geliyor. 

“AB FONLARI AÇILDI 
“KKTC’de yeni bir dönemece girilirken, Avrupa Birliği fonla-

rının kullanımında da önemli artış olduğu anlaşılıyor. Avrupa Bir-
liği fonlarından 59 projeye destek verildi. Cumhurbaşkanı Mus-
tafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın başkanlığını yaptığı Kadın 
Yardımlaşma Derneği (KAYAD), AB’nin fonladığı derneklerden... 
“Kadına ve çocuklara karşı ev şiddetinin engellenmesi” projesine 
259 bin Euro, “Engelleri tanıyarak ilerleyen kadın” projesine ise 
50 bin Euro verilmiş. Eski CTP Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı 
Emine Erk Çolak’ın kurucusu olduğu ve başkanlığını yaptığı İnsan 
Haklarını Koruma Vakfı’na 91 bin 753 Euro destekte bulunuldu.

“Çok temiz, saf projeler görünüyor ama KKTC’de bu konuları 
yakından inceleyenler farklı düşünüyor, “Bu projelerle kendi bel-
leğini, kültürünü, Türkiye ile ilişkileri sorgulatmak, neticede kim-
liğin başka bir tarafa kayması sağlanmak isteniyor” diyorlar. Yine, 
AB fonlarından destek alanların sayısının birden artması da hayret 
edilen bir durum... 

“HALK TAPU YALANLARIYLA KANDIRILIYOR 
“KKTC’de ana sorunların başında mülkiyet geliyor. Belki 

ilerde çatışmalar da yine bu yüzden çıkar. Rumlar, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarını kendilerine göre açık-
lıyor, KKTC’nin verdiği tapuların geçersiz olduğunu, bu konuda 
AİHM’in kararı bulunduğunu öne sürüp algı yaratıyorlar. Demo-
poulos kararıyla Rumların kuzeydeki tüm eski mallarını geri alma 
hakları olduğu öne sürülüyor. Oysa kararda, “İnsan haklarının, 
herkesin malını geri alma hakkını tanıdığı doğru değildir. Çünkü 
malları uzun süre kullananların da insan hakları vardır” deniliyor. 
Rumlar, buna da “Tamam, işte sizin mülkiyet hakkınız yok, sadece 
kullanıcı hakkınız olabilir” dedi. KKTC tapularının uluslararası 
hukukta geçersiz olduğunu kabul ettirip müzakere zemini yaptı-
lar. KKTC müzakere heyeti bu görüşü kabul ederek müzakerelere 
başladı. Oysa uluslararası güvenilir hukukçulardan görüş alınmış 
olsaydı, AİHM kararının Kıbrıs sorununu etkileyecek bir içeriği 
olmadığı ve KKTC tapularının en az Rum tapuları kadar yasal ol-
duğu da anlaşılacaktı. Ama KKTC’de farklı şeyler oluyor.”[39]

***

[39] http://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/saygi-ozturk/cumhurbaskaninin-esinin-der-
negine-ab-kiyagi-1545546/.
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Bu da, Sabahattin Önkibar’ın, Bin Kalıplı Doğu Perinçek ve PDA 
Avanesinin Aydınlık’ında çıkan makalesi:

***

“Damadı Rum olan Cumhurbaşkanı eşine AB rüşveti!
“Onur Öymen, Soner Polat ve Saygı Öztürk’le bareber özel da-

vetle Kıbrıs’taydık.
“Abartısız her çevrenin nabzını tuttuk.
“İşte gözlem ve dinlediklerimizin özeti:
“Seçmenden yüzde 37 oy alıp Cumhurbaşkanı seçilen Mustafa 

Akıncı’ya Kıbrıs’ta her kesimde büyük tepki var.
“ABD vatandaşı olan Rum kökenli damadı için dehşet iddialar 

dinledik.
“AKINCI’NIN DERDİ NOBEL!
“Keza KAYAD (Kadın Hakları Derneği) başkanlığı yapan eşi 

Meral Akıncı’nın Avrupa Birliği fonlarından 309 bin Euro yardım 
aldığının belgesini önümüze koydular.

“Ondan önemlisi Mustafa Akıncı’nın müzakere heyetinde Rum-
ların maaş verdiği isimlerin olduğu söylendi ve ayrıntılar verildi.

“En çok duyduğumuz cümle Mustafa Akıncı’nın NOBEL al-
mak için Kıbrıs’ı peşkeş çekeceği iddiasıydı.

“Akıncı çevresinde Anatavan kelimesi artık rafa kalkmış.
“Yapılan müzakerelerde ise Kofi Annan tavizinin bile gerisine 

düşülmüş.
“Başka bir ifade ile Mustafa Akıncı Batı’ya cici görünme adına 

Rumlara Annan’da peşkeş çekilenlerin çok ötesinde jestler yapı-
yormuş!

“AVRUPA BİRLİĞİ İÇ SAVAŞ PEŞİNDE
“Kıbrıs’taki AB’ci yüzde 15’lik marjinal güruhun dışındaki bü-

yük kitleye göre Avrupa Birliği’nin amacı Kıbrıs’ta iç savaş çıkar-
mak ve bu şekilde adanın tamamına el koymakmış.

“Müzakerelerde mal paylaşımı en büyük sorun ve iç savaşı te-
tikleyecek konu olarak görülüyor.

“Mustafa Akıncı ile Rum yanlısı müzakere heyetinin yanlışla-
rıyla başta Girne pek çok yerde 50’ye yakın Türk köyü boşaltılıp 
Rumlara teslim edilecek ki bunların içinde 1975’lerde Karade-
niz’den göç edenlerin onlarca yıldır vatan yaptığı yerleşim merkezi 
var.

“Avrupa Birliği bütün Kıbrıs’ta üs kurmuş durumda.
“Tamı tamına 59 AB vakfı Ada’da faaliyet yapıyor ki bütçeleri 

onlarca milyon dolar.
“Amaçları gençliği devşirip Türkiye’yi reddeden bir kuşak 

oluşturmak.
“SERDAR DENKTAŞ TEK ÜMİT!
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“Kısacası, AB açıktan soğuk savaş mücadelesi veriyor.
“Sesi kesilen geniş kesimin tek talebi ise Ada’da iki ayrı devlet 

ya da hükümranlık.
“Halka göre Kıbrıs’a barış aslında 1974 Barış Harekâtı ile gel-

miştir.
“Bugünkü arayışlar ise empereyal dayatmalardır.
“Bu arada AKP’nin göreve getirip uzun yıllar makamda tuttu-

ğu ve tepkiler üzerine görevden aldığı diplomat kökenli olmayan 
önceki Türkiye Lefkoşa elçisine Kıbrıs’ın milli kamuoyunda büyük 
tepki var zira sürekli AB ile ortak hareket etti dediler.

“Kıbrıslılara göre Ada ancak Denktaş Modeli ile var olmayı 
sürdürebilir.

“İşte bu milli model için de Serdar Denktaş’ın Cumhurbaşkanı 
olmasını istiyorlar.

“Tespitlerime göre oğul Denktaş, ilk cumhurbaşkanlığında seçi-
min favori adayı olacak.

“(...)
“Bir başka notumuz Kıbrıs medyası ile alakalı.
“Maalesef Kıbrıs medyasının tamamına yakını AB yardakçısı 

yani gayri milli.
“(...)”[40]

***
Bu yazarların da somut gözleme dayanan değerlendirmelerine ka-

tılmamak mümkün değil. Bunlar da doğru görüyor ve değerlendiriyor, 
Kıbrıs için gündemde olan felaketi. 

Fakat, Sabahattin Önkibar, Bin Kalıplı Pervane’nin gazetesinde yaz-
dığı için, Kaçak Saraylı Reis’e ve onun AKP’giller’ine ilişkin hiçbir 
şey söyleyemiyor. İhanetin onlar tarafından işlenen bölümüne hiç gi-
remiyor. 

Eee, neylersiniz... Geçim meselesi işte... Bazı insanları böyle yapar. 
Kolay değil, tam namuslu olmak. Hepimizin bildiği gibi, Bin Kalıplı 
Pervane, 2013’ten bu yana Kaçak Saraylı Reis’in soytarılığına soyun-
muş durumdadır. Onun girmediği ihanet kalıbı mı kalmıştır ki... O da 
iflah olmaz. Onu da ancak, şimdiki sahibi ve efendisi Kaçak Saraylı 
Reis gibi, onun AKP’giller’i gibi, Devlet Bahçeli vb. gibi ancak toprak 
ıslah eder. Adamın ömrü bir ihanetten bir başka ihanete savrulmakla 
geçecek. Ne yapabiliriz ki... Bunlar da böyle işte.

Buradan ihtaren bildirmiş olalım ki Kaçak Saraylı Reis’e ve onun 
AKP’giller’ine;

[40] https://www.aydinlik.com.tr/kose-yazilari/2016-aralik/damadi-rum-olan-cumhur-
baskani-esine-ab-rusveti.
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Eğer bu ihaneti de etmiş olursanız bu millete, bu vatana ve Kıbrıs’a; 
bundan dolayı da hesaba çekileceğinizi yazın belleğinize. Silinmez bir 
biçimde hem de...

Bu ihanetinizi sonuçlandırmanız halinde, sizi Silifke-Taşucu 
Meydanı’nda kuracağımız bir halk mahkemesinin önüne çıkarırız. Ve 
koltuk için vatan toprağını satmak suçuyla yargılarız sizi, Anayasaya 
ve TCK’ye bağlı, insan vicdanına sahip, namuslu yargıçlardan oluşan 
bağımsız bir mahkeme önünde. 

Ne Amerika’nız kurtarabilir sizi, ne AB’li ağababalarınız. 
Şimdiden söylemiş olalım...

HKP Parti Programından Kıbrıs Sorunu
Saygıdeğer arkadaşlar;
Şimdi de isterseniz bizim Parti Programı’mızda Kıbrıs Sorunu’na 

ilişkin ortaya koymuş olduğumuz çözümümüzü görelim. Yazımızı bu-
nunla noktalamış olalım:

“KIBRIS SORUNU
“Partimiz, Türkiye’nin ve Kıbrıs halkının çıkarına olan tek çö-

zümün TAKSİM olduğunu görmekte, bunu savunmaktadır. Halk 
İktidarını kurunca da bunu gerçekleştirecektir.

“ABD ve AB Emperyalistleri, Arap milletini, Latin Amerika’yı, 
Yugoslavya’yı, Irak’ı parça parça bölerken ve bölünmüşlüğü ısrar-
la savunurken, Kıbrıs’ta iki ayrı Ulus’un birer bölüğünün ya da 
halkının iki ayrı devlet altında yaşadığı Kıbrıs’ı neden birleştirmek 
için durmaksızın çalışıyorlar?

“Türkiye’nin Kıbrıs’taki bölümünün siyasi varlığını ortadan 
kaldırmak, onu Rum devletine yamamak ortadan kaldırmak, onun 
eline teslim etmek için.

“Tabiî bu yaptıklarının bedelini o devletten alacaklar, üsleriyle, 
tekelci şirketleriyle Ada’yı bir anlamda işgal edeceklerdir.

“Bunun sonucunda da Türkiye’nin, güneyden Akdeniz’e açılan 
kapısını kapamış-tıkamış olacaklardır. Eski Cumhurbaşkanların-
dan ve komutanlardan İsmet İnönü ve Fahri Korutürk de bu ger-
çeği, daha doğrusu Türkiye’ye karşı kurulmak istenen bu tuzağı, 
on yıllar önce görmüşler ve dile getirmişlerdi.

“Demek ki bizim için Kıbrıs sorunu, sadece orada yaşayan 200 
bin Türkün sorunu değil, tüm Türkiye’nin sorunudur.”

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
27 Ocak 2017 





Ayrım
On Bir

Ey Kaçak Saraylı Reis!
Ey Genelkurmay’da oturan

Hulusi Akar nam Tosun Paşa!
Millete bu kötülüğü nasıl yaparsınız, bre 

yüreksizler!
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Hemen hatırlayacaktır arkadaşlar, dün haber sitelerine düşen yürek 
dağlayıcı felaketi ve Genelkurmay’ın açıklamasını. Görelim hemen, 
yeniden:

“Hulusi Akar, Kardak krizinin yıldönümünde Kardak Kayalık-
ları’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Akar’ın bulunduğu geminin, 
Yunanistan’a ait bot tarafından engellenmek istendiği belirtildi. 
Askeri kaynaklar alınan önlemlerin “olağan” olduğunu açıkladı.

“1996 yılında çıkan krizde, Yunan helikopterinin düşmesi sonu-
cu 3 Yunan subayın yaşamını yitirdiği olayın yıldönümünde, Kilim 
Adası’nda anma törenleri düzenlenirken, bir Yunan botu, Genel-
kurmay Başkanı Akar’ı taşıyan hücumbotunun önüne geçti. 

“YARIM SAATLİK GERGİNLİK
“Yunan botunun, Orgeneral Akar’ın Kardak’a girmesini önle-

meye çalışması gergin anların yaşanmasına neden oldu. Yarım saat 
süren gerginlikten sonra Genelkurmay Başkanı Akar, Bodrum’a 
geri döndü.

“TSK’DAN AÇIKLAMA
“Genelkurmay başkanlığı Org. Hulusi Akar’ın Kardak ziyareti 

hakkında açıklama yaptı.
“TSK açıklaması şöyle:
“Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, Kara, Deniz 

ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte 29 Ocak 2017 tarihin-
de, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı bağlısı 
gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.

“Ziyaret sırasında Kardak Kayalıkları bölgesinde Deniz Kuv-
vetlerimize ait iki hücumbot ile seyir icra edilmiştir. Orgeneral 
AKAR, TSK olarak Ege Denizi’nde icra etmiş olduğumuz tüm fa-
aliyetlerde deniz alaka ve menfaatlerimizin korunmasında daima 
dostluk ve barışı göz önünde bulundurduğumuzu belirtmiştir.

“İlaveten ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerinin ka-
rada, denizde ve havada korunması için TSK’nin azim ve karar-
lılıkla, gayret ve çabalarını artırarak sürdürmekte olduğunu vur-
gulamıştır.
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“Orgeneral AKAR, ayrıca TSK’nin bölgemizde etkin, caydırıcı 
ve saygın bir güç olduğunu da ifade etmiştir.”[41]

Haberden ve Genelkurmay’ın açıklamasından da açıkça görülmek-
tedir ki, Ege’de tatbikat yapmaya yeltenen Hulusi Akar ve çevresindeki 
benzerleri, Kardak’a yaklaşınca Yunan botuyla karşılaşıyorlar. Önlerini 
kesiyor bot. Bunlar da tornistan yapıp topukluyorlar. Tam bir hezimet, 
tam bir yüreksizlik örneği...

Yunanistan’ın yaptığını da nasıl anlatıyorlar?
“Olağan” buluyorlar... 
Yuh be!
İnsanda utanma arlanma olur ya...
Adam sadece senin değil, milletin onurunu da madara etmiş, sen 

buna “olağan” diyorsun ya...
Hayır, bizim anlamadığımız şu:
Madem böylesine tavşan yüreklisin de, ne diye asker oldun?..
Askerliği niye meslek olarak seçtin?
Bizim öğrendiğimiz askerlik, “yiğitlik yarışı”dır. 
Hiç mi biri söylemedi bunu sana? Bırakalım öğrenmeyi de, hiç mi 

duymadın? 
Besbelli ki öyle.

 Yunanistan Türk Genelkurmayının Kardak bozgununu 
açık ediyor

Ardından Yunanistan’ın açıklaması geldi. Tabiî adam kazanmış 
maçı. Niye açıklamasın ki? Üstelik de sen kaçmışsın meydandan. Maç 
yapmaya bile yüreğin yetmemiş.

Açıklaması şöyle Yunanistan’ın:

“29 Ocak günü saat 11.00’de bir Türk savaş gemisi ve içinde 
özel kuvvetlerin olduğu 2 şişme bot İmia adasına yaklaştı ve 7 daki-
ka orada kalarak Yunan karasularını ihlal etti. Yunan tarafı olarak 
bölgede sahil güvenlik kuvvetlerinin gemileri bulunuyordu. Aynı 
zamanda Deniz Kuvvetlerinin de bir gemisi Türk gemilerini takip 
etti. Türk gemileri Yunan karasularına girdikten sonra hemen ge-
rekli tedbirler alındı ve uyarılarda bulunuldu. Türk gemileri bölge-

[41] http://www.abcgazetesi.com/hulusi-akarin-kardaki-ziyareti-sirasinda-gerginlik-41666h.
htm.
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den ayrılarak Bodrum istikametine yöneldi”[42]

Görüldüğü gibi, arkadaşlar; hezimet ve bozgun, hiçbir kaçamağa yer 
bırakmayacak denli açık, net, kesin.

Yunanistan nasıl yapabiliyor bunu?
Neyine güveniyor?
Üstelik de ekonomik iflasın eşiğinde...
Haaa, şuna güveniyor Yunanistan:
Biliyor ki, “Kaçak ve de Haram Saray’da mukim Başkomutan”da 

yürek Selanik... Defalarca test edildi, görüldü bu.
Yunanistan 2004’ten başlayarak bugüne dek Ege’de, Lozan’da ke-

since bize verilmiş olan, İngiliz ve Amerikan Haritalarıyla da belgeli 18 
Adamızı bir bir işgal etti. Oraları yerleşime açtı. Üstelik de silahlandır-
dı. Kaçak Saraylı Reis ve avanesi, yani AKP’giller hepten ölü numa-
rasına yattı. Hani nerede kürsü, meydan bulsa hemen öne atılıp “Vay 
benim başörtülü bacılarıma zulüm yaptılar. Vay bu CEHAPE zihniyeti 
camileri ahır yaptı. Vay biz okurken İmam Hatiplerde yatakhanelerde 
ağlardık.” türünden demagojik nutuklar atan Kaçak Saraylı ve avanesi, 
bugüne dek tık bile diyemedi bu konularda. Onlar, hep söylediğimiz 
gibi, “kürsü ötülgeni”dir.  İş fiiliyata, göğüs göğüse bir çarpışmaya 
geldi mi, ara ki bulasınız bunları... Göz açıp kapamadan arazi olmuş-
lardır.

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos da şöyle 
meydan okumuştu, Kaçak Saraylı’ya, geçen Aralık başında, iki ay ka-
dar önce, hatırlanacağı gibi:

“Türkiye sürekli şekilde gerçekleştirdiği açıklamalarla ortamı 
elektriklendirmeye çalışıyor. Bizim cevabımız ulusal egemenliğin 
savunulması, uluslararası hukuka ve anlaşmalarına saygı çerçe-
vesinde verilmektedir. Erdoğan Lozan Anlaşması’nı feshetmek 
istiyorsa Sevr Anlaşması’na geri döneceğiz. Hepimizin anlaması 
gereken bir nokta var. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kayıpları, dar-
be sonrası gücünü kaybetmesi, Suriye’deki bitmek bilmeyen yenil-
gileri salakça açıklamalar yapma durumunda bırakmıştır. Bunun 
sonucuna bu sabah hep beraber tanık olduk. Dizleri üzerine düşen 
Erdoğan Rus Başkan Putin’den Suriye hakkında yaptığı açıklama-
lar için özür diledi. Kendisi iç siyaset nedeniyle uluslararası kamu-
oyunu ve Yunanistan’ı ajite edemeyeceğini anlamalı.”[43]

[42] http://www.posta.com.tr/yunanistan-dan-kardak-aciklamasi-haberi-1262425.
[43] http://odatv.com/lozani-istemiyorsa-sevre-donelim-0112161200.html.
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Demek ki adamlar, Pensilvanyalı İmam’ın cemaatiyle bu Kaçak 
Saraylı’nın el ele vererek ABD’nin emirleri doğrultusunda Türk 
Ordusu’nu “Ergenekon Davası” adlı CIA Operasyonuyla mahv-ı pe-
rişan ettiklerini çok iyi biliyor. Son kalan bölümlerini de 15 Temmuz 
Ganimet Paylaşım Savaşı sonrasında Kaçak Saraylı’nın tek başına en-
kaz yığınına döndürdüğünü biliyor.

Kaçak Saraylı’nın her seferinde söylediklerini
yalayıp yutuşu

Onların bu durumunu sadece Yunanistan bilmiyor; İsrail Başbakanı 
Netanyahu da çok iyi biliyor. Hani ne demişti bir zamanlar Kaçak 
Saraylı?

“Savaş gemilerimiz eşliğinde göndereceğiz bundan böyle Filistin’e 
insani yardımı.”

Bu açıklaması üzerine, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Dışişleri 
Bakan Lieberman alaya almışlardı Kaçak Saraylı’yı. Mesela şöyle de-
mişti, Lieberman. Sözü fazla uzatmamak için sadece onunkini aktara-
lım:

“Halkla ilişkiler konusunda ne yapabileceğimizi sorarsınız, her 
medya organını satın alıp Erdoğan’a gece gündüz konuşma olanağı 
veririm. TV’de her konuştuğunda İsrail devleti daha çok destek 
alıyor.”[44]

Biliyorsunuz, arkadaşlar; Kaçak Saraylı ne savaş gemisi gönderebil-
di ondan sonra, ne de Filistin’e insani yardım...

Mavi Marmara’daki 9 insan da Kaçak Saraylı’nın gazıyla yok yere 
ölüp gitti.

Daha sonra ne olmuştu, arkadaşlar?
Kaçak Saraylı İsrail’le anlaşmıştı, Mavi Marmara’yı ve arkasındaki 

İHH’yi de gözünü bile kırpmadan satıp geçmişti.
Şöyle demişti, o satışta:

“Uluslararası bazda bir adım atıyoruz. Siz kalkıp da Türki-
ye’den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına 
mı sordunuz?”[45]

[44] http://www.haberler.com/israil-den-erdogan-a-cok-agir-tepki-3019259-haberi/.
[45] http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160629_erdogan_ihh.
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Bunlar hep böyle işte. Her olayda “tersi ve yüzü” vardır bunların. 
Duruma göre, yapacakları manevraya göre, bazen yüzü oynarlar, bazen 
tersi. 

Yine hatırlanacaktır; Rus uçağını da düşürdü bunlar. Üstelik de mey-
dan okudular o günlerde Rusya’ya. Tekrar uçurursa yine düşürürüz, 
diye. 

Sonra ne oldu?
Putin, uluslararası basını çağırarak, onların önünde galiz küfürler 

sıraladı, Kaçak Saraylı’ya. En hafifini aktaralım. Öbürleri hakaret suç-
lamasına girer:

“NATO’nun etekleri altına saklanan korkak.”

Putin, F-16’ları keklik gibi avlama kapasitesine sahip S-400 Hava 
Savunma Füzelerini getirdi Suriye’ye.

“Hadi bakalım.”, dedi. “Tekrar gönder uçaklarını da Suriye sınırları-
na, bir gör bakalım ne oluyor...”

Ne yaptı Kaçak Saraylı?
Bırakalım Suriye sınırına yaklaşmayı, uçak bile kaldıramadı bölge-

de. 
Sonrasında da özür diledi, değil mi, Putin’den...
Ne dedi kesince?

“İzvinite”.
“Rus basınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Vla-

dimir Putin’e gönderdiği mektupla ilgili çeşitli bilgiler yer alıyor.
“Rus haber sitelerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan gönderdiği 

mektupta “İzvinite” kelimesini kullandı. Bu kelime Rusçada “Özür 
dilerim” ya da “Beni affedin” demek. Erdoğan ayrıca Rusya’ya ait 
bir uçağı vurmak gibi bir niyetlerinin hiç olmadığını, durumu dü-
zeltmek istediklerini de bildirdi.”[46]

Bırakalım Rusya’yı; Irak Başbakanı Haydar El İbadi karşısında 
bile ilk söylediğini yalayıp yuttu. Ve tersini oynadı Kaçak Saraylı.

Ne demişti başta?
“Şahsıma hakaretler ediyor, sen benim zaten muhatabım değil-

sin, seviyemde değilsin, kıratımda değilsin, kalitemde değilsin.”[47]

Birkaç ay sonra ne dedi, aynı Kaçak Saraylı?

[46] http://www.habersitesi.com/rus-basinin-iddiasi-erdogan-izvinite-dedi-bu-rusca-
da-ozur-dilerim-demek-14129h.htm.
[47] https://tr.sputniknews.com/turkiye/201610111025237379-erdogan-irak-ibadi/.
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Tersini oynayarak aynen şunu:
“Sayın İbadi ile yaptığım telefon görüşmesi ve ziyaretler güzel 

bir başlangıç oldu.”[48]

Şaka gibi, değil mi, arkadaşlar?
Kim ciddiye alır yahu böyle bir adamı? 
ABD Emperyalist haydutlarının 1950 sonrası İslam ülkelerinde uy-

gulamaya koyduğu “Yeşil Kuşak Projesi” ürünü, zihin hasarlı, Tarihi, 
sosyal, siyasi olayları kavramaktan aciz bırakılmış on milyonlarca za-
vallılar sürüsü, hülooğğ’cular...

Ha, bir de başta Sorosçu Kemal ve avanesi gelmek üzere, Meclisteki 
Dört Amerikancı Burjuva Partisinin yöneticileri...

Neylersiniz... Türkiye işte böylesi trajik durumlara düşürüldü. 
Felaketlere sürüklendi. 

Daha önce de söylemiştik hani; bir Suudi Arabistan yayın organında 
bile ne denmişti Kaçak Saraylı için?

“Kuru gürültü.”
İşte bu acı gerçeği tüm yönleriyle biliyor, Yunanistan Devletinin 

yöneticileri. Ayrıca, onun “sünnet çocuğu” üniformasıyla meydanlar-
da dolaşan, Tayyip’in mitinglerinde ahlâk fukarası, düzenbaz Cübbeli 
Ahmet’le el ele, yan yana görüntüler veren Hulusi Akar Paşa’sının da 
ne olduğunu biliyor. İşte efelenmesi ve bizimkilere yedirmesi buradan 
kaynaklanmaktadır. 

Haydi diyelim ki Kaçak Saraylı’yı ve onun AKP’giller’ini ABD 
bulup keşfetti, devşirip, eğitip, örgütleyip, partileştirdi, iktidara taşıdı 
ve Türkiye’nin başına bela etti. Boşuna onu bulup getirmedi, ABD’nin 
CIA uzmanları. Kendilerinin gönüllerince kullanacağı ihanet potansi-
yeline fazlasıyla sahip olduğunu kesince görüp bildiklerinden...

Peki, Hulusi Akar’ı kim asker yaptı?
Herhalde ebeveyni. 
Ne bilsin o garibanlar da çocuklarının böylesine yürek yoksunu ol-

duğunu... Oğlumuz asker olsun da vatanımızı milletimizi korusun diye 
gönderdiler askeri okullara. Ama neylersiniz, işte o da böyle çıktı. 

Muhakkak ki, Yunanistan’ın meydan okumasını ve restini göreme-
yip yüzgeri etme kararı veren, sadece Türk Savaş Gemisindeki Hulusi 
Akar ve çevresindeki subaylar değildi. Bu topuklama işini herhalde 

[48] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/657628/_Seviyemde_degilsin__kira-
timda_degilsin_ibadi__bugun__sayin__oldu.html.
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Kaçak Saraylı’ya ve onun Savunma Bakanına da sormuşlardı. Kim bi-
lir, belki de onlardan bu yönde bir karar geldi. İşin bu yönünü gerçek 
biçimiyle kendileri bilir.

İnsanda onur olmalı
Fakat bizce bilinen şu ki; bu ihanet boyutundaki korkaklık sergileme 

işinde suçlular netçe şunlardır:
Başta Kaçak Saraylı Reis, onun Başbakanı Milyar Ali, Milli 

Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’dır. 
Bunlar Türkiye’yi vatana ihanet boyutundaki küçük düşürmelerin-

den, korkak göstermelerinden dolayı, aynı oranda suçludurlar. Vatana 
ihanetten hesap vermeleri gerekir. Bu hesabı da er veya geç verecekler-
dir. Hiç kimsenin bu milleti böylesine maskara etmeye hakkı ve yetkisi 
yoktur!

Kendileri alışıktır böyle hezimetleri kolayca hazmetmeye. Ama bu 
millet yemez bunu. Haberi okuyunca öfkeden deliye döndük biz. Dedik 
ki; Türkiye’yi temsil eder görünen bu kişilerin, bu milletin bir kuruşu-
nu bile yemeye, harcamaya, o asker üniforması içindekilerinse o üni-
formanın bir tek düğmesini bile taşımaya, kullanmaya hakları yoktur. 
Olmamalıdır. 

İnsanda onur olur be!
Bırakalım ulusal onuru, milleti temsille yetkili göründüğünüzü, ki-

şicil onuru olur insanın be!
Onu bile koruyamadınız, ayaklar altına aldırdınız. Yazık size...
Daha önce de söylemiştim. Çok sevdiğim Devrimci Yazar Jack 

London, “Vahşetin Çağrısı” adlı anıt eserinde kızak köpeklerinin bile 
bir onuru olduğunu ve kızaktaki yerlerinin değiştirilmesine asla göz 
yummadıklarını anlatır. 

Hastalanıp ya da sakatlanıp kızağa koşulamaz duruma düşen köpek-
lerin, kızaktaki yerlerinden ayrılıp kızağın yanında yürümeyi kesinlikle 
kabul etmediklerini ve kızaktaki yerlerinde son nefeslerini verene kadar 
koşmaya, yürümeye, sürüklenmeye razı olduklarını, böyle bir ölümü 
tercih ettiklerini anlatır.

Bilirsiniz; militan düzeyde hayvanseveriz.
Erkek sokak kedileri karşılaştıkları anda korkutucu çığlıklar atarak 

meydan okurlar birbirlerine. Eğer biri kendine aşırıca güvenip saldırırsa 
öbürüne, yaralar alıncaya kadar alt alta üst üste dövüşürler. Ağır pençe 
ve diş yaraları sonucu biri bitap düşünceye dek sürer kavga. 
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Fakat bir denklik durumu olduğuna kanaat getirirlerse her ikisi de, 
bir süre bağırıp meydan okuduktan sonra birbirlerine, susarlar ve çok 
yavaş hareketlerle birbirlerinden uzaklaşırlar. Asla biri geriye dönüp, 
bırakalım kaçmayı, normal yürüyüşle bile gitmez. Milim milim geri 
çekilirler. Sonra da sanki hiç karşılaşmamışlar gibi aheste aheste farklı 
yönlere giderler. Böylece, her ikisi de onurlarını çiğnetmemiş olurlar. 
Bir denklik durumu içinde birbirlerinden ayrılmış olurlar. O hayvan-
cıklar bile, şahsi onurlarını korumak için, böylesine duyarlı davranırlar, 
gözüpek davranırlar.

Evdeki kedilerimden biri spastik. Sağa sola yalpa vurarak yürür. 
Ayakta bile bazen durmakta zorlandığı olur. Fakat buna rağmen çok 
gözüpektir. Dolaşırken evin içinde, karşı karşıya gelirlerse başka bir 
erkekle, kapılardan girip çıkarken mesela, hiçbir şey görmemiş gibi 
geçip gitmez. Başını öne eğip, kulaklarını kısıp, bakışlarını korkunç-
laştırıp çığlık atarak meydan okumaya başlar. Kavga ettiklerinde de 
ayakta dövüşemeyeceğini bildiği için hemen sırt üstü yatıp dört ayakla 
birden mücadeleye girer. Asla kaçmaz kavgadan. Zinhar kabul etmez 
yenilmiş olmayı. O bakımdan da çoğu kez bayağı önemli yaralar alır. 
Boynundan, boğazından, sırtından parça kopardığı olur öbür kedinin. 
Ama bunu hiç kaale almaz, spastik durumundan dolayı “Irgın” adını 
verdiğimiz kedimiz. Özellikle ben çok severim, cesur oluşundan dola-
yı. Ve kavgadan asla kaçmayıp sonuna kadar direndiğinden dolayı. Biz 
ayırırız sonunda araya girip. Irgın’ı kucağıma alıp, göğsüme bastırıp 
sevip okşarım, benim cesur Irgın’ım, diye.  

İşte o hayvancık bile böylesine düşkün onuruna. 
Ya bunlar ne böyle yahu?
Bunlar ne böyle, saygıdeğer halkımız?..
Daha ne kadar tutacağız bunları o saraylarda, o makamlarda?
Elbet gelecek sonları. Verecekler, her türlü ihanetlerinin ve suçla-

rının hesabını. Ve bunu da ancak biz Gerçek Devrimciler soracağız. 
Bizde zamanaşımı yok... Bizi, dünyada hiçbir güç böyle bir duruma 
düşüremez. Böyle bir duruma düşmektense ölümü bin kez yeğleriz. 

İnsan şöyle ya da böyle ölecek. Önemli olan yaşarken asla düşmana 
sırtını dönmemiş olmak ve ölürken de sırtından vurulmamış olmaktır. 
Kavga meydanından kaçmak yazmaz bizim kitabımızda. 

İşte bu sebepten, bunlarla bizim aramızda gökle yer kadar fark var-
dır. Hep söylediğimiz gibi, bizler ar dünyasında yaşarız, bunlar kâr. 

O yüzden de bir türlü anlayamayız, akıl erdiremeyiz; bunlar milletin, 
halkın yüzüne nasıl bakabiliyorlar hâlâ, diye. Ve de biz erkeğiz, diyerek 
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eşlerinin yüzüne nasıl bakabiliyorlar? İşte bunu aklımız almıyor bizim.
Demek ki, ABD Emperyalist haydutları boşuna arayıp, bulup, getir-

memiş bunları başımıza. Bunlar bizim gibi insanlar değil. Bunlarla aynı 
canlı türünden değiliz biz...

Yazımızın sonunda, Kardak Kahramanlarından, ayrıca da 
“Ergenekon Davası” adlı CIA Operasyonunun mağdurlarından Emekli 
Deniz Kurmay Albay, SAT Komandosu Ali Türkşen’in şu twitlerini de 
aktarmış olalım, görmüş olalım arkadaşlar:

“Dün başkanlık yokken iki üsteğmen on astsubayla gittiğin ka-
yalığa bugün omzu yıldızlar geçidi general ve amirallerinle gide-
miyorsan arıza sistemde değil yönetenlerdedir. Babanın oğlu gelse 
başkanlığa hayır hayır hayır de...”[49]

İşte insan diye, kahraman diye böyle kişilere deriz biz. Ve de tabiî ki 
hayır, bu ABD işbirlikçilerinin tüm varlıklarına ve her şeylerine hayır...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
30 Ocak 2017

[49] http://odatv.com/dun-baskanlik-yokken-iki-ustegmen-on-astsubayla-gittigin-kayali-
ga-3001171200.html.





Ayrım
On İki

Amerika, zırhlı askeri araçlara varıncaya kadar 
donatacak sizi her türden silahla,

Gönderecek içinize insan öldürmekten zevk alan
“Black Water” denen katiller sürüsünü

CIA, Amerikan Özel Kuvvetleri
hem eğitip hem de yönetecek sizi,

Amerikan savaş uçakları da
hava gücünüz olacak sizin,

Ve siz, Suriye’de Amerika’dan kendinize rol 
vermesini isteyeceksiniz,

Bütün bunlara rağmen de Amerikancı 
olmayacaksınız, öyle mi?
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Yapmayın ya... İnsanları da bu kadar aptal yerine koymayın. 
Amerika da, siz de adınız gibi biliyorsunuz ki, BOP’u hayata ge-

çirme mücadelesi içindesiniz. Obama’nın da netçe söylediği gibi, 
Amerika’nın “bölgedeki yerel gücü”sünüz. 

Ama bütün bunlara rağmen kalkıyorsunuz, bir de solcuyu, demok-
ratı oynuyorsunuz. Bu oyununuzla da yığınla gafili, zavallıyı kandırıp 
avlıyorsunuz, ne yazık ki. 

Bizim dışımızda sol bırakmadınız Türkiye’de be!
Kimisini hainliğinden (ESP, SODAP, EMEP, Kaypakkayacı 

Hareketler vb. gibi), kimisini gafilliğinden, kimisini de korkaklığından 
dolayı yörüngenize sokup götürüp gideceksiniz Amerikancı saflara. 

Siz 1991’den bu yana, Abdullah Öcalan’dan Kandil’deki Savaş 
Ağalarına ve Demirtaş’a varıncaya kadar Amerika tarafından devşi-
rilmiş, onlarla eklemlenmiş ve Amerika’nın hizmetine girmiş bulun-
maktasınız. Bu sebeple de, defalarca Amerikan Ordusu’nu, NATO’yu, 
Birlieşmiş Milletler’i Türkiye’ye çağırdınız ve “Gelin bize de Irak’taki 
Barzanistan gibi Amerikancı bir Kürt Devleti kuruverin.”, dediniz. Yani 
netçe ve kesince Washington’un, Pentagon’un, CIA’nın yönetiminde ve 
hizmetindesiniz. 

Memlekette sol bırakmadınız
Türkiye Solunu da, iç içe oluşan daireler ya da yörüngeler misali 

uydulaştırıp yörüngenize soktunuz mu, onları da Amerika’nın hizmeti-
ne sokmuş olmaktasınız. O yüzden onlar da artık Gerçek Sol olmaktan, 
Proletarya Sosyalisti olmaktan çıkıp, bilerek ya da bilmeyerek; isteye-
rek ya da istemeyerek de olsa, “CIA Sosyalizmi” dediğimiz bir davra-
nış içine, bir kapsam içine girmiş oluyorlar böylece. Yapıp ettikleri de, 
böyle nitlendirilebilecek bir muhtevaya girmiş oluyor. 

Siz artık hiçbir şekilde iflah olmaz ve geri dönmezsiniz. Son derece 
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memnun ve mutlusunuz, ABD işbirlikçisi olmaktan.
Ama işin en acı tarafı; sol bırakmadınız memlekette bizim dışımız-

da. Kürt Solu zaten bırakmadınız da, Türk Solunu da yedekleyip, peşi-
nize takıp götürdünüz. 

Kürt illerinde size rağmen sol adına siyaset yapmak zaten kelle fi-
yatıdır. Daha önce de örnekleri yaşandığı gibi, anında müdahale eder, 
ortadan kaldırırsınız. 

Türk Soluna karşı da, hani bilinen deyimle, “havuç ve sopa” me-
todu uyguladınız. Size gönüllüce taraftarlık edecek olanların içinden 
bir kaçını milletvekili bile seçtirdiniz. Kitle örgütlerinin yönetimle-
rine getirdiniz bir bölümünü de. Dolayısıyla, kitle örgütü diye de bir 
şey bırakmadınız. KESK’i KESK olmaktan, TTB’yi Oda olmaktan, 
TMMOB’u Oda olmaktan ve en sonuda da DİSK’i DİSK olmaktan, 
İşçi Sınıfı Örgütü olmaktan kesince çıkardınız. Onları da uydularınız 
haline getirdiniz.

Tabiî böyle olunca da o örgütlerin kitle örgütü olma özelliği ortadan 
kalktı. Kimse itibar etmez oldu onlara. Yani siyasi yapı anlamında da, 
kitle örgütü yapısı anlamında da sol yapı, örgüt bırakmadınız. 

Sol olmadığınız gibi, aslında demokrat da değilsiniz. Laik de değil-
siniz. 

Solculuğun, 20’nci yüzyılın başlangıcından bu yana, birinci ve so-
nuncu kuralı ya da kanunu Antiemperyalist olmaktır. Daha açığı; ABD 
ve AB Emperyalist Haydut devletlerine sonuna dek karşı olmaktır, 
hem de uzlaşmaz bir kesinlikte. Bilindiği gibi sizse tam tersisiniz. 

Demokratlığı vazgeçilmez ölçütleri ise, Laik olmaktır. Yani 
Antifeodal olmaktır. Ve Antişovensit olmaktır. Siz bunlar da değilsi-
niz. Ne kadar Ortaçağcı sınıf, örgüt, tarikat ve dinci varsa, hepsiyle iç 
içesiniz. Hepsine ittifak önerileriniz var. Hüseyin Velioğlu yönetimin-
deki Hizbullah’tan Pensilvanyalı İmam’ın tarikatına, cemaatine kadar...

Said-i Nursi’den, Şeyh Said’e kadar bütün Ortaçağcı tarikat şeyhle-
rine övgüler düzüyorsunuz, onların adına anmalar yapıyorsunuz, adla-
rını şehir meydanlarına veriyorsunuz. 

Antişovenist de değilsiniz. Siyasi kimliğinizi, Kuvayimilliye ve 
Türk düşmanlığı üzerine inşa etmiş durumdasınız. Halkların kardeşliği-
ni değil düşmanlığını esas alan bir siyaset yapıyorsunuz.

Özetçe; CIA yönetimindeki Kontrgerilla’nın bir özel örgütü olan 
MHP’nin Kürt versiyonusunuz. MHP Türk ırkçılığı temelinde siyaset 
yapan bir Amerikan işbirlikçisi örgüttür, siz de Kürt ırkçılığı temelinde 
siyaset yapan bir Amerikan işbirlikçisi siyasi örgütsünüz, hareketsiniz. 
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Aranızdaki fark, MHP’nin ezen ulusun ırkçısı olması, sizinse ezilen 
ulusun ırkçısı olmanızdır. Yani, MHP Amerikancı Türk ırkçı partisidir, 
PKK de Amerikancı Kürt ırkçı partisidir. 

MHP de Amerikancı HDP de
Dikkat edilirse, bu her iki parti de en güçlü Amerikancı ve de aynı 

zamanda Amerikan yapımı parti olan AKP ile diyaloglara, ittifaklara 
girerler. Bazen aralarında mücadele olsa da, birbirlerini hep kollarlar, 
gözetirler. Amerika ister, bunlar birbiriyle kötü olur, savaşa tutuşur. 
Amerika ister, bunlar hemen görüşmelere, işbirliklerine başlarlar. Bu 
da, ABD’nin ve onun CIA’sının BOP oyununun bir parçasıdır. Hani hep 
deriz ya; hiçbir şey dümdüz bir hat izlemez. 

Bugün haber sitelerine düşen şu haberi okuyalım isterseniz, şimdi 
de:

“Pentagon zırhlı araç sevkiyatını doğruladı
 “ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine 

Galloway, Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü YPG’nin de 
içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) zırhlı 
araç verildiğini kabul etti.

“Günlük basın toplantısında konuşan Galloway, söz konusu 
araçların Suriye Arap Koalisyonu’na gönderildiğini söyledi. Gal-
loway, “Suriye Arap Koalisyonu’na mevcut yetkiler çerçevesinde 
üstü zırhlı araçlar verdik. Bu araçlar, onları Rakka’ya ilerlerken 
IŞİD’in el yapımı patlayıcılarına karşı koruyacak” ifadelerini kul-
landı.

“Önceki Başkan Barack Obama’nın verdiği yetkilerde herhan-
gi bir değişiklik olmadığının altını çizen Galloway, Savunma Ba-
kanlığı’nın DSG’nin sadece Arap kısmına askeri malzeme desteği 
ve eğitim verme politikasının devam ettiğini savundu.

“ABD, IŞİD’le mücadele ve Rakka operasyonu kapsamında 
DSG’ye ağır silahlar ve zırhlı personel taşıyıcı göndermişti. DSG’yi 
oluşturan unsurlardan biri PKK’nın Suriye’deki kolu YPG olduğu 
için, yapılan yardımlar tartışma konusu olmuştu.”[50]

İşte kesin gerçek ortada. ABD BOP’unu hayata geçiriyor ve yerel 
taşeronlarını belirlemiş, onlara görev vermiş, kullanıyor onları. Amacı 
malum; Ortadoğu’da ikinci bir İsrail-Müslüman bir İsrail-Amerika’nın 
Ortadoğu’da petrol bekçiliğini yapacak ikinci bir devlet yaratmak. 
Amerikancı Burjuva Kürt Devleti’ni yaratmak. Suriye’de, Türkiye’de, 
Irak’ta yaptırılan savaş işte öncelikle bu Kürt Devleti’ni yaratmak için-

[50] http://odatv.com/pentagon-zirhli-arac-sevkiyatini-dogruladi-0102171200.html.
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dir. 
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Galloway’in bu açıklaması, 

güya Kaçak Saraylı Reis, onun AKP’giller’i ve MGK’yi rahatsız etmiş. 
Sanki Galloway bilinmeyen bir şey söylemiş gibi, güya Amerika’ya si-
tem eder bir açıklama yapma durumunda kalmışlar. Tabiî bu aslında 
Amerika’ya karşı yapılmış bir açıklama değil. Bunun böyle olduğunu 
kendileri de, Amerika da bilir. Bu, Türkiye’de aptal yerine koydukları 
halkımıza yönelik bir açıklamadır. Onları kandırmaya, avlamaya yöne-
lik bir açıklamadır. Şöyle demiş, hazretler:

“YPG’ye yapılan yardımlar, dün yapılan Milli Güvenlik Kuru-
lu toplantısının da gündemindeydi.

 “Toplantının ardından yapılan açıklamada “Terör örgütleri-
nin muhatap olarak kabul edilip, bu örgütlere çeşitli usullerle silah 
yardımında bulunulmasının, terörün güçlenmesine ve yayılmasına 
zemin hazırladığı belirtilmiştir” denildi.”[51]

Burada soralım, Kaçak Saraylı Reis’e ve tayfasına:
İyi de Hafız, PYD Başkanı Salih Müslim’i İstanbul’a, Ankara’ya 

davet ederek defalarca görüşmeler yapan kimdi?
Bir düşün bakalım. Belki hatırlarsın.
Ve de ABD’nin Barzanistan’a indirdiği silahları Barzanistan 

Peşmergeleriyle birlikte Türkiye toprakları içinden sevkini sağlayarak 
PYD bölgesine ulaştıran kimdi?

Hem de bu intikal MİT’in ve TSK’nin gözetimi ve koruması çer-
çevesinde gerçekleştirilmişti. Bütün bunlardan hiç mi haberin yoktu 
senin?

O zaman dost ve müttefik gördüğün PYD, YPG, şimdi terör örgütü 
senin için. Kim inanır size?..

Hülooğğ’cularınız ne doğrarsanız yutuyor,
siz de ihanetlerinizi sürdürüyorsunuz

Ne yazık ki, bu soruyu sorduğumuz zaman 10 milyonlarca hülo-
oğğ’cu inanır; biz ne doğrarsak onlar yutar, dersiniz. Ve de doğru de-
miş olursunuz.  Siz de zaten onlara hitap ediyorsunuz hep. Yeter ki aç, 
yoksul, cahil, bilgisiz ve bilinçsiz bıraktığımız, makarnayla, kömürle, 
alışveriş çekleriyle yemlediğimiz, Kur’an Kurslarının, İmam Hatip 
Okullarının, tarikatların ve cemaatlerin zihin hasarına uğrattığı bu mil-

[51] agy.
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yonlar uyanmasın; dünyada ve Türkiye’de olup bitenlerin gerçekliğini 
kavramasın, bu bizim için yeterlidir, diyorsunuz.

Bu ihanet oyununuzda da hep başarılı oluyorsunuz, ne acı ki...
Bütün kurgunuz, söyleminiz, bu oyunda başarılı olabilmeniz üzeri-

nedir. 
Sayıları 10 milyonları bulan zavallılaştırılmış hülooğğ’cuların en 

çok duymak isteyeceği şeyin din alıp satmak olduğunu da adınız kadar 
iyi biliyorsunuz. Onu da hiç ihmal etmiyorsunuz. Bakın bu MGK açık-
lamanızda bile, din sömürüsü yapmayı hiç ihmal etmemişsiniz:

“Myanmar’da Arakanlı Müslümanların durumu ele alınmış ve 
insani yardımların artırılarak devam etmesinin gerekliliği vurgu-
lanmıştır.”[52]

Ortadoğu’da 10 milyon civarında masum Müslüman kardeşimizin, 
efendiniz ABD ve AB Emperyalist haydut devletleriyle birlikte, onlara 
taşeronluk ederek kanına gireceksiniz, canını alacaksınız, sonra da kal-
kıp “Myanmar’daki Arakanlı Müslümanlara yardımlar” ediyor ayakla-
rına yatacaksınız, değil mi?

Ortadoğu’da ve tabiî ülkemizde Gerçek İslam’a da yani Hz. 
Muhammed ve Kur’an İslamı’na da, milyonlarca Müslüman Ortadoğu 
insanına da en büyük kötülüğü, zulmü ve ihaneti siz yapacaksı-
nız; sonra da kalkıp Müslüman numarasına yatacaksınız. Yazık be... 
Sizinki Muaviye, Yezid-CIA, Pentagon Müslümanlığıdır sadece. Sahte 
Müslümanlıktır.

Kaçak Saraylı Reis ve Kıbrıs’taki benzeri Mustafa Akıncı ve ava-
neleri Kıbrıs’ı Rumlara, Yunanistan’a ve AB, ABD Emperyalistlerine 
peşkeş çekme uğraşı içindeler ya şimdi, o ihanetlerini de gözlerden ka-
çırmak, maskelemek için şu ibareyi koyuyorlar MGK açıklamasının bir 
yerine de:

“Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Cenevre’de yapılan 
görüşmeler kapsamlı şekilde ele alınmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nin hak ve menfaatlerinin korunması hususunda atılacak 
adımlar değerlendirilmiştir.”[53]

Bunlar böyledir işte, arkadaşlar. Yaptıklarının tam tersini söylerler. 
En ağır ihanet içindeyken, kendilerini vatansever gibi gösteren dema-
goji ve yalanlara sarılırlar. Vatanseveri oynarlar yani.

Bir sürü konuya ilişkin laf salatası kategorisine giren, boş ve dema-

[52] agy.
[53] agy.
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gojik açıklamalar kaleme alıyor hazretler, fakat bir konuya hiç giremi-
yorlar, dikkat ederseniz:

Ege’deki, bazıları Büyükada büyüklüğünde 18 Adamızı Yunanistan’a 
peşkeş çekmişliklerinden hiç söz edemiyorlar. Çünkü, Yunanistan gel-
miş, burnumuzun dibindeki 18 Adamızı işgal etmekle kalmamış, hem 
yerleşime açmış, hem de uçaksavarlar dahil her türden askeri silahla 
doldurarak birer silah deposu haline getirmiş her birini. O da bugü-
nün medyasına düşen haberlerdendi. Olay bu kadar apaçık göz önün-
de olduğu için, buna ilişkin demagoji üretemiyorlar. Çünkü oraların 
Yunanistan’ın işgali altında olduğu herkes için görülüp duruyor. Bu 
sebeple de, bu konuda, daha önce de söylediğimiz gibi, ölü numarası 
yapıyorlar. Böyle bir olayı hiç duymamış, görmemiş numarası yapıyor-
lar. Yani bilmezlikten geliyorlar. Yalan söylemekte, demagoji üretmekte 
son derece deneyimli ve ustadır bunlar. İhanetlerini gözlerden uzak tut-
mak için, hangisinde nasıl bir tutum almak gerektiğini çok iyi biliyorlar. 
Onların bildiği de bu; yalan, dümen, dolap... 

Hep deriz ya; bunlarda ahlâki, vicdani, insani değerler hasara uğra-
mıştır, çöküntüye uğramıştır, diye. Öyle işte...

Bunlar da yani Kaçak Saraylı ve avanesi de, Meclisteki Dörtlü 
Çetenin diğer mensupları gibi iflah olmazlar, ıslah olmazlar. Çünkü on-
lar, gönüllü ve isteyerek çıkmışlardır yoldan. 

Onların da sonları gelecek. Alaşağı edilecekler oturdukları koltuk-
lardan. Tüm ihanetleri bir bir dökülecek ortaya ve gösterilecek halkımı-
za açıkça. Hesaba çekilecekler, hesap verecekler.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
01 Şubat 2017



Ayrım
On Üç

Bu iş Anayasa Oylaması filan değil be yahu!
Baştan ayağa suça batmış

Kaçak Saraylı mücrimin
adalet önüne çıkarılmasını engelleme girişimidir

Sonra da onu Türkiye’nin tepesine Çağdaş 
Caligula formunda oturtmaya çabalamaktır...
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Meclisi doldurmuş her dört partiden Amerikan işbirlikçileri baş-
ta gelmek üzere, Tayyip’in Havuz Medyasından Parababalarının 
Amerikancı satılmışlar medyasına kadar, sol-sosyal demokrat ve hatta 
komünist oynayan küçükburjuva çeyrek aydınların medyasına varın-
caya kadar, tutturmuşlar bir “Anayasa Oylaması” diye. Böyle bir furya 
almış başını gidiyor. Hangi TV kanalını açsanız, hangi yazılı basına 
baksanız ve hangi internet gazetesine, sitesine baksanız, söylenen hep 
aynı şey:

Anayasa Referandumu, Evet mi, Hayır mı...
Ne Anayasası be yahu...
Kim, hangi Anayasayı yapıyor?
Bir kere; şu an Kaçak Saray’da oturan malum şahıs ve onun 

AKP’gilleri, tüm takım taklavatlarıyla birlikte TCK’de yazılı bütün 
suçları onlarca, hatta yüzlerce kez işlemiş mücrimler topluluğudur. 
Çıkar amaçlı bir suç örgütüdür. 

Deniz Feneri Savcısı, namuslu hukukçu Abdulvahap Yaren’in de-
yişiyle; “Hırsızlar İmparatorluğu”nun İmparatoru ve Saray erbabıdır 
onlar. Başka da zinhar hiç bir şey değil...

Şimdi bunlar Anayasa yapmış olacaklar, yasa yapmış olacaklar, 
Türkiye’yi bu yasalarla yönetecekler, öyle mi?

Hadi be... İnsanı hıyar yerine koymayın. Mezbahaya koşan zavallı 
hayvancıklar sürüsü yerine koymayın.

Anayasa, yasa yapmaktan söz edebilmek için, önce suçsuz olmak 
gerekir. Hiçbir suç işlememiş olmak gerekir. Namuslu olmak gerekir. 
Hukuka saygılı ve bağlı olmak gerekir. 

Derde derman diye arasanız bir tane bile bulamazsınız, Kaçak 
Saraylı’nın avanesi içinden böyle bir adam... 

Yine, 15 yıldan bu yana onun sinsi yandaşı, omuzdaşı olan, ruhu 
karanlık Bahçeli’nin ve onun Kontrgerilla örgütü olan MHP’sinin 
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Meclisteki avanesi içinden de bulamazsınız böyle masum bir insan.

 Mecliste sağlı sollu referandum geyikleşmesi
Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’sinin sözde milletvekilleri de, en sağ 

geçineninden en sol geçinenine kadar, ağızları kulaklarında geyik çe-
viriyorlar, Kaçak Saraylı ve onun AKP’gillerinin Meclisteki temsilcile-
riyle. Sarmaş dolaşlar, el ele kol kolalar. Onların da hiç bir şikayeti yok, 
Kaçak Saraylı’dan ve AKP’gillerden.

Ne diyor, Sorosçu Kemal? 
Aynen şunu:

“Teklifi geri çekseniz ne güzel olur, ortam yumuşar.”[54]

“Bizim Erdoğan’la bir sorunumuz yok. Erdoğan, halkın oyla-
rıyla seçilmiştir.”[55]

Behey Amerikan uşağı Sorosçu Kemal!
Bugüne dek Başkanlık Anayasası diye bir şey yoktu ortalıkta. 
Peki, “ortam yumuşak” mıydı, Sorosçu?
15 yıldan bu yana adam durup dinlenmeden Laik Cumhuriyet’i sa-

vunanlara hakaretler, küfürler yağdırdı. Halklarımızı etnik ve mezhep-
sel yönden hücrelerine dek böldü, parçaladı. Sana da az hakaret etmedi 
hani.. Sende onur olmadığı için hepsini yutup geçtin. 

Biri aklımızda hele:
“Adam değilsin.”, dedi sana yahu... 
Sen o hakaretin kısa süre sonrasında, anası ölünce Kaçak Saraylı’nın, 

yanına eşini de alıp taziyeye gittin evine be... Senin adına üzüldük o za-
man. Yahu, dedik kendi kendimize, soluk alır gibi, durup dinlenmeden 
yalan söyleyen bu Tayyip, acaba Sorosçu Kemal’e sarf ettiği bu sözle 
gerçeği mi dile getirmişti ki...

“Ey CEHAPE”, diye az mı verip veriştirdi, CHP’ye, Mustafa 
Kemal’e, İsmet İnönü’ye ve silah arkadaşlarına?..

Tüm namuslu hukukçular ve aydınlar, bu Kaçak Saraylı’nın ve 
onun AKP’gilleri’nin Anayasayı ortadan kaldırdığından ve Laik 
Cumhuriyet’i yıktığından emindirler. Böylesine ağır suçlar işlemiştir 
bunlar.  Ama sen hâlâ kalkıyorsun, “Bizim Tayyip Erdoğan’la bir so-

[54] http://gazetekarinca.com/2017/01/kilicdaroglundan-yildirima-teklifi-geri-cekseniz-ne-gu-
zel-olur-ortam-yumusar/.
[55] http://www.milliyet.com.tr/kilicadroglu-bizi-erdogan-la-siyaset-2335377/.
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runumuz yok”, diyorsun. “Teklifi geri çekseniz ne güzel olur, Türkiye 
rahatlar”, diyorsun. Yazık be. Yazık...

Senin bu ihanetle eşdeğer sözde muhalefetini ortaya koyunca so-
mut belgeleriyle biz, bazı, CHP’yi güya savunma telaşındaki lahma-
cun pideleri, bize pıfkırıyorlar. “Niye CHP’yle uğraşıyorsun?”, diye... 
Biz CHP’yle uğraşmıyoruz. CHP diye bir şey yok ki ortada. O da 
Laik Cumhuriyet’le birlikte ortadan kaldırıldı. Şu an senin gördüğün, 
Sorosçu Kemali’in Yeni CHP’si be... Bunun da, eski CHP’yle, Gerçek 
CHP’yle zerrece ilgisi, bağı, benzerliği yoktur. Sen bunun ayırımında 
olmadığın için, tabelaya bakıp, hüküm veriyorsun. Yapma... Zihnini iş-
let biraz. Gerçekleri görmeye, kavramaya çalış. Yoksa, Tayyip’in hülo-
oğğ’cularından pek bir farkın kalmaz. 

Bu yeni CHP’nin yaptığı, her olayda olduğu gibi, işte bu sözümona 
“Anayasa” işinde de muhalefet filan değil. Bir sahtekârlık. Bir kandır-
maca, bir dümen.

Kaçak Saraylı mücrim ve avanesi ne kadar çabalarlarsa çabalasın-
lar; “Yeni Anayasa” diye ortaya sürdükleri demagojik düzenbazlık ve 
ihanet belgesini, sandıktan yüzde 90’ları bulan bir oy oranıyla bile çı-
karmış olurlarsa olsunlar, asla meşru olamazlar. Yapıp ettiklerinin de 
hukukla da, yasayla da, Anayasayla da zerrece ilgisi olmaz.  

Tepeden tırnağa suça batmış bir mücrim ve onun suç ortaklarının, 
hukuka bağlı, meşru ve bağımsız bir mahkeme önüne çıkarılıp hesap 
vermeleri gerekir öncelikle. Her suçlu gibi, bu suçlarının hesabını vere-
cekler. Hangi kılıfa girerlerse girsinler, hangi kalıba girerlerse girsinler, 
hangi perde ya da peçe ardına gizlenirlerse gizlensinler; gayrimeşru du-
rumları ve suçlulukları asla değişmez. 

Ne diyor, yukarıdaki aktardığımız bir cümlesinde, Sorosçu Kemal?
“Tayyip Erdoğan’ı halk seçti.”, diyor. 
Haydi ulan, düzenbaz!
Ona halk seçti mi, denir?..
Bir zamanlar 12 Eylül Faşist Cuntasının Şefi, Başgoril Kenan 

Evren de sandıktan yüzde 92 oy oranıyla çıkartmıştı kendini. Güya 
Cumhurbaşkanı seçtirtmişti. Bu seçim, onun faşist darbe yapan 
Amerikan uşağı bir cani-diktatör olduğu gerçeğini ortadan kaldırdı mı?

Hayır, kesinlikle kaldırmadı. 
Kitleler nasıl yönlendirildi, o zaman sandığa?
Şöyle:
CIA’nın kurup yönettiği Kontrgerilla’nın resmi (asker-polis) ve gay-

riresmi MHP’li faşist komandoları, ortalama günde 10-20 arası masum 
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insanımızın canına kıyıyorlardı, 12 Eylül öncesinde. Devrimciler de 
nefis savunması yapıyorlardı, bu ABD ve Kontrgerilla detekli saldırılar 
karşısında.  

Sağ-sol savaşı adını koydu ABD, Kontrgerilla ve onların emrindeki 
siyasiler, medya, bu kanlı savaşa. Oysa, gerçekte olan, 12 Eylül Faşist 
Diktatörlüğüne zemin hazırlamaktı. Devrimci Hareketin yükselişinin 
önüne set çekip, ardından da onu tümüyle kazıyarak ortadan kaldır-
maktı. 

Masum insanlarımız, işte bu acımasız, canavarca saldırılar ve katli-
amlar karşısında korkutulup sindirilmişti. Neredeyse işine gidip gele-
mez, hatta evinden bile dışarı çıkamaz hale getirilmişti. Maraş, Çorum, 
Sivas, 16 Mart ve 1977 1 Mayıs katliamlarının apaçık bir şekilde ortaya 
serdiği gibi, Kontrgerilla, yüzlerce masum insanımızı katletmekten asla 
çekinmiyordu. 

Cavit Orhan Tütengil, Bedrettin Cömert gibi onlarca namuslu bilim 
insanımız, evlerinden üniversitelerine gitmek üzereyken yollarda arka-
dan vurulup şerefsizce katlediliyorlardı. 

İşte böylesine cehenneme döndürülmüş bir ülkede, 12 Eylül’ün 
Amerikancı kanlı diktatörleri, güya huzur sağlamışlardı, can güvenliği 
sağlamışlardı. 

İşte bu kandırmacaya, bu düzenbazlığa kanarak yüzde 92 oranında 
oy verdi, cahil, bilinçsiz insanlarımız, Kenan Evren faşist diktatörüne. 
Tabiî önemlice bir bölümü Faşist Cunta biran önce gitsin diye, bir bölü-
mü de korkutulduğu için gidip o doğrultuda oy kullandı. 

Tayyip’in aldığı oya gelirsek; o aslında halkımızın hür iradesiyle 
ve bilinçli seçimiyle verilmiş oylar değildir, kesinlikle. Bilindiği gibi, 
1950’den bu yana, ABD Emperyalist haydutları, tüm İslam ülkeleriyle 
birlikte Türkiye’yi de “Yeşil Kuşak Projesi” adını verdikleri dincileş-
tirme ya da Pakistanlaştırma, Afganistanlaştırma projesiyle kuşatmış 
bulunmaktaydılar. 1950 sonrası, Ortaçağcı tarikatların, cemaatlerin önü 
tümüyle açıldı. Bunlar, çekirge sürüleri gibi çalışarak, avladılar küçü-
cük çocuklarımızı. Ve hepsini de birer Taliban militanı haline getirdiler. 
Kur’an Kursları, İmam Hatip Okulları, pıtrak gibi yayıldı Türkiye’nin 
dört bir tarafına. Hepsi aynı işi yaptılar. Muaviye-Yezid Dininin doğ-
malarıyla, doldurdular yavrularımızın zihinlerini. Böylece de, zihin ha-
sarına uğratmış oldular onları. Normal düşünemez, olayları göremez, 
algılayamaz, kavrayamaz, değerlendiremez hale getirdiler. Ortaçağ’ın 
karanlık dehlizlerine alıp götürdüler, ülkemizi, insanlarımızı. Ve bu 
gençlerimizi, bugün El Kaide, IŞİD, El Nusra ve ÖSO içinde yer alan 
Ortaçağcı, cihatçı örgüt mensuplarının benzerleri durumuna getirdiler.
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Tabiî bu arada da, öncelikle, Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet 
düşmanı yaptılar bunları. Hem de en azılısından...

İşte böylesine kafadan gayrimüsellah hale getirilmiş cahil, yoksul, 
zihin hasarlı, zavallı insanlarımızın oylarını aldı, Tayyip ve avanesi. 
Buna kesinlikle “halk seçti”, filan denmez. 

Ama işte hep söylediğimiz gibi, Sorosçu Kemal de bu aşağılık iha-
net oyununun, senaryosunu da, yapımcılığını da, yönetmenliğini de 
CIA’nın yazıp kotardığı bu aşağılık oyunun bir oyuncusudur. O da ken-
disi için senaryoda belirlenmiş rolü oynamaktadır. 

Hep deriz ya; Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete; CIA, Pentagon, 
Washington tarafından oynatılmaktadır, diye. İşte öyle... Bunların dör-
dü de BOP’çudur.

BOP Haritası meydanda, değil mi? Bugüne dek bunlardan bir teki-
nin BOP aleyhine, Amerika aleyhine tık dediğini duyan olmuş mudur?

Yok...
Diyemezler. Amerikan işbirlikçisidir, Amerikan hizmetkârdır, vatan 

millet düşmanıdır, haindir bunlar. 
Hesap verecekler, Halkın Devrimci Demokratik İktidarında... 
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

06 Şubat 2017 





Ayrım
On Dört

AKP’giller zincirlerinden boşandı artık
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Adamlar, 15 yıldan bu yana, Türkiye’nin vurmadıkları, talan etme-
dikleri ekonomik varlığını bırakmadılar. Ne Kuvayimilliye yadigârı 
Kamu İktisadi Teşekküllerimiz kaldı, ne limanlarımız, ne dağlarımız, 
ovalarımız, nehirlerimiz... Ne şehirlerimizin tarihini bıraktılar, ne yeşil-
liğini, ne de meydanlarını... Hepsini ranta çevirip yağmaladılar. 

Kendi Finans Kapitalistlerini yarattı, AKP’giller. Bir anda, bu yağ-
ma sonucu, türedi “havuz müteahitleri” ortaya çıktı, mebzul miktarda, 
bildiğimiz gibi. 

Ne diyor bunlar kendi aralarında, pür neşe geyikleşirken?
“Desene milletin a...’na koyacağız.”
Ne yazık ki, bu insan sefaletleri milletimizin ve ülkemizin anasını 

ağlatıyorlar. 
Yine bildiğimiz gibi, medya da bırakmadı AKP’giller. Medyanın 

neredeyse yüzde 99’u, “Alo Fatih Medyası” oldu. Yandaş medya oldu. 
Tabiî bırakmadıkları daha dünya kadar şey var. Ne ahlâk bıraktı-

lar, ne namus, ne din, ne hak adalet, ne eğitim, ne bilim ve ne de Laik 
Cumhuriyet. Tarumar ettiler hepsini. 

Ne diyordu, bunların Büyük Reis’i? Hani Kaçak Saray’da mukim 
olan?

“Kupon arsalar benden habersiz satılmasın.”
Yani, onlar benim payım, diyor. Aslan payı bana düşer, diyor. Öyle 

de yapıyorlar. 
AKP kurucularından ve de AKP Programının yazarı, Ekonomi 

Profesörü Abdüllatif Şener bu gerçeği şöyle dile getirir:
“Erdoğan ve ailesinin aşırdığı kamu malının miktarı 100 ile 120 mil-

yar dolar arasındadır. Bu miktar, asla 80 milyar doların altına düşmez.”
Kendi hakkında, neredeyse “püf” diyene hakaret ve iftira davaları 

açan Tayyip Erdoğan, 3 yıldan bu yana Abdüllatif Şener’in bu ağır it-
hamlarına yönelik tek laf etmiş değildir. 
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Abdüllatif Şener de zaten belirtiyor, bu iddiasının hemen ardından:
“Tayyip Erdoğan bana dava açsın, ben de  o zaman kanıtlarıyla bir-

likte mahkemede ıspatlayayım, onun nasıl bu kadar haram kazanç edin-
diğini.”

Ne dersiniz?
Halkımızın deyişiyle susuş ikrardan mı gelmiştir?..

Varlık Fonu adı altında
kamu mallarını yağmalama planı

Bunca talana rağmen, gözleri doymamış, AKP’giller’in. İşte üç gün 
öncenin medya sitelerine düşen ürkütücü haberi:

“Hazinede bulunan kamu sermayeli şirketler ile özelleştirme 
programında bulunan bazı şirketlere ait hisselerin; Bakanlar Ku-
rulu kararıyla Türkiye Varlık Fonu’na devredildiği açıklandı. 

“Bakanlar Kurulu Kararı’yla yapılan devirde Ziraat Banka-
sı, Borsa İstanbul, BOTAŞ, PTT, TPAO, TÜRKSAT, ETİ Maden, 
Çaykur, BİST Varlık Fonu’na aktarıldı. Sabah saatlerinde KAP’a 
yapılan açıklamayla THY ve Halk Bankası’nın hisselerinin de dev-
redildiği duyuruldu.

“(...)
“ARTIK DENETİM YOK, VERGİ YOK, İHALE YOK
“Türkiye Varlık Fonu’nun geçen yıl kurulmasıyla birlikte tep-

kileri de beraberinde getirmişti. KHK ile kurulan Varlık Fonu ile 
birlikte aktarılan tüm şirketler Sayıştay denetiminden Meclis kara-
rı olmaksızın çıkarıldı.

“Türkiye Varlık Fonu’nun kurulmasıyla, kamu kaynaklarının 
ve bu şirketlerin; Meclis ve Sayıştay denetimi olmadan keyfi kul-
lanımının önü açıldı. Bununla birlikte Cumhuriyet tarihinin en 
büyük özelleştirme hamlesinin de yapılabileceği uyarısı yapılıyor.

“Üstelik varlık fonu kurumlar vergisinden muaf tutulurken, 
ihale mevzuatına da tabi değil.

“(...)
“ARAZİLER DE FONA DEVREDİLDİ
“Resmi Gazete’nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanan Ba-

kanlar Kurulu kararına göre, aralarında Antalya, Muğla, İzmir 
gibi turizm bölgelerindeki Hazine taşınmazlarının da bulunduğu 
çok sayıda arazi Varlık Fonu’na devredildi. Karara göre, arazilerin 
tescil ve devir işlemleri bitinceye kadar taşınmazlar Maliye Bakan-
lığı tarafından yönetilecek.

“Varlık Fonu’na devredilen arazilerin bir bölümünün büyük-
lüğü:

“- Antalya’nın Aksu, Merkez, Kemer ve Manavgat ilçelerinde 
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700 bin 910 metrekare
“- Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde 959 bin 713 metre-

kare
“- İstanbul’un Bakırköy ilçesinde 22 bin 866 metrekare
“- İzmir’in Selçuk ve Menderes ilçelerinde, 556 bin 891 metre-

kare
“- Muğla Bodrum Gündoğan’da 11 bin 334 metrekare
“- Isparta ve Kayseri’de 38 bin 958 metrekare”[56]

Bildiğimiz gibi, arkadaşlar, Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i, 
“Türkiye Varlık Fonu” diye bir ekonomik kurum oluşturdular. Ve 
kamu mallarının, gördüğümüz gibi, şu an için çok önemli bir miktarı 
buraya aktarılmış durumdadır.

Buraya aktarılan menkul varlığın, 30 milyar TL’nin üzerinde oldu-
ğunu söylüyor, ekonomistler. Yine buraya aktarılan altın değerindeki 
kamu arazileri ise, yukarıdaki rakamlardan da netçe anlaşıldığı gibi, 2 
milyon metrekarenin üzerindedir. Bunlar tabiî şimdilik aktarılanlardır. 
Kendi aralarında vardıkları gizli bir kararla bir gecede işi hallediveri-
yorlar, görüldüğü gibi. 

Bunca büyük servti de yönetecek olan kurul- “Varlık Fonu yönetici-
leri” de şunlarmış:

“Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin Yönetim 
Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor. Cumhurbaşkanı Ekonomi Baş-
danışmanı Yiğit Bulut, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sa-
bah Gazetesi yazarı Prof. Kerem Alkin, Borsa İstanbul Yönetim 
Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Piri Reis Üniversitesi Rektörü 
Prof. Oral Erdoğan.”[57]

Bunların tamamı, yandaşın da ötesinde sıfır numara Tayyipçi be!
Onun bir dediğini iki etmez hiç birisi. Zaten amaçlanan da bu değil 

mi?..
Bilindiği gibi, bu hayâsızca vurguna-talana, bizim dışımızda dur 

diyen de yok. Partimiz, hatırlanacağı gibi, anında bu talanın durdurul-
ması ve iptali için, “Yargı”ya başvurdu. Ama neylersiniz ki, Yargı da 
kalmadı. 

Fakat, olsun, dedik biz. Hiç değilse, Tarihe bir kayıt düşelim, gele-
cekteki Devrimci Demokratik Halk İktidarımızda bu kararı alanları da, 
onlar hakkında hukuki bir işlem yapmaktan çekinip korkan savcıları, 
yargıçları da hesaba çekeceğiz nasıl olsa. İşte o güne de hazırlık olmuş 

[56] http://odatv.com/kamu-sirketlerinde-deprem-0502171200.html.
[57] http://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/varlik-fonu-yonetim-kurulu-belli-oldu-1662199/.
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olur, bu başvurularımız. Gelecekteki, halkın gerçek hukukçuları, hazır 
dosya üzerinden hızla karara bağlarlar yargılamayı. Ve hırsızlar, hak 
ettikleri cezaya çarptırılmış olurlar. 

Yukarıda da anlatıldığı gibi, buraya devredilen kamu mallarının, 
kamu paralarının hesabını kitabını ne Meclis sorabiliyor, ne Danıştay, 
ne Sayıştay, ne Yargıtay... Yani tümüyle denetim dışı bu kuruluş. Yani, 
işin aslı; Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’inin bir çiftliğidir, bu 
kuruluş. Onlar istedikleri gibi vuracaklar, soyacaklar, yağmalayacaklar, 
aşıracaklar, hırsızlayacaklar, zimmetlerine geçirecekler ve hiç kimse 
de, hiç bir devlet kuruluşu da bunlardan hesap soramayacak. Her şey 
AKP’giller’in Büyük Reis’inin belirlediği gibi olacak. O karar verecek, 
öbürleri uygulayacak.

Böyle bir devlet olabilir mi yahu...
E, oluyor işte. Ama bu ne hukuk devletidir, ne demokrasidir. Bunun 

adı “Tayyibistan Faşist Din Devleti”dir.

AKP’giller Varlık Fonu’nu nasıl yağmalayacak?
Peki, buraya aktarılan kamu malları gerçekte tam olarak ne yapıla-

cak dersiniz?
Bizce iki şey yapılacak:
1- Başta Kaçak Saraylı Reis olmak üzere AKP’giller’in tüm kelek 

kesenleri ve diğer avaneleri küplerini dolduracaklar gönüllerince. Tabiî 
hiyerarşiye uygun biçimde olacak bu bölüşüm işi de.

2- Diğer bölümü ise, Tayyibistan Faşist Din Devleti’nin inşasında 
kullanılacak. Daha bugünden aylığa bağlanmış, sayıları binleri bulan 
Ak Trollerin olduğu yazılıp çiziliyor medyada. Paramiliter, aylıklı 
güçler de oluşturuluyor ayrıca. Harıl harıl silah ruhsatı almakta bun-
lar. Yani hepsi, bellerinde ruhsatlı silahla dolaşacaklar artık toplumda. 
AKP’giller’in polisiyle, ordusuyla, yargısıyla iç içe olacaklar ve uyum 
içinde çalışacaklar. Bu Faşist Din Devleti’nin oluşumunda pürüz ola-
rak gördükleri durumları, anında müdahale edip yok edecekler, ortadan 
kaldıracaklar.

İşte bu kamu mallarının yağmalanmasıyla oluşan devasa servetin 
bir bölümü de böyle işlerde kullanılacak. Yani, hukuk dışı, ahlâk dışı, 
hak adalet dışı; özetçe, toplum dışı, insanlık dışı işlerde kullanılacak o 
servetler.

Yoksa niye bunca büyük kamu malını böylesi gayrimeşru bir kuru-
luşa aktarma ihtiyacı ortaya çıkmış olsun?

Niyetleri gayrimeşru ki, hukuk ve ahlâk dışı ki, ona uygun metotlar 
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kullanıyorlar, yollar buluyorlar ve biçimler oluşturuyorlar.
Onların gözünü hiç bir şey doyuramaz, daha önce de söylediğimiz 

gibi. Öyle bir ruh yapısına sahiptir onlar. 
Cibilliyetleri iktizası, doymazdırlar, kanmazdırlar. Vurdukça kamu 

mallarını, iştahları daha da artar. Bu sebepten, “Fon” dedikleri o gayri-
meşru oluşuma kamu mallarını aktarmaya devam edecektir bunlar.

Gelinen noktada, Türkiye’yi artık kendi çiftlikleri gibi görüyorlar. 
Milletimizi de sağmal sürü... Vur gardaş vur, diyorlar. 

Öyle ya; artık bunlara dur diyecek, bunlardan hesap soracak herhan-
gi bir güç, halkı savunacak; halkın hakkını arayacak herhangi bir örgüt 
kalmamıştır.

Tabiî bizim dışımızda. Biz, 95 yıldan bu yana hep olduğu gibi, bun-
dan sonra da halkımızın hakkını aramaya devam edeceğiz. Bundan hiç 
kimsenin şüphesi olmamalıdır. Halkımıza herhangi bir alanda zarar ver-
miş olan tüm zalimlerden de, yaptıklarının hesabını bir eksiksiz sora-
cağız.

Fakat, bilindiği gibi, şu anda buna yetecek gücümüz yok, henüz. 
Ama olacak. Anlayacak halkımız gitgide bizi. Kendisini ne kadar çok 
sevdiğimizi, kendisinin tek gerçek dostunun biz olduğumuzu görecek, 
anlayacak ve kesince inanacak buna. İşte o zaman çığ gibi gelişeceğiz. 
Ve eninde sonunda Devrimci Demokratik Halk İktidarını kuracağız.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
08 Şubat 2017 





Ayrım
On Beş

Kaçak Saraylı Caligula,
“16 Nisan’da prangalardan kurtulacak”mış
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Ne prangası ya...
Sen 2002’den beri, Türkiye’de tek adamsın. “Astığın astık, kestiğin 

kestik.” Sana bugüne dek hiç dur diyen olabildi mi?
Yok...
Aldın ABD’yi, CIA’yı, Pentagon’u, Washington’u arkana, oldun 

“BOP Eşbaşkanı”, Tarihin tanık olduğu en zalim diktatörlerin bile 
yaptığı zulüm ve pervasızlığın onlarca misli fazlasını yaptın bu millete 
ve bu vatana. Ayrıca da, Ortadoğu ve Afrika’nın Müslüman ülkelerine, 
Müslüman halklarına.

Yıktın Laik Cumhuriyet’in bütün kurumlarını bir bir. Hiç kimse, ne 
yazık ki, önüne set çekemedi. Laik Cumhuriyet’i baştan ayağa tarumar 
edip bir enkaz yığınına döndürdüğünü, sadece biz Gerçek Devrimciler 
değil, namuslu küçükburjuva aydınlar, yazarlar da, sayıları çok az da 
olsa, görmekte ve yazmaktadır artık. İşte bir örnek: Kerem Çalışkan.

Odatv’de yayımlanan yazısında aynen şunları diyor, senin yaptığın 
kötülükler hakkında:

“15 yıldır astığı astık kestiği kestik bir durumda ülkeyi yöneten 
Erdoğan şimdi acaba hangi prangadan kurtulmak istiyor? diye dü-
şünmeyecek mi?

“15 yıldır TSK’yı dağıtan, polisi dağıtan, yargıyı dağıtan, eğiti-
mi, iş dünyasını perişan eden sanki Erdoğan değil…

“Bütün bu kurumlara onbinler halinde ‘Bunlar İslamcı kad-
rolarım’ diyerek önce FETÖ’cüleri yerleştiren, sonra FETÖ’cüler 
darbe yaptı diye, hepsini tasfiye ederek bu kurumların içini boşal-
tıp çökerten sanki Erdoğan değil…

“Kendisine karşı çıkan itiraz eden herkesi bir kulp bularak tu-
tuklatıp hapse attıran, prangaya vurduran Erdoğan değil mi?

“Millet ‘pranga’ sözcüğünü duyunca ‘Erdoğan acaba o pranga-
ları şimdi kime takacak?’ diye düşünmeyecek mi?

“Zaten 15 yıldır Tek Adam konumunda olan, tek bir sözcüğü 
ile onbinlerce insanı tutuklatıp sürdüren Erdoğan, prangalardan 
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kurtulunca acaba neler yapacak?
“Pranga edebiyatı, dikta propagandalarının sevdiği bir edebi-

yattır…”[58]

Türk Ordusu kerte kerte nasıl etkisiz hale getirildi?
Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın zaferinin ürü-

nü Laik Cumhuriyet’i koruyacak en etkin güç, Türk Ordusu’ydu. Çünkü 
o, sıkı bir hiyerarşik bağla örgütlenmiş ve silahlanmış durumdaydı. 

Fakat, onun içini de NATO boşalttı. Yani Amerika, CIA, Pentagon, 
Washington boşalttı. Yarı sapık, yarı sarhoş, insan düşmanı Amerikan 
generallerinin önünde esas duruşa geçip selam vermeye alıştırıldı, Türk 
Ordusu’nun komutanları. Böylece, özgüvenlerini ve onurlarını yitir-
diler, süreç içinde. Bir sömürge ordusu biçiminde Kore’ye gönderil-
diler, 1950’de, Bayar-Menderes Çetesinin verdiği haniane bir emirle. 
Orada, ülkesini ve halkını savunan Kim İl Sung önderliğindeki Kore 
Demokratik Halk Ordusu’na karşı savaştırıldılar. Çin Kızıl Ordusu’na 
karşı savaştırıldılar. Sadece Amerika’nın emperyalist çıkarlarını koru-
mak ve savunmak için... Kore’nin parçalanmasına sebep olanlar arasın-
da yer aldılar.

Amerikalarda eğitimden geçirildiler, Amerika’nın hurda silahlarıyla 
donatıldılar. Bir aralar, yemek yedikleri karavana tabaklarının, çatalla-
rın, kaşıkların bile üzerinde “USA” yazıyordu. Böylece, Amerika olma-
dan siz, bırakalım savaşmayı, varlığınızı bile koruyamazsınız, mesajı 
veriliyordu Türk Ordusu’na.

İşte bu süreçte, Türk Ordusu’nun komutanlarının, Mustafa Kemal’le 
ve Kuvayimilliye Geleneğiyle bağları koparıldı. Savaşçı ruhları boşal-
tıldı. Devrimci gelenekleri unutturuldu. 

İşte bu sebepten, Kaçak Saraylı Caligula ve onun AKP’giller’i ve 
Pensilvanyalı İmam’ın cemaatinden oluşan hain Amerikan işbirlikçi-
lerinin saldırısı karşısında kumdan kaleler gibi yıkıldı, Türk Ordusu. 
Böyle olunca da Laik Cumhuriyet’i koruyan en güçlü set, ortadan kal-
dırılmış oldu. 

Ardından, Cumhuriyeti korumlakla yükümlü sivil güçlere saldırıl-
dı. Yargıya saldırıldı, halkımızı aydınlatmakla görevli öğretmenlere, 
üniversitelere saldırıldı. Laik eğitim, kerte kerte aşındırılıp, kemirilip 
tüketildi. Yerine, 1400 yıl öncesinin Muaviye-Yezid Dininin hurafeleri 

[58] http://odatv.com/yazar/kerem-caliskan/erdogan-yakinda-hasretinden-prangalar-es-
kittim-siirini-de-okur-1102171200.html.
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ve zulüm ve sömürü anlayışıyla dolu CIA-Pentagon Dininin Ortaçağcı 
dünya görüşü getirildi.

Her biri birer hain yılan yuvasından ve Amerikancı hainler toplulu-
ğundan derleşik olan tarikatların, cemaatlerin önündeki bütün engeller 
de kaldırıldı. Bunlara ilaveten, Kur’an Kursları, İmam Hatip Okulları, 
çığ gibi geliştirildi; ülkenin kasabalarına, köylerine varıncaya kadar gö-
türülüp kuruldu. 

İşte tüm bu ihanet yuvalarının çalışmaları sonucunda tüm kurum-
larıyla birlikte Laik Cumhuriyet’e düşman, Birinci Kuvayimilliye’ye 
düşman, Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşlarına düşman, Tam 
Bağımsızlığa ve Yurtseverliğe düşman; özetçe, ulusal değerlere düşman 
bir ucube nesil yetiştirildi. Bunlar, neredeyse, ülkenin yarı nüfusunu 
oluşturur duruma getirildi. Bunların işi gücü artık, Caligula’ya hülo-
oğğ’culuk etmektir. Bunların dünyayla, ülkemizle, sosyal gerçeklikl-
rimizle bağı tümden kopartılmıştır. Bunlar, hiçbir sosyal, siyasi olayı 
doğru görüp, doğru kavrayıp, doğru değerlendiremezler. 

İşte bunlara güveniyor, Kaçak Saraylı Reis. Bu sonucu Amerika 
yarattı, CIA, Pentagon yarattı, Washington yarattı. İşte bu sebepten, 
Türkiye’de demokrasi memokrasi yoktur. Zerresi bile yoktur...

Meclisteki diğer üç Amerikancı proje partisi de aynı ihanet yolunun 
yolcusudur. Aynı sadakatle Amerika’ya bağlıdır ve hizmettedir. 

Kaçak Saraylı Caligula, adı gibi bilmektedir, işlediği bütün suçları. 
Adı gibi bilmektedir, suçlarının yüzlerce kez ağırlaştırılmış müebbetle 
cezalandırılması gerektiğini. 

İşte, “prangadan kurtuluş” edebiyatıyla, bu suçlarının üzerine bir 
yeşil şal çekmek derdindedir. Hiç rahatsız olmadan ve yüzü bile kızar-
madan ve de utanıp sıkılmadan aynen şöyle diyor, bir de:

“16 Nisan’da bileklerimizdeki bu prangaları söküp atmaya var 
mıyız?”[59]

Bileklerinde ne prangası var senin ya?
Hadi bir göster bakalım.
15 yıldan bu yana aklına ne esti de yapamadın sen?
Binlerce insanı öldürmek istedin de öldüremedin mi?
Öldürdün...
BOP Eşbaşkanı olmak isteyip de olamadın mı?

[59] http://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-16-nisanda-prangalari-so-
kup-atmaya-var-miyiz,wFU9UJQFh06eDI-XTnpujQ.
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Oldun...
Milyonlarca ağacı kesip, dağları yağmalayıp, dereleri kurutup, ülke-

yi çöle dönüştürmek isteyip de yapamadın mı?
Yaptın...
Kupon arsaların aslan payı benim, benden habersiz oralar satılmaya-

cak, deyip de dediğini yaptıramadın mı?
Yaptırdın...
Yüz milyar doları aşkın kamu malını, sadece senin ve ailenin zim-

metine geçirmek isteyip de geçiremedin mi?
Geçirdin...
AKP’giller’inle birlikte, 2 trilyon doları aşkın kamu malını aşırmak 

isteyip de aşıramadınız mı?
Aşırdınız...
İşte, bir zamanlarki Ekonomi Bakanınız Abdullatif Şener, bunun 

canlı tanığı...
ABD’li efendilerinin emri üzerine, onların emperyalist işgalci ve 

yağmacı ordularıyla birlikte, 10 milyon civarındaki masum Müslüman 
insanın canına kıymak isteyip de kıyamadınız mı, Irak’ta, Suriye’de, 
Libya’da, Afgansitan’da, Pakistan’da, Yemen’de vb...

Kıydınız...
Akıttınız milyonlarca masum Müslümanın kanını.
Bırak pranga edebiyatını filan. Seninki prangadan kurtuluş filan de-

ğil, seninki, tepeden tırnağına kadar suça batmış kişiliğine, masum, be-
yaz kaftan giydirmek çabasıdır, girişimidir. Sen onun derdindesin. 

Acaba nasıl kurtulabilirim bu suçlarımdan, nasıl kaçabilirim, ba-
ğımsız, hukuka bağlı mahkemeler önünden, diye düşünmektesin, çaba-
lamaktasın hep. 

Fakat bunlar boşuna çabadır bizce. Bir zamanlar 12 Eylül Faşist 
Diktatörlüğünün Şefi, CIA’nın “our boy”u Kenan Evren ve avanesinin 
olduğu gibi, 16 Nisan sandıklarından yüzde 93 oranındaki bir oy üstün-
lüğüyle çıkmış olsan bile, işlediğin onca suçta bir dirhem bile azalma 
olmaz. Kriminal kişiliğin zerrece değişmiş olmaz. Senin suçun sabittir. 
Anayasanın ve yasaların, halkların ve Tarihin nezdinde senin suçun ke-
sindir ve sabittir. Temyizi yoktur zinhar. Hesaba çekileceksin bir gün. 
Ve vereceksin, yapıp ettiğin her ihanetin hesabını. Kurtuluşun yok asla...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
13 Şubat 2017 



Ayrım
On Altı

Kaçak Saraylı Caligula’nın Sahte Anayasa 
Taslağını Neden AYM’ye Götürmüyorsun,

TESEVCİ, Sorosçu Hain!
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Caligula, senin de dahil olduğun ihanet oyununun Meclisteki 4 aktö-
rüyle birlikte, adım adım, kerte kerte yıktı, Laik Cumhuriyet’i ve onun 
tüm kurumlarını. 

Yağmaladı, memleketin gelmişinden geçmişinden kalan malını mül-
künü ve de şehirlerini, meydanlarını, dağlarını, ovalarını, ormanlarını, 
limanlarını, derelerini. 

Senin de efendin olan ABD Emperyalist haydutlarının emirleri üze-
rine suç ortaklığı etti onlarla. BOP Eşbaşkanı oldu. Ve hep birlikte 10 
milyon civarında masum Müslümanın kanını akıttınız Ortadoğu’da. Ne 
komşu bıraktınız, ne sınır. Ve hepsinin de haklı düşmanlığını çektiniz 
üzerimize. Onlara da ihanet ettiniz. 

Elbirliğiyle, memleketi parçalamaya giriştiniz, Yeni Sevr çerçeve-
sinde, BOP çerçevesinde. 

Kaçak Saraylı Caligula, işlemiş olduğu bütün suçlarını biliyor as-
lında adı gibi. İşte bu kriminal kişiliğini gizleyebilmek, milletin gözü 
önünden uzak tutabilmek için, kendisine bir kanun kılıfı hazırlatma işi-
ne girişti. Bunun adına da “Anayasa Değişikliği Paketi”, dedi. Binbir 
sandık oyunuyla, millet çoğunluğunun oyunu almış görünerek, meşru 
saydırma derdinde kendini. 

Her işinde olduğu gibi, bu kılıf örme işinde de binbir kanunsuzluk 
yaptı. Güya Mecliste (bize göre orasının Meclis niteliği filan çoktan 
ortadan kalkmıştır ya, neyse...) gizli olması gereken oylamayı, alenen, 
herkese göstere göstere açık yaptırttı. Sadece bu suç bile, o Anayasa 
Değişiklik Paketinin, Anayasa Mahkemesince iptali için yeterli bir se-
beptir. Gerçi Anayasa Mahkemesi filan da kalmamıştır ortada ya... En 
azından o adı taşıyan mahkemeyi bir kez daha zor duruma düşürmüş 
oluruz, götürmüş olsak. Bu denli açık kanunsuzluğu olmamış saymak, 
pek kolay yapılabilecek işlerden değildir hani. Yaparlarsa bile, onlar da 
açık seçik suç ortaklığı etmiş olurlar, Kaçak Saraylı Caligula’yla. O su-
çun ağırlığını taşırlar en azından vicdanlarında, bir ömür. Ve korkarlar, 
bir gün olur bir şekilde hesap sorulabileceğinden.
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CHP Anayasa değişikliğini
niye Anayasa Mahkemesine götürmüyor?

Yine bu taslakta, Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeye-
cek, Laik Cumhuriyet’in temel ilkelerini belirleyen ilk dört maddesi, 
binbir hile ve düzenle, kevgire çevrilmiş bulunmaktadır. Bu da AYM 
üyelerine gösterilerek, taslağın iptali istenebilir.

Neyse, fazla uzatmadan, hukukçu yoldaşlarımıza bırakalım sözü. 
Bakın ne diyor Partili Yoldaşlarımız:

“CHP’nin, Anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesine götür-
memeye karar vermesi büyük aymazlıktır, gaflettir...

“Anayasa yargısı denetimini zul gören AKP’nin gerici demago-
jilerine teslim olmaktır, demokrasiyi sandıktan ibaret sayan formel 
burjuva demokrasisini kutsamaktır.

“Üstelik sandık demokrasisinin bile yok edildiği, binbir mani-
pulasyon ile halkın kandırıldığı, afyonlandığı, seçim hilelerinin, 
SEÇSİS yazılımlarının güvenilmezliğinin ayyuka cıktığı bir süreç-
te, OHAL bahanesiyle #Hayır propagandasına, #Hayır’ın seçim ça-
lısmasına bile izin verilmeyen bir ortamda, verdiği her kararın ke-
sin olduğu AKP’nin YSK’sine halkı ve cumhuriyeti teslim etmektir.

“AYM, anayasa degişikliğini şekli yönden denetleyecek mi?
“Evet!
“Yalnızca fotoğraftaki ve benzer resimler, gizli olması gereken 

oy düzenini ihlal etti mi?
“Evet!
“Bu durumda parlamenterler üzerinde baskı kurulup, gizli oy 
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kullanacakların iradesi sakatlandı mı?
“Evet!
“Kimi vekiller korkusundan açık oy kullandı mı?
“Evet!
“İlk 3 maddeye aykırılığın denetlenmesini AYM şekli denetleme 

kapsamı içine alıyor mu?
“Evet!
“Meclisin başta gensoru, güvenoyu, bütçe, KHK onama yetkile-

ri ortadan kalkıyor mu?
“Evet!
“Bu durumda ilk 3 madde aykırılığı ortada mı?
“Evet!
“Hangi akıl AYM’ye gitmez bu durumda?
“Sen git, AYM reddederse reddetsin...
“Nasıl da rahatlattın Tayyip’in elini.
“Dönün şimdi sine-i millete, yıllardır girmediginiz yoksul ma-

hallelere, fabrikalara, tarlalara... Tek bir karşılığınızın olmadığı 
yerlere... Hepsi tarikat kaynıyor!

“Oralar kazanılacak mı?
“Evet!
“Siz elitizmin partisince değil, devrimcilerce...
“İyi de 2 ay var “referandum”a. 2 ayda nereyi kazanıyoruz, ya 

da kazanıyorsun?!
“Tüm bunları, seçime hile karışmazsa Hayır çıkacağına inanan 

biri olarak söylüyorum:
“Yahu tek alternatif seçime bırakılır mı?
“Nasıl gitmezsiniz AYM’ye?!
“Akılsızlık mı, görev mi yapıyorsunuz?!
“#Hayır”[60]

Görev yapıyorsunuz, değil mi, Sorosçu Kemal?
Tıpkı Ekmeleddin’i Cumhurbaşkanı adayı olarak sunduğunuz gibi. 

O işte de efendinizden aldığınız bir emir üzerine, Partinizden hiç kim-
seye danışmadan ve haber vermeden, “Adayımız” diye açıklamıştınız, 
Ortaçağcı Ekmel’i. 

TR 705 kod adlı tescilli CIA Ajanını parti yöneticiliğinize getirdiği-
nizde yaptığınız gibi. 

Ömrünü, Laik Cumhuriyet’e ve Mustafa Kemal’e ve de CHP’ye 
düşmanlıkla geçirmiş olan Mehmet Bekaroğlu’nu parti yönetimine ge-
tirişinizde yaptığnız gibi. 

Batı sermayesinin ajanı Selin Sayek Böke’yi parti yöneticisi yaptı-

[60] HKP Ankara İl Yöneticisi Av. Doğan Erkan.
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ğınız gibi. 
Laik Cumhuriyet yıkılırken, “Laiklik tehlikededir, diyemem.”, di-

yerek Kaçak Saraylı Caligula’ya yandan çarklı destek attınığınz gibi.
Ve hâlâ bugün bile, dost ve kardeş Suriye’nin meşru Başkanı Beşşar 

Esad’a düşmanlık beslediğiniz gibi. 
Ve dost ve kardeş ülke Libya’nın antiemperyalist lideri Muammer 

Kaddafi’nin katilleri arasında yer alışınız gibi. 
“Meclis”te Caligula’nın adamlarıyla “enseye tokat” formatında her 

gün geyik çevirişiniz gibi. 
Kaçak Saraylı’nın dindarlığı, Bahçeli Devlet’in milliyetçiliği na-

sıl sahte ise, sizin de CHP’liliğiniz, Mustafa Kemal’ciliğiniz sahtedir. 
Sadece kandırmacadan ibarettir. Sahtekârlıktır, düzenbazlıktır.

Kaçak Saraylı, iktidara mahkûmdur. O denli ağır suçlara batmıştır 
ki, normal yani hukuka uygun olarak çalışan bağımsız bir mahkeme 
önüne çıkarılmış bulunsa yüzlerce kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zasına çarptırılır. Hem kendisi, hem avanesi...

İşte bundan kurtulmak için, iktidarda kalmaya mahkûmdur o. Orada 
da uzun süre kalabilmek için, kendisine işte bu Anayasa Taslağı girişi-
minde olduğu gibi, bir kılıf edinmeye mecburdur. O yüzden de, bu iş-
ten istediği sonucu alıncaya kadar asla vazgeçmeyecektir. 16 Nisan’da 
yenilmiş olsa bile, İblis’in bile aklına gelmeyecek yollar bulup, tekrar 
tekrar deneyecektir, kanun kılıfı içine girip saklanmayı. 

Varsayalım ki, Anayasa Mahkemesine götürüldü bu taslak ve mah-
keme onu reddetti. Anayasaya uygun bulmadı.

Ne anlama gelir bu?
Kaçak Saraylı’nın yaptığı bu büyük girişimin kanunsuzluğunun, 

Anayasanın ihlali demek olduğunun açıkça ortaya çıkmış olması anla-
mına gelir. Yani, bir kez bile olsa yenilmiş olur, Kaçak Saraylı.

Ha, böyle bir durum oluşmuş olsa pes mi edecektir o?
Hayır. Emri altındaki Meclise dönüp yeniden bir taslak hazırlamala-

rını isteyecektir. Fakat bu girişim bile onun yenilmişliğini ortadan kal-
dırmayacaktır.

Üstelik de, hem o mahkeme içinde, hem de yargı kurumunun ta-
mamı içinde, kıyıda köşede kalmış olan namuslu savcı ve yargıçlara 
cesaret ve umut verecektir. Onlar için de olumlu bir örnek oluşturmuş 
olacaktır. 

Bugüne dek belki onlarca, belki yüzlerce kez söyledik: Türkiye 
Cumhuriyeti’ne ve halkımıza ve vatanımıza hiç kimse Kaçak Saraylı 
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Caligula ve onun AKP’giller’i kadar kötülük ve ihanet etmedi. Onunla 
ve avanesiyle mümkün olan her araç ve yöntemle mücadele etmek, na-
muslu insanların, yurtsever insanların, en öncelikli görevidir.

Bugüne dek, biz, bu anlayışla mücadele ediyoruz, bu ABD yapımı 
hain oluşuma karşı. Bundan sonra da hep aynı anlayış ve kararlılıkla 
mücadele edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

Yine hep söylediğimiz gibi, gerçek hesabı ondan ancak biz sora-
biliriz. Ve soracağız da. Tarih buna tanık olacak...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
15 Şubat 2017





Ayrım
On Yedi

Eyy Kaçak ve de Haram Saraylı Caligula!
Yine Meşrebine Uygun Davrandın!

Partimizi Seçimlere Katılmaktan Men Ettirdin!
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Senin, AKPgiller’inin ve de Meclisteki diğer üç Amerikan hizmat-
karı Partinin kimliğini gösterirken halkımıza TRT seçim konuşmaları-
mızda şöyle demiştik:

“Ey ihanetlerin, muhbirliklerin, düzenbazlıkların, vurgunların, 
katliamların arkadan dolaşan bıçakları!

“Ey yiğitçe, dürüstçe, mertçe konuşmaların, yüzleşmelerin, he-
saplaşmaların kaçakları!

“Sanmayın ki yaptıklarınız yanınıza kalacak! Tüm ihanetlerini-
zin hesabını bir bir vereceksiniz! Bundan kurtuluşunuz yok. Aklı-
nızda mıh gibi tutun bunu.”

Demiştik de gerçek kimliğinizi ortaya sermiştik. Ruhiyatınızı anlat-
mıştık, açık etmiştik. Siz busunuz işte!

Mertçe, yiğitçe vuruşmalardan, yüzleşmelerden, hesaplaşmalardan 
kaçarsınız hep. Yüreğiniz yetmez buna. 

Ancak sinsice kalleşçe saldırırsınız, saldırtırsınız adamlarınızı ha-
sımlarınıza. Vurdurursunuz sırtlarından. 

Oysa biz boynumuzu vursalar asla tenezzül etmeyiz böyle bir şeye! 
Her zaman yiğitçe, mertçe karşılaştık hasımlarımızla, bizi düşman bel-
leyenlerle. Daha önce de söylediğimiz gibi son soluğumuzu da öyle 
vermek isteriz. Yani böyle bir kavgada çarpışırken vurulup düşmek is-
teriz. 

Partimiz Seçim Yasası’nın öngördüğü biçimde Türkiye’nin illeri-
nin yarısının fazlasında ve onların ilçelerinin üçte birinde örgütlenmiş 
bulunmaktaydı. Seçimlere katılmaya hak kazanmak için yeterliydi bu 
oran. Nitekim 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerine bu hakkı-
mız doğrultusunda katılabilmiştik. 

Yüksek Seçim Kurulu 2016 Ocağında da bizi-Partimizi seçime gir-
meye hak kazanan partiler arasında göstermişti.  

O günden bugüne 4 ilimizde ve onların üçte bir ilçesinde de örgüt-
lendik ilaveten. Yani örgütlülüğümüz eksilmek şöyle dursun arttı ve 
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hâlâ da sürmektedir örgütlenme çalışmalarımız başarılı bir şekilde. 
Amacımız tüm illerimizde örgütlenmektir. 

Gelin görün ki, Yüksek Seçim Kurulu 2017 Ocak sonunda ya-
yımladığı seçimlere katılma yeterliliğine sahip olan partiler arasında 
Partimizin adını saymadı, göstermedi. 

Sadece 9 Parti katılacakmış seçimlere. Bunlar da şunlarmış: 
Başta Meclisteki Amerikancı dörtlü çete, onlara ilaveten tamamı 

da Kaçak Saraylı Reisin amigoluğuna soyunmuş şu burjuva partileri-
dir: Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Hür Dava Partisi, 
Saadet Partisi, Vatan Partisi. 

Kaçak Saraylı Reis, görüldüğü gibi, Feto hariç diğer tüm tarikat ve 
cemaatleri, yani Ortaçağcı örgütleri yanına çekme siyaseti izlemektedir. 
Feto’dan boşalan yeri onlarla doldurma niyetindedir.

O sebeple de Saadet Partisi gibi, Büyük Birlik Partisi gibi, HüdaPar 
gibi örgütlenme açısından bizden zerrece fazlalığı bulunmayan bu 
Ortaçağcı partileri seçime katılma yeterliliğine sahip göstererek onlara 
dost eli uzatmış olmaktadır. 

“Vatan Partisi” adlı bin kalıplılar Partisi ise zaten 2013’ten bu yana 
Kaçak Saraylı Tayyip’in saray soytarılığına soyunmuş bulunmaktadır. 
O şu anda göstermelik olarak “Hayır” demektedir. Oysa namuslu ve 
akıllı general Türker Ertürk’ün dediği gibi “O aslında evetçidir ve evet 
demektedir”.

Kaçak Saraylı Reis işte bütün bu sebeplerden dolayı söz konusu 
Partilerin seçimlere katılmasına izin verdirtmiştir. 

Ortalama 10 gün kadar sonra Yüksek Seçim Kurulu yeni bir lis-
te yayımlayarak seçime katılacak Partilerin sayısını 10’a çıkartmış-
tır. Yukarıda anılan gerici burjuva partilerine ilaveten ölüsü kokmuş 
Anavatan Partisi’ni de seçimlere katılabilmek için yeterli örgütlenmeye 
sahip göstermiştir. 

Yahu Anavatan Partisi’nin herhangi bir yerde örgütünün bulunduğu-
nu ve bir faaliyetinin olduğunu gören bilen var mı? Sanmıyoruz. 

Demek ki Kaçak Saraylı bu kokmuş bir leşten ibaret Partiyi de çeşit 
olsun diye seçimlere sokmaktadır. 

HKP’nin seçimlere katılmasıyla
AKP’giller’in seçim oyunu bozuldu

Peki neydi işin gerçeği?
Aynen ve kesinkes şuydu: 2015 7 Haziran’ına kadar seçimlere katılan 
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Partilerin temsilcileri ile Kaçak Saraylı Reis ve onun AKP’giller’i tatlı 
tatlı geyikleşip duruyorlardı. Ve bu geyikleşmeler sonucunda her sefe-
rinde Kaçak Saraylı ve AKP’giller ezici bir çoğunlukla zafer kazanmış 
oluyorlardı. Yani diğerlerinin geyiği mama gibi geliyordu Kaçaksaraylı 
ve avanesine. Bakın işte bir sürü Siyasi Parti seçime katılıyor ve her se-
ferinde halkımız bizi tercih ediyor, demogojisini sürdürmelerine sebep 
oluyordu. Yani işine geliyordu doğrudan Kaçak Saraylının bu durum. 

Adı TKP olan küçükburjuva anarşizminin temsilcisi Parti’nin ko-
nuşmacıları bile halkımız üzerinde sıfır etkiye sahip gevelemelerin dı-
şında bir şey söyleyemiyorlardı. Yok ki dağarcıklarında birşey, söylesin 
garibanlar. 2015 Haziran’ında görüldüğü gibi bu Parti’nin konuşmacı-
sı sevimli Avukat Hanım; “Ben Komünistim, ama bakın ben de sizin 
gibi bir insanım.”, türünden laflar edebiliyordu ancak. Bir sonrakinde 
ise gariban şairimiz Nihat Behram, sanatseverler ortamında gerçekle-
şen bir şiir gecesinde şiir okur gibi kendi şiirini okuyabiliyordu ancak. 
Bunların tabiî ki hiçbir uyarıcı, uyandırıcı etkisi olmuyordu halk üze-
rinde. İşte bu sebepten 10 yıllardan bu yana aynı oyun sürdürülüyordu. 

Fakat 2015 Haziran’ında ne oldu? “HKP’li Nurullah Dayı” 
Tayyib’in TRT’sinde halka seslenme imkânı buldu. 48 yıllık Devrimci 
Mücadelesinin tarihinde ilk kez herhangi bir televizyondan halkı-
mıza ilk hitap etme anıydı bu. Ülkemizin, Halkımızın ve Ortadoğu 
Halklarının içinde bulunduğu zifiri karanlığı olanca açıklığıyla ortaya 
koydu sebepleriyle ve sonuçlarıyla. AB-D emperyalist haydutlarının ve 
onların ülkemizdeki ve bölgemizdeki hain işbirlikçilerinin iğrenç ci-
ğerlerini okudu. Bir bir sayıp döktü onların ihanetlerini. Ve kurtuluşun 
açık, güneşli, biricik yolunu gösterdi Halklarımıza.

Dayının acı gerçeklerle yüklü her bir cümlesi patladı Kaçak Saraylı 
Reis’in suratında birer Osmanlı tokadı gibi.

Feleği şaşmıştı Kaçak Saraylı Reis’in. Madara etmişti Dayı kendi 
televizyonunda Reis’i ve avanesini. 

Sonraki konuşmaları da hep aynı minval üzere gerçekleşti. 
Oyun bozulmuştu. Etrafına dizilip tatlı geyik çevirdikleri masayı bir 

yumrukta darmadağın etmişti Dayı. 
Kaçak Saraylı da şafak attı, adamlarına emretti: “Durdurun bu de-

liyi. Bir daha seçimlere katılmasına ve buralardan konuşmasına izin 
vermeyin!”

Hemen davrandı adamları. Yargıtay’daki, YKS’deki adamları-
na ilettiler buyruğunu. Ve böylece gereği yerine getirildi buyruğun. 
Seçimlerden men edildi Nurullah Dayı ve başkanlığını ettiği Halkın 
biricik dostu HKP.
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Her zaman olduğu gibi hukuk, kanunlar, yasa masa yerle bir edi-
lerek. Ortada ne Anayasa kaldı, ne Siyasi Partiler Yasası, ne de Seçim 
Yasası. Hepsini ayaklar altına aldırdı Kaçak Saraylı Reis. 

Hukukun zerresi bulunmuş olsaydı eğer şu an Türkiye’de böylesi bir 
hak ihlali asla yapılamazdı.

Nitekim, hukukçu yoldaşlarımız bu hukuksuzluk konusunu koyunca 
ortaya netçe, Yargıtaydaki bir görevli savcıya; dolaylı biçimde de olsa 
şu şekilde itiraf etmek zorunda kalıyor yapılanın gerçek sebebini bu 
savcı:

“2 Haziran 2015 sonrasında işler değişti.”
Aslında her şeyi anlatmaya yetiyor, bu cümle değil mi, arkadaşlar.
Ama inanın biz onun böylesi kalleşliklere başvurabileceğini biliyor-

duk ve bekliyorduk. 
Kayıtlıdır TRT arşivlerinde. Çünkü seçimlerine ilişkin propaganda 

konuşmaları için TRT’ye gelen her siyasi parti sözcüsünün gelişin-
den gidişine kadar olan süredeki her anı kameralar tarafından izlenip 
kayda geçirilmektedir ve arşivlenmektedir. Orada da söz etmiştim ben 
TRT görevlilerine. Tayyib’in her an bizi seçim dışına itebileceğinden, 
seçimlere katılma hakkımızı elimizden alabileceğinden. Bu onun bir 
emrine bakar demiştim. Çünkü o hak hukuk, kanun manun bırakmadı 
Türkiye’de. 

O aşamalardaki TRT görevlilerinin tamamına yakını, sempatizanı-
mız olmuştu bizim ve Partimizin. YSK’den gelen görevli hakimler bile 
izledikten sonra konuşmalarımızı, biz de altına imza atarız bu söylenen-
lerin, demişlerdi. 

İlk seferinde dağıttığımız seçim bildirgemizi alıp cebine koymayan, 
sehpada bırakıp giden tek kişi olan bir TRT yöneticisi bile, sonraki ko-
nuşmalarımızın bitiminde bizimle dostça sohbet etmiş, solculara dair 
daha önce kendisinde oluşmuş olan önyargılardan kaynaklı sorular 
sormuş, doğru cevapları alınca da çok memnun olmuştu. “Ben böyle 
bilmiyordum solu, siz benim bugüne dek sanmış olduğum soldan bam-
başkaymışsınız.”, demişti. Bizi de TRT’nin dış kapısına kadar gelerek 
yolcu etmişti. 

Konuşmalarımızın Halkımızın üzerinde nasıl bu kadar etkili olabil-
diği ve bunun sebebi sorulmuştu bize TRT görevlileri tarafından. Biz 
anlatmıştık gerçek sebeplerini bunun. Ve sonunda da şunu demiştik ay-
nen:

“Bu TRT’yi Tayyib’in kullandığı gibi 6 ay kullanma imkanına sa-
hip olalım bakın bakalım ortada Tayyip, AKP’giller, CHP, MHP, HDP 
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kalıyor mu. Hepsini silip süpürüp layık oldukları yere, çöpe atarız biz. 
Halkımız görür gerçekleri ömründe ilk defa. Ve tutar kurtuluşun yolunu 
topluca.”

Tabiî sanırız bunlara da tanık olmuştur Kaçak Saraylı Reis. Bunun 
üzerine elinden gelen en başarılı olduğu şeyi yaptı. Kalleşliği, korkak-
lığı, hukuksuzluğu, kanunsuzluğu...

Olsun be! Olsun bakalım! Biz 48 yıldan bu yana ayağımızda de-
mir çarık, elimizde demir asa savaşıyoruz Halkımızın kurtuluşu için. 
Kayd-ı hayatla vakfettik kendimizi Halkımıza. Ve söz verdik:

“Kaçak Saraylı Reis’i ve AKP’gilleri ve Meclisteki diğer Amerikancı 
üçlüyü, onların zulüm ve ihanet düzenini eninde sonunda yıkacağız ve 
onları Halkın Adaleti önüne çıkartacağız diye! Çıkacak bunlar mutlaka 
bir gün emri sadece hukuktan ve vicadanından alan bağımsız halk mah-
kemeleri önüne ve verecekler hesabını bir bir tüm ihanetlerinin, tüm 
vurgunlarının, tüm hırsızlıklarının, tüm katilliklerinin hesabını! Ve de 
tüm takım taklavatları ile birlikte verecekler!

Onlar ve onların ihanet düzeni kesinlikle yıkılacak ve Halkımız dos-
tu düşmandan ayırmayı öğrenecek. Ve seçecek kurtuluşun yolunu. 

Hiç sevinmesin Kaçak Saraylı Caligula ve adamları HKP’yi seçim-
lerden men ettik diye...Vız gelir bunlar bize.

Kavgamız sürüyor 1920’den bu yana sürdüğü gibi ve ulaşacak er 
geç zafere!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
17 Şubat 2017





Ayrım
On Sekiz

Aklını özgürce kullanma cesaretine sahip,
içtenlikli “EVETÇİ” kardeşlerimize!

Lütfen son kararınızı vermeden önce,
aşağıdaki videoları bir izleyin
ya da tapelerini bir okuyun...
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Dünyanın en hızlı dönüş yapan siyasetçisi:
Tayyip Erdoğan (Kürt sorunu benim sorunumdur): Kürt soru-

nu da bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur, benim 
de sorunumdur.

Tayyip Erdoğan (Ne Kürt sorunu ya): Varsa yoksa Kürt soru-
nu, kardeşim ne Kürt sorunu ya…

Tayyip Erdoğan (Balyoz’u dinliyorum şok oluyorum): Cd’leri 
dinliyorum, şok oluyorum. YAŞ toplantılarında beraber olduğu-
muz bir arkadaş, ben bunu tabiî cd’den, sesinden dinleyince inanın 
o cd’yi dinlemesem inanmayacağım. Ama cd’yi dinleyince şoklara 
giriyorum, nasıl olur bu diyorum.

Tayyip Erdoğan (Balyoz yok, aldatıldık): Komutanlarımıza, su-
baylarımıza, askerlerimize yönelik operasyonları da ben aynı kap-
samda değerlendiriyorum. Bu operasyonlarla şahsım başta olmak 
üzere tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldı. 

Tayyip Erdoğan (Ne aldatan olduk, ne aldanan): Ne aldatan ol-
duk bugüne kadar, ne aldanan olduk.

Tayyip Erdoğan (Beni kimse aldatamaz): Beni kimse aldata-
maz.

Tayyip Erdoğan (Bedelli askerlik dönüşü): Parası olan bastıra-
cak parayı askerlikten kurtulacak. Eee parası olmayan da gidecek 
askerlik yapacak.

Tayyip Erdoğan (Bedelli askerlik dönüşü): Bedelli askerlik ile 
ilgili inşallah yasayı çıkarmış olacağız.

Tayyip Erdoğan (Ergenekon kanlı bir örgüttür): Türkiye’nin 
kanını emen, enerjisini tüketen bir örgüt.

Tayyip Erdoğan (Ergenekon’u tahliye edip, teşekkür bekledi): 
Bireysel başvurudan istifade ederek çıkanların hiçbirisinin Ak Par-
ti hükümetine teşekkürünü duymadım.

Tayyip Erdoğan (Felsefe Türkçe ile yapılır): Türkçe ile felsefe 
yapılmaz deniliyor. Bunların tamamı ırkçılık kokan açıklamalar-
dır.

Tayyip Erdoğan (Türkçe ile felsefe yapılmaz): Türkçenin mev-
cut kelime hazinesi ile felsefe yapamazsınız.
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Tayyip Erdoğan (One minute dönüşü): One minute, one minu-
te…

Tayyip Erdoğan (One minute dönüşü): Benim tabiî ki burada 
tavrım moderatöre olmuştur.

Tayyip Erdoğan (NATO’nun Libya’da ne işi var?): Nato, Lib-
ya’ya müdahale etmeli midir? Böyle saçmalık olabilir mi ya! NA-
TO’nun ne işi var Libya’da?..

Tayyip Erdoğan (NATO Libya’ya girmelidir): NATO, Libya’nın 
Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir.

Tayyip Erdoğan (Yorumu olmayan dönüş): Değerli arkadaşla-
rım, benim milletimin dili tektir.

Tayyip Erdoğan (Yorumu olmayan dönüş): Ben ne tek dil de-
dim, ne tek din dedim. Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem yok. 
Çünkü bunlar yalan makinesi.

Tayyip Erdoğan (Örgütle masaya oturan şerefsizdir): Bunlar-
la bir araya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar, terör 
örgütü ile hiçbir zaman masaya oturmadık, hiç bir zaman da otur-
mayacağız.

Tayyip Erdoğan (Masaya oturan benim): İmralı’yla ilgili olan 
adımlarda da ben Milli İstihbarat Teşkilatı’mın mensuplarını Baş-
bakanlığım döneminde İmralı’ya gönderenim. Açıkca söylüyorum, 
yarın da gönderirim, öbürsü gün de gönderirim.

Tayyip Erdoğan (BOP’un Eşbaşkanı benim): Türkiye’nin Or-
tadoğu’da bir görevi var, nedir o görev? Biz Geniş Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika Projesinin eşbaşkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu gö-
revi yapıyoruz biz.

Tayyip Erdoğan (Bunu ispat edemeyen namussuzdur): Ellerine 
bir kağıt almış, dolaşıyorlar. Amerika’nın bir projesi ile ilgili. Bunu 
ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse, alçaktır-
lar, namussuzlardır. Bu kadar açık konuşuyorum.

Tayyip Erdoğan (Avrupa Birliği Dönüşü): Avrupa Birliği ile 
ilişkilerimizin ilerletilmesi konusunda her zaman samimi bir çaba, 
samimi bir gayret içerisinde olduk.

Tayyip Erdoğan (Avrupa Birliği dönüşü): Böyle bir adımı atar-
ken de acaba Avrupa Birliği ne der,  acaba Avrupa Birliği bizi alır 
mı, almaz mı, bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kendi göbeğimizi 
kendimiz keseriz.

Tayyip Erdoğan (Zekeriya Öz’e saygı duyun): Türkiye’de Te-
miz Eller Operasyonu’nu yapanlara saygı duysunlar.

Tayyip Erdoğan (O Savcı edepsiz, hayasız): Bir savcı çıkıp edep 
dışı, haya dışı, devlet ahlakından öte…

Tayyip Erdoğan (Süleyman Şah dönüşü): Süleyman Şah Türbe-
si’ne yönelik herhangi bir şeyin olması durumunda Türkiye Cum-
huriyeti’nin atacağı adım bellidir.

Tayyip Erdoğan (Süleyman Şah dönüşü): Bu asla bir geri çe-
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kilme, ecdadımızın ve tarihimizin emanetinden vazgeçme değildir.
Tayyip Erdoğan (TOBB Genel Kurulu): Bu ülke ne çektiyse 

dün dündür, bugün bugündür anlayışından çekmişitir.[61]

***

Yabancı sunucu: Politikada en nefret ettiğiniz şey nedir?
Tayyip Erdoğan: Yalana… Okey?
Tayyip Erdoğan: Benim başörtülü kızlrıma saldırdılar, başör-

tülü bacılarıma saldırdılar. (Hâlâ görüntü bekliyoruz.)
Darbe saati yalanı:
Tayyip Erdoğan: Saat 4-4.30 civarı eniştemden bir telefon al-

dım. (21 Temmuz 2016)
Tayyip Erdoğan: Saat 21.30 gibi, o civarlarda, daha önce saatle-

ri de karıştırmıştım, yani eniştem beni arıyor.
Urla Villaları Yalanı:
Tayyip Erdoğan: Ve o söylenen yer 35 yıl önce inşa edilmiş bir 

yerdir. (Uyduyu hesaba katamadı)
Karaelmas Üniversitesi Yalanı:
Tayyip Erdoğan: Zonguldak’ta üniversite var mıydı, yoktu. 

Kuracağız dedik ve kurduk. (Karaelmas üniversitesi 1992 yılında 
kurulmuştur.)

Camide İçki Yalanı:
Tayyip Erdoğan: Ayakkabılarla camiye gireceksiniz. Orada 

içeceksiniz. Bütün görüntüler elimizde ve Cuma günü görüntüleri 
yayınlayacağız.

Dolmabahçe Yalanı:
Tayyip Erdoğan: Doğrusu benim bir haberim yok. Şunu da çok 

açık net söyleyim. Bu olaya da ben olumlu bakmıyorım. (Akdoğan 
ve Ala kendisinden habersiz görüşmüş)

Terör Örgütü ile Görüşme Yalanı:
Tayyip Erdoğan: Dört kez bunlarla bir araraya oturduğumuzu 

söyleme şerefsizliğini yapanlar. Terör örgütü ile hiçbir zaman ma-
saya oturmadık, oturmayacağız. (Görüştü diyen şerefsizdir)

Tayyip Erdoğan: İmralı ile ilgili olan adımlarda da ben her 
zaman söyledim, ben Milli İstahbarat Teşkilatı’mın mensuplarını 
kendi Başbakanlığım döneminde İmralı’ya gönderenim. Ve açıkca 
söylüyorum. Yarın da gönderirim.

Operasyon Yalanı:
Tayyip Erdoğan: Valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatlar 

gereği ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki operas-
yonlara girmiyorlardır. (Operasyon yapmama talimatını ben ver-
dim.)

Tayyip Erdoğan: Bölgedeki kamu görevlilerin bir kısmının da 

[61] https://www.youtube.com/watch?v=DXU6MposQQU.
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gelişmeleri eksik veya yanlış değerlendirmesinin bu konuda bir 
zaafiyet ortaya çıkmasına yol açtığı anlaşılıyor. (Kamu görevlileri 
gelişmeleri yanlıi değerlendirdi.)

Tek Dil Yalanı:
Tayyip Erdoğan: Değerli arkadaşlarım, benim milletimin dili 

tektir.
Tayyip Erdoğan: Ben ne tek dil dedim, ne tek din dedim. Hiçbir 

yerde benim böyle bir ifadem yok.
Seçim Bildirgesi Yalanı:
Tayyip Erdoğan: Ben de orada kendim okudum.
Tayyip Erdoğan: Seçim bildirgesini okuduğumla ilgili bir beya-

nım olmadı.
Yorumu Olmayan Yalan:
Tayyip Erdoğan: Geceleri 1-2 böyle geliyoruz eve, o zaman da 

mücadeleler şu andaki kadar rahat değil, daha zor, sıkıntılı dönem-
ler. 80 öncesinden bahsediyorum. Ve bir gece yatak odamızın kapı-
sına ufak bir pusula, büyük kızım Esra asmış. Babacım bir geceni 
de bize ayır. Duygulandım (Büyük kızı Esra 1981 Doğumlu)[62]

***
Herhangi bir şekilde, AKP’ye ve onun Kaçak Saraylı Reis’ine kan-

mış, içtenlikli, saygıdeğer arkadaşlar!
“Reis” dediğiniz, “Dünya Lideri” dediğiniz, güvenip her şeyinizle 

bel bağladığınız ve şimdi de Türkiye’nin tek adamı yapmak istediğiniz 
KİŞİ işte bu. 

Su içer gibi, soluk alır gibi yalan söyleyen, kalıptan kalıba girip çı-
kan ve bundan da hiç rahatsızlık duymayan, hiç yüzü kızarmayan bir 
kişi bu işte. Gördüğünüz gibi...

Reislik diye, dürüstlük diye, mertlik diye, yiğitlik diye, namusluluk 
diye, samimi Müslümanlık diye ve de insanlık diye, buna diyorsanız 
siz, ne söyleyebiliriz ki biz artık size?..

Yazık, deriz. Hem de çok yazık, deriz.
Ve de buna ilaveten şunları deriz:
Gece yarıları kalkıp, Allah’a dua edip yakarın da size akıl fikir ih-

san eylesin, ayrıca da verdiği o aklı özgürce kullanabilme, böylece de 
gerçekleri yani olayları ve kişileri neyseler öylece görüp anlayabilme, 
kavrayabilme, değerlendirebilme kabiliyeti versin.

Kur’an’ın tam 11 ayetinde, “aklınızı kullanın” buyrulur. Birini ak-
tarıverelim:

[62] https://www.youtube.com/watch?v=M0NTYGRcWn8.
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“Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kö-
tüsü, akıllarını kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar, dilsizler-
dir.”[63]

Biz, halkımızın tamamı gibi, tabiî sizlerin de, böyle bir duruma düş-
memenizi isteriz. Sağır ve dilsiz yaratıklar durumuna kendinizi mah-
kum etmemenizi isteriz. 

Ama, “Hayır, biz halimizden memnunuz.”, derseniz de, elimizden 
başka bir şey gelmez. Üzülürüz sadece sizler için, ülkemiz için, vatanı-
mız milletimiz için.

Sizin “Reis” belleyip peşine takıldığınız, seçim dönemlerinde san-
dıklara koşup oylar yağdırdığınız kişi, aslında bir Amerikan devşirme-
sidir. CIA devşirmesidir. 

Bir dönem ABD Ankara Büyükelçiliği de yapan Morton Abromowitz 
tarafından keşfedilmiş ve devşirilmiştir, tâ Refah Partisi Beyoğlu İlçe 
Başkanıyken. O dönemden bu yana, bu şahsın önü Amerika tarafından 
açılmaktadır hep. Tabiî aynı zamanda da bu kişi, o günden bu yana, 
CIA’nın, Washington’un, Pentagon’un yönlendirmesindedir, deneti-
mindedir. 

ABD’nin, kendisine verdiği görevleri yapmaktadır, harfi harfine. 
Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, onun bu duru-

munu kanıtlarıyla ve tanıklarıyla birlikte, kesince ortaya koymuştur. 
Aktarmıştık daha önce biz, Karslı’nın ortaya koyduğu bu belgeleri.

Bu şahıs, yani Kaçak Saraylı, ülkemizi Suriyeleştirmiştir artık. 
Halklarımızı bölüp parçalamıştır. “Laikler ve mütedeyyinler” diye, 
“Sünniler, Aleviler” diye, “Türkler, Kürtler” diye...

Ve de birbirine karşı düşmanlaştırmıştır bu halk kesimlerini. 
Ülkemiz, “Yeni Sevr” ya da “BOP” cehennemine doğru çekilip 

sürüklenmektedir. Zaten ona verilen en önemli görev de budur: BOP 
çerçevesinde ülkemizin parçalanması. Ve Ortadoğu’da “İkinci bir 
İsrail”in -“Müslüman bir İsrail”in- Amerika’nın yeni bir petrol bekçisi 
devletin-Amerikancı Burjuva Kürt Devleti’nin oluştuturulması işinde 
taşeronluk etmektir. O da bu görevini, çok başarılı bir biçimde sürdür-
mektedir.

Bu Amerikancı yeni devletin, Irak bölümü oluşturulmuştur. Suriye 
bölümü de oluşturulmuştur. Sıra Türkiye bölümünün oluşturulmasına 
gelmiştir.

İlk iki bölümün oluşturulmasında, sizin bu Kaçak Saraylı Reis, ta-

[63] Enfal Suresi 22’nci Ayet, Diyanet İşleri Meali.
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şeronluk görevini yüzde yüzlük bir başarı oranıyla yerine getirmiştir. 
İş Türkiye’ye gelince, durum biraz karmaşıklaşmıştır. Meclisteki 

sözde milletvekillerinin, bütün Amerikancılıklarına rağmen, böyle bir 
oluşuma imza atabilmeleri pek kolay olmazdı. Her şeyden önce, ileride 
bu ihanetlerinin hesabının sorulabileceğinden korkarlardı. Sorunlar çı-
kardı, bu nedenden. İş sakata girebilirdi. 

ABD Emperyalist haydutları, işi sağlama almak istediler. Kaçak 
Saraylı Tayyip, zaten BOP’ta taşeronluk rolü oynamayı kabullenmişti, 
devşirildiği zaman. Anlaşmayı yapmışlardı ABD’yle. 

Ayrıca, bu kişinin, zaten ülkemizle, vatanımızla ve ulusumuzla bir 
aidiyet bağı yok. Ergun Poyraz’ın açıkça yazdığına göre, Gürcistan’a 
gidiyor bu kişi, ne diyor orada?

Kendisini nasıl tanımlıyor?
Aynen şöyle:
“Ben Gürcüyüm. Eşim de Arap.”
Kimse sormadığı halde bir insan, kimliğini niye ortaya koyar, böyle 

bir resmi gezide?
Şöyle bir mesaj vermek istediği için:
Beni Türk filan sanmayın. Benim Türklükle filan bir ilgim, bağım 

yok. Kaldı ki, eşimin de yok. O da Arap zaten. Biz ailecek Türklerden 
değiliz. Bizi böyle bilin, böyle değerlendirin. 

2002’den bu yana yaptığı işleri göz önüne alırsak, daha doğrusu 
yaptığı tahribatları, ülkemize, halkımıza ve vatanımıza verdiği zararları 
dikkate alırsak, deriz ki; o, kendi tanımladığı kişiliğine çok uygun dav-
ranmıştır. Ve hâlâ da öyle davranmaya devam etmektedir. 

Yeni Şafak’çı Levent Gültekin Tayyip’in
ülkeyi bölünmeye götürdüğünü ifşa ediyor

Şimdi de, Levent Gültekin’in şu konuşmasını izleyelim, aşağıdaki 
videodan. Ya da tapesini okuyalım. 

Levent Gültekin, bazınızın bildiği gibi, solcu, sosyalist filan biri de-
ğildir. Yıllarca, sağ cenahta oynamış, sağ dergilerde, gazetelerde yazar-
lık yapmış, dini duyarlılığı ön planda olan bir kişidir, sizlerin söylemiy-
le. Mesela, “Yeni Şafak Gazetesi”nin Haber Müdürlüğünü yapmıştır 
yıllarca. Onu dinleyelim:

***
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Başkanlık Sistemine Hayır- LEVENT GÜLTEKİN
Dünyada tüm yetkilerin tek bir kişiye verildiği bir ülke yok ki 

ayakta kalmış olsun. Yani milletvekillerini seçecek, bakanları se-
çecek, yargı mensuplarını seçecek, ünüversite rektörleni seçecek. 
Bütçe hazırlayacak, kararname çıkarabilecek, bir suç işlerse, bir 
suç demeyim bak suç da demiyorum, bir hata yaparsa ona hesap 
sorabilecek bir merci olmayacak.

Sunucu: Yüce Divan var. Ama üyelerini kendi belirleyecek.
Levent Gültekin: Hayır. Çünkü bir kere Meclisi seçiyor. Cum-

hurbaşkanını Meclis seçtiği için, kendi belirlemiş olduğu için o 
cumhurbaşkanı bir hata yaptığında bir dakika arkadaş, dur diye-
bilecek insanları kendi seçtikleri için öyle bir şey olmaz. Olsa bile 
en az 400’ünün oyu gerekiyor. 400’ünün oyu.

Sunucu: Çok zor.
Levent Gültekin: Diyelim ki 400’ü bir araya geldi, Cumhurbaş-

kanı feshediyorum sizi dediğinde feshedebliyor meclisi. Yani 400’ü 
bir araya geldi dediler ki sayın Cumhurbaşkanı siz bir yanlış yaptı-
nız, bilerek değil, kasten yapmadınız. Ama bir iş yaptınız ki ülkeye 
büyük zarar verdi. Biz senin yargılanmanı istiyoruz, dediklerinde; 
öyle mi yarın feshediyorum Meclisi dediğinde feshedebiliyor. Diye-
lim ki feshetmedi. 400 milletvekili toplandı, Cumhubaşkanını yap-
tğı bir yanlıştan dolayı yargıya havale etti. Yargıyı da Cumhurbaş-
kanı seçmiş, Anayasa Mahkemesi üyelerini Cumhurbaşkanı atamış 
olduğu için, şimdi bak bu ne anlama geliyor? Tekrar edeyim.

Sunucu: Nedir bu?
Levent Gültekin: Ak Partililere, evet diyenlere özellikle sesleni-

yorum. Biz birini çok sevebiliriz, çok saygı duyabiliriz, çok güve-
nebiliriz, o kadar güveniriz ki evimizin anahtarını veririz. Evimize 
geldiği zaman baş köşeye oturturuz, bütün bunlar tamam. Fakat 
o güvendiğimiz insan bir gün gelip bize şöyle bir şey derse, ya ben 
senin yatak odasının anahtarını istiyorum dediğinde, ya bir dakika 
deriz ya, yatak odamı neden istiyorsun ki? Yatak odamı veremem 
ben, çok özel bir alanım, mahrem. Seni çok seviyorum, sana çok 
saygı duyuyorum ama yatak odamın…

Sunucu: Bu sistem bizim yatak odamızın anahtarını mı istiyor?
Levent Gültekin: Evet. Şu anda yatak odamızın anhatarını bir 

kişye vermektir. Başkanlık Sistemi Tayyip Erdoğan’a kurulmuş bir 
tuzaktır. Peki Tayyip Erdoğan görmüyor mu?

Bak, hepimizin yaşadığı bir olay var. Nedir o?
Bazen öyle anlar gelir ki, bir aşırı korku anında, aşırı sevinç 

anında, aşırı öfke anında kontrolümüzü kaybederiz, biz ona şok 
geçirdi deriz. O şok geçiren insanı uyarmak için ne yaparız? 

Sağlam bir tokat atarız. Uyansın diye, yanlış bir şey yapmasın. 
Yani çok ters bir şey yapacağı zaman iyi bir tokat vururuz ki kendi-
ne gel ne yapıyorsun deriz. O tokatımız ona düşmanlık değil, dost-
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luktur. Bütün evet diyen arkadaşlara bir soru soruyorum, bana 
cevap vermesinler, kendi kendilerine cevap versinler. O da şu:

Dünyada bütün yetkinin, bütün iktidar alanlarının tek bir ada-
ma verildiği bir üle var mı ki, o ülke ayakta kalmış olsun?

Tamam, bunun cevabını bulsunlar. Desinler ki var, filan ülke 
desinler, o yüzden bizde yapacağız desinler, ben diyeyim ki, ben de 
evet veriyorum. Bir tane ülke yok ki yani bu sistem bağımsız yar-
gısı olamayan, bağımsız kurumları olmayan, liyakatin esas alınma-
dığı, hata yapanın denetlenmediği, suç işleyenin bakan olmadığı, 
Meclisin devre dışı bıraklıldığı, Meclis yok…

Sunucu: Sizin bu baktığınız pencereden bakmıyorlar. Reis ne 
derse doğrudur diyor çoğu insan.

Levent Gültekin: Tam da o. Reise iyilik yapmak istiyorlarsa, 
ben dün Tayyip Bey’in çok yakınından birine söyledim. Eğer Tay-
yip Erdoğan Erdoğan’ı zerre kadar seviyorsanız, Tayyip Erdoğan’ı 
bu yürümüş olduğu felaketten sizin kurtarmanız gerekiyor. Çünkü 
eğer bütün yetkilerin bir adama teslim edildiği bir ülke olduğunda, 
örnek ne diyorum, dünyada ayakta kalmışlığı yok.

Sunucu: Ne dedi?
Levent Gültekin: Buna bir yıkım olacak, Türkiye yıkılırken. 

Tayyip Erdoğan ayakta kalamaz. Hiçbirimiz kalamayız ama en çok 
Tayyip Erdoğan zarar görür. Diğer, Suriye’de olduğu gibi, Irak’ta 
olduğu gibi, Libya’da olduğu gibi. Bu Tayyip Erdoğan’a bir tuzak. 
Kim yapıyorsa bilmiyorum. Bir üst akıl vardır, komplo teorisi ya-
pıyor demiyorum. Kendi de düşmüş olabilir bu şeye. Bu girdaba 
girmiş olabilir, çıkamıyor olabilir. Haklısın dedi, çok yakınıdan 
biri. Haklısın dedi. Bir şey yapamıyoruz, etki edemiyoruz dedi. 
Söylüyoruz dinlemiyor zaten. Hatta çok ilginç bir şekilde sordum. 
Ya bunu söylemiyor musunuz dedim. Söylüyoruz dedi. Ne diyor, 
dedim. Bakıyor dedi sadece böyle.

Sunucu: Cevap vermiyor mu?
Levent Gültekin: Hayır. Cevap vermiyor. Şimdi bunun başka 

bir şeyi daha var, bak çok yakınında dedikleri için söyleyeceğim. 
Evet diyenlerin bir konuda dikkatini çekeceğim. Ya benim yerim-
de olsunlar, Allah aşkına onlara sesleniyorum. Ben şu anda Tayyip 
Erdoğan’ın Saray’da başdanışmanlığı yapan bir arkdaşımın bana 
gelip, bunu defalarca söyledim. Sen Tayyip Erdoğan’ı çok eleştiri-
yorsun. Tayyip Erdoğan yanlış yapmıyor, bilerek ülkeyi bölmeye 
çalışıyor diyen adam. Şu anda Sarayda Başdanışman bu adam. O 
adam her gün Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını övücü twit atıyor. 
Şimdi ben bu adamın gerçek fikrini bliyorum, bir de attığı twitleri 
biliyorum. Benim yerimde AK Partililer olsa ne düşünürler?

Buyursun bana bir şey söylesinler, desinler ki sen komplo teorisi 
kuruyorsun.

Ya arkadaş bak ben bu adamı tanıyorum, bu bir tane değil elli 
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tane örnek verebilirim. Bu ismi istesin, Tayyip Erdoğan’a veririm. 
Burada da söylüyorum, bu ismi Tayyip Erdoğan Erdoğan’a, bir 
tek Tayyip Erdoğan’a veririm, burada vermem. Çünkü o poziyona 
sokmam kendimi. Ya o pozisyona sokamam kendimi, banane, ben 
ne ama genel olarak…

Sunucu: Özel olarak istesin, size telefon açsın Erdoğan desin 
ki…

Levent Gültekin: Tayyip Erdoğan’ın etrafındaki insanlar genel-
de böyle, o kamuoyu önünde yapmış oldukları açıklamalara itibar 
etmesinler. Bunların hiç birine inanmıyorlar.

Sunucu: Bu millet rol mu yapıyor, ben anlamdım.
Levent Gültekin: Tayyip Erdoğan… Tabiî ki rol yapıyorlar, sa-

dece kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar, gerçekten Erdoğan’a kö-
tülük yapıyorlar.[64]

***

Kandırılmış insanlarımıza:
ABD’nin ve Tayyip’in tuzağına düşmeyin

İşte, Levent Gültekin’in kanıtıyla, tanığıyla ortaya koyduğu gibi, 
sizin “Reis” bellediğiniz zat, Türkiye’yi parçalanmaya götürmektedir. 
Onun deyişiyle, parçalayacaktır. Yanlış filan yapmamaktadır o, ken-
di niyeti, hedefi açısından. Her şeyi bilerek ve isteyerek yapmaktadır. 
ABD’nin, kendisine verdiği emri yerine getirmeye çabalamaktadır. 
Dedik ya; BOP’un görevlisidir o. Ondan cayamaz. Caydığı anda, ABD 
onu tepetakla getirir. Böyece de, bağımsız ve adil bir mahkemenin 
karşısında buluverir kendisini, sizin Reis. Çünkü, ihanete eşdeğer her 
türden yüzlerce suç işlemiş bulunmaktadır o. Bu sebeple de, böyle bir 
yargı karşısına çıkmaktan kaçıp kurtulabilmek için, iktidara mecbur ve 
mahkumdur o. Orada kalmak için, her türlü ihaneti yapmaya, her türlü 
suçu işlemeye razıdır ve mecburdur zaten de. 

Onun bütün derdi, yargı karşısına çıkarılmaktan kaçmak ve bugüne 
dek işlemiş olduğu yüzlerce suçtan dolayı oluşmuş kriminal kişiliğini 
bir yasal kılıf içine sokabilmek, orada gizlenebilmektir. Yani kendisini 
halka meşru bir kişilik olarak yutturabilmektir. Oysa, tepeden tırnağa 
suça batmıştır o. Vatana İhanet dahil, kamu malı hırsızlığı dahil, mil-
yonlarca Müslümanın canına kıyılmasında ABD’li efendilerine hizmet-
kârlık ederek suç ortaklığı etmek dahil, pek çok suç işlemiş bulunmak-
tadır. İşte o yüzden çabalamaktadır, hep iktidarda kalayım diye, hep tek 
adam olayım diye.

[64] https://www.youtube.com/watch?v=OD9fptLn2Hg.
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Saf ve bilinçsiz, kandırılmış kardeşlerimiz!
Kaçak Saraylı Tayyip, bu işe mecbur. Ama sizin böyle bir mecburi-

yetiniz asla yok. Siz mecbur değilsiniz. 
Eğer zerrece Kur’an’ın içeriğini, ruhunu ve Hz. Muhammed’in ya-

şayışıyla göstermiş olduğu örnekliği anlamışsanız, düşmeyin bu kişinin 
peşine...

Düşmeyin, ABD tarafından kurulan bu tuzağa.
Amerika, işte bunun eliyle parçalayacak ülkemizi. Buna parçala-

tacak yani. Bir sabah kalkacağız ki, bu, yeni bakanlıklar oluşturmuş, 
onlara yeni işlevler yüklemiş, böylece de ülkemizi parçalanmanın ilk 
adımı olan eyaletlere bölmüş olacak. Tabiî bu bölünümşlük de hızla 
derinleşecek. Irak’taki gibi, Suriye’deki gibi...

İşte bu gerçeği, Kaçak Saray’ın Baş Danışmanı bile görüyor, biliyor 
ve Levent Gültekin’e itiraf ediyor. 

Hâlâ uyanmayacak mısınız?
15 Temmuz’un hemen ertesi günü söyledik, biz bu gerçeği. ABD 

Emperyalist haydut devleti, Pensilvanyalı İmam’ın askerleri karşısın-
da onu, böyle bir ihaneti yaptırtmak için galip getirtti, dedik. Feto’nun 
askerlerini, çocukların bile kanmayacağı bir tuzağa düşürdü. Oyuna 
getirdi. Tayyip’i ve AKP’giller’i galip getirtti, onun karşısında, de-
dik. Çünkü, Amerika, Tayyip’e kendi planlarını uygulatmak istiyor. 
BOP’taki taşeronluk rolünü tamamlatmak istiyor, dedik. Aynen de öyle 
olmaktadır işte.

Onun sonu yok! Onun sonu hüsran!
Bugüne dek işlemiş olduğu ve bundan sonra işleyeceği suçlardan 

dolayı, eninde sonunda yargı önüne çıkacak o. Kaçışı mümkün değil. 
Tabiî sadece kendisi değil. AKP’giller’iyle birlikte, çıkacaklar yargı 
önüne...

Verecekler tüm suçlarının hesabını bir bir. 
Saygıdeğer kardeşlerimiz;
Hep deriz ya, bir tek şey istiyoruz sizden: ANLAŞILMAK.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

20 Şubat 2017



Ayrım
On Dokuz

Samimi Müslüman kardeş!
Tayyip, Türkiye’yi bölüp parçalamakla 

görevlendirildi, Amerika tarafından.
O, bu görevi yapıyor...

Bakın bunu, Kaçak Saray’ın Başdanışmanı da
itiraf ediyor.
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10 küsur yıldan bu yana sürekli tekrarlamaktayız, AKP’nin bir 
Amerikan projesi olduğunu, Tayyip’inse bir Amerikan devşirmesi ol-
duğunu.

O, önderlik ettiği siyasi hareketinin bir hayli öncesinden, an-
laştı ABD’yle, onun casus örgütü CIA’yla. ABD, onun önünü açıp 
Türkiye’nin tepesine oturtacaktı adım adım yükselterek. O da, bunun 
karşılığında ABD’nin kendisine vermiş olduğu görevleri yapacaktı, ek-
siksiz biçimde. 

Neydi bunlar?
Bakın, bunları Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, bel-

geleriyle ve tanıklarıyla nasıl netçe ortaya koyuyor:

“Cem Özer: Neden Erbakan Hoca madem yükseliyor onunla 
anlaşma yapmıyorlar?

“Abdurrahim Karslı: Erbakan hocaya teklif etmişler. Hatta 
bunu da söyledi. “O kabul etmedi” dedi. Yani nasıl bir anlaşma?

“Anlaşma şu:
“1. Biz sizi iktidara taşıyalım.
“2. Size iktidarda sorun çıkaracakları opere edelim.
“3. Size gerekli finansal destekleri getirelim.
“Cem Özer: Yani o zaman kabul ediyor ameliyatı. Memleketi 

üzerinde kendine yana olursa ameliyatı kabul ediyor…
“Abdurrahim Karslı: Tabiî.
“Cem Özer: Ben memleketin üzerinde ameliyat yaptırmam 

derken, o zaman yaptırıyor.
“ERBAKAN’A TEKLİF ETTİLER KABUL ETMEDİ
“Abdurrahim Karslı: Demiyor tabiî. Yani Erbakan hoca bunla-

rı kabul etmiyor. Ama Erbakan hocanın ekibi şimdi Ak Parti’yi ku-
ranlar bunu kabul ediyor. Bunun içinde de Tayyip Bey ve Abdullah 
Bey var. “Ben de vardım” dedi o müzakere ekibinin içinde. Hatta 
insanlar orada garip garip bakınca orada huzurda olan Ali Bulaç 
Bey de vardı gazeteci yazar. “Ali Bey’in de haberi var o da biliyor 
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bu ekibi.” dedi. Sonra biz bunları yapalım sizden de istediğimiz şu:
“1. İsrail’in güvenliğini arttıracaksınız, önündeki engelleri kal-

dıracaksınız.
“2. Büyük Ortadoğu projesi yani sınırların değişmesi.
“3. İslam’ın yeniden yorumlanmasında bize yardımcı olacak-

sınız.
“Hatta orada DSP’li bir Bakanımız vardı Aydın Tümen onun 

da ismini söyleyeyim kızmaz inşallah. Aydın Tümen dönüp bakınca 
ters ters dedi ki; “Kızmanıza gerek yok. Sosyal demokratlardan da 
bu projenin içinde olanlar vardı. O zaman CHP’nin başında olan 
Deniz Baykal, ona da çünkü Cumhurbaşkanlığını verecektik” dedi. 
“Ama o sıra dedi anlaşma gereği hiç çalışmadı gitti sırt üstü yattı. 
‘Nasıl olduysa anlaştık’ diye, proje bozuldu Abdullah Bey’e teklif 
ettik” dedi.

“Cem Özer: Zaten Deniz Baykal, eğer evet demeseydi siyasi ha-
yatımızda Recep Tayyip Erdoğan daha sonra olacaktı.

“Abdurrahim Karslı: Tam olarak değil aslında. Daha değişiği, 
bu iktidar bir proje iktidarı olduğu için muhalefette bu proje gereği 
iktidarın destekçisi. Dediğiniz gibi meclise girmesi Tayyip Bey’in 
Deniz Bey sebeptir. Ama erken seçimi teklif eden de Devlet Bahçe-
li’dir.”[65]

Bunlar BOP’un taşeronlarıdır sadece
Evet, arkadaşlar. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve AKP’giller, 15 

yıldan bu yana işte bu ihanet oyununda kendilerine verilen rolü oynu-
yorlar. 

İsrail şu anda, tarihinin en güvenli dönemini yaşıyor. Bütün güç-
lü düşmanları bertaraf edilmiş durumda. Hırpalanmış, yaralanmış du-
rumda. Muammer Kaddafi’nin Libya’sı yok artık. Cemal Abdülnasır’ın 
Mısır’ı da yok. Suriye ise, öylesine hırpalanmış ve zayıflatılmış ki, 
İsrail’e karşı caydırıcı bir güç olmaktan çoktan çıkarılmıştır artık. 
Varlığını sürdürme savaşı veriyor, 5 yıldan bu yana. Yani, kendi başının 
derdine düşürülmüş durumda.

ABD’nin BOP’ununsa, Irak ve Suriye ayakları hayata geçirilmiş 
bulunmaktadır. Sıra Türkiye’ye gelip dayanmıştır artık. Türkiye’de de, 
şartlar günbegün olgunlaştırılmaktadır, bu amaç için. Halkları, etnik ve 
mezhep temelinde parçalanmış, ordusu darmaduman edilerek eritilmiş, 
özgüveni kaybettirilmiş ve de zavallı bir sömürge ordusu durumuna dü-
şürülmüştür. Olayların gösterdiği gibi, El Bab’taki IŞİD karşısında bile, 

[65] http://odatv.com/akp-aslinda-nasil-kuruldu-1612141200.html.
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bir varlık gösterememiştir. Rusya ve Suriye hava ve kara güçlerinin 
ona karşı etkin saldırısı olmasa, IŞİD, neredeyse bozguna uğratacaktır 
Türk Ordusu’nu. İşte böylesine zayıf düşürülmüştür ordu. Cumhuriyet 
Tarihinin hiçbir döneminde Türk Ordusu bu duruma düşürülmemişti. 

Kaçak Saraylı ve AKP’giller, Hz. Muhammed ve Kur’an Dinini de 
tersyüz edip sahteleştirdiler, bildiğimiz gibi. Hz. Muhammed’in de-
yişiyle, “Güzel ahlâktan ibaret” İslam’ı tersine çevirerek, hırsızların, 
ahlâksızların, hainlerin halkı kandırmada kullandığı bir araç, bir mas-
ke haline getirdiler. Yani, İslam’ın da içini boşaltıp ruhunun katlettiler. 
Tümüyle, şekle-biçime-kabuğa indirgediler İslam’ı. Tüm kapsamını, 
Namaz, Oruç, Hac gibi dini ritüellerle sınırladılar. Hırsızlıklarını gizle-
yebilmek için de bol bol cami yaparak halkımızı kandırmaya çalıştılar. 
Bakın biz ne kadar Müslümanız, görüntüsü vermeye çabaladılar. Oysa, 
onların camileri, aslında, Hz. Muhmammed’in deyişiyle birer “Dırar 
Mescidi”dir. 

Kur’an’da, böyle mescidler yaparak samimi Müslümanları kandır-
mak isteyen sahtekârlar, düzenbazlar, kulaklarından tutulup şöyle teşhir 
edilir:

“Zarar vermek, inkâr etmek, müminlerin arasını ayırmak, 
Allah ve Peygamber’ine karşı savaşanlara daha önceden gözcülük 
yapmak üzere bir mescid kurup: ‘Biz sadece iyilik yapmak istedik’ 
diye yemin edenlerin yalancı olduklarına şüphesiz ki Allah şahid-
dir.

“O mescide hiç girme! İlk gününden beri Allah’a karşı gelmek-
ten sakınmak için kurulan mescidde bulunman daha uygundur. 
Orada, arınmak isteyen insanlar vardır. Allah, arınmak isteyenleri 
sever.”[66]

Bilindiği gibi, Hz. Muhammed, Tebük Seferi dönüşü bu sahte 
Müslümanları, Dırar Mescitlerini başlarına yıkarak tepeler. Onların 
oyununa gelmez, kendisine karşı kurdukları tuzağa düşmez.

Tayyip’in temelini atıp açılışını yaptığı camilerin tamamı da işte 
böylesi Dırar Mescitleridir.  

Biz, Kaçak Saraylı Tayyip ve AKP’giller’in 15 yıldan bu yana du-
rup dinlenmeden, adım adım CIA tarafından ellerine tutuşturulan bu 
ihanet planını-projesini uygulamakta olduklarını hep söyledik, yazdık. 
Bunların ülkemizi uçurumun kenarına kadar sürükleyip getirdiklerini 
haykırarak, feryat ederek anlatmaya çalıştık. Memleket elden gidiyor, 
dedik. Ülkemiz batmak üzere, dedik. Ey halkımız, bunların oyunlarına 

[66] Tevbe Suresi, 107-108’inci Ayetler, Diyanet İşleri Meali.



198

gelme, tuzaklarına düşme, yalanlarına kanma, dedik. Bunlar BOP’un ta-
şeronlarıdır sadece. İktidar olmaları karşılığında satıldılar Amerika’ya, 
dedik. Bunlar, saf maf değildir. Bunlar, son derece bilinçli bir biçimde 
ihanet oyununun aktörlüğünü etmektedirler, dedik. 

İşte, bu acı gerçeği, dindar kesimin önemli isimlerinden Levent 
Gültekin de açıkça, kesince ortaya koymaktadır. Üstelik de, Kaçak 
Saraylı Reis’in Başdanışmanının bu ihanet oyununun nasıl bilinçlice 
oynanmakta olduğunu kendisine itiraf ettiğini de ortaya koymaktadır. 

Şimdi lütfen, onun bir televizyon programında yaptığı, konuya iliş-
kin konuşmanın aşağıdaki videolarını bir izleyelim, ya da onların tape-
sini okuyalım:

Levent Gültekin: Ya adam benim, geldi bana, kendi kendi kendi 
aradı beni. Ben aramam, çünkü  ben iktidar yakınından arkadaşla-
rı genelde biliyorsun aramam. Yani şundan dolayı; tenezzül  etme-
diğim için değil. Bir şey istiyor, yakınlık göstermeye çalışıyor, öyle 
bir pozisyona düşmemek için. İktidarda benim yakın arkadaşlarım 
var. Köşk’te de yani Saray’da da var.  Eski arkadaşlarım var, bir 
hukuk bozulması olmamış. Ama şimdi arayıp sormuyoruz, sormu-
yorum onları. İstesem ararım onları ne oluyor ne bitiyor...

Kendi beni aradı,  gel buluşalım bir kahve içelim diye, buyur... 
Kalktım gittim. işte bu  çok zoruma gittiği için o yazıyı yazdım. 
Kendi bana dedi: Sen dedi tayyip Erdoğan’ı eleştiriyorsun. 

Ruşen Çakır: Biz daha fazla eleştiriyoruz.
Levent Gültekin: Hayır yanlış yapıyorsun.  Yanlış yapıyor diye 

eleştiriyorsun, dedi. Hayır yanlış yapıyor diye eleştiriyorsun  dedi. 
Tayyip Erdoğan yanlış yapmıyor. Bilerek, bilerek ülkeyi bölmeye 
çalışıyor, dedi. 

Ruşen Çakır: Bu çok büyük bir suçlama...
 Levent Gültekin: Bak, ben o kadar demedim. Güya muhalifim. 

Tayyip Erdoğan düşmanı, tırnak içinde, Tayyip Erdoğan. O bile 
beni ürküttü. O zaman, nasıl yani,  dedim ya söyleyemiyorum  adı-
nı koyamıyorum dedi. Ama Tayyip Erdoğan, bence, dedi, bir yere 
çalışıyor dedi. Tamam şimdi bunu diyen bir adamın sabah akşam 
“Reisimize kalkan eller kırılsın” diye twit attığını gördüğümde 
ayarım bozuluyor.

Ruşen Çakır: Şimdi herkes Twitter’a girip reisime  kalkan eller 
kırılsın tweetini kim attı... 

Yani ayarım bozuluyor. Boru değil ki. Duyuyorum mesela, yani 
duyuyorum. Dün duydum. İşte geçen hafta da o yazıyı yazmadan 
önce duydum. Bakanlardan bir tanesi, benim de arkadaşımın oldu-
ğu bir sohbete gidiyor. Orada diyor ki “Yav iyice delirdi. Artık biz 
de uğraşamıyoruz. Bize de kapattı bütün şeyi, şarteli bize de. Bizi 
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de duymuyor artık.” Onu diyen bakan e kardeşim...[67]

***

Ruşen Çakır: Ya da damat, ya da bir başkası geçti. Bundan son-
ra ne bekliyor Türkiye’yi? Kesin bir erken seçim, bir referandum 
başkanlık sistemi vs... Böyle bir strateji mi hayata geçirilecek?

Levent Gültekin: 78 milyonu büyük utanç bekliyor. Yani tek ba-
şına bir adam, tek başına, 78 milyonun kulağından tutmuş, istediği 
gibi oynuyor, istediği gibi oynuyor, istediği gibi oynuyor... 

Onu Başbakan yaparım, bunu müsteşar yaparım, bunu Genel-
kurmay Başkanı  yaparım, bunu gazeteci yaparım, filanca şirkete 
el koyarım, istediğini yapıyor...

Utanç verici bir tablo karşısındayız. Yani  damat konuşuluyor 
bir ülke için, bir Cumhurbaşkanının damadının başbakan olabile-
ceği konuşuluyor. Bundan daha rezil bir durum ne olabilir ki?

Bugün gördüm Twitter’dan, arkadaşlardan biri atmıştı.  Tita-
nik filmindeki  Titanik  batarken orkestra çalmaya devam ediyor-
du ya, yani ülke batarken biz rezil bir durumdayız. Yani utanırım 
artık herhangi bir yerde bu ülkenin Vatandaşı olduğumu söyleme-
ye. Bu kadar rezilliği oldu siyaset arenasında,  buna ne yazık ki 
dur diyecek hiçbir odak çıkmadı. Odaktan kastım; sivil toplumu 
toplumsalı, siyaset odağı, muhalefeti, aydını, yazarı çizeri; yani bu 
kadar... 

Mesela benim en çok zoruma giden, ülke de batmak zorunda 
değil artık.   Tek zoruma giden bir şey var ya, bu adama ağzının 
payını verecek haysiyette  bir adam yok mu bu ülkede?

Yok mu yani?
Bu  adama, sen kimsin kardeşim, bütün ülkeyi rehin aldın, diye-

cek bir Allah’ın kulu çıkmayacak mı? 
Bu adama; hadi ordan be, sen kimsin? diyecek bir kişi çıkma-

yacak mı muhalefetten?
Bu ülkede yok mu? Bu kadar mı berbat bir ülke?..
MHP’yi bloke etmiş, HDP’yi  oradan  boğmaya çalışıyor, 

CHP’yi orada bloke etmiş... Ya sen  nasıl olur, senin aklın alıyor 
mu ?

MHP ölmüş mü, CHP çürümüş mü? HDP bir alan bulamıyor 
mu? Hepsi mi bu kadar teslim oldular? Yani bu toplumda hiç mi... 
Bu toplum bu kadar mı haysiyetsizdi?

Bu kadar mı bu işler yolunda gitmiyor ?
Mesela  Ahmet Davutoğlu’nun etrafında sağında solunda bir 

Allah’ın kulu, bak dikkat et Ak Parti içinde olmayan bir şeydi, son 
on yıldır, son bu geziden sonraki süreci söylüyorum. 

Ya biri de çıkıp demiyor ki kardeşim sen kendini padişah mı 

[67] https://www.youtube.com/watch?v=z8UMM9N8LE8.
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zannediyorsun? 
Herkesi de kul mu zannediyorsun?  Al lan milletvekilliğini de, 

il başkanlığını da  çıkıp gidiyorum, diyen bir  Allah’ın kulu yok...
Şu Davutoğlu’na yapılandan dolayı bir milletvekili çıkıp demez 

mi, ben de gidiyorum kardeşim. Ölür müsün desen bende gidiyo-
rum?

Yani  şimdi bu kadar haysiyetsiz bir ülke  olmaz ya, yıkıntıya 
gidiyoruz. Bakma böyle güldüğümüze konuştuğumuza. Bir ülke 
şu anda çökmüş. Zaten çökmüşüz de  enkazın altında kakarakikiri 
yapıyoruz şu anda, öyle bir durumdayız. Enkaz üzerimizde.

Ya arkadaş elele versenize şu ülkeyi bir yeniden kuralım. Birlik 
durumda olmamız gerekiyorken can havliyle kimimiz çimento ki-
mimiz kürek... Şimdi buraya doğru gidiyoruz. 

Ruşen Çakır: Ama ülkede siyaseti daha önce de seninle konuş-
tuk. Bu ülkede siyaseti yapan tek kişi, kurum Tayyip Erdoğan.

Levent Gültekin: Ama niye? Niye? Bunu eleştirmemiz gereki-
yor, onu söylüyorum.[68]

***

Türk Ordusunu darmaduman ettiniz
Evet, arkadaşlar. İşte gördük, durumun vehametini. Kaçak Saray’da 

mukim şahsın, gerçekte kim olduğunu, kime çalıştığını ve ne yapmakta 
olduğunu... Avanesi de onun sayesinde biz bu makamlara, bu koltukla-
ra, bu Meclislere geldik ve onun sayesinde vurgunlarımızı vuruyoruz, 
küplerimizi dolduruyoruz ve tüm sülalemizi ihya ediyoruz, diyerek bo-
yun eğiyorlar, ses çıkaramıyorlar ona. Zaten onların da önde gelenleri, 
Kaçak Saraylı gibi devşirilmiş durumdadır ve aynen onun gibi bilinçli-
ce görev ifa etmektedir. 

Ve hep söyleyegelmekteyiz ya; Amerika, bu zatı ve onun 
AKP’giller’ini, Türkiye’yi böylesi bir felakete sürüklemek için işbaşına 
getirdi, diye... İşte öyle...

Tayyip’in Kaçak Saray’daki Başdanışmanı söylüyor, yukarıdaki 
sözleri. Ve de onun bakanları söylüyor, onun hakkındaki hakaretamiz 
kelimeleri. 

Türkiye, işte böylesi bir ekip tarafından güya yönetilmektedir. 
Gerçekte ise, Türkiye’yi dört bir tarafından kuşatmış olan Amerika yö-
netmektedir, Washington, Pentagon, CIA yönetmektedir. 

Ve de, ABD, Kaçak Saraylı Tayyip’i, bir gecede Türkiye’nin bö-

[68] http://video.genfb.com/1067950983303860.
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lünme planlarını eline verdiğimiz biçimde uygulamaya koyacak, işi bi-
tirecek, diye 15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı’nda galip getirdi, 
Pensilvanyalı İmam’ın ordusu karşısında. 

15 Temmuz sonrası Türk Ordusu’nun geri kalan bölümünü de dar-
maduman etti Tayyip. Parça parça bölüp, her bir parçasını kendine, ba-
kanlarına bağladı. 

Şimdi de, yine bu amacı gerçekleştirsin diye onu Başkan yaptırtmak 
istiyor. Dün de söylediğimiz gibi, o, iktidara mahkûm artık. Ancak ikti-
darda kaldığı sürece, işlemiş olduğu yüzlerce suçun hesabını vermekten 
kurtulmuş olacağını biliyor, adı gibi. O yüzden de, ABD’nin bir dedi-
ğini iki edemez durumdadır. ABD, onu tam anlamıyla tutsak almıştır 
artık. Bakmayın siz, onun ara sıra “dış güçler”, “Atlantik ötesi”, “üst 
akıl” gibi söylemlerde bulunarak, dolaylı yoldan Amerika’ya karşı ol-
duğu izlenimini vermeye çalışmasına. 

Daha önce de birkaç kez söylediğimiz gibi, ABD, devşirdiği işbir-
likçilerine zaman zaman Amerikan karşıtı görünümü verecek şekilde 
oynamalarını salık verir. Böylece de, onların halk kitleleri nezdinde 
daha inandırıcı olabileceklerini, halkı daha iyi kandırabileceklerini dü-
şünür. Tayyip de, işte bu talimat doğrultusunda ara sıra o kelimeleri sarf 
etmektedir. Yoksa, ABD çizgisinden, bırakalım sapmayı, tam tersine, 
daha sıkı ve daha sadık bir biçimde izlemektedir o çizgiyi artık. 

İçtenlikli Müslüman kardeş;
Lütfen, aklını özgürce kullan artık. Bu dinlediklerini, bu söylenen-

leri, yazılanları tarafsız bir gözle, önyargılarından arınmış olarak, özgür 
aklınla bir değerlendir. O zaman, sen de görüp anlayacaksın, Tayyip’in 
kim olduğunu ve nasıl bir görev ifa etmekte olduğunu. 

Ülken cehennemin kenarında. Oraya kadar getirdi, Tayyip ve 
AKP’giller. Memleket elden gidiyor. Çok geç olmadan uyan. Ve buna 
dur de. Yapacağın ilk iş de, 16 Nisan’da HAYIR diyerek, onun hevesini 
kursağında bırakmaktır. ABD’nin bu emperyalist oyununu boşa çıkar-
maktır. 16 Nisan’da yenilgiye uğratılırsa Tayyip ve avanesi, onlar için 
bayır aşağı gidiş süreci başlatılmış olur.

Hiç unutma; bu iktidar, ülkemiz, vatanımız ve halkımız için tam bir 
felaket olmuştur. Kâbusu olmuştur memleketin, bu iktidar. Kötülükten 
başka hiçbir şey bekleme ondan. Onlar istemezler ya, varsayalım ki 
istediler; öyle olmuş olsa bile, ülkemiz için iyilik yapmak ellerinden 
asla gelmez. Çünkü, ABD Emperyalist haydut devletinin kuklalarıdır, 
piyonlarıdır, maşalarıdır, taşeronlarıdır onlar. Tüm görevleri de, bu em-
peryalist haydut devletin ülkemiz ve bölgemiz hakkında oluşturduğu 
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BOP’u hayata geçirmektir. 
Elbette, bu ihanetlerinin ve yapmış oldukları kötülüklerin, işlemiş 

oldukları suçların hesabını vereceklerdir tamamı, bir bir. Ama o zamana 
kadar da çok büyük zararlar vereceklerdir, vatanımıza ve halkımıza.

Bunu asgariye indirmenin yolu da, bu ihanet yolcularına “yeter ar-
tık”, demekten geçmektedir. Bu sebeple, bunların tüm politikalarına ve 
varlıklarına, HAYIR diyelim. Böylece, onlara dur demenin ilk adımını 
da atmış oluruz...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
21 Şubat 2017



Ayrım
Yirmi

Acımasız cellâtlar, bu kez de
Urfa Viranşehir’de melek yüzlü,

altın kalpli bir yavrumuzu katletti
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5 gün öncenin haberiydi… Haberiydi, diyoruz da, sanki sıradan bir 
olaymış gibi haber konusu, aslında yürek dağlayan bir tragedyaydı söz 
konusu olan. Okuyalım isterseniz:

“Viranşehir’deki patlamada ölen Ahmet Oktay Günak’ın babası: 
Kedi yavrusuna süt götürüyordu

“Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında hayatı-
nı kaybeden 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak’ın babası “Oğlum 
‘Babacığım lojmandaki yavru kediye sütlü ekmek götüreceğim’ 
dedi. Ben de ‘götür oğlum’ dedim. Lojmanda bulunan ve aç olan 
bir kedi yavrusuna sütlü ekmek götürürken patlama oldu, bir daha 
eve gelemedi” dedi.

“(...)
“Üç çocuğundan en büyüğü olan Ahmet’in bir aydır sitedeki 

yavru kediyi beslediğini anlatan Günak, akşam yemeğinin hemen 
ardından oğlunun kediye mama vermek için evden çıktığını ifade 
etti. Zemin katta oturduklarını ve oğlunun apartman boşluğunday-
ken meydana gelen patlamada şehit olduğunu kaydeden Günak, 
şöyle devam etti:

“Oğlumun da yanımızda olduğu akşam yemeğini ailecek yedik. 
‘Babacığım lojmandaki yavru kediye sütlü ekmek götüreceğim’ 
dedi. Ben de ‘götür oğlum’ dedim. Lojmanda bulunan ve aç olan 
bir kedi yavrusuna sütlü ekmek götürürken patlama oldu, bir daha 
eve gelemedi. Koridorda üstüne biraz taş falan yığılmıştı. Ben de 
koridora girerken ilk başta göremedim sonra ışıklar biraz aydın-
lanınca gördüm.”[69]

“Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında Ahmet Oktay Gü-
nak’ın ailesi, otopsisi tamamlanan çocuklarının cenazesini Şanlıur-
fa Adli Tıp Kurumundan aldı.

“Günak’ın çok sayıda yakınının geldiği Adli Tıp Kurumu önün-

[69] http://www.posta.com.tr/viransehir-deki-patlamada-olen-ahmet-oktay-gunak-in-ba-
basi-kedi-yavrusuna-sut-goturuyordu-haberi-1269595.
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de Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yakıldı.”[70]

Baba kamu emekçisi, Viranşehir Adliyesinde zabıt kâtibi, 12 yıldan 
bu yana. Üç çocuğundan en büyüğüymüş, bu altın kalpli yavrumuz. 

Baba da, anne de, besbelli ki evlatlarını insan ve hayvan sevgisiyle 
dolu olarak yetiştirmişler. Bu nedenle de, evladımız, kendi akşam ye-
meğini yer yemez, lojman bahçesindeki biçare yavru kediyi düşünüyor. 
Onun da bir can taşıdığını, o canını sürdürebilmesi, taşıyabilmesi için 
beslenmeye, gıdaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Hemen de davranı-
yor. Yani, yavrumuz, aç, çaresiz, yardıma muhtaç bir cana yardıma gi-
derken, canından oluyor. Canından ediliyor. Daha açığı, insanlık dışı 
bir canavarlıkla katlediliyor. 

Küçücük yavrularımız can veriyor
Kahrolurum, böyle masum evlatlarımızın yok yere cellâtlarca can-

larının alınmasında. Acılara boğulurum. Günlerce çıkmaz aklımdan, 
onların ölüm acısı. Suretleri kaydedilir belleğime, unutulmamacasına, 
silinmemecesine. 

Çağrışım oldu burada:
Sene 1972 Baharıydı. Mersin Mut Lisesinde Felsefe Öğretmeniyim. 

İlk görev yerim burası.
Öğleden öncenin dördüncü dersi, bir Lise 2. sınıfında Psikoloji 

Dersiydi. Dersimiz bitti, öğle tatiline girdi okul, öğrenciler ve öğretmenler. 
15 dakika geçti geçmedi, bir öğrencimizin şehir içinden geçen 

Konya-Karaman-Mut-Silifke-Tarsus-Mersin ve Adana yolunda bir 
kamyon tarafından ezilerek öldürüldüğü haberi geldi. Anayol asfaltı-
nın kenarlarında kaldırım yoktu. Aslında, kaldırım olmaya müsait geniş 
alanlar vardı. Ne yazık ki, bu alanlar, kamyonların gelişigüzel park et-
tikleri yer olarak kullanılıyordu. İşte oradan yürüyerek evine gitmekte 
olan kız öğrencimiz Sıdıka Akça, arka arka gelen ve hödük şoförün hiç 
arkasına bakmadan kullandığı kamyon tarafından arkasından çarpılıp 
tekerleklerin altına alınmıştı ve ezilerek can vermişti. 

Öğrenci yavrumuz, benim 15 dakika önce dersimde olan kızımızdı. 
En ön sırada otururdu. Tipik bir yörük kızıydı. Aslında köylü çocuğuy-
du, ailesi köyde yaşamaktaydı. Kızlarını okutmak için şehirde bir iki 
arkadaşıyla birlikte mütevazı bir ev kiralamışlardı. Orada kalıyordu kı-
zımız. 

[70] http://www.cnnturk.com/turkiye/11-yasindaki-sehit-ahmet-oktay-gunak-son-yolcu-
luguna-ugurlandi.
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Sessiz, sakin, hanım, disiplinli, ahlâklı, melek gibi bir yavrumuzdu. 
İsmi de, rahmetli dayımın eşi, rahmetli yengemin bire bir aynıydı. 

Hem ismi, hem soyismi...
Hatta, derslerine ilk kez girip öğrencilerle tanışmamız sırasında, he-

men dikkatimi çekmişti. Siz benim yengemin adını taşıyorsunuz, bire 
bir. O da Sıdıka Akça, demiştim. 

Yengemi çok severdim. Anam da çok severdi. Rahmetli anacığımın 
değerlendirmesine göre yengemiz, bizi dayımızdan daha çok sevmek-
teydi, aramızda bir kan bağı olmamasına rağmen. Dayım da, yengem de 
anacığımın büyüğüydü yaşça. 

Öğleden sonra lise tatil oldu, haliyle. Öğrenci ve öğretmenler, talih-
siz yavrucağamızı Mut Mezarlığında toprağa verdik. Sanırım, mezar 
başında bulunan yoksul bir köylü olan babası kadar benim de yüreğim 
yanmıştı. Ben de acı çekmiştim...

O günden bu yana da bu yavrumuzun ne adı, ne sureti, ne de sırada 
oturduğu hali silindi gözümün önünden. 

Acırım, kahrolurum, böyle gencecik yaşta hayatını kaybeden evlat-
larımızı görünce.

Yine çok acı duymuştum, yıllar önce babasının yanıbaşında polisler 
tarafından evlerinin önünde katledilen ve bedeninden 13 kurşun çıkan 
Uğur Kaymaz’ı duyduğum zaman. 

Yine, Hendek Savaşları’ında katledilen küçücük yavrularımızın 
cansız bedenlerini gördüğüm zaman...

10 yıllardan beri sürdürülen, ABD Emperyalist haydut devletinin 
planlayıp yönettiği, Türkler ve Kürtler arasındaki savaşta hayatlarını 
yitiren gencecik canların tabutlarına kapanmış, feryatlar edip ağıtlar ya-
kan Türk ve Kürt anaları gördüğüm zaman...

Katliamlarda hayatlarını yitiren gençlerin resimlerini gördüğüm zaman...
Suruç’ta, Ankara Garı’nda, Ankara Kızılay Durağı’nda, İstanbul 

Vezneciler’de, yine acımasız, zalim cellatlar tarafından katledilen ma-
sum, melek kadar temiz, günahsız, suçsuz evlatlarımızın suretlerini, ba-
sına yansıyan resimlerinden gördüğüm zaman...

Burada yine çağrışım oldu, Yunus’un şu dizeleri geldi, aklıma:

Bu dünyada bir nesneye
Yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere
Gök ekini biçmiş gibi



208

Gerçekten, Yunus derin bir insani duyarlılıkla görmüş, kavramış ve 
sözcüklere dökmüş, bu yakıcı, yürek dağlayıcı, kahredici gerçeği.

Burada, Yunus’un Tasavvuf anlayışını, diğer tüm Tasavvuf anlayış-
ları gibi, doğru bulmadığımı ve sevmediğimi, bunların da Kur’an ve 
Hz. Muhammed İslamı’yla ilgisi olmadığını belirtmek isterim...

Öğrencilik yıllarımızdan bu yana, faşist katillerce kurşunlanıp, 
bombalarla parçalanıp katledilen yoldaşlarımız da derinden yaralamıştı 
yüreğimizi. Ve acılarını hep taşımıştım, bugüne dek. Öyle görülüyor ki, 
toprağa düşünceye kadar da taşımaya devam edeceğiz. 

Siyonist İsrail askerleri tarafından katledilen Filistinli gencecik ço-
cuklar, gençler de yaralar yüreğimi...

Kısa süre önce, IŞİD denilen ABD yapımı canavarın, askerlerimizi 
kan donduran bir canavarlıkla, yakarak katletmesi de, mahvetmişti bizi. 
Günlerce dolukmuştu gözlerimiz. 

Gezi Direnişi’miz sürecinde katledilen, yine melek kadar temiz ve 
gül bahçesinden henüz koparılıp gelmiş güller kadar güzel gençlerimi-
zin katledilmesi de acılara gark etmişti bizi. Ali İsmail’in, Berkin’in, 
Ahmet’in ve diğerlerinin...

Hele de Ali İsmail’in sivil ve resmi cellâtların elinden kurtulmak 
için bir kuş gibi çırpınışının görüntüleri düşünce ekranlara, süzülmüştü 
yaşlar gözümden. 

Ne demişti, bu katliamlar sonrasında, Kaçak Saray’daki Caligula?
“Polise emri kim verdi, diyorlar. Ben verdim, ben...”
Gün gelecek yıkılacak o Saray da, o Saltanat da. Ve çekilecek, orada 

oturanlar hesaba. Ve o kanlı katliamların en açık ve kesin delili de bu 
itiraf niteliğindeki sözler olacak. Gelecek o günler...

Bazı arkadaşlarımız hatırlayabilir. Ali İsmail’in de memleketlerinde-
ki evlerinde bir köpeği vardı. Birbirlerini çok severlerdi onlar. Katliam 
sonrası günlerce, aylarca yolunu beklemiş köpeği, Ali İsmail’in.

Viranşehir’de katledilen bu altın kalpli yavrumuzun da, kuşkusuz 
günlerdir yolunu beklemektedir, o çaresiz, sahipsiz, acımasızlıklar, za-
limlikler dünyasında bir başına bırakılmış yavru kedicik. Herhalde, her 
ayak sesi duyup, her insan karaltısı gördüğünde, heyecanla atacaktır yü-
reği, “Meleğim geliyor, bana yiyecek getiriyor.”, diye. Tabiî bilemez ki, 
dünyada insan olarak yaratılmış ama insanlıktan çıkarılmış, canavara 
dönüştürülmüş yaratıklar olduğunu. Ve onlar tarafından bedeni parçala-
narak öldürdüğünü meleğinin...

Bu acımasızlıklar, bu zalimlikler, dolaplar, düzenler dünyasını in-
sancıl bir dünya yapalım diye uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz, dövü-
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şüyoruz, 50 yıldan beri. Ama ne yazık ki çok da fazla bir mesafe kat 
edemedik. Neylersiniz... Dünya bazen, 1991 sonrası olduğu gibi, belli 
bir süre bayır aşağı gidebilir. Geriye gidebilir, yani. Ama onlar gelip 
geçecek elbet. Ana doğrultu ileriyedir. Bizim amacımıza giden güzer-
gâhtadır. 

Kuşkusuz, güç olacak ve de geç olacak ama sonunda mutlaka varı-
lacak o hedefe. İnsanlık, bugünkü içinde yaşadığımız hayvanlık kona-
ğından kesince kurtulup gerçek insancıl bir konağa sıçrayacak, yükse-
lecek. O zaman, en azından bu türden katliamlar ve onların yol açtığı 
acılar sona erecek, son bulacak. 

İnsanlık, bir anadan doğmuş kardeşler gibi, kardeşler dünyasından 
oluşacak. İnsanıyla, hayvanıyla, doğasıyla uyumlu bir dünya olacak o 
zaman yeryüzü.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
22 Şubat 2017





Ayrım
Yirmi Bir

Hayat ne garip şey Tayyip!
Yüzlerce televizyonda her gün durup dinlenmeden 
konuşan, sağa sola küfürler, hakaretler yağdıran 
sen, HKP’li Nurullah Dayı’nın TRT’de yapacağı

10 dakikacık konuşmadan korkuyorsun,
Partiye ve ona yasaklar getirtiyorsun,

Seçim dışına attırıyorsun...
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Bu neyi gösterir, Tayyip?
Neyi kanıtlar?
Şunu:
Demek ki, senin yazıcılar ordunun yazıp prompter’lara yüklediği, 

eline tutuşturduğu metinlerin hiçbir ciddiyeti, etkisi ve gerçekliği yok. 
Hepsi de kuru gürültüden ibaret. 

Aç, yoksul ve cahil bıraktırılmış, zavallı insanlarımızın “Allah’la 
Aldatılabilmesi” için düzenlenmiş bir yığın demagojiden, yalandan, 
kandırmacadan ibaret.

Ama onları açığa çıkaracak-deşifre edecek, hayatın ve olayların ger-
çekliği karşısında, onların beş paralık bile bir doğruluk payı taşımadı-
ğını gösterecek bir muhalefet sözcüsü, lideri çıkmamıştı karşına, 2015 
Haziranı’na dek. Sen de, büyük bir keyifle, zevkle ve hatta şehvetle 
okuyordun, yazılıp önüne konmuş o demagojik metinleri. Ve kandırı-
yordun, zavallı cahil insanlarımızı. 

Ama, 2015 Haziranı’nda, Nurullah Dayı, TRT’deki 10’ar dakikalık 
iki konuşmasında, darmaduman etti senin yalanlarını. Kumdan kaleler 
gibi serdi yere. Yaptığın tüm ihanetleri, tüm vurgunları, tüm katliamları, 
bir bir, tüm gerçekliğiyle ve kanıtlarıyla ortaya koydu. 

Üstelik de, bunun hesabını er ya da geç vereceğini bildirdi, TRT 
ekranlarından, sana ve avanene. 

İşte bu, sende şafak attırdı. Panikledin. Ve hemen en iyi bildiğin ve 
15 yıldan bu yana yapageldiğin şeyi yaptın: Kanunsuzluk, şiddet, zu-
lüm...

Emir verdin anında, avanenden önde gelenlerine. “Susturun bu ko-
münist deliyi!”, dedin. “Bir daha izin vermeyin. Seçimlere katılmasına 
da, TRT’de konuşmasına da...”

Onlar hemen, emri ilettiler, Yargıtaya. Hani onun da Başkanı, senin 
tâ gençlik günlerinden beri arkadaşın ya, İsmail Rüştü Cirit. Hatırlarsın 
çok iyi: Belediye Başkanlığı döneminde yaptığın onca yüz kızartı-
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cı suçlarını örtbas ederek o kurtarmıştı seni. O zamanlar, Üsküdar 
Adliyesindeki bir Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanıydı, bu şahıs. Akbil 
yolsuzluğundan, senin 14 yıla kadar hapsini istemişti, soruşturmayı yü-
rütüp davayı açan savcı. Bu arkadaşın, senin yolsuzluğunu görmezlik-
ten gelerek beraat ettirdi seni. İşte şimdi de Yargıtayın başında. 

Yargıtay, senin verdiğin kanunsuzluğu, aynen aktardı, Yüksek Seçim 
Kuruluna. O da, zaten benzer bir emirle yönlendirildiği için, HKP’yi 
Seçim dışına atıp geçti. Hukukun zerresi olsa bu kurumlarda, asla böyle 
bir şey yapılamazdı. Hukukçu yoldaşlarımız, Siyasi Partiler ve Seçim 
Kanununun konuya ilişkin maddesini aktardılar, bir önceki yazımızda. 
Hani Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduk ya bu kanunsuzluğun 
ortadan kaldırılması için, işte o başvuru metninde. 

Ama hep söylediğimiz gibi, artık bağımsız ve hukuki yargı diye bir 
yargı kalmadı memlekette. Adli Sistem, AKP’giller’in hukuk bürosuna 
dönüştü tümden. 

Her türlü hukuk ayaklar altında
AKP’giller’in ve Kaçak Saraylı’nın savcıları, yargıçları da, tıp-

kı kankaları Pensilvanyalı İmam’ın Zekeriya’ları, Cihan Kansız’ları 
gibi, hukuku mukuku ipleyen insanlar değil.  Tamamen, tarikat şey-
hinin emirlerine bağlılar ve onlardan aldıkları emre göre hareket eder-
ler. Hep söylediğimiz gibi, Tayyipgiller de artık bir tarikattır. Tıpkı 
Pensilvanyalı’nınki gibi...

İşin acı tarafı, bu her iki tarikat ehli de, zulümlerini tümüyle yasa kı-
lıfı içine sokarak uygular. En zalimane zulmü yaparlar ama “biz hukuku 
savunuyoruz”, diyerek bu zulümlerini maskelerler. Saf insanları, tarikat 
müritlerini kandırırlar böylece de. 

Bununla yetinmedi, Kaçak Saraylı Caligula ve onun hukukçu taraf-
tarları. HKP’nin değişik illerdeki örgütlerine karşı, valiler eliyle dava-
lar açtırmaya başladı, şubelerimizi kapatmayı amaçlayan. 

Burada da her türlü hukuk ayaklar altına alınmaktadır. 
Çünkü, siyasi partileri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının hazırla-

yıp açacağı bir dava ile ancak Anayasa Mahkemesi yargılayabilir ve 
onların durumu ve geleceği hakkında karar verebilir. Bunun dışındaki 
hiçbir kurum, siyasi partileri yargılayamaz. 

Fakat, hep dediğimiz gibi, adamların umurunda değil hukuk. Yersen 
lokantaları açtılar, Türkiye’nin her yerinde ve her alanda. Bizde böyle, 
diyorlar. Yersen...

Bütün zulümkârlar gibi, bütün diktatörler gibi, bütün halk düşman-
ları gibi, biz ne dersek kanun odur, diyorlar. Başka kanun tanımayız biz, 
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diyorlar.
Olsun be. Olsun bakalım...
Biz çok gördük böyle zulümleri. 
Bir zamanların Askeri Mahkemelerinin Savcıları da aynen şöyle di-

yordu, bizi sözümona yargılarken:
“Kıvılcımlı için delil arayacak kadar saafdil değilim...”
Ve basıyordu 15 yıllık cezayı.
Bir kısmı, 146/1’den, idamla yargılıyordu, Kıvılcımlı’yı, 12 Mart 

Faşist Diktatörlüğünün Askeri Mahkemeleri gibi. 
Bizi de 12 Eylül Faşist Diktatörlüğünün mahkemeleri yargıladı, 

146/1’den, idamla...
Bizi de işkencelerden geçirdi, faşist cellâtlar. Bıyıklarımızı yoldu 

demetiyle. Hayâ torbalarımızı tekmeledi, sapık, işkenceci faşistler. 
Her türden insanlık dışı işkenceyi uyguladılar, bize ve yoldaşlarımıza. 
Ama, onlar yok olup gitti. Üstelik de geride iğrenç birer leş bıraka-

rak. Lanetli bir ad bırakarak...
Ama biz, 1920’den beri varız. Önderimiz Kıvılcımlı, Mustafa Kemal 

Samsun’a çıkarken, Ege’deki işgalci emperyalistlerin maşası düşmana 
karşı savaşmak üzere Ege’ye çıkar. Katılır Yörük Ali Efe’nin çetesine. 
17 yaşında olmasına rağmen, savaştaki ustalığı sayesinde, Köyceğiz 
Kuvayimilliye Askeri Komutanlığına kadar yükselir.

Bizlerin Tarihi, hep şeref dolu sayfalarla ve onurla yüklüdür. 
Kuşaktan kuşağa bu geleneği aktarıyoruz biz. Biz, en yüce insani de-
ğerler, ahlâki ve vicdani değerler demekiz. Biz, ustasıyız vatanı ve halkı 
sevmenin. Er geç halkımızla birlikte kurtaracağız bu güzel ülkemizi. 

Sizleri, efendiniz ABD Emperyalist haydutlarıyla birlikte yenilgiye 
uğratacağız. Son bulacak ihanet ve zulümleriniz. Çelik bilezikle tanı-
şacak ve emri, sadece hukuktan ve insani vicdanından alan, bağımsız 
mahkemeler karşısında bulacaksınız kendinizi. Bundan asla kaçışınız 
olmayacak. 

Korkuyorsun Tayyip! Korkuyorsunuz... Biliyorsunuz tüm suçlarını-
zı, en ince ayrıntılarına kadar. 

Ne diyordu şairimiz Nazım:
“Hiçbir korkuya benzemez, halkını satanın korkusu.”

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
24 Şubat 2017





Ayrım
Yirmi İki

Ölü numarasına yatmayın, hainler!
Ne olacak Yunanistan’a kaptırdığınız 18 Ada?..

Yoksa ahlâk fukarası Cübbeli’ye okuyup 
üflettiğiniz birer bardak soğuk ayran mı içtiniz 

üzerine?..
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Unutacağımızı ya da vazgeçeceğimizi sanıyorsanız, fena halde alda-
nıyorsunuz. Yarınki halk iktidarımızda, halkın gerçek mahkemelerinin 
karşısında, ilk çekileceğiniz hesap bu. Bundan kaçışınız asla olmaya-
cak. 

Hani ara sıra meydanlarda, ekranlarda atıp tutuyorsunuz ya, idamı 
yeniden getirebiliriz, diye; işte öyle bir şey yaparsanız, şimdiden hayal 
edin, Çeşme ya da Didim Meydanı’nda yağlı urganda sallanan gövde-
nizin suretini. 

Bizim Programımızda, ilgili arkadaşlarımızın bildiği gibi, idam ce-
zası yalnızca ağır cinsel suçlar için öngörülür. Onun dışında, idam yer 
almaz. 

Fakat siz, sözünüzde durur da getirirseniz idamı yeniden, sadece 
size özgü olmak üzere, bir defaya mahsus ayrıcalık yapabiliriz. Yani, 
sizin yasanıza göre sizi yargılayabiliriz. Başka da kimseyi değil. 

Yunanistan yutmuş adaları, açmış yerleşime, silahlandırmış üstüne 
üstlük, tüm bunlarla da yetinmiyor, belli aralıklarla meydan okumayı 
sürdürüyor. 

Hani geçenlerde sizin Genelkurmay’ın Başkanı, Hulusi Akar nam 
Tosun Paşa, tatbikat sırasında Kardak’a da yönelip bir hava atmak iste-
mişti ya. Yunanistan’ın botla önüne çıkmasıyla beraber anında tornistan 
yapıp, topuklayıp, kendini Anadolu kıyılarına atarak dört dörtlük bir 
madaralizasyon sergilemişti. Kuşkusuz, sizinle işbirliği halinde yap-
mıştı, bu utanç verici kaçışı.

 Yunanistan işgal ettiği adalarımıza
vize şartı getiriyor bir de

İşte yine, dünün haber sitelerine düşen bir haberiydi. Bakalım:
“Yunanistan Büyükelçisi Kyriakos Loukakis’in Ege ve Akde-

niz’deki Türk kıyısı yakınında bulunan adaları ziyaret etmek is-
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teyen turistlere verdiği yanıt şaşırttı. Turistlerin gezmek istediği 
10 ayrı adaya ilişkin Büyükelçi Loukakis vize alınması gerektiğini 
vurguladı.

“Bir grup arkadaşıyla adaları gezmek isteyen ve adını vermek 
istemeyen bir turist, gezi öncesi Yunanistan Büyükelçisi Kyriakos 
Loukakis’e bir elektronik posta (e-mail) gönderdi.

“CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 29 Kasım 2016’da yaptı-
ğı grup toplantısını hatırlatan turist, “Yunanistan’ın Ege ve Akde-
niz’de Türkiye Cumhuriyeti’ne ait on sekiz adaya Yunan Bayrağı 
diktiğini ve söz konusu adaların kontrolünün Yunanistan’a geç-
tiğini söylemiştir. Türk vatandaşı olarak size sormak isterim, bir 
süredir Türk medyasında da yer alan bu fiili durum gerçek midir? 
Bu adalara arkadaşlarla yapmayı düşündüğümüz gezi, Yunan yet-
kililer tarafından engellenecek midir? Güvenliğimiz tehlikeye girer 
mi?” sorularını yöneltti.

“Yunanistan Büyükelçiliği’nden gelen yanıt adalar kriziyle ilgili 
gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Yunanistan Büyükelçisi 
Kyriakos Loukakis, “Yunanistan Dışişleri Bakanlığı web sitesinde 
ve diğer kaynaklarda belirtildiği üzere, e-postanızda bahsi geçen 
adaların hepsi ilgili uluslararası anlaşmalar uyarınca Yunanistan’a 
aittir” ifadelerini kullandı. Büyükelçi Loukakis, turist kafilesine 
vize almaları gerektiğini vurguladı.”[71]

Kılıçdaroğlu, göstermelik olarak, güya karşı çıkmış görünmek için, 
bir kez konu etmişti, Adaların Yunanistan tarafından gasp edilişini. 
Turist vatandaşımız da onu kast ediyor.

Bakın, bir turist yurttaşımızın sorusunu bile, Yunanistan Büyükelçiliği 
anında, net ve kesin bir anlatımla Adaların artık kendilerine ait olduğu-
nu bildirerek cevaplıyor. Bizse, yıllar yılıdır soruyoruz size, o Adaları 
niye kaptırdınız, hatta niye peşkeş çektiniz, diye. Sizde tık yok. Ölüden 
ses gelir, sizden gelmez bu tür konularda, değil mi?

Oysa, başta Kaçak Saraylı Caligula gelmek üzere, Milyar Ali ve 
benzerleri, durup dinlenmeden, günler geceler boyu höykürürler mey-
danlarda, ekranlarda. Yazıcılar ordusunun ellerine yazıp tutuşturduğu 
ya da prompter’lara yüklediği demagojik ibareleri huşu içinde döktü-
rürler. Tabiî, bunların her birinde, kendilerinden olmayanlara yönelik 
onlarca küfür, hakaret, aşağılama bulunur. Bu aşağılamaların boyu-
tu bazen öylesine çukurların da ötesinde yerin yedi kat aşağısındaki 
seviyelere kadar düşer ki, zavallı “Yeni CEHAPE” Başkanı Sorosçu 
Kemal’i, “Bahtsız Bedevi” olarak bile adlandırır, nitelendirir, Kaçak 

[71] http://odatv.com/turk-vatandasiyim-o-adalara-gidersem-ne-yaparsiniz-2702171200.
html.
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Saraylı Caligula. Öbürü de, tabiî doğası gereği ve oynadığı rol gereği, 
efemine bir tarzda mızıldanır sadece, böylesi iğrenç, aşağılık hakaretle-
re uğramışlığı karşısında.

İşte, yurt içinde siyasi hasımlarına yönelik böylesine azgın, fütur-
suz tavırlar sergileyen Kaçak Saraylı ve AKP’giller, bu net ve kesin 
vatan satışları karşısında dillerini yutarlar. Bilirler çünkü suçlarını ve 
de yüreksizliklerini. Hani insan yalanlarıyla, dümenleriyle herkesi kan-
dırabilir. Ama kendisini asla kandıramaz. İşte bu sebeple, onlar da bi-
lir, ancak bir tavşan kadar yürek taşıdıklarını ve vatan toprağı satarak, 
vatana ihanet suçu işlediklerini. O yüzden, susmaktan başka çıkış yolu 
bulamazlar 

Hesap günü geldiğinde
kaçacak delik bulabilecek misin?

Fakat bu ilânihaye sürmeyecek, söylediğimiz gibi. Yarın hesaba çe-
kildiklerinde, mecburen itiraf edecekler ihanetlerini. Böylece de, kendi 
haklarındaki hükmü, kendileri vermiş olacak. 

Tabiî burada bir de, geçenki yazılarımızda aktardığımız gibi, Levent 
Gültekin’in dedikleri var.

Hani ne demişti, Gültekin?
“Tayyip’in Başdanışmanı, bana, ‘Tayyip yanlış yapmıyor. O, 

yapıp ettiği her şeyi bilinçlice yapıyor. O, Türkiye’yi bölecek. Tay-
yip, birilerine çalışıyor.’ dedi.”

Hatırlanacaktır; biz bu itiraflar karşısında da Tayyip için, vatana 
ihanetten suç duyurusunda bulunduk mahkemelere, ya da Cumhuriyet 
Savcılarına diyelim...

Eğer öyleyse, yandık. Ne yazık ki, öyle gibi de görünüyor. 
Bu durumda, Tayyip bizim bu söylemlerimiz karşısında gülüyordur 

kıs kıs. Durun bakalım, diyordur. 18 Ada ne ki... Ben Türkiye’yi parça 
parça edip sonra da ortadan kaldıracağım. ABD’li efendilerim bana bu 
emri verdi. Dedim ya size, ben BOP Eşbaşkanıyım, biz bu görevi yapı-
yoruz, diye. İşte gerçek durum bu.

Biz de diyelim ki Tayyip’e, kuşkusuz bu ihanetlerin sonrasında, 
herhalde artık buralarda kalamayacağını da hesaplamışsındır. Giderim 
ABD’ye, efendim bana ömür boyu yaşayacağım bir yer gösterir ve bir 
gelir bağlar, diye düşünüyorsundur, değil mi?

Tabiî bunları ülke dışına kaçırmış bulunduğun milyonlarca doları 
eğer kurulan halkçı iktidara kaptırır da kullanamaz isem, diye düşünür-
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sün. Bak, bu doğru işte. Gerek İsviçre bankalarında olsun, gerek başka 
bir ülkeye kaçırıp istiflemiş ol (hani İtalya gibi filan) onların tamamı-
na el koyacağız. Halktan çaldıklarını, halka geri vereceğiz. Bundan da 
emin ol. Ha, emperyalistler devrim sonrasında bize vermeyebilirler 
halktan çalıp götürdüğün paraları. Onun da bir çaresini düşüneceğiz 
elbet o zaman. Fakat sana da vermezler. Çünkü senin işlevin bitmiştir 
artık.

ABD bir zamanlar hizmetkârlarını koruyordu. Nitekim, Saygon’da 
yakalayıp tutsak aldıkları bir yurtsever, antiemperyalist gerillayı mey-
danda, güpegündüz ve herkesin gözü önünde, tabancasıyla şakağından 
vurup katleden Saygon Polis Şefi Generali, ABD’nin Vietnam hezimeti 
sonrası, ülkesine götürüp orada bir pizza dükkanı açıvermişti ona.

Fakat, daha sonra, Ortadoğu’daki en önde gelen uşaklarından olan, 
İran Şahı Rıza Pehlevi’yi 1979 Humeyni Hareketi’nin iktidara gelmesi 
üzerine, ülkesinden kaçıp ABD’ye gitmek istediğinde, kabul etmedi. 
Sokmadı Amerikan yönetimi ülkesine. Uzun süre gidecek yer bulama-
dı. Sonunda zamanın vatan haini, halk düşmanı, Amerikanofil Enver 
Sedat’ın Mısır’ına gidebildi, sığıntı olarak ve orada öldü.

Senin kaçıp gideceğin ve seni kabul edeceğine inandığın bir devlet 
var mı?

Belirledin mi böyle bir şey?
Biz pek sanmıyoruz. O gün geldiğinde, kaçacak hiçbir yer bulama-

yabilirsin. O çok güvendiğin, Türkiye ve Türk düşmanı Suudi Krallığı 
bile kabul etmez seni Suudi Arabistan’a. İşi biten adamı kabul etmez 
onlar.

Onlar da sizin gibi, dostluk nedir, vefa nedir, yurtseverlik nedir, 
halkseverlik nedir, zerrece olsun bilmezler. Sadece maddi çıkarlarına 
tapınırlar. Küplerini doldurmaya, koltuklarını, saraylarını korumaya... 
Başka hiçbir şey zerrece umurlarında olmaz onların. Bunları da aklına 
iyice yaz. 

Er veya geç, gelecek o günler...
01 Mart 2017



Ayrım
Yirmi Üç

Yıkılacaksınız!
Çelik bilezikle tanışacaksınız!





BOP Eşbaşkanı’na,
18 adamızı yunanistan’a peşkeş çekenlere,
Irak’ta müslüman kadınların ırzına geçen Amerikan 

conileri için dua edenlere,
Hırsızlar İmparatorluğuna,
Ve Kaçak Saraylı Caligula’ya,
Hayır!
Yıkılacaksınız!
Çelik bilezikle tanışacaksınız!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

3 Mart 2017





Ayrım
Yirmi Dört

Elimizin nasır balyozlarını
başlarına çalacağız yakındır!
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BOP Eşbaşkanlığı ederek, Türkiye’yi üç parçaya bölmek için canla 
başla çalışanlara,

Amerikancı Kürt Hareketi PKK’nin, PYD’nin, YPG’nin, IŞİD’in, 
El Nusra’nın, ÖSO’nun ve de Feto’nun en önde gelen yardım ve ya-
takçılarına,

Laik Cumhuriyet’in bütün kurumlarını bir bir yıkarak onu bir enkaz 
yığınına döndürenlere,

2004’te başlamak üzere, Ege’deki 18 Adamızı Yunanistan’a peşkeş 
çekenlere,

Ülkemizi, Irak’ı, Libya’yı, Suriye’yi, ölüm tarlalarına döndüren 
ve on milyon civarında masum Müslümanın kanını içen ABD ve AB 
Emperyalist haydut devletlerine taşeronluk edenlere,

Şimdi de Yeni Anayasa teraneleriyle, Tayyibistan Faşist Din Devleti 
inşa etmeye çabalayanlara,  

Hukuku, Yargıyı, Eğitimi, Ordu’yu, Ahlâkı, Dini ve İnsanlığı, on beş 
yıldan bu yana dirhem dirhem çürüterek imha edenlere,

Mustafa Kemal’e ve İnönü’ye “İki Ayyaş” diyerek hayâsızca saldı-
ranlara,

Gürcistan’da hiç kimse sormadığı halde “Ben Gürcüyüm. Eşim de 
Siirtli Arap”, diyerek Türklükle ve Türkiye’yle hiçbir aidiyet bağı taşı-
madığını söyleme gereği duyanlara,

Kabataş’ta “Türbanlı bacımın üzerine Geziciler saldırdı”, diyerek 
halkı birbirine kırdırmak isteyenlere,

Üsküdar Kısıklı’daki milyonlarca dolarlık villasında on milyarlarca 
hırsızlama Doları istifleyenlere,

“Sıfırlayamadık babacım”, diyerek aşırılan kamu malını gizlemekte 
zorlananlara, 

Amerikan Yahudi Komitesi’nden “Üstün Cesaret Madalyası” alan-
lara,
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Velhasıl, bu vatanın, bu milletin ve Türkiye Halkı’nın düşmanlarına,
Ülkemiz ve halkımız için, ebola virüsünden, domuz gribinden ve 

süne zararlısından bile daha zararlı olanlara,
ENSAR’larda, tarikat-cemaat yurtlarında körpecik halk çocukları-

nın ırzına geçenlere,
Muhakkak ki HAYIR diyoruz!
Size geçit yok, diyoruz!
Eninde sonunda çelik bilezikle tanışacaksınız, tüm bu suçlarını-

zın, ihanetlerinizin hesabını bir bir vereceksiniz, diyoruz!
Bundan kaçışınız yok! Adınız gibi bilin bunu, diyoruz!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

08 Mart 2017 



Ayrım
Yirmi Beş

Saygıdeğer Halkımız;
Kaçak Saraylı Caligula’nın
Baş Danışmanı söylüyor:

Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi bölmeye çalışıyor.
O, birilerine hizmet ediyor, diye...
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15 yıldan bu yana, yapıp ettiklerine bakınca da, bu tespitin gerçeği 
ifade ettiğini görüyoruz. ABD Emperyalistleri, Tayyip’e yaptıracaklar 
bu işi. Hem de tek başına. Bir sabah kalkacağız ki, adam, Türkiye’yi 
bölgelere, eyaletlere ayırmış, başlarına Eyalet Valisi vs. adında yöneti-
ciler atamış. 

Dikkat edelim; yeni Başkanlık Anayasası Paketinde aynen şöyle de-
nir:

“Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, 
teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.”

Adam, kafasına göre yürütme kurumları kuruyor. Yani, kafasına 
göre devlet oluşturuyor. Yasa masa, hiçbir şey takmıyor. Kafasına esen 
her şeyi yapma ya da devlet biçimini oluşturma hakkı elde etmiş oluyor, 
bu sözümona yasa 16 Nisan’da kabul edilirse.

Yani, devletin sahip olduğu tüm yetkilere tek başına Kaçak Saraylı 
Caligula sahip olmuş oluyor.

Meclis, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, HSYK, sadece bir 
tabeladan ibaret kalıyor. O tabelaların arkasındaki kurumlara, tek ba-
şına Tayyip’in beğenerek, kafasına uygun bularak atayacağı insanlar 
yerleştiriliyor. 

Böyle bir şey olabilir mi yahu?..
Bu, düpedüz Caligulalıktır, Führerliktir. Başka da hiç bir şey değil...
Bakın bunu Kaçak Saraylı’nın Sözcüsü İbrahim Kalın da şöyle diye-

rek kesince ifade etti, iki gün önce:

“Anayasa değişikliğiyle bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 
kuruluyor ve kararların hızlı bir şekilde alınması sağlanıyor. Dev-
let otoritesi bu sayede tek elde toplanıyor.”[72]

[72] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/694767/Cumhurbaskanligi_Sozcusu_
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Söylem, çok net, kesin ve açık, değil mi arkadaşlar?
16 Nisan’da Kaçak Saraylı Caligula galip gelirse, olacak nedir?
Aynen şu:
Devlet eşittir Tayyip.
Anayasa vs, kanun manun, yönetmelik, şu bu, eşittir Tayyip’in ka-

fasına esen, Tayyip’in ağzından çıkan... Gerisi laf-ı güzaf. Yani, halk 
türkülerimizdeki doldurma mısralar gibi. 

Bu doldurmaların da tamamı Tayyip’in diktatörlüğünü maskeleme-
ye, gölgelemeye yönelik olacaktır. 

Şunu da belirtmiş olalım:
Zaten 15 yıldan bu yana, Tayyip Türkiye’yi aynen böyle yönetiyor. 

Fiiliyatta olan, bire bir budur. Ortada Anayasa, yasa, Meclis, şu bu kal-
mamıştır gerçeklikte. Onların hepsi, boş birer görüntüden ibarettir. 

İşte Tayyip’in de baş edemediği korkusu buradan kaynaklanmak-
tadır. O, yıktığı Laik Cumhuriyet’in ve onun dışında işlediği yüzlerce 
suçun vebalinden kurtulabilmek için, kendisini bu Başkanlık Anayasası 
yaveleriyle kanun kılıfı içine gizlemeye çabalamaktadır. Fakat, daha 
önce de defeatle söylediğimiz gibi, 16 Nisan’da sonuç ne olursa olsun, 
onun suçu sabittir. 16 Nisan’dan galibiyetle çıkmış olsa bile, asla hu-
kuki bir kimlik edinemez. Diktatörlüğün hukuku olmaz günümüzde. 
Führerlik, Caligulalık, Tarihte kalmıştır ve de kalmalıdır.

Saygıdeğer Halkımız;
Adam ve avanesi, halkımızı ahmak yerine koyuyor. Hainane bir fe-

laketin içine Türkiye’yi sürüklüyor, bunu da “birlik, beraberlik” dema-
gojileri yaparak, nutukları atarak, cahil ve yoksul insanlarımıza yedir-
meye çalışıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’ne bunlardan daha büyük kötülüğü ve ihaneti, 
tarihinde hiç kimse yapmamıştır, yapamamıştır. O bakımdan, bu BOP 
taşeronları, bu ABD’nin, CIA’nın sadık hizmetkârları, bugüne dek gel-
miş geçmiş hainlerden bin kat daha haindirler. Daha fazla kötülük et-
mişlerdir. 

Saygıdeğer Halkımız;
Hâlâ uyanmayacak mısın?
Bu ihanet cephesini, bu şer örgütünü, bu çıkar amaçlı suç örgütünü, 

bu Hırsızlar İmparatorluğu’nu, bu hain kere hainleri sırtından atmaya-
cak mısın?

ibrahim_Kalin_dan_tek_adam_itirafi.html.
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Atmamız gerek. Atmalısın...
Yoksa, çok büyük felaketler yaşarız, korkunç acılara gark oluruz. 
Uyanalım, bu gaflet uykusundan. Ve “Yeter!”, diyelim. “Dur!”, di-

yelim hainlere.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

11 Mart 2017





Ayrım
Yirmi Altı

Ey BOP Eşbaşkanı nam Kaçak Saray’da mukim 
Büyük Patron!

Ey ABD yapımı AKP’giller’in önde gelen zevatı!
“Batı, 1071’in öcünü almak istiyor.

“Batı, Haçlı zihniyeti taşıyor.”
Öyle mi?

Âlâ...
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Eğer öyleyse, “Biz BOP Eşbaşkanıyız. Bu görevi yapıyoruz.”, diye 
övünmek niye, meydanlarda, kürsülerde, ekranlarda?

2004 17 Aralığı’nda “Avrupa Birliği’ne Katılma Müzakerelerinin 
Başlatılması kararı alındı” diye Ankara’da güpegündüz fener alayları 
düzenleyerek, havai fişekler patlatarak kutlamalar yapmak neyin nesi, 
bre düzenbazlar, bre hainler!

Haa, belki yanıldık, diyeceksiniz şimdi. Avrupa da, Amerika da bizi 
aldattı, diyeceksiniz. İyi.

Öyleyse, ömrünüzde bir defa olsun dürüst olun. Mert olun!
Biz, Avrupa Birliği’nden de, NATO’dan da ayrılıyoruz, deyin! 

Bunlar Türkiye’ye düşmandır, deyin! 
Var mısınız buna?
Yoksunuz, değil mi?..
Ne gezer sizde o yürek, o dürüstlük, o yurtseverlik, o halkseverlik...
Siz, tümden ABD ve AB mamulâtısınız. Sizi devşirip siyasi parti 

formatında bir çete olarak, bir çıkar amaçlı, hainlerden derleşik suç ör-
gütü olarak örgütleyip iktidara taşıyan ve 15 yıldan bu yana BOP’ta 
taşeronluk edesiniz diye orada tutan hep ABD-AB Emperyalistleridir. 
Onların yardım ve desteği olmadan, onların koruyup kollaması olma-
dan bir hafta bile o koltuklarda kalamazsınız. Tekerlenirsiniz iktidar-
dan. Ve tanışırsınız, çelik bilezikle. Ve gidersiniz hak ettiğiniz yere. 
Artık, Silivri mi olur, Sincan mı olur... 

Avrupa, bize miting yapma izni vermedi, diye günlerdir gacırtı yapı-
yorsunuz. Hepsi de birer kuru gürültü olan atıp tutmalarda bulunuyor-
sunuz. Esip gürlüyorsunuz. 

Fakat, Batı sizi hiç sallamıyor, değil mi?..
Konya ili kadar büyüklüğe sahip Hollanda, Bakanınızın kolundan 

tutup fırlatıveriyor sınırları dışına. Ve siz, bir iki gak gukun dışında hiç 
bir şey diyemiyorsunuz, yapamıyorsunuz. 
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Sizin hiçbir yaptırım gücünüzün olmadığını, hiçbir maddi gücünü-
zün olmadığını; özetçe, hiçbir konuda, hiçbir tehlike teşkil edemeyece-
ğinizi adları gibi biliyor, ABD ve AB Emperyalist haydutları. O yüzden 
de, hiç ciddiye almıyor sizi. 

Sizde yürek yok. Yiğitlik, mertlik yok. Yürek varsa bile, ancak bir 
tavşanınki kadar var. Daha fazlası değil... O bakımdan da esameniz 
okunmuyor oralarda. 

Bunu siz de biliyorsunuz aslında. Ama bütün yapıp etmeleriniz, 
kuru gürültü çıkarmalarınız, yaygara yapmalarınız, hep içerideki, sizi 
bir şey sanan hülooğğ’cularınızı kandırmak içindir. O zavallılar güruhu, 
Ensar’larda, tarikat-cemaat yurtlarında zihin hasarına uğratılmış oldu-
ğu için, hiçbir sosyal olayı, gerçekliği içinde göremez, kavrayamaz. O 
bakımdan da, siz bir iki gürültü çıkardınız mı, kanıverirler. Ve takılıve-
rirler peşinize. 

Yiğitlik, mertlik, namus, vicdan, vatan sevmek, halk sevmek, nasıl 
mı olur?

Bize bakın...
Görürsünüz, bu değerlere sahip insanların kimler olduğunu. 
Bakın; anlarsınız, öğrenirsiniz, özenirsiniz, demiyoruz asla. Sizin 

için çok geç. Sizi ancak toprak ıslah eder. 
Fakat, görmüş olursunuz sadece...
Dikkat edin! Biz, 1920’den beri, “Emperyalist Haydutlar, ülke-

mizden defolun!”, diyoruz.
“Geldikleri gibi gidecekler” bu canavarlar, diyoruz.
“Varlığımıza sataşan (tasallut eden) bütün Batı dünyası, 

Amerika da içinde olduğu halde, tabiatıyla büyük bir kuvvet teşkil 
ediyor.”, diyoruz. 

Bunları, silaha sarılıp savaşarak defedeceğiz ülkemizden, diyoruz. 
Ve de aynen öyle yapıyoruz...

Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın zaferi üzerine 
de, 1923’te Laik Cumhuriyet’imizi kuruyoruz.

Hani şu sizin Pensilvanyalı Feto’yla birlikte, ABD’nin, CIA’nın yö-
netiminde sinsice yıktığınız Cumhuriyet’imizi...

Ve şimdi de diyoruz ki: 
“Katil Amerika, Katil Avrupa Birliği, Ortadoğu’dan defol, diye-

meyen her siyasi ya gafildir, ya hain!”
Sizin, bu iki kategoriden hangisine dahil olduğunuzu, siz de biliyor-

sunuz adınız gibi, biz de biliyoruz. 
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Aynen 1919’da olduğu gibi, bu insanlığın baş belası emperyalist 
haydutlara karşı ve onların yerli işbirlikçilerine karşı, yerli hainlere 
karşı girişmiş olduğumuz savaşı eninde sonunda zafere ulaştıracağız, 
diyoruz.

Bundan kimse kuşku duymamalıdır...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

13 Mart 2017Ayrım





Ayrım
Yirmi Yedi

Kaçak ve de Haram Saray’da mukim Caligula’ya 
bir şekilde kanmış cahil, saf, bilinçsiz 

insanlarımıza!
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Pediatrik Kardiyalog Prof. Dr. Ergün Çil’in şu mektubunu bir 
okuyun. Hem de dikkatlice ve her türlü önyargılardan, bön yargılardan 
arınmış olarak. Yani aklınızı özgürce kullanarak.

Eğer, Samoslu Rum Costas’ın gördüğünü, anladığını, kavradığını 
hâlâ göremiyor, hatta görmemekte, anlamamakta ısrar ediyorsanız, ne 
diyelim artık size... Allah sizi bildiği gibi yapsın.

Zavallı profesörümüz, Emin Çölaşan’ı yarar bir adam sanarak, ona 
yazmış. Olur... Amerikancıların, antikomünist madrabazların bir bölü-
mü de şu anda Yılmaz Özdil, Emin Çölaşan, Ege Cansen vb. gibi Ata-
türkçü oynuyorlar şimdi. Tabiî bunlar gerçekte Mustafa Kemal’in ve 
onun mücadelesinin binde birini bile kavramaktan acizdirler. Çünkü, 
Mustafa Kemal, yeryüzünde ilk kez emperyalistleri sadece yenmekle 
kalmamış, art arda hezimete uğratmış bir ordunun Başkomutanıdır. 
Bunlarsa, ABD ve AB Emperyalizminin kucağında oynarlar. Neyse, 
geçelim...

Tayyip, düşmanlarımızın en büyük dostudur 
İşte mektup:

“Sevgili Emin Çölaşan Bey,
 “Ben vaktinizi almadan doğrudan konuya gireceğim. Bu ay 

Samos adasına gittim. 4-5 gün kaldım. Orada Yunanlı arkadaşla-
rım oldu, bunlardan birisi de Costas idi. Onunla çok iyi dost olduk. 
Kültürlü, saygılı, adam gibi bir adam. İngilizcesi oldukça iyi. Döne-
ceğim gün öğlen yemeğine ısrarla davet etti.

“Yemekte konu politikadan açıldı.
“Bana kendi liderleri dahil en sevdiği ve saygı duyduğu liderin 

Erdoğan olduğunu söyledi, ben şaka yapıyor diye güldüm. “Çok 
ciddiyim” dedi.

“Sebebini sordum.
“Bak dostum” dedi;
“Bütün ömrüm Türkiye’nin ülkemize olan tehdidi ile geçti. 
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Şimdi Erdoğan’ın sayesinde çok rahatız.”
“1- Atatürk’e tarihten gelen bir nefretimiz var, Erdoğan Ata-

türk’ü bitirdi…
“2- Dünyanın en güçlü ordularından birine sahiptiniz, onu da 

darmadağın etti, komutanları hapse attı. Bu ordu bir daha topar-
lanamaz…

“Siz 80 milyonsunuz, biz 10 milyon, ne kadar ürkütücü değil 
mi?..

“Erdoğan, tüm azınlıklara kendi devletlerini kuracağı yolu açtı. 
Yakında 5-6 yeni devlet kurulur ve nüfuslarımız eşitlenir. Daha ne 
yapsın?..

“80 yıldır bizim politikacılarımız Erdoğan’ın yaptıklarının 
onda birini yapamadılar. İşte saygım ve sevgim bu yüzden.”

“Ben buz kesildim. Farkında değilim gözümden yaşlar akıyor, 
tıkandım lokmayı yutamıyorum. Costas fırladı peçete ile yüzümü 
sildi, bir yandan özür diliyor fakat teselli edecek kelimeler bulamı-
yordu.

“Bir daha oralara gitmem. Gerçeği tokat gibi vuruyorlar sura-
tımıza.

“Burada oturur yandaş gazete okur koyun gibi yaşarım, taa ki 
kesim gününe kadar.

“Saygılarımla…”[73]

Saygıdeğer Halkımız;
Çok açık ve kesin biçimde görüldüğü gibi, Costas’ın dile getirdiği 

yakıcı gerçekler, bizim de 15 yıldan bu yana, durup dinlenmeden tek-
rarladığımız ve sizleri uyandırıp bu hainler güruhuna karşı tavır aldır-
maya çalıştığımız gerçeklerdir. 

Tayyip Erdoğan ve AKP’giller, ABD’nin, onun casus örgütü CIA’nın 
devşirip, örgütleyip, parti formatına büründürüp, iktidara taşıdığı ve 15 
yıldan bu yana da iktidarda tuttuğu hainler topluluğudur. Türk Vatanı-
nın ve Türkiye Halkının en sinsi ve en ağulu düşmanları arasındadır 
bunlar. 

Bunların vatanımıza, ülkemize, milletimize ve halklarımıza verdiği 
zararı, yaptığı kötülüğü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde hiç kimse ya-
pamamıştır. 

Bunlar, Türk Ceza Kanununda yazılı hemen hemen bütün suçları 
bir, beş, on değil, yüzlerce kez işlemişlerdir. Vatana ihanet dahil... Mik-
tarı trilyonlarca doları bulan kamu malı hırsızlığı dahil...

Ahlâkı, vicdanı, namusu, dini, imanı çürütmüştür bunlar, 15 yıldan 

[73] http://www.sozcu.com.tr/2012/gundem/emin-colasana-mektuplar-4-103665/.
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bu yana dirhem dirhem aşındırarak.
Hz. Muhammed’in ve Kur’an’ın ortaya koyduğu İslam, “Güzel 

ahlâktan ibarettir.”
Bunların savunduğu Muaviye-Yezid İslamı ya da CIA-Pentagon İs-

lamı ise, kamu malı hırsızlığını, yalanı, dümeni gizlemeye yarayan bir 
kılıftır. İnsanları “Allah’la Aldatma”ya yarayan bir Sahte İslam’dır.

Bunların yaptığı camiler, Hz. Muhammed’in deyişiyle birer “Dırar 
Mescidi”dir. Yani zulüm mescididir, riyakârların insanları kandırmak 
için kullandıkları bir kapandır, tuzaktır.

Özetçe, yoldaşlar; bunlar insani olan her şeyi çürütmüşler, berbat 
etmişlerdir. 

Şimdi de, Firavun Anayasası’nı referandumdan geçirterek, Firavun 
yaptırmak istiyor, efendisi ABD, Tayyip Erdoğan’ı. 

“Ben BOP Eşbaşkanıyım.”, diye övünen bu hainin eliyle, yani 
“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”yle vurdurmak istiyor, ülkemize 
ölüm vuruşunu. Yani Türkiye’yi onun aracılığıyla parçalatmak istiyor, 
Costas’ın dediği gibi. 

Merkez Parti Başkanı Abdurrahim Karslı’nın, Kaçak Saray’ın 
Başdanışmanlarından birinin ve Levent Gültekin’in açık ve net bir şe-
kilde söylediği gibi, o, Türkiye’yi parçalamakla görevlendirildi, Ameri-
ka tarafından. Ve bu görevi yapıyor, bilinçlice, sinsice, kararlıca. 

İşte, bunu Samoslu Costas bile görmüş, kesince. 
Tayyip Erdoğan’a hâlâ, “reis”, “dünya lideri”, “Müslüman lider”, 

diye biat etmekte devam edecek misiniz, eyyy “Biz Evetçiyiz”, diyen 
kardeşlerimiz?

Eğer, hâlâ “Biz Evet’te devam ediyoruz”, diyorsanız; ne diyelim ar-
tık size?..

Sizin için, koyun çanı değil eşek palanı bile israf kapsamına girer, 
deriz. Başka da hiçbir söze kadir olamayız. 

Saygıdeğer Halkımız;
Dur diyelim artık, bu satılmışlar güruhuna, bu hainler güruhuna, bu 

vatan, millet ve halk düşmanlarına!
Hayır, diyelim 16 Nisan’da ve bayır aşağı yuvarlanmalarını başlata-

lım, bu Amerikan işbirlikçilerinin...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

18 Mart 2017





Ayrım
Yirmi Sekiz

Tayyipçi Kardeş!
Şu videoyu bir izle ya da tapesini bir oku!

“Vatan toprağını ve Türk Milletinin namusunu 
Yunan askerine teslim eden” bu korkağa, bu 

haine, bu Amerikan işbirlikçisine hâlâ
“Reis” diyebilecek misin?
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Buyur izle, ya da oku:
***

Videonun tapesi:
Ümit Yalım: Geçtiğimiz günlerde Aytun Çıray bunlarla ilgili 

bir soru önergesi verdi ve Mevlüt Çavuşoğlu o kadar yalan söy-
lemiş, o kadar yalan söylemiş ki, cevapları okudum gözlerime 
inanamadım.

Gülgün Feyman: Ne demiş Mevlüt Çavuşoğlu?
Ümit Yalım: Onu söyleyeyim. Şimdi bakın, Keçi Adası’nın 

yakınında 2014 yılında bizim vatandaşların birisine Yunan sa-
hil güvenliği geldi, takır takır takır uçaksavarla, makineli tüfekle 
ateş açtı. Bakın Keçi Adası’nın doğusunda.

Gülgün Feyman: Evet, masum bir vatandaşımız, evet.
Ümit Yalım: Ve Türk kaptan Mustafa Ateş’i öldürdüler, sene 

2014. Hükümet bunun hesabını soramadı.
Neden?
Çünkü Keçi Adası işgal altında. Artı Yunanistan bu bölgeleri 

kendi egemenlik alanı sayıyor. Yunanistan resmen Türk karasu-
larında deniz korsanlığı yapıyor. Ateş açıyor, uluslararası hukuka 
ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne aykırı bir 
şekilde ateş açıyor, vatandaşlarımızı öldürüyor. Bakın artık Ege 
Denizi’nde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yok.

Normalde İçişleri Bakanı, biliyorsunuz ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı Türk kara sularındaki kamu düzenini sağlamaktan 
sorumlu.

Hani nerede kamu düzeni?
Başka ne oldu?
Biraz daha yukarıda Çatal Ada var. Bakın şu Bodrum’un üst 

tarafında bir ada daha var, 6 mil yazısının sağında; Çatal Ada. 
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Mesafesi 1,5 mil. Orada vatandaşlarımız yine 2014 yılında tek-
neyle balık avlıyorlar.

Neresi orası?
Mesafesi 1,5 mil Türk karasuları. Yunan sahil güvenliği geli-

yor takır takır takır uçaksavar, makineli tüfeğiyle ateş açıyor, va-
tandaşımızın teknesinin motoru kullanılamaz hale geliyor. Halatı 
atıyor vatandaşlarımızı güneye, şu İstanköy Adası’na götürüyor, 
orada hapse tıkıyor.

Ne biliyor musunuz suçlama?
Yunan karasularında balık avlamak. Rezalete bakın...
Gülgün Feyman: Ne oldu o vatandaşlarımız şimdi?
Ümit Yalım: Dört kişi vardı. Tekne kaptanı şu anda hâlâ Ati-

na’da Pire’de hapishanede. 
Nerede bu hükümet?
Mevlüt Çavuşoğlu cesareti varsa cevap versin. Bir de yalan 

söylüyor ya, utanmadan yalan söylüyor. Diyor ki, yok efendim, 
yok böyle bir şey, diyor. Hürriyet Gazetesi’nde çıktı, bakın Nisan 
2014.

Gülgün Feyman: Diğerleri döndü mü, o dört kişiden üçü?
Ümit Yalım: Üç tanesinde, yani şöyle, önce hepsini tutukladı-

lar, İstanköy’de hapse attırdılar, bir hafta kaldılar. Bir hafta sonra 
üç tanesini serbest bıraktılar. Tekne kaptanını Yunanistan’a gö-
türdüler. Atina’da, Pire’de şu anda bakın üç yıldır adam hapiste. 
Çavuşoğlu bunun hesabını versin.

Ayrıca Bulamaç Adası’nda da bizim vatandaşlarımız, güya 
suç işliyor, iddia bu. Çünkü Yunanlılar hep yalan söylediler, id-
dia diyorum.

Kimin yargılaması lazım eğer suç işlemişse?
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia ediliyor.
Türk Mahkemesi.
Kim yargılıyor biliyor musunuz?
Yunan Mahkemesi. Ya rezalete bakın! Türk karasularında 

Yunanlılar yargılama yapıyor. Türk Karasularında balık avlayan 
vatandaşımızı zorla alıp hapse tıkıyor, Yunan karasularında balık 
avlıyor, diye. Ve Türk Karasularında seyir halinde olan vatandaşı-
mıza ateş açarak vatandaşımızı öldürüyor. Mevlüt Çavuşoğlu da, 
Aytun Çıray’ın, CHP Milletvekili Aytun Çıray’ın, vermiş oldu-
ğu soru önergesine utanmadan, sıkılmadan yalan cevap veriyor. 
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Cesareti varsa bana cevap versin. Buyursun Mevlüt Çavuşoğlu, 
gelelim televizyon kanalında karşı karşıya, cesareti varsa çıksın 
karşıma, bunların hesabını soracağım.

Gülgün Feyman: Peki, ne diyor bu soru önergesine karşılık 
Çavuşoğlu?

Ümit Yalım: Efendim, diyor, yok böyle bir şey, diyor. Bir de 
diyor ki, efendim diyor, bu Ege Adaları var ya şu 18 kayalık, 
buradaki adalarda, Ege Adalarında hukuki ve diğer konularda 
herhangi bir değişiklik yoktur, diyor.

Şimdi, öyle bir şey ki, burada bakın, adam gelmiş, bayrağını 
çekmiş. Yani hukuki ve fiili durumda hiçbir değişiklik yoktur, 
diyor. Tabelasını asmış, Yunanistan Cumhuriyeti, Güney Ege 
bölgesi, 12 Ada ve Eşek Adası’na ise tabela asmış. Eski cumhur-
başkanı 2009 yılında, 6 Ocak 2009 yılında tabelanın önünde poz 
vermiş, Artık bırakın işgali, ilhak etmiş. Bayrağı çekilmiş, asker 
konulmuş, Yunanistan’dan vatandaşlar getirilmiş. Ve yalan söy-
lüyor, yok öyle bir şey, diyor. Yani işgali inkâr ediyor.

Bakın bu hükümetin aynı bakanı, 2015 yılında, 26 Mart 2015 
tarihinde TBMM’de bunla ilgili kavga çıktı. O zamanki Savun-
ma Bakanı İsmet Yılmaz aynen şunu söyledi:

“Lozan’a göre ve Paris Antlaşmalarına göre bu adalar, yani şu 
anda işgal edilen adalar bize aittir. Evet fiili durum vardır ama bu 
bir şey ifade etmez.”

Bakın bu hükümetin bakanı…
Gülgün Feyman: Ne demek bu yani?
Ümit Yalım:  Tabiî. Bu hükümetin bakanı yani aynı hüküme-

tin savunma Bakanı şimdi de Eğitim Bakanı oldu. Zaten savun-
mayı mahvettiler şimdi eğitime geçti adamlar. Açıkça itiraf etti. 
Diyor ki; Lozan ve Paris Antlaşması’na göre bunlar bize aittir, 
diyor. Ama Mevlüt Çavuşoğlu’na bakıyoruz, Aytunç Çıray’a ver-
miş olduğu cevapta diyor ki, efendim bu Lozan ve Paris’in farklı 
yorumlanmasından, farklı kaynaklanmasından olmaktadır.

Gülgün Feyman: Ne demek bu?
Ümit Yalım: Efendim yalan söylüyorlar. Kıvırıyorlar. Çünkü 

boğazına kadar batmışlar. Vatana ihanet etmişler, terör suçu işle-
mişler. Bu kadar açık.

Şimdi bakın. Dün Mevlüt Çavuşoğlu Edirne’de bir konuşma 
yapmış. Edirne’de. Diyor ki; Türkiye içinde ve dışında hainler 
hayır kampanyası için çalışıyor. Bizi hain olarak nitelendiriyor.
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Ben de soruyorum:
Vatan topraklarını, Türk milletinin namusunu, Yunan Asker-

lerine teslim edenler mi hain yoksa vatan toprağına sahip çıkan 
bizler mi hainiz?

Bu sorunun cevabını da milletimizin takdirine bırakıyorum. 
Bu kadar açık...

Başka ne yapmışlar?
Bakın Keçi Adası’na yani Yunan Cumhurbaşkanının gittiği 

yere top da kurmuşlar, çekili top. Topun namlusu Bodrum Turgut 
Reis. Şurada Yunan bayrağı dalgalanıyor. Bu bir utanç vesilesi-
dir. Ve şurada da Yunan askeri bizi gözetliyor. Bu kadar açık. Ve 
ondan sonra da inkar ediyorlar. Efendim bir şey yok, diyorlar. 
Nasıl bir şey yok?..

Gördüğünüz gibi, bu kilisede, bakın Patrik Bartholomeos’un 
gönderdiği adamlar şey yapıyor. Ki bu Keçi Adası’na eski Yunan 
Cumhurbaşkanı Papulyas da 2014 yılında yine geldi, aynı ada-
ya. Yani artık bunlar yol geçen hanına döndü. Hatırlarsanız 15 
Temmuz hain darbe girişiminden sonra Tayyip Erdoğan’a suikast 
yapanlar kaçtılar. Nereye kaçtılar?

Gülgün Feyman: Yunanistan’a.
Ümit Yalım: Hayır, hayır, hayır. Keçi Adası’na. Bakın Sayın 

Feyman, bakın.
Kim var orada biliyor musunuz?
Burası Keçi Adası, Türk toprağı. Yunan Apaçi helikopteri o 

hainleri arıyor, artı Yunan polisi arıyor. 
Tayyip Erdoğan, başkomutan olduğunu iddia eden Tayyip Er-

doğan, cesaret edip, yürek gösterip, bu Keçi Adası’na Türk poli-
sini, askerini gönderemedi, gönderemez de...

Ama lafa gelince başkomutan. Hadi görelim bakalım başko-
mutanlığını... Gördüğünüz gibi, felaket. Yani artık bu hükümet, 
buraya kaçan, Türk toprağına kaçan hainleri aramaktan aciz hale 
gelmiş. İşte Sözcü Gazetesi’nde sürmanşet, tam sayfa verildi.

Ben savcılara soruyorum, neredesiniz? Gözleriniz kör, kulak-
larınız sağır mı?

Gülgün Feyman: Yani, gerçekten..
Ümit Yalım: Şimdi soralım sayın Feyman; Bakın, Yunan 

Cumhurbaşkanı başkomutan sıfatı ile Muğla’ya geldi. Tayyip 
Erdoğan başkomutan olduğunu iddia ediyor. Hatırlarsanız Harp 
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Akademisinde, Sarıyer’de konuşma yapmıştı başkomutan be-
nim, dedi. Bir de film yaptılar “Reis” diye. Biliyorsunuz şeyde, 
sinemalarda gişede çakıldı.

Gülgün Feyman: Çakıldı kaldı, pek izleyen yok.
Ümit Yalım: Şimdi, bu Tayyip Erdoğan’ın etrafındaki muh-

teremlere sesleniyorum; Ey muhteremler, siz Reisinize sorun ba-
kalım:

Bu Reis nasıl oldu da bu adaya gidemiyor?
Hadi gitsin de görelim. Sizin başkomutanınız, habire pankart 

açıyorlar bizim başkomutanımız sensin diye. Sizin başkomutanı-
nız nasıl oluyor da bu adaya gidemiyor?

Bakın Yunan Genelkurmay Başkanı ve Yunan Başkomutanı 
yani Cumhurbaşkanı bu adaya gidiyor.  Ben buradan Tayyip Er-
doğan’a ve o etrafındaki reisçilere sesleniyorum:

Tayyip Erdoğan, cesareti varsa yanına Genelkurmay Başka-
nını alsın şu adaya gitsin. Cesareti varsa, yüreği yetiyorsa. Ama 
gidemez. Giderse çünkü ateş açarlar. Tekrar ediyorum, başkomu-
tan olduğunu iddia eden Tayyip Erdoğan ve etrafındakiler, reis 
reis diye onu pohpohlayanlar…

Söylüyorum, Tayyip Erdoğan’ın cesareti varsa, başkomutan 
olduğunu söyleyen Tayyip Erdoğan, buyursun gitsin, yanına ge-
nelkurmay başkanını alsın, cesareti varsa...”[74]

***

İşte durum bu. Kahredici gerçek, matematiksel kesinlikte ortada...
İşte sen, yıllardan bu yana bu adamın peşinden gidiyorsun. O da 

sizleri Allah’la aldatarak oyunuzu aldığı için, her ihaneti yapıyor. Ve 
de durup dinlenmeden kamu mallarını aşırıyor. Hırsızlık yapıyor, aleni 
bir şekilde.

Böyle bir Müslüman olabilir mi hiç?..
AKP kurucularından Abdüllatif Şener’in söylemiyle; 100 milyar 

dolar tutarındaki kamu malını sadece kendisi ve ailesi aşırmış bulun-
maktadır. Bu, Müslümanlığa da sığmaz. Kamu malı hırsızının Müslü-
man sıfatıyla cenaze namazı kılınamaz. Hz. Muhammed kıldırmamış-
tır.

[74] http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/umit-yalim-yunan-isgali-altinda-referandu-
ma-gidiyoruz-1740882/.
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Bunun yandaşları, siyasiler ve işadamları, 2 trilyon doları aşkın 
kamu malını iç etmiş durumdadırlar.

Irak’ta, Amerikan conileri camileri bombalayıp Müslümanları kur-
şuna dizerken, on binlerce Müslüman kadının ırzına geçerken, bu ne 
dedi, biliyor musunuz?

“Kahraman Amerikan askerlerinin sağ salim evlerine dönmele-
ri için Allah’ıma dua ediyorum.”

Böyle bir insan Müslüman olabilir mi hiç?..
Böyle bir insana Amerikan hizmetkârı hain denmez de ne denir?
Ülkemizde hukukun, adaletin zerresi kalmış bulunsa, bu adamın ve 

yandaşlarının işledikleri binbir suçtan dolayı, yüzlerce kez ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezasına çarptırılmış olarak cezaevlerinde yatıyor 
olması gerekirdi. 

Şimdi de kalkmış bu adam, “Ben Başkan olacağım”, diyerek Fira-
vun Anayasasını oylatıp, kandırmış olduğu sizlerin oyunu alıp, Firavun 
olmak istiyor. Ölünceye kadar da yaptırmış olduğu 1165 odalı Firavun 
Sarayında oturmak istiyor.

Bunu iktidara getiren ve 15 yıldan bu yana orada tutan Amerikan 
Emperyalistleri bunun eliyle BOP’un yani Yeni Sevr’in Türkiye ayağı-
nı hayata geçirecekler. Yani vatanın parçalanacak, en az üçe...

Hâlâ uyanmayacak mısın?
Yapma yahu...
Yapma...
Bebeler bile bunun ihanetini ve hırsızlığını görüp anlamış bulun-

maktadır artık. Kaldı ki sen ergensin, yetişkinsin. Allah akıl fikir vermiş 
sana. Kullan onu. Eğer kullanmazsan, hayvandan bile daha aşağı sevi-
yeye düşürmüş bulunursun kendini...

20 Mart 2017



Ayrım
Yirmi Dokuz

Herkes konuşur,
o parti ve o malum şahıs, çalar, satar...
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Milletin malını, parasını, vatanı ve halkı...
Şimdi de, en büyük ihanetini gerçekleştirmeye geldi sıra. BOP 

Eşbaşkanlığı görevini pratiğe geçirmeye... Yani, Yeni Sevr’de taşeron-
luk rolü oynamaya...

İşte bu sebepten, “Ben Başkan olacağım”, diye tutturdu. 
Bir “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”yle BOP’un Türkiye bölümünü 

hayata geçirecek. Türkiye’yi üç parçaya bölecek. Böylece de, efendisi, 
yapımcısı ABD’ye verdiği sözü yerine getirmiş olacak. 

Vatanın elden gidiyor. 
Yapsın mı?
“Evet” mi diyorsun?
Öyleyse, yarın hiç dizini dövmeye kalkma...
Çünkü sen bu yola gönüllü gittin...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
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